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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur gymnasieelever förstår algebra, det vill säga 

hur denna förståelse kan beskrivas. Denna förståelse jämförs även med hur deras lärare uppfattar 

elevernas förståelse för att söka finna skillnader mellan dessa beskrivningar. För att finna dessa 

beskrivningar intervjuas lärare och elever på naturvetenskapsprogrammet samt 

samhällsvetenskapsprogrammet. 4 elever ur varje klass har beskrivit sin förståelse av algebra vilket 

jämförts med deras lärares beskrivningar. 

Dessa beskrivningar har sedan analyserats för att söka finna vilka metoder för deabstraktion 

vilka framträder hos eleverna ur deras eget och lärarens perspektiv. För att vidga resultatet har 

dessa intervjuer även analyserats för att finna de perspektiv som eleverna tillämpar på 

algebraämnet. 

När resultatet av denna kategorisering av elevernas deabstraktionsmetoder och 

algebraperspektiv jämförs med den bild som läraren har av hur elevernas förståelse ser ut 

framträder vissa skillnader. Ur lärarens perspektiv kan den uppfattning som eleverna beskriver att 

de har vara mindre lämpad att använda i undervisningen, då eleverna inte uppfattas förstå detta 

perspektiv. Detta kan möjligen förklaras med skillnaden i lärandesituationen, användandet av ett 

algebraperspektiv i det egna arbetet kan skilja sig från att tillämpa det när eleven deltar i lärarens 

genomgångar. 

 

Nyckelord: didaktik, gymnasieskola, intervju, algebra, förståelse. 
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Inledning 

Jag vill i mitt examensarbete undersöka närmare hur gymnasielevers förståelse för algebra ser 

ut. Detta då jag upplevt att det i debatten om de vikande matematikresultaten hos eleverna främst 

fokuseras på vad eleverna presterar, vilka fel de gör. Den forskning vilken jag funnit är även den 

fokuserad på vilka områden elever har svårt att förstå (Olteanu, 2003; Persson, 2005). Dessa 

områden kan således ses som de kritiska aspekter i undervisningen vilka Kullberg diskuterar 

(Kullberg, 2010, s. 34-36). 

Med denna forskning på vad eleverna finner svårt anser jag att det är intressant att vidga fokus 

till att inkludera hur elever förstår algebra. Genom att studera elevernas förståelse kan det bli 

möjligt att använda dessa kritiska aspekter i undervisningen göras mer effektivt. Detta då dessa 

kritiska aspekter kan väljas utifrån hur eleverna förstår algebra. 
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Bakgrund 

Matematikkunskaperna hos dagens elever har sjunkit jämfört med för 17 år sedan enligt 

TIMSS 2008. Förståelsen för matematiken och dess grunder visar sig i många fall vara bristfälliga 

vid elevernas examen från grundskolan. Detta har föranlett en satsning med ändamål att stärka 

elevernas matematikkunskaper och förbättra resultatet när svenska elevers kunskapsnivå jämförs 

med jämnåriga elever med annan nationalitet. Satsningen inom matematik är tänkt att förbättra 

elevernas kunskapsnivå inom matematik och därigenom hejda den nedåtgående trenden som 

iakttagits jämfört med elevernas resultat 1995 (Skolverket, 2008, s. 8-11). 

I sin kommentar till TIMSS 2008 pekar skolverket på den möjliga förklaringen till det sämre 

resultatet inom matematiken som en ökad procedurinriktning inom matematikundervisningen 

och en minskad konceptuell undervisning; detta skall tolkas som en mekanisk procedur vilken 

upprepas på ett givet material jämfört med en tydlig förklaring av de bakomliggande teorierna 

genomförd av läraren (Skolverket, 2008, s. 11). I enlighet med detta kommer den konceptuella 

bilden av teorin skapas av eleven i reflektioner av de uppgifter vilka eleverna applicerar 

procedurerna på. I detta skapas en möjlighet för missförstånd mellan elevernas teoribild och den 

bild vilken läraren antar att procedurerna skall ge eleverna. 

Dessa sjunkande resultat inom matematiken behöver således diskuteras och problematiseras. 

En inledande fråga vi kan ställa oss i dagens samhälle, där var och varannan elev har tillgång till 

datorer och smarta telefoner som via internetbaserade program kan beräkna avancerade 

algebraiska problem, är om det är nödvändigt för våra elever att lära sig algebra som tidigare. 

Detta är en fråga som Per-Eskil Persson ställer sig för att diskutera existensen av 

medborgarfärdigheter i algebra. Persson lyfter den problematik i vilken majoriteten av den vuxna 

befolkningen anser att deras användning av den algebra vilken de läst under sin skolgång är 

mycket liten (Persson, 2002, s. 24-25). Detta är dock ett missförstånd av vad algebran är enligt 

Persson. Algebrastudier medför en inskolning i ett tänkande som genomsyrar mycket av vår 

vardag. Exempel vilka Persson lyfter är prisjämförelser, programmering och tolkningsförmåga av 

grafer (Persson, 2002, s. 30-31). Således kan förmågan att utnyttja de tekniska hjälpmedel som 

finns tillgängliga för att lösa algebraiska problem sägas bygga på individens förståelse av den 

algebra vilken dessa verktyg utnyttjar. Den algebraiska förståelsen är det verktyg som vi utnyttjar 

för att analysera problemet och ställa upp den lösning vi behöver, att det finns tekniska 

hjälpmedel som kan genomföra beräkningen medför inte att behovet av att förstå problemet och 

dess lösning försvinner i framtiden. 

Därav bör vi för att vända den negativa trenden av matematikresultat studera de orsaker som 

finns till detta. Inom algebraundervisningen bör de problem som eleverna har identifieras. Med 

anledning av detta har forskning bedrivits för att identifiera dessa problem med algebralärande, 

vad det är som elever finner är svårt inom algebraämnet. Constanta Olteanus undersöker i sin 
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studie vilka svårigheter elever som börjar på Naturvetenskapsprogrammet har med algebra under 

sina två första år (Olteanu, 2003, s. 8). Även andra undersökningar har genomförts med mål att 

identifiera vilka svårigheter elever har med algebra och vilka fel de tenderar att göra i sina 

beräkningar. Persson och Wennström identifierar i sin studie vilka svårigheter elever har i algebra, 

samt låter dem även genom intervju och enkät beskriva vad de upplever är svårt och hur de har 

förbättrats inom algebra under studien (Persson & Wennström, 2000, s. 56-60). 

Dessa forskningsresultat visar på vilka delar av matematikundervisningen vilken lärare behöver 

inrikta sin undervisning på för att stärka elevernas matematikförståelse. Resultatet av den ökade 

förståelsen hos lärare av vilka områden eleverna uppvisar brister inom har dock dröjt. Elever 

vilka sökte sig till högskolestudier inriktade på matematik uppvisade svagheter inom ämnet som 

deras högskolelärare inte förberetts på. Resultatet av detta är de brister i förkunskaper vilka 

diskuteras av Thunberg, Filipsson och Cronhjort i Nämnaren nr 2 2006. I detta nummer 

presenterar dessa författare de brister vilka finns i gymnasieundervisningen av matematik sett ur 

högskolans förväntningar på denna undervisning. Enligt Thunberg m.fl. råder en skillnad i 

kunskapssynen på matematik mellan dessa båda skolformer; dessa presenteras i tre kategorier vad 

gäller synen på räknefärdighet, formelkunskap och användande av hjälpmedel. De kunskaper som 

eleverna erhåller under sina gymnasiestudier förbereder dem enligt Thunberg m.fl. inte inför de 

krav som högskolematematiken ställer på dem; gymnasiets krav på eleverna upplevs från 

högskolornas sida alltför lågt ställda (Thunberg, Filipsson & Cronhjort, 2006, s. 11-12). Enligt 

Thunberg m.fl. orsakar gymnasieskolans fokusering på förståelse framför räknefärdighet att 

elevernas räknefärdighet inte når den grundläggande nivå som behövs för vidare studier inom 

matematikämnet, de hävdar istället att räknefärdighet snarare bör leda till en ökad förståelse. 

Vidare upplevs det inom högskolorna enligt Thunberg m.fl. att gymnasieskolans användande av 

formelsamlingar och hjälpmedel lett till att elever har en mindre förståelse för algebra. De menar 

att detta leder till en alltför stor fokusering på formler som verktyg och inte representationer för 

matematiska relationer vilka bygger på kunskap (Thunberg, Filipsson & Cronhjort, 2006, s. 14-

15). 

De behov som ställs av högskolan för matematikstudier enligt Thunberg m.fl. placerar således 

gymnasieläraren i en bekymmersam situation där dessa krav strider mot de önskningar av elever 

som alltmer inriktas mot det personliga behovet där allmänna kunskaper inte anses vara 

nödvändiga. Enligt Anna Udovic tenderar dagens ungdomar att fokusera på den egna 

utvecklingen, vilket medför att eleverna måste motiveras utifrån de egna målen för att se behovet 

av att studera ett ämne. I sin krönika problematiserar Udovic dagens skolsystem där 

undervisningen måste skräddarsys för att tilltala eleverna och motivera dem för lärandet, ett 

skolsystem som ska utbilda entreprenörer vilka bygger sitt eget varumärke (Udovic, 2012). Det är 

således en del i gymnasieskolans uppdrag att lyckas motivera eleverna för att se värdet i 

algebrakunskaper för att inkludera dem i elevernas varumärke. 



7 

 

Utbildningsdepartementets Teknikdelegation har i sitt betänkande ”Vändpunkt Sverige – ett 

ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT, SOU 2010:28” utformat en strategi 

för att i det svenska utbildningsväsendet stärka dessa ämnens ställning och höja resultaten  vid 

internationella jämförelser. Detta betänkande detaljerar även strategier för att öka antalet elever 

som söker sig till vidare studier inom dessa ämnen samt för att motivera elever för att studera 

dessa ämnen. Det är därför av intresse är därför att närmare studera det avsnitt som diskuterar 

matematiken inom gymnasieskolan. Där pekas på en felriktning av undervisningen där lärare inte 

förmår tillvarata elevernas styrkor. Enligt detta betänkande behöver fortbildning och utbildning 

av lärare inriktas på metoder som möjliggör för lärare att utnyttja elevernas intresse för 

problemlösning och deras höga självförtroende (Teknikdelegationen, 2010, s. 113). Resultatet av 

denna utredning kan då jämföras med de åsikter som presenterades av Thunberg m.fl. där 

behovet hos högskolorna snarare var att eleverna fokuserade på räknefärdigheten och 

formelkunskaperna. 

Således är kraven och åsikterna på lärarnas utformning av sin undervisning i matematikämnet 

många och en konsensus kan tyckas saknas. Gemensamt är dock att matematikkunskaperna 

sjunker hos eleverna och att utvecklingen måste hejdas. Hur detta ska göras och vilka krav som 

ska ställs på eleverna är dock ännu inte beslutat. Läraren kan enbart stödja sig på de mål som 

ställs i kursplanerna för matematik samt den matematikdidaktiska forskning som produceras. 

Därav återvänder vi till de rön som Olteanu, Persson och Wennström presenterat över elevers 

algebralärande. De har som tidigare presenterats studerat vilka svårigheter eleverna har. Dessa 

svårigheter måste övervinnas för att vända utvecklingen av sjunkande matematikkunskaper. 

Genom att utnyttja deras forskning kan läraren skapa sig en bild av hur undervisningen måste 

anpassas för att främja de egna elevernas kunskapsutveckling. 

Dock har det i denna forskning inte studerats hur elevernas uppfattning av algebra idag ser ut, 

genom forskningen är deras brister identifierade och hur dessa ter sig vid skrivningar. En studie 

av hur eleverna tänker om sitt eget matematikkunnande har inte genomförts, detta är i min 

mening en brist då detta kan visa på en ytterligare dimension som läraren måste ta hänsyn till i sin 

undervisning. Att ta hänsyn till den egna klassens kunskaper kan tyckas vara självklara för en 

undervisande lärare, men det finns en skillnad i att ta hänsyn till deras resultat och att ta hänsyn 

till hur deras tänkande om ämnet bidrar till resultatet. Därav ämnar jag under mitt examensarbete 

studera hur elevernas förståelse för algebra ser ut, vilken bild de har skapat sig av ämnet och hur 

det ska förstås. Detta skall sedan jämföras med deras lärares bild av hur eleverna förstår algebra 

för att genom en jämförelse studera eventuella diskrepanser. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Algebra 

Inledningsvis kan det vara klokt att kort definiera vad inom matematiken algebrabegreppet 

omfattar. Följande introduktion ger en översiktsbild av denna matematik samt en kommentar om 

vilken algebra som gymnasieelever möter. 

Algebra kan definieras som den gren av matematiken där steget tas från operationer på siffror 

till hanterandet av uttryck innehållande en abstrakt symbol. Algebran kan således ses som en 

utvidgning av den matematik vilken kan hanteras med den klassiska aritmetiken för att genom 

dessa abstrakta uttryck kunna hantera problem vilka innehåller en variabel. Med denna matematik 

är det möjligt att hantera problem vilka innehåller relationer mellan variabler för att utvidga 

problemen och hantera förändringar av dessa variabler. Inom den algebraiska matematiken har 

begrepp utvecklats för att utnyttja algebrans potential till fullo. Några av dessa begrepp är 

variabel, ekvation, funktion och ekvationssystem utvecklats (Conversi & Corry, 2012). 

Eleverna vilka deltar i denna examensuppsats läser de första två åren på gymnasiet. I deras 

matematikstudier kan de möta algebra i form av ekvationer, grafer, funktioner och geometriska 

illustrationer av algebraiska samband. Vissa av eleverna möter även komplexa tal vilka används 

för att hantera kvadratrötter av negativa tal. 

 

Bokstavliga svårigheter 

Sedan år 2000 har det matematikdidaktiska forskningsfältet för gymnasiematematiken i Sverige 

växt avsevärt. Nya rön har presenterats angående hur elever lär sig och vad de finner svårt inom 

matematiken. Forskningen har börjat fylla det tomrum som existerade vid detta årtiondes 

inledning med avseende på de didaktiska problem inom den svenska matematikundervisningen 

som belystes i elevernas sjunkande resultat vid de internationella jämförelserna. Problemen i 

undervisningen kan således tyckas vara utredda, forskningen har visat vari elevernas svårigheter 

ligger och vilken undervisning som kan användas för att överbrygga dessa svårigheter och 

därigenom lyfta elevernas kunskapsnivå. Arbetet med att vända den negativa utvecklingen av 

elevernas matematikkunskaper är ett långsiktigt projekt där resultaten kan komma att dröja då 

elevernas matematikkunskaper måste genomarbetas från grunden (Persson, 2005, s. 3-6). 

Matematikundervisningen i gymnasieskolan upptas till sin största del av algebra, de aritmetiska 

inslagen är små och de analytiska momenten introduceras först i de senare kurserna, som 
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majoriteten av eleverna i gymnasieskolan inte läser. Det är således naturligt att den 

matematikdidaktiska forskningen för gymnasieskolan har inriktats mot algebra då det är där den 

djupare förståelsen och grunden för framtida studier skapas. Per Eskil Perssons studie på eleverna 

vid det naturvetenskapliga programmet har visat att de elever som söker sig till detta teoretiska 

och känt matematikinriktade program uppvisar brister i sina förkunskaper (Persson, 2005 s. 3). 

Majoriteten av eleverna är acceptabelt förberedda, dock visar resultatet att en fjärdedel av 

eleverna inte nått den förväntade förberedelsenivån. I studien framkom att elevernas 

kunskapsbrister låg i de moment som krävde en abstraktifiering av ekvationen, förmågan att 

manipulera den och genom förenklingar omvandla ett komplicerat problem till en mer lösbar 

ekvation (Persson, 2005, s. 42-44). Dessa kunskapsbrister kunde enligt denna studie härledas till 

kunskapsbrister inom aritmetiken; eleverna uppvisade en osäkerhet i sitt hanterande av 

grundläggande aritmetiska operationer, såsom prioriteringsregler, vilket medförde problem vid de 

algebraiska operationerna (Persson, 2005, s. 42). Per Eskil Persson definierade i sin undersökning 

tre övergripande problemkategorier. Dessa tre problemkategorier är aritmetiska färdigheter, 

matematisk abstraktionsnivå samt logiskt tänkande (Persson, 2005, s. 42-43). 

Många av de problem som Per Eskil Persson presenterar härleds enligt Persson till 

avskaffandet av nivågrupperingen inom matematikämnet vilket inträffade vid införandet av Lpf  

94. När detta skedde föll det enligt Persson på skolorna att förse eleverna med en 

matematikundervisning som kunde överbrygga skillnaderna i matematikförståelse mellan 

eleverna. Detta medförde enligt Persson att allt färre elever mötte de algebraiska begrepp och 

färdigheter som är nödvändiga för matematikundervisningen på det naturvetenskapliga 

programmet. Deras förkunskapsbrister härleddes således till den läroplansreform vilken 

genomfördes 1994 (Persson, 2005, s. 43). 

Perssons studie visade på vikten att använda sig av de fyra perspektiven på algebra i 

undervisningen som definieras av Bednarz m.fl. (1996). Dessa fyra perspektiv är 

Generaliseringsperspektivet, Funktionsperspektivet, Modelleringsperspektivet samt Problemlösningsperspektivet 

(Bednarz, Kieran & Lee, 1996 s. 7-12). Ett aktivt inkluderande av dessa olika perspektiv har visat 

sig resultera i bättre skrivningsresultat hos eleverna, deras kunskap inom algebra utvecklas således 

effektivare med en undervisning där deras personliga perspektiv på algebra kan täckas in genom 

lärarens användande av de fyra perspektiven som paraplyperspektiv. Således visar Perssons studie 

på vikten av att undervisningens innehåll täcker in den bredd som finns för förståelsen av algebra, 

som de fyra perspektiven på detta ämne illustrerar (Persson, 2005, s. 54-56). 

I studiens resultat lyfts underrubriken ”Tid för Lärande”, vilken i Perssons studie omfattar det 

fenomen där elevernas förståelse utvecklas etappmässigt. Dessa etapper nås enligt studien efter 

meningsfulla studiesituationer, det är således enligt studien lärarens uppdrag att under 

undervisningen skapa dessa meningsfulla situationer. När eleven möter denna situation och 

genom en ökad förståelse kan nå nästa nivå av algebrakunskap kommer enligt studien denna 

ökade förståelse gynna elevens lärande positivt under nästa avsnitt. Om detta möte inte inträffar 
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och eleven därmed inte kan tillgodogöra sig förståelsen för det behandlade avsnittet fullt ut 

kommer detta hämma förståelseutvecklingen även i de följande avsnitten (Persson, 2005, s. 58-

60). 

Meningsfulla studiesituationer ska dock inte förväxlas med enskilt arbete där en stor mängd 

uppgifter löses. Studien visar att eleven kan utveckla sin förståelse även om enbart ett litet antal 

uppgifter lösts, denna djupare förståelse kan nås av eleven på egen hand genom enskilt arbete. 

Dock är det enligt Persson inte den mest tidseffektiva vägen för att nå denna djupare kunskap. 

Enligt Persson är det således i lärarens och elevens intresse att en meningsfull studiesituation 

skapas vid ett flertal tillfällen i undervisningen för att fånga upp de elever som är redo att ta klivet 

mot djupare kunskap. Genom denna arbetsmodell kan arbetet inom matematikkurserna 

fortskrida fortare än om eleverna lämnas att utvecklas i egen takt (Persson, 2005, s. 56-57). 

Studiesituationerna kan enligt Persson skapas i ett flertal olika moment, det är lärarens uppgift 

att utnyttja de möjligheter som finns inom matematikämnet för att främja elevernas 

kunskapsutveckling. De verktyg för djupare förståelse som eleverna har tillgång till måste enligt 

studien utnyttjas för att täcka in de fyra algebraperspektiven, och därmed låta eleverna möta den 

nya kunskapen på ett för dem lättförståeligt sätt (Persson, 2005, s. 55). 

Perssons studie omfattade även de affektiva faktorerna av elevernas lärande. Detta då det visat 

sig kunna ha stora effekter på algebralärandet hos eleverna. De affektiva faktorerna preciserades 

enligt studien till fyra faktorer; intresse och motivation, attityder hos den enskilde eleven och kamraterna, 

självförtroende och känsla av att lyckas (eller misslyckas) samt socialt klimat i klassrummet (Persson, 2005, s. 

61). Studien visade på behovet av att behandla dessa fyra faktorer i undervisningen för att främja 

elevernas lärande. Lärarens roll i elevens lärande framträdde i utforskandet av dessa faktorer, 

läraren har enligt studien möjligheten att möta brister i någon av dessa faktorer hos varje elev och 

genom detta möte söka hjälpa eleven att övervinna dessa svårigheter. Studien visar att en aktiv 

lärare genom sin undervisning och medvetenhet om dessa faktorer kan förstärka den positiva 

relationen mellan elever och matematikämnet (Persson, 2005, s. 61-63). 

What is taught and what is learned 

Angelika Kullberg presenterade i sin avhandling resultatet av en undersökning inriktad på 

identifierande av kritiska aspekter i lärandet. Dessa kritiska aspekter undersöktes enligt Kullberg i 

avseende på hur dessa påverkar elevernas lärande. Även lärarens identifierande och tillämpning av 

kunskapen om vilka de kritiska aspekterna är för avsnittet undersöktes. Undersökningen 

genomfördes utifrån variationsteorin som en del inom Learning Studies. Kullbergs undersökning 

fokuserades mot en utredning av tre huvudteman; hur närvaron eller frånvaron av de kritiska 

aspekterna påverkar elevernas lärande, kan identifierade kritiska aspekter förmedlas till andra 

lärare för att gynna elevernas lärande samt på vilket sätt kan kritiska aspekter bidra till forskningen 

om relationen mellan undervisning och lärande (Kullberg, 2010, s. 27-28). 
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Angelika Kullbergs undersökning riktades mot introduktionen av rationella tal för elever i 

femte och sjätte klass, samt addition och subtraktion av negativa tal för elever i sjunde klass. 

Detta kan tyckas vara skiljt från fokuset av denna undersökning, dock är det centrala i Kullbergs 

undersökning användandet och identifierandet av kritiska aspekter vilket kan appliceras på 

matematikundervisning på nivåer ovan och under de årskurser vilka Kullberg fokuserat på 

(Kullberg, 2010, s. 29). Kritiska aspekter definieras enligt Kullberg som de matematiska fenomen 

som elever behöver greppa för att lära sig ett avsnitt, det är således kärnan av ett begrepp som 

medför att avsnittet kan förstås (Kullberg, 2010, s. 34). Tillämpningen av de kritiska aspekterna i 

undervisningen tar sig enligt Kullbergs teori uttrycket av skillnaden mellan att en elev får något 

berättat för sig och att eleven upplever lärandet av innehållet på ett varierat sätt. Själva variationen 

bidrar till elevernas möjlighet att tillgodogöra sig innehållet då denna förser eleven med ett fokus 

för reflektion av fenomenet ur flera vinklar (Kullberg, 2010, s. 34-36). 

Undersökningen visade på existensen av de kritiska aspekterna samt hur dessa påverkar 

elevernas förmåga att lära sig det undervisade avsnittet. Resultatet av undersökningen visade även 

hur de kritiska aspekternas presentation påverkade elevernas möjlighet att lära sig de centrala 

delarna av det avhandlade. Således påverkade variationen i presentationen av lektionsinnehållet 

elevernas möjlighet att förstå avsnittet (Kullberg, 2010, s.120). Kullbergs undersökning 

resulterade även i slutsatsen att antalet kritiska aspekter som lyfts inte är det avgörande, det visade 

sig i undersökningen att vissa aspekter hade större genomslagskraft än andra. Resultatet visade 

även en osäkerhet i identifikationen av de kritiska aspekterna. Detta kan tyda på att alla kritiska 

aspekter inte är överförbara mellan grupper (Kullberg, 2010, s. 121-122). 

Kullbergs studie visar att variation i presentationen av de kritiska aspekterna kan resultera i ett 

bättre testresultat när elevernas lärande mäts. När eleverna mötte ett flertal kritiska aspekter 

presenterade på ett varierat sätt steg medelresultatet på de avslutande testen som användes för att 

mäta utfallet av undervisningen (Kullberg, 2010, s. 147). 

Resultatet av Kullbergs studie visade att de lärdomar om de kritiska aspekterna som läraren 

identifierade var överförbara. Genom deltagande i ett undervisningsprojekt enligt modellen given 

av Learning Studies kan kunskap om undervisningsinnehållet överföras mellan grupper för att 

gynna alla deltagande lärare och i förlängningen deras elever. Det är således enligt studien möjligt 

för en lärare att genom att identifiera och belysa de kritiska aspekterna positivt påverka elevernas 

lärande (Kullberg, 2010, s. 151). 

Vidare visade undersökningen att den positiva effekten på resultaten inte var överförbara till 

andra närliggande uppgifter inom matematiken. Ökningen i testresultaten skedde enbart på de 

områden som de kritiska aspekterna behandlat, det som studien utformats för att förmedla var 

det som eleverna lärde sig (Kullberg, 2010, s. 153). De kritiska aspekter som lärare identifierar och 

inkluderar i undervisningen måste även enligt Kullberg utformas med hänsyn till eleverna. En 

fokusering på enbart ämnets innehåll resulterar inte enligt Kullberg till den positiva effekt på 

elevernas lärande som en medveten identifikation av de kritiska aspekterna kan resultera i. Således 
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är det inte möjligt att överföra kritiska aspekter till nya elevgruppen utan anpassning och 

utvärdering då detta kan tänkas missa kritiska aspekter unika till den undervisade elevgrupper 

(Kullberg, 2010, s. 154). 

Det visades även i Kullbergs studie att det inte var tillräckligt att upplysa eleverna om de 

kritiska aspekterna, att visa dessa för eleverna resulterade inte i den positiva effekten. För att nå 

den positiva effekten på deras lärande var de kritiska aspekterna tvungna att upplevas, att 

tillgodogöras av eleven utifrån en av de variationer som ämnade presentera de kritiska aspekterna 

ur olika synvinklar (Kullberg, 2010, s. 155). Det framgick även i studien att en dynamisk 

undervisningsmiljö påverkar möjligheterna för eleverna att lära sig lektionsinnehållet. När kritiska 

aspekter kan identifieras och diskuteras även av eleverna visade sig eleverna kunna tillgodose sig 

innehållet mer effektivt än de jämförda grupperna. Dock visade studien att kommunikationen 

mellan elever och läraren tenderar att genomföras på lärarens villkor vilket hämmar möjligheten 

för eleverna att identifiera och lyfta de kritiska aspekter de identifierat. Variationen i presentation 

av de kritiska aspekterna tenderade enligt Kullberg genomföras av läraren (Kullberg, 2010, s. 155-

157). 

Kullberg visade även i sin studie att vikt måste läggas vid alla de kritiska aspekterna som 

identifierats i det behandlade avsnittet då detta medför en större positiv effekt på elevernas 

lärande än när de förutsätts besitta tidigare kunskap och förståelse för det behandlade avsnittet. 

Genom att belysa de kritiska aspekterna på nytt kan dessa lyftas i förhållande till det nya avsnittet 

och därigenom ge eleverna en möjlighet att lära sig avsnittet genom en fullständig reflektion av 

innehållet (Kullberg, 2010, s. 158). 

För att summera Kullbergs avhandling visades genom studien att det är möjligt för lärare att 

dela med sig av de kritiska aspekterna och analysera dessa gemensamt för att utforma en effektiv 

undervisning, vilket resulterar i goda läranderesultat hos eleverna. Lärandet hos eleverna påverkas 

starkt av undervisningen; det som läraren förmedlar är det som eleverna har möjlighet att uppleva 

och genom upplevelsen lära sig. Läraren och eleverna utformar gemensamt den läromiljö de 

verkar i, dock tenderar denna miljö domineras av läraren och därigenom begränsas det som 

eleverna kan uppleva och därigenom lära sig (Kullberg, 2010, s. 161-162). 

Reducing Abstraction – The Case of  School Mathematics 

För att analysera de intervjuer som ligger till grund för denna studie kommer de intervjuades 

svar ses ur teorin om elevers deabstraktion av algebra, för att genom denna process lyfta ned 

innehållet på en för dem förståelig nivå. Teorin som beskriver denna process presenterades 1999 

av Orit Hazzan, dessa teorier har sedan omarbetats och tillämpats i Hazzan och Zazkis studie av 

hur elever reducerar abstraktionen inom avancerad algebra. Dessa strategier av deabstraktion 

kommer tillämpas på de svar som framkommer i informationsinsamlandet för att i dessa söka 

finna de tekniker elever använder för att hantera ekvationslösning inom algebra och matematik 

som ämne (Hazzan & Zazkis, 2005, s. 101-119).  
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Då Hazzan och Zazkis undersökning genomförts på äldre elever kommer denna undersökning 

söka tillämpa de teman, vilka presenteras nedan, på yngre elevers förståelse av mer 

grundläggande algebra. Vidare kommer dessa teman tillämpas för att analysera elevernas lärares 

beskrivningar av elevernas förståelse av algebra. Detta är av intresse då det utifrån dessa tre 

teman går att avgöra vilken deabstraktionsmetod eleverna uppfattas ha av sin lärare. 

Hazzan och Zazkis artikel beskriver den teori med vilken de sökt illustrera hur elever hanterar 

de nya mentala strukturer som de möter inom avancerad algebra. De presenterade 

deabstraktionsmetoderna visar hur eleven, den som lär sig, angriper det undervisade och tillägnar 

sig den kunskap vilken läraren eller textboken presenterar (Hazzan & Zazkis, 2005, s. 101-102). 

Enligt Hazzan och Zazkis är det i den avancerade algebran elever lämnar den imiterande 

läroprocessen, för att istället genom deabstraktion hantera de mer komplexa fenomen som ligger 

till grund för den avancerade algebran (Hazzan & Zazkis, 2005, s. 102). Dock kan dessa strategier 

för deabstraktion iakttas på tidigare nivå än den avancerade algebran, elever har visats lära sig 

material på icke reproducerande sätt. Detta är även slutsatsen av Annika Kullbergs studie som 

visar att det är möjligt för elever att nå ett bättre resultat genom att lära sig de kritiska aspekterna. 

De kritiska aspekterna visas inte vara reproducerande, de är för eleverna komplexa fenomen som 

genom att förstås gynnar elevens lärande (Kullberg, 2010, s. 120-122). 

Således kan de metoder som Hazzan och Zazkis presenterar för deabstraktion utökas till att 

inkludera de processer som elever applicerar redan tidigare än den avancerade algebran. Dock 

kommer det göras en anpassning av teorierna för att täcka in de skillnader som finns i 

undervisningsmetoden, elever kommer inte enbart möta de abstrakta fenomenen hos algebra i 

kurserna under gymnasiet, varvid de inte är helt utlämnade till sin egen förmåga till deabstraktion 

vilket Hazzan och Zazkis diskuterar (Hazzan & Zazkis, 2005, s. 102-104). 

Hazzan och Zazkis visar i sin artikel hur den presenterade teorin kan tillämpas för analys av 

elevers algebraiska tänkande på en tidigare nivå än teorin ursprungligen utformades för att 

analysera. Genom att analysera material presenterade i tidigare forskning genom teorin om 

deabstraktion visar Hazzan och Zazkis att denna teoretiska modell kan utnyttjas för att ge nya 

perspektiv på den matematikdidaktiska forskningen för den mindre avancerade algebran (Hazzan 

& Zazkis, 2005, s. 116-117). 

Teoretiska utgångspunkter 

Deabstraktion 

Abstraktion definieras enligt Hazzan och Zazkis med tre teman. Abstraktion är enligt det 

första presenterade temat måttet på distans mellan utövaren och det objekt denne försöker 

hantera; tidigare bekantskap med liknande objekt minskar abstraktionsgraden hos det nya 

objektet för utövaren. Det andra temat som Hazzan och Zazkis definierar i sin artikel är hur 

deabstraktionen i detta möte relaterar till objekt-process dualiteten inom matematik. Med detta 
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menas att objektet förstås genom en process som minskar abstraktionen i objektet då 

användandet av processen låter konceptet, som ligger till grund för objektet, växa fram. Det 

tredje temat för definition av abstraktion är enligt Hazzan och Zazkis komplexiteten i det 

matematiska konceptet. Här antas att ett objekt ökar i abstraktion när komplexiteten hos detta 

objekt ökar, ett objekt som innefattar ett flertal underobjekt antas alltså vara mer komplext än ett 

enskilt objekt som inte innefattar underobjekt. Dock påpekar Hazzan och Zazkis att det inte är 

en strikt regel att mer omfattande objekt i sig är mer komplexa än ensamstående objekt (Hazzan 

& Zazkis, 2005, s. 102-104). 

Perspektiv på algebra 

För att analysera och kategorisera vilken grundsyn eleverna har på algebra kommer Per Eskil 

Perssons fyra perspektiv att tillämpas. Genom denna tillämpning kan deras algebraförståelse 

beskrivas i termer av djupare förståelse för den fullständiga algebran, de perspektiv som tas upp 

är nödvändiga att behärska för att nå den abstrakta algebran enligt Persson. Elever introduceras 

för dessa perspektiv genom matematikundervisningen, de möter olika typer av algebraiska tal 

vilka tränar deras förmåga att se algebran ur dessa perspektiv. Dock kan det i undervisningen 

finnas ett progressivt inslag där eleverna möter ett av dessa perspektiv och först när de behärskar 

detta perspektiv möter de nästa perspektiv. Dessa perspektiv grundar sig även på olika nivåer av 

abstraktion där elever kan relatera vissa perspektiv till sin tidigare matematik på ett bekant sätt 

(Persson, 2005, s.69-70). 

Således introduceras elever stegvis för de fyra perspektiv vilka Persson tillämpar för att 

kategorisera algebraförståelsen. Dessa ger eleverna en referensram för hur de ska angripa och lösa 

algebraiska problem och ekvationer genom att analysera dessa ur ett valt perspektiv, vilket ger 

dem en ny tolkning och en lämplig lösningsstrategi. Således är det intressant att söka utröna 

vilken preferens eleverna har i sin syn på algebra, då detta kan indikera hur långt denna elev väljer 

att se algebra som något abstrakt eller en särart av aritmetiken där en variabel endast betecknar en 

väntande siffra (Persson, 2005, s. 70-71). 

De tillämpade perspektiven definierades av Bednarz m.fl. (1996) för att användas inom 

utformningen av undervisning av algebra samt inom forskning om algebralärande. 

Generaliseringsperspektivet beskriver den syn på algebra som karakteriserar denna som en 

illustration av hur tal kan hanteras. Vanligt förekommande är att presentera algebran i form av 

mönster och regelbundenheter, vilka beskriver ett samband som eleven uppmanas finna och 

definiera. Först i denna definition skapas den abstrakta algebraiska formuleringen, 

tankeprocessen och själva problemlösningen sker i form av aritmetiska operationer och 

geometriska illustrationer. I detta perspektiv måste eleverna således själva finna det mönster vilket 

ger en algebraisk funktion, genom att förstå mönstret ges således en ökad förståelse för algebran 

(Bednarz, Kieran & Lee, 1996, s. 7). 
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Problemlösningsperspektivet utnyttjar algebraiska modeller för att illustrera de situationer där 

aritmetiken inte kan utnyttjas för att nå en lösning. Således används detta perspektiv för att 

beskriva de situationer där problematiken inte kan reduceras till aritmetik, till siffror, likt det låter 

sig göras för generaliseringsperspektivets problem. Detta perspektiv bygger på en ökad förståelse för 

algebra genom studier av problem, vilka presenteras på olika sätt och kräver olika grader av 

förståelse för att lösas. När en uppgift löses av eleven kan en ökad förståelse fås genom de 

algebraiska principer som använts för lösandet (Bednarz, Kieran & Lee, 1996, s. 8-10). 

Modelleringsperspektivet vilar på algebrans förmåga att illustrera och förutsäga genom att uttrycka 

ett fenomen genom ett algebraiskt samband. Detta kan utnyttjas för att skapa förutsägelser för 

likväl forskningsförsök som ekonomiska utfall. Eleverna uttrycker och diskuterar algebra utifrån 

verklighetsanknutna händelser. Dessa händelser diskuteras med ett matematiskt språk för att leda 

till en algebraisk beskrivelse av detta i form av en graf, en ekvation eller en värdetabell (Bednarz, 

Kieran & Lee, 1996, s. 10-11). 

Funktionsperspektivet fokuserar på beskrivande av verkligheten i form av matematiska modeller. 

Denna beskrivning i modeller skiljer sig från modelleringsperspektivet genom dess fokus på 

verklighetsbeskrivningen genom funktioner och grafer. För detta perspektiv är en förståelse hos 

eleven om relationen mellan variablerna i funktionen avgörande. Det är således modellen som 

beskriver ett algebraiskt uttryck i verkligheten och inte verkligheten som beskriver det algebraiska 

uttrycket (Bednarz, Kieran & Lee, 1996, s. 11-12).
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Syfte 

Denna studie skall undersöka hur gymnasieelever som går de två första åren förstår 

algebraämnet. Vidare undersöks om de genom denna förståelse ser ett tillämpningsområde 

utanför skolarbetet. Detta skall jämföras med hur deras lärare beskriver elevernas förståelse av 

algebra. 

Forskningsfrågor 

 Hur beskriver eleverna sin förståelse av algebra? 

 Vilka tillämpningsområden ser de med denna kunskap utanför skolarbetet? 

 

 Vilken bild har läraren av elevernas förståelse av algebra? 

 

 Hur skiljer sig elevernas uppfattning om detta kunskapsområde från den bild som läraren 

har skapat sig? 
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Metoder och genomförande 

Då syfte och forskningsfrågor söker elevens och läraren egna förklaringar och upplevelser om 

algebra är det en nödvändighet att metoden genomförs på ett sådant sätt att det generar data som 

innehåller dessa inre upplevelser och tankar. För att nå dessa kommer denna studie genomföras 

med ostrukturerade intervjuer då dessa kan utformas för att låta elever och lärare fritt uttrycka sig 

om undersökningens frågor utan att deras svar påverkas i stor utsträckning. 

 

Urval 

Då algebra är en stor del av de inledande matematikkurserna i gymnasieskolan är det intressant 

att undersöka elever som studerar vid matematikbetonade utbildningar likväl som elever som valt 

utbildningar med mindre fokus på matematik och närliggande ämnen. Detta då den interna 

validiteten stärks av en population som inte består enbart i matematikinriktade elever eller dess 

motpol; de elever som är mindre intresserade av matematik (Esaiasson, 2012, s. 154). Således 

kommer intervjuerna genomföras med elever ur båda dessa kategorier men då omfattningen på 

denna uppsats är begränsad kommer gruppantalet begränsas till två klasser. Ur dessa klasser 

kommer deras lärare ombes att tillfråga fyra elever som skiljer sig ifråga om kunskapsnivå. Vidare 

kommer läraren ombes balansera intervjugruppen vad gäller kön för att detta inte skall influera 

resultatet. Därav följer att urvalet av deltagande elever blir beroende av deras lärares förmåga att 

välja dessa elever. Ett urval i vilket lärarens roll elimineras är möjligt att genomföra medelst 

diagnostiska prov och därigenom kategorisera populationen, för att därefter tillfråga intressanta 

elever för en balanserad intervjugrupp. Vinsten av en sådan urvalsprocess minskar dock då detta 

inkräktar på lärares undervisningstid och därmed kan tänkas avskräcka deltagande. Således antas 

läraren kompetent att balansera urvalsgruppen utan otillbörlig påverkan, då det under 

intervjuerna med elever kommer framgå om en tendens har funnits i valet av elever hos läraren 

(Esaiasson, 2012, s. 157). 

Då undersökningens resultat inte tar hänsyn till skolornas olika resurser kommer detta inte 

påverka valet av skolor i vilka klasserna sökes. Skolorna kommer väljas utifrån geografisk profil 

där dessa ligger i mellansvenska städer och har liknande storlek på elevgruppen, vilket kan öka 

möjligheten att generalisera resultatet. Ett fullständigt slumpmässigt urval kan tänkas ha stärkt 

möjligheten att generalisera resultaten men då begränsningar föreligger vad gäller 

genomförbarheten kan det detaljerade urvalet ses som representativt för en begränsad 

undersökning (Esaiasson, 2012, s. 158-161). 
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Kvalitativ intervju 

Då det centrala i undersökningen består i en studie av elevers egna förståelse för den 

algebraiska matematiken och hur denna förståelse formuleras med deras egna ord, utformades 

undersökningen till en kvalitativ studie, då en kvantitativ undersökning kan medföra en större risk 

att påverka de svar som erhålls genom den begränsning av svarsalternativ som denna metod 

medför (Esaiasson, 2012, s. 228-229). Den jämförande undersökningen av intervjuerna som 

denna studie utmynnar i ställer kravet på resultatet att dessa skall kunna relateras till varandra. 

Utformningen av studien av lärarens uppfattning av sina elevers algebraförståelse behöver 

därmed även den resultera i en datamängd som möjliggör studier av lärarens egna resonemang. 

Därvid bör utformningen av studiens undersökningsmetod genomföras enligt en kvalitativ metod 

som fokuserar på elevers och lärarens egna tankar och resonemang (Trost, 2010, s. 32). 

Då de svar som söktes hos de intervjuade bestod i de personliga erfarenheter och tankar som 

de skapat sig inför den algebraiska matematiken och hur denna skall förstås, utformades en 

ostrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) med öppna svar enligt upplägget för en samtalsintervju 

(Esaiasson, 2012, s. 228-229). Intervjuguidens utformning testades inledningsvis för att säkerställa 

möjligheten att generera resultat som uppfyller kraven på giltighet för att besvara studiens 

frågeställning (Trost, 2010, s. 131-133). Då möjlighet till en full intervjuuppsättning saknades vid 

testets genomförande begränsades testet till en intervju med enbart en elev. Denna intervju 

resulterade i en datauppsättning som kunde tillämpas på den överliggande undersökningen, 

varvid modifikation av intervjuguiden endast genomfördes med introduktion av vidare teman i 

enlighet med de ämnen som framkommit vid denna inledande intervju. Vidare modifierades 

denna intervjuguide för att undersöka lärarens uppfattning om elevers algebraförståelse (Bilaga 

2). 

För att locka de intervjuade att utveckla sina svar och reflektera över dessa ställdes under 

intervjun följdfrågor för att erbjuda den intervjuade en mer dynamisk undersökningsmiljö. Detta 

användes även för att hos den intervjuade behålla känslan av ett öppet samtal där inga korrekta 

svar fanns till frågorna som ställdes. I enlighet med detta fanns ett behov att vid vissa tillfällen 

tillhandahålla ett visst utbyte av erfarenheter för att locka den intervjuade att utveckla sina tankar 

vidare (Trost, 2010, s. 54). Genom dessa minimala utbyten ökade möjligheten att oväntade svar 

på frågorna framkom, då även ett mindre utbyte ger den intervjuade en ökad möjlighet att 

reflektera över sina svar. Dessa pauser resulterade i vidareutvecklingar och återkopplingar som 

med den samtalsliknande formen på intervjun breddade svarsmaterialet (Esaiasson, 2012, s. 251, 

s. 264). 

Intervjuerna genomfördes på elevernas och lärarens skola i enskilda rum, där de kunde känna 

sig trygga att utveckla sina tankar utan störande moment. Med de intervjuades tillåtelse spelades 

intervjuerna in, vilket kan inverka på resultatet då detta medför en viss nervositet hos deltagare, 

men vinsterna i form av exakthet i dokumentation överväger dessa negativa aspekter. För att 

minska obehaget hos de intervjuade användes den dator som även intervjuguiden fanns tillgänglig 
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på, detta är dock inte ensidigt positivt då datoranvändning vid intervjusituationen kan te sig 

främmande för de intervjuade och kan uppfattas som distansskapande (Trost, 2010, s. 74-75). 

Resultatet från intervjuerna transkriberades enligt en modell där de viktigare elementen samt 

vissa personliga upplevelser antecknades, vilket minskar arbetet med transkriberingen. Även vissa 

anteckningar från intervjun bevarades som skildrar de exempel som eleverna kunde reflektera 

över samt iakttagelser gjorda under intervjun, för att därigenom bevara intervjuns innehåll mer 

fullständigt (Trost, 2010, s. 75-76). De erhållna intervjusvaren ordnades sedan enligt den teori om 

tankar om deabstraktion samt den teori om de fyra perspektiv på algebralärande som presenterats 

i avsnittet för teoretiska utgångspunkter. Ordningen av intervjusvaren genomfördes genom 

tillämpning av kartläggningsmetoden som gav möjlighet att ordna dessa svar tematiskt, vilket är 

gynnsamt för den framtida analysen av materialet enligt teorin (Esaiasson, 2012, s. 272). 

Jämförande analys 

Resultatet av intervjuerna kommer i analysen att ställas mot varandra för att genom detta söka 

finna de mönster som kan skapa en bild av vilken syn på algebra vilka elever har, och vilken deras 

lärare anser att de har. Detta resultat kommer sedermera att studeras för att söka finna mönster 

av hur elevernas algebraförståelse uppträder under de första matematikkurserna på gymnasiet, 

samt vilka skillnader som existerar mellan elevernas förståelse och lärarens uppfattning av denna 

förståelse av algebra. 

Metoddiskussion 

Frågeställningen som denna studie grundar sig på bygger på den subjektiva upplevelsen och 

förståelsen hos elever och lärare relaterat till algebraämnet under de inledande kurserna i 

gymnasieskolan. Således finns ett behov att söka denna personliga upplevelse av ämnet varvid det 

är nödvändigt att genomföra en studie där deltagarna har möjlighet att uttrycka sig fritt. Ett 

metodval måste således göras för att avgöra vilken metod som kan generera denna information 

med reliabilitet och inom tidsramen för studien. Att låta elever och lärare beskriva sina 

upplevelser i essäform kan låta sig göras, men då detta medför en mer utdragen process där de 

involverade skall vänja sig vid uttrycksformen samt behovet av uppföljningar för att 

vidareutveckla vissa resonemang, föll valet av metod på en kvalitativ intervju (Esaiasson, 2012, s. 

252-254). 

Den kategorisering av materialet för den tematiska presentationen av intervjuresultatet lutar 

sig mot de metoder som Persson (2005, s. 19-20) använder för kategorisering av algebralärande 

vilket grundar sig på den teori som definieras av Bednarz m.fl. (1996, s. 7-12). Vidare 

kategorisering genomfördes även med hänsyn till den deabstraktionsmetod som eleverna 

tillämpar, dessa metoder som Hazzan & Zazkis (2005, 105-115) visat tillämpbara på algebra 

avsedd för gymnasienivå. 
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Under intervjun kan viss påverkan av de intervjuade skett genom min egen bristande 

erfarenhet av metoden (Trost, 2010, s. 110). Detta då samtalsintervjuformen kräver en viss 

flexibilitet i sin ostrukturerade form, vilket kan locka till ett allt för stort utbyte och därmed 

påverka formuleringar hos de intervjuade (Esaiasson, 2012, s. 235). 

Intervjuresultaten har, för att säkerställa deras reliabilitet, genomlyssnats före och under 

transkribering, samt även vid resultatsammanställningen då avgörande avsnitt har lyssnats på än 

en gång för att säkerställa att tolkningen är korrekt genomförd. 

Etiska överväganden 

Informationen som erhållits vid intervjun kommer under genomförandet av 

resultatredovisningen att omskrivas för att säkerställa elevens oigenkännlighet, detta för att 

intervjuerna i ren form ska behandlas konfidentiellt (Trost, 2010, s. 61). De svar som ges kommer 

inte delas med elevernas lärare eller personer som kan identifiera dem utifrån dessa. Denna 

behandling är av yttersta vikt för att säkerställa att den intervjuade skall känna sig trygg med att 

beskriva sin uppfattning om sin lärares förklaringsförmåga. Den intervjuade eleven är fullt 

införstådd med hur intervjun kommer att användas och att deltagandet är frivilligt. De deltagande 

har även informerats att deras intervju vid begäran inte kommer att användas enligt god 

forskningsmetodik (Trost, 2010, s. 61-65). Då skolornas namn döljs i studien kan de intervjuades 

identitet anses skyddad, de personliga åsikter som de intervjuade har uttryckt har skyddats från 

identifiering av den involverade läraren genom den tematiserade presentationen av resultatet.
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Resultat 

Resultatet kommer nedan att presenteras i tre huvuduppdelningar där resultaten från eleverna 

kategoriseras enligt vilket gymnasieprogram de studerar vid och lärarintervjuerna presenteras 

skilda från elevintervjuerna för att möjliggöra en tydlig analys. Uppdelningen av elevintervjuerna 

är relevant utifrån vilket program de studerar vid då programmens inriktning fokuseras till olika 

stor del på det matematiska ämnet. Elever vid det naturvetenskapliga programmet enligt de 

intervjuade lärarna antas uppvisa en större förkunskap och förståelse för matematik. 

Fyra elever ur varje klass har intervjuats, i båda klasser deltog två tjejer och två killar. Eleverna 

från naturvetenskapsklassen läser Matematik 2c vilket är den andra kursen på gymnasiet. De 

elever vilka läser det samhällsvetenskapliga programmet läser Matematik 1b vilken är den första 

kursen på gymnasiet. Kurserna är anpassade till viss del vad gäller innehåll för att ge eleverna 

samhälls- och yrkesrelaterade uppgifter. 

Elevintervjuer Naturvetenskapligt program 

Gemensamt för de elever som valt att studera på det Naturvetenskapliga programmet under 

sina gymnasiestudier var att de under intervjun uttryckte en upplevelse att matematik var ett 

uppskattat ämne. Inom urvalsgruppen fanns en spannvidd mellan att uppleva att det var ett 

enkelt ämne, till ett ämne som visserligen inte var okomplicerat men ändock upplevdes vara 

lättförståeligt då det byggde på logiska regler. Upplevelsen av att matematikens delar var möjliga 

att förstå utifrån tidigare avsnitt uttrycktes av samtliga intervjuade, dock med reservation för den 

komplexa algebran; den algebra som omfattar de komplexa talen, vilket delar av urvalsgruppen 

fann något tveksam. Under intervjuerna uttryckte de elever som studerade på det 

naturvetenskapliga programmet att de genom tidigare erfarenheter erhållit en känsla för när deras 

matematiska resonemang resulterat i felaktiga slutsatser, vissa av de intervjuade eleverna 

formulerade det som en magkänsla som de genom upprepade beräkningar använder för att 

avgöra när deras beräkningar avviker från ett intervall av rimliga resultat. 

Under intervjuerna framträdde elevers syn på hur algebra kan förstås, denna skillnad kan 

klassificeras enligt två huvudteman. Denna uppdelning består i hur dessa elever ser på den 

algebraiska ekvationen, hur denna ekvation skall tolkas och vad den illustrerar. Under intervjuerna 

beskriver eleverna en lösningsfokusering när de möter en ekvation, deras fokus ligger på att 

omvandla ekvationen och genom detta erhålla ett svar. Skillnaden i hur eleverna ser på ekvationen 

uttrycktes i intervjuerna i deras förståelse av variabeln. Variabeln upplevdes olika av eleverna, de 

två olika synsätten uttrycktes vara i variabelns existens som en symbol som kunde beskriva ett 

siffervärde men inte definieras utan beror på omständigheter.  
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Det andra synsättet fokuserar på variabeln som en dold siffra, ett aritmetiskt värde som dolts 

med denna symbol. 

X är oändligt många tal. X kan vara vadsomhelst, bara om man sätter in den i ett 
sammanhang så får du ett värde. – Naturvetenskapselev 4 

Jag ser det som en siffra som vi inte vet vad det är än. – Naturvetenskapselev 3 

Denna uppdelning uttrycktes även i de olika sätt eleverna organiserade sitt lärande under 

lektionerna. Under lektionerna uttryckte eleverna att deras arbetsmetoder fokuserades mot olika 

ändamål, där den iakttagna uppdelningen kunde ses i hur hälften av de intervjuade eleverna 

fokuserade på ett lärande där lösningsformler skapades för att hantera de tal som avsnittet 

omfattade. Dessa elever uttryckte att de genom att behärska lösningsformeln ansåg sig förstå hur 

matematiken fungerade, utifrån de resultat de kunde iaktta kunde de skapa sin förståelse genom 

det upprepade mönster som illustrerade för dem den matematiska regel som de behövde lära sig 

för att utföra denna typ av beräkningar. Detta kan kontrasteras mot hur andra av de tillfrågade 

eleverna uppgav att de först fokuserar på de grundläggande aspekterna av det avsnitt de studerar. 

Utifrån dessa aspekter skapar de sig en förståelse för hur detta matematikavsnitt kan förstås. 

Denna förståelse testas sedan genom ett antal beräkningar av uppgifter.  

Skillnaden kan således ses i hur arbetet organiseras, deras innehåll består enligt intervjuerna av 

samma moment vilka organiseras i motsatt ordning. Eleverna låter antingen ett antal räknade 

uppgifter skapa deras förståelse eller så skapar de sig en inledande förståelse som testas för att 

bekräftas. Enligt den uppgiftsbetonade lösningsmodellen resulterar ett flertal beräkningar i en 

slutsats, vilket skildes från den andra modellen där eleverna uppgav att de fokuserade på studier 

av text och genomgångar för att sedan testa sina antaganden. 

Jag funderar nog mer, jag lär mig regeln och provar på ett par uppgifter så att jag är säker på att 
jag förstår hur den fungerar. – Naturvetenskapselev 1 

Under intervjuerna med de elever som studerar på naturvetenskapsprogrammet framträdde 

även en tendens hos dessa elever att försöka reducera uppgifter av problemlösningskaraktär till 

rent matematiska problem. Denna tendens till omvandling av uppgifterna till för dem bekanta 

matematiska uppställningar framträdde olika starkt hos de intervjuade eleverna. Vissa av eleverna 

försökte behålla själva grundscenariot i uppgiften, vilket kan kontrasteras mot de elever vilka 

uttryckte en önskan att helt skala av det angivna scenariot, för att utnyttja det till en större del och 

aktivt använda sig av det i uppgiftens lösning. 

När eleverna tillfrågades om sin syn på kopplingen mellan algebraiska ekvationer och dessas 

grafiska illustration beskrev de en viss otrygghet i hur dessa grafer förstås algebraiskt. Eleverna 

uttryckte en osäkerhet i hur grafen utnyttjades för att lösa matematiska problem, endast en elev 

kände sig trygg med grafer och matematiska modeller, de resterande eleverna uttryckte en vilja att 

lösa dessa typer av problem genom ekvationslösning. Hos dessa elever utrycktes en känsla av att 

de grafiska lösningarna var mindre korrekta, deras syn på algebra var att ekvationslösningen var 

att föredra då detta bestod i att räkna. Räknandet var enligt dessa två elever det som gjorde 
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matematiken och algebran till ett tilltalande ämne, då detta gav dem en trygghet i form av logiska 

resonemang som de kan följa. 

Vanligtvis så vill jag väl ha kvar det i den algebraiska formen. För jag tycker inte egentligen om 
när matematik ska räknas i former och strukturer, så länge det inte är geometri. – 
Naturvetenskapselev 2 

Fokusering på matematiken som logiska resonemang illustrerade i form av beräkningar 

framträdde även när eleverna beskrev hur de kommunicerar inom matematikämnet eller om 

matematik med klasskamrater, vänner och lärare. Enligt eleverna upplevdes det som svårt att 

uttrycka sin förståelse för algebra när de samtalar med kamrater som inte läser samma utbildning. 

När diskussioner om matematik genomförs i klassen upplever de att det existerar ett gemensamt 

synsätt på hur matematiken är uppbyggd, att beskriva ett problem för en klasskamrat ansågs 

enklare än för en utomstående kamrat. Enligt de intervjuade eleverna var det framförallt andra 

jämnårigas tankesätt som ställde upp problem för deras förståelse av matematiken. Samtliga 

intervjuade elever som läser det Naturvetenskapliga programmet anser sig ha lättare att förstå 

matematiken än sina jämnåriga kamrater som läser andra program, något som de har svårt att 

förstå då de upplever matematiken som lättförståelig. Vissa av de intervjuade eleverna upplevde 

att de med svårighet kunde förklara algebra för jämnåriga kamrater, men att de kände sig 

frustrerade då dessa kamrater inte upplevdes ta emot innehållet på ett enligt dem korrekt sätt. 

Detta korrekta sätt att förstå algebran beskrevs dock på olika sätt då dessa elever förhöll sig till de 

tidigare presenterade två huvudteman. Dessa är skillnaden i hur variabeln uppfattas av de 

intervjuade eleverna, ett dolt aritmetiskt värde eller en symbol vilken i relation till andra faktorer 

erhåller ett värde. 

Elevintervjuer Samhällsvetenskapligt program 

Av eleverna som valt att läsa det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet som deltog i 

studien upplevde alla att matematiken var ett ointressant ämne. Deras upplevelse var att både 

arbetsformerna och innehållet fick dem att tappa intresset för ämnet. Vidare ansåg majoriteten att 

kunskapsinnehållet var alltför svårt och att det enbart lästes som skolämne, tillämpningen utanför 

skolans väggar var enlig eleverna väldigt liten. Ett talande citat för elevernas inställning för 

matematikämnet är följande. 

Det känns som ett ämne man mer måste bara klara av. Många tycker nog att det är lite väl 
avancerat det vi håller på med nu. – Samhällsvetenskapselev 4 

Denna inställning framträder ett flertal tillfällen under intervjuerna, vilket kan tyda på att 

elevernas inställning till matematiken påverkar deras arbetsinsats och förmåga att förstå 

innehållet. När eleverna intervjuades läste de den första matematikkursen på gymnasiet, vilket 

skiljer sig från de intervjuade naturvetenskapseleverna vilka läste den andra matematikkursen. 

Därav måste hänsyn till den matematik de studerar; deras algebraförståelse måste relateras till det 

kursinnehåll de studerar och kan inte direkt jämföras med naturvetenskapseleverna. 
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När eleverna tillfrågas om sin förståelse för algebraiska ekvationer framträder en stor 

osäkerhet. Denna känsla tycks grunda sig i en osäkerhet om vad ekvationer betyder och en 

upplevd oförmåga hos de flesta av de tillfrågade eleverna att avgöra om deras uträkningar är 

rimliga. Endast en av eleverna upplever sig säker på vad som är tillåtet att göra med en ekvation 

och att de beräkningar vilka eleven har gjort stämmer. Flera av eleverna upplever att även i de fall 

de tror sig kunna svaret, så upplever de vid bedömning en oförmåga att omsätta detta i korrekt 

matematiskt språk, vilket kan illustreras av följande uttalande. 

Att skriva ned det på en matematisk formel och matematisk språk, det är svårt. Jag är nog mer 
så att jag skriver ned hur jag tänker och det är ju inte riktigt rätt språk – 
Samhällsvetenskapselev 3 

Eleverna menar dock att de har en mycket god förståelse för hur variabeln skall förstås, under 

intervjuerna framhäver eleverna att de vid räkning av ekvationer känner sig säkra på hur variabeln 

skall hanteras. När eleverna under intervjuerna talar om variabeln beskriver de denna som en 

symbol, deras förståelse av variabeln är kopplat till dess existens som en del i en funktion. Enligt 

eleverna är dess definition som ett siffervärde skiljt från dess grundfunktion, värdet fås enbart när 

variabeln existerar i en ekvation. 

Eleverna upplevde dock att kopplingen mellan en funktion, en ekvation och dess 

representation som graf  var oklar. Enligt eleverna var detta kunskap som inte ville fastna, de 

upplevde att grafer var ett moment som inte tillförde en ökad förståelse för funktionsbegreppet, 

utan enbart tillförde mer osäkerhet och försvårade matematikkursen. Dock var detta inte en åsikt 

som delades av samtliga tillfrågade elever. Den elev som ansåg att grafer tillförde en ökad 

förståelse uppgav att hens förståelse för matematik var visuell. I uppgifter där det inte 

fokuserades på förmågan att formulera sig enligt det matematiska språket, utan på förmågan att 

tolka och finna matematiska samband på denna visuella form, upplevde denna elev att det endast 

på dessa uppgifter var möjligt att erhålla goda betyg då dessa uppgifter var anpassade efter denna 

elevs förståelse för matematik. 

Samtliga elever som intervjuades upplevde att den arbetsorganisation som kändes tryggast för 

dem under matematiklektionerna var att räkna samtliga uppgifter. Motivationen till denna 

arbetsmetod varierade något, men den motivering som presenterades mest frekvent var att de 

grundläggande uppgifterna behövde göras för att de skulle lära sig metoden. Eleverna fokuserade 

mycket av sin beskrivning av sitt lärande till behovet av att lära sig hur uppgifter skall lösas. Deras 

beskrivningar skildrar en fokusering av lärandet på att lära sig proceduren för att sedan, när de 

tillägnat sig den kunskapen, börja tyda de bakomliggande orsakerna. Det skall dock sägas att de 

bakomliggande orsakerna till hur en procedur fungerar inte var centralt för elevernas lärande. 

Enligt deras beskrivning av algebrans uppbyggnad fokuserades främst på att kunna metoden för 

att därigenom kunna klara kursproven. 

När de intervjuade elever som läser samhällsprogrammet tillfrågades om algebrauppgifter 

presenterade som problemlösningsuppgifter, uttrycker de ett större intresse för dessa jämfört 
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med andra typer av algebraiska problem. De upplever en större glädje i att själva få uttolka det 

centrala och fundera över vad de behöver finna i uppgiften för att lösa den. Följande uttalande 

illustrerar elevernas känsla för de algebrauppgifter som har en problemlösningskaraktär. 

Det är känslan att man åstadkommer någonting, att man tillämpar det i en praktisk situation. 
Att man ser att det kan användas i praktiken, då är det roligare för att man då kan se vad det 
är till för. – Samhällsvetenskapselev 4 

De intervjuade eleverna uttryckte även att de under räknandet av sådana uppgifter försökte 

hålla kvar grundproblemet, de ansåg genom att göra detta kunde de enklare avgöra när något 

blev fel i deras uträkning. Vissa av eleverna uttryckte även att detta gav dem en ökad trygghet i 

sitt tänkande då de kunde applicera sin kunskap på det angivna problemet. 

Under intervjuerna poängterade eleverna sitt behov av att kunna diskutera matematiken för att 

kunna förstå dess innebörd. De tillfrågade eleverna beskrev enskilt arbete som begränsande för 

deras egen förståelse, då detta utelämnade dem till sin egen matematiska förståelse, något de 

kände stor otrygghet för. Gemensamt för eleverna var även att de föredrog att be kamrater 

förklara matematiska samband framför att be en lärare om hjälp då denna hjälp inte gavs på ett 

språk de var bekväma med. Vad de beskrev är således en känsla av att de inte behärskar det 

matematiska språket vilket de upplever hämmar deras förståelse. 

 

Lärarintervju Naturvetenskapligt program 

Under intervjun berättade läraren om sina motiv till att söka sig mot undervisning av främst 

elever som studerar naturvetenskap. Enligt läraren, hädanefter kallad L1, undervisade denne 

tidigare på en högstadieskola men upplevde att de kunskaper inom matematiken L1 har därmed 

inte kom till full användning då mycket av tiden spenderades på disciplinära åtgärder. Detta är 

något som nu är annorlunda då L1 upplever att eleverna som studerar naturvetenskap är mer 

motiverade för ämnesinnehållet. Enligt L1 består svårigheterna nu inte i att kunna genomföra 

undervisningen utan störning, utan att genomföra den på en nivå som täcker in de olika 

kunskapsnivåer klassen befinner sig på. L1 uppger under intervjun att hen även undervisat 

skolans samhällsvetenskapliga klass i matematik under sin tid på skolan. Dessa elever var enligt 

L1 skolmotiverade men saknade det intresse som hen upplever medför en möjlighet att föra en 

djupare undervisning med de elever som studerar naturvetenskaplig inriktning. Skillnaden ligger 

enligt L1 i att undervisningen med naturvetenskapseleverna fokuseras på vidare 

naturvetenskapliga studier, vilket gör att exempel kan lånas från de andra naturvetenskapliga 

ämnena. 

L1 upplever att elever på gymnasiet har en mindre fokusering på procedurer och 

modelltänkande, detta modelltänkande utvecklar L1 till elevers vilja att finna en formel att sätta in 

siffror i för att erhålla svar utan att förstå hur själva formeln är uppbyggd. Enligt L1 finns det hos 

de elever hen nu undervisar en tydligare koppling mellan den lösningsformel de använder och 



26 

 

vilken matematik som ligger till grund för denna, L1 uppger även att eleverna har en djupare 

förståelse för matematiken och de kopplingar som finns mellan matematikens olika discipliner 

såsom geometri och algebra. L1 anser att de flesta av de elever som hen nu undervisar har ett 

perspektiv där formler kopplas till något konkret, att dessa har en definierad grund och inte är en 

lösningsmodell utan ett samband. 

Innan gymnasiet gäller det att snabbt förstå, att kunna tillämpa formeln men kanske inte förstå dess innebörd. Här 

märker jag att eleverna förstår kopplingen, de ser sambandet som ger regeln. – Lärare 1 

När detta diskuteras lyfter dock L1 att det finns vissa algebraiska samband som elever har 

förvånansvärt svårt att förstå. Under de senaste veckorna har eleverna fokuserat på algebraiska 

lösningsmetoder för ekvationer och ekvationssystem. Inom detta ingår den lösningsmetod som 

kallas nollproduktmetoden som bygger på faktorisering av en ekvation för att genom detta 

uttrycka ekvationens skärningspunkter på x-axeln.  

Det jag kämpar med nu, vilket jag alltid upplevt vara svårt för eleverna att förstå är det man kallar för 

nollproduktmetoden. Jag försöker konkretisera det, lyfta ned det till siffror. – Lärare 1 

Enligt L1 har eleverna svårighet att koppla den algebraiska lösningen samman med den 

grafiska illustrationen. Detta samband som eleverna har svårighet att ta till sig brukar L1 därför 

försöka illustrera genom aritmetiska exempel, t.ex. genom att använda konkreta tillfällen då 

variabeln ersätts med siffror vilka eleverna har lättare att hantera enligt L1. Dock upplever L1 att 

eleverna genom detta ändå inte riktigt greppar nollproduktmetoden i sin helhet utan enbart 

genom de aritmetiska exemplen, vilket tenderar att visa sig vid uppgiftslösning. 

Vidare berättar L1 att eleverna i den klass som deltagit i denna undersökning har uppvisat 

vissa svagheter i sammankopplingen av grafer och ekvationers lösning, enligt L1 har mycket tid 

behövts läggas på sammankopplandet av funktionen och dess graf  samt hur detta samband 

används för att grafiskt och algebraiskt lösa ekvationen för en given punkt. L1 hoppas kunna 

använda tekniska hjälpmedel för att ge eleverna en större förståelse för hur kopplingen mellan en 

graf, en ekvation och en funktion ser ut, detta då sammankopplingen kan bli mer överskådlig när 

dessa element kombineras i en gemensam presentation. 

När vi ritar kurvor kan jag fråga hur den skär x-axeln. Då frågar jag om den skär eller inte skär på olika sätt 

och kopplar det till varför det finns eller inte finns en lösning på problemet. – Lärare 1 

L1 anser att det är mer problematiskt att konkretisera den komplexa algebran. Det förändrade 

upplägget på matematikkurserna har flyttat introduktionen av komplex algebra till den andra 

kursen istället för den femte vilket var fallet fram till Gy11. Introduktionen av komplex algebra 

har alltid upplevts av L1 som något problematisk, då denna algebra är komplicerad att applicera 

på reella situationer, de få exempel av verklighetsanknuten användning som existerar ligger 

utanför elevernas vardag. L1 berättar att det därför brukar vara mer effektivt att introducera 

begreppet komplexa tal genom hänvisning till simulationer och virtuella världar. Genom exempel 

där den imaginära delen av talet kan placeras i en virtuell del av matematiken menar L1 att 
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eleverna enklare kan ta till sig den imaginära delen av de komplexa talen och därmed skapa sig en 

bild av denna algebra. 

Eleverna är ju vana med att det finns en virtuell verklighet. Jag förklarar att det är som ett datorspel, att det inte är 

något som finns men som de kan uppleva är verkligt. Det finns tal som inte existerar i vanlig mening men som man 

ändå kan räkna med. – Lärare 1 

 Under intervjun nämner L1 skillnaden i kursplanernas innehåll, vilket påverkar vissa delar av 

det upplägg som L1 använt för introduktionen av vissa delar av matematiken. Dess påverkan på 

algebran är dock enligt L1 liten, de delar som berörs är snarare den mest avancerade algebran 

samt introduktionen av den matematiska analysen. Genom dessa skillnader ändras dock elevernas 

introduktion till funktionsbegreppet, den tidigare progressionen från enklare algebraiska 

ekvationer till den algebraiska funktionen som genomfördes över kurserna upplever L1 nu sker 

tidigare. L1 menar att det tar tid att ta till sig den abstrakta matematiken som algebra kan 

representera, enligt L1 kan det dröja till efter elevernas gymnasietid innan de kan se sambandet 

mellan avancerad algebra och en konkretiserad verklighet. Som exempel på denna verklighet 

nämner L1 hur derivata kan förstås utifrån laborationer i fysiken där hastighetens derivata ger 

accelerationen. 

Då kan man koppla funktionen till något verkligt, jag försöker få det att sammanfalla så att jag låter dem göra ett 

försök i fysiken där de studerar en vagn som rör sig. Om de prickar in hur den rör sig kan man sedan rita en graf  

över hastighet och tid. Då ser de flesta en koppling mellan hastighet och acceleration, funktion och derivata. – 

Lärare 1 

Då L1 även undervisar i fysik tas detta ofta upp under intervjun, då L1 uppger att exempel 

lånas från elevernas fysiklektioner för att konkretisera matematiska resonemang såsom linjära 

ekvationer. Således kan exemplen sammankopplas med elevernas vardag, vilket även motiverar till 

vidare studier inom Naturvetenskap enligt L1. L1 diskuterar även med eleverna användandet av 

formler inom matematiken och fysiken, då dessa ger eleverna en vana att hantera variabler och 

behandla dessa formler som funktioner beroende av dessa variabler.  

Lärarintervju Samhällsvetenskapligt program 

Den intervjuade läraren undervisar sedan ett år tillbaka elever som läser det 

samhällsvetenskapliga programmet, samt även elever som läser på det naturvetenskapliga 

programmet. Tidigare undervisade läraren, hädanefter kallad L2, på en högstadieskola. L2 har 

även erfarenhet av undervisning på gymnasienivå i ett annat europeiskt land där L2 undervisade 

ett antal år. När frågan ställs vad som skiljer eleverna på de olika programmen åt mest, uppger L2 

att det är en stor skillnad i motivation inför ämnet. Vidare upplever L2 att eleverna skiljer sig åt 

mellan programmen vad gäller förkunskaperna. L2 upplever dock att det finns stora brister hos 

elever vid båda programmen, även om de kan tyckas vara något större hos 

samhällsvetenskapseleverna vad gäller taluppfattning. Denna brist i taluppfattningen upplever L2 

hämmar deras förståelse för algebra, främst att deras ringa kunskaper om bråkräkning påverkar 

deras förmåga att hantera de algebraiska operationerna. 
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De ser inte kopplingen mellan bråkmultiplikation med variabeln. – Lärare 2 

Denna oförmåga att hantera bråkmultiplikation vid ekvationslösning medför att eleverna har 

en mindre chans att lösa avancerade problem där det är nödvändigt att förkorta och förlänga 

ekvationer för att lösa dem uppger L2. L2 har dock under terminen sett en utveckling hos 

eleverna där en ökad förståelse för hur förkortning och förlängning genomförs har medfört att 

intresset för algebra har ökat. 

När L2 beskriver sina elevers syn på matematiken handlar det till stor del om elevernas fokus 

på procedur för att hantera nya avsnitt såsom algebraisk ekvationslösning. Deras intresse ligger i 

att klara av att räkna uppgifterna, förståelse är inte det avgörande utan deras fokus ligger på att 

lära sig metoden för att klara sina matematikprov. Detta medför enligt L2 att deras kunskaper 

begränsas, deras förståelse för samband inom algebra hämmas och de har svårt att hantera 

uppgifter där proceduren inte kan tillämpas utan anpassning till nya förutsättningar. I följande 

exempel är utbrytandet inte avgörande men det illustrerar dock elevernas fokus på proceduren 

framför att analysera helheten. 

Som t.ex. om en uppgift är 3(x-2)+3=4 så flyttar de ofta bara över trean utan att bryta ut den 
först. – Lärare 2 

Denna tendens hos eleverna att fokusera på proceduren framför förståelse av helheten kan 

även påverka elevernas förståelse av kopplingen mellan ekvationer och grafer enligt L2. Eleverna 

har enligt L2 stora svårigheter att förstå grafer ur ett algebraiskt synsätt. Detta beror enligt L2 till 

stor del på elevernas oförståelse för algebraiska funktioner, eleverna behöver ständigt repetera 

vad en funktion är och hur denna hänger samman med ekvationer och grafer. Relationen mellan 

variabler som påverkar funktionens värden och dess graf  är enligt L2 svårgreppbart för eleverna. 

När de blir vana så går det lite bättre, men de saknar förståelse för uppgifter där det t.ex. frågas 
om f(2). – Lärare 2 

Dock upplever L2 att figurer och grafer kan ha en viss positiv effekt på elevernas förståelse. 

Då eleverna enligt L2 har brister i sin förståelse för det matematiska språket kan dessa figurer ge 

vissa av eleverna en ökad förståelse för vad en uppgift går ut på. Det är dock oklart om denna 

förståelse för uppgiften medför en ökad förståelse för den bakomliggande matematiken enligt L2, 

deras förståelse är främst fokuserad på den procedur som ger dem rätt svar. 

För att öka elevernas vana vid det matematiska språket försöker L2 att inkludera eleverna vid 

genomgångar. Eleverna upplevs av L2 vara verbala och diskussionsivriga, vilket medför att deras 

förståelse kan utvecklas mer i denna form av genomgång än när genomgången har en karaktär av 

föreläsning. Enligt L2 kan detta upplägg lyfta eleverna och överbrygga de brister de har i sin 

förförståelse. Dock är det en tidskrävande arbetsform som minskar tiden eleverna har för eget 

arbete, vilket L2 upplever vara problematiskt då den tid som går förlorad inte kan kompenseras 

genom eget arbete utanför skoltid. Elevernas motivation för ämnet är enligt L2 så låg att endast 

en eller två av eleverna i klassen är villiga att räkna uppgifter utanför lektionstiden. Den 

diskussionsartade genomgången kan således enligt L2 fylla tidigare kunskapsluckor, men får 
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effekten att eleverna inte kan utöka sin kunskap med de nya avsnitten då de får mindre tid att 

tillämpa denna och befästa den nya kunskapen genom räkning av uppgifter. 

Dessa brister i förkunskapen kan enligt L2 även noteras i elevernas inställning till 

problemlösningsuppgifter. När eleverna möter dessa uppgifter tenderar de enligt L2 att uppskatta 

dem mer, just för att de i dessa uppgifter har en möjlighet att hantera dem enligt deras egen 

förståelse utan att begränsas till en matematisk lösningsmodell där de är beroende av sin förmåga 

att hantera det matematiska språket och dess lösningsalgoritmer. Dock leder detta enligt L2 till att 

de kan presentera en korrekt lösning, men inte visa matematiskt hur denna nåddes vilket påverkar 

deras provresultat och betyg i negativ riktning. 

En del elever har det logiska tänkandet, de har en ekvationslösningsmaskin i huvudet men de 
kan inte presentera lösningen på matematiskt språk. De har rätt lösning men kan inte visa hur 
de gjorde för att få den. – Lärare 2 

Att eleverna i lösandet av problemlösningsuppgifter kan använda en egen lösningsmodell kan 

enligt L2 möjligen förklara att de i dessa fall tycks ha en förmåga att avgöra om lösningen är i 

närheten av ett korrekt svar. Det är enligt L2 troligen den ökade tryggheten som kommer av att 

eleverna kan använda ett bekant språk och fundera friare kring lösningen, som ger dem denna 

känsla för svarets rimlighet.  
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Analys 

Elever Naturvetenskapligt program 

Eleverna som valt det naturvetenskapliga programmet tenderar att hantera abstraktionen i 

algebran genom en kombination av att minska distansen till objektet samt att utnyttja processen 

som kunskapsgivare. Detta kan ses i hur deras arbete på nya avsnitt organiseras, de två upplägg 

som eleverna presenterar för sitt arbete i resultatet. Användandet av formler och metoder som 

visar på en regel kan kontrasteras mot de elever som fokuserar sitt arbete till studier av regeln i 

sig. I detta visar det förstnämnda på elevernas förlitande på Hazzan och Zazkis andra tema, vilket 

definierade deabstraktionen genom att förlita sig på processen som kunskapsskapare; genom 

repetition kan eleverna förstå den algebraiska regel som avsnittet omfattar. Den sistnämnda 

arbetsorganisationen kan ses som ett uttryck för elevernas försök att minska distansen till det 

behandlade genom att studera regeln och analysera denna utifrån sin tidigare kunskap om 

algebraämnet. Detta är det andra tema, avdistansering, vilket Hazzan och Zazkis presenterar för 

deabstraktion hos eleverna. Genom detta upplägg kan de närma sig den algebraiska regeln och 

förstå dess effekter och grunder på de uppgifter de ska lösa i avsnittet som de studerar. 

Med hänsyn till dessa tendenser i elevernas hanterande av abstraktionen i algebra kan deras 

svårigheter att förstå en funktions grafiska representation analyseras. De elever som grundar sin 

förståelse av algebra på avdistansering kan möta svårigheter då grafer uppträder relativt sent och i 

mindre utsträckning under tidigare matematikkurser. Därav kan de ha en mindre del tidigare 

kunskap tillgänglig för att hantera de mer avancerade graferna såsom andragradskurvor. Detta 

kan påverka deras förståelse och vara en tänkbar orsak till den känsla av att grafen är mindre 

korrekt än den algebraiska ekvationslösningen. 

Det perspektiv på algebra som eleverna tycks ha enligt intervjuerna är funktionsperspektivet. 

Detta kan ses i deras metodval för att förstå de nya avsnitten, deras fokusering på att lösa 

uppgifter samt att studera den nya teorin för att sedan testa denna på uppgifter. När detta 

relateras till variabelns funktion och hur denna skall förstås enligt eleverna, kan det tydligt ses att 

deras fokus ligger på variabeln samt dess relation till andra variabler, vilket kan ses som ett uttryck 

för deras förståelse av algebra enligt funktionsperspektivet. Elevernas tendens att föredra 

problemlösning kan tyckas peka på ett problemlösningsperspektiv, dock anser jag att deras vilja 

att reducera dessa problem till en mer bekant och bekväm struktur, som påminner om de 

uppgifter de hanterar tidigare, pekar på deras större trygghet i att hantera algebra utifrån 

funktionsperspektivet. Elevernas vilja att behålla fokus på problemformuleringen genom lösandet 

av uppgiften är enligt intervjuerna snarare en önskan än en metod för att stödja 

lösningsformuleringen. 
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Lärare Naturvetenskapligt program 

Enligt L1 fokuserar eleverna i mindre utsträckning på procedur för att förstå de avsnitt som 

behandlas under lektionerna. Under intervjun beskriver L1 hur hen söker lyfta exempel som kan 

relateras till elevernas vardag och tidigare kunskap. I detta söker L1 till synes minska distansering 

hos eleverna, detta för att hantera abstraktionsgraden i algebraundervisningen. I detta fokuseras 

således deabstraktionen av L1 på att minska distansen till förmån för de andra 

deabstraktionsmetoderna.  

Under intervjuerna fokuserar L1 sina beskrivningar av undervisningen och elevernas förståelse 

av denna i relation till formler och algebrans samband med andra discipliner, såsom geometri. L1 

uttrycker en önskan av att ge eleverna konkreta exempel som illustrerar de algebraiska reglerna, 

dessa exempel ämnas enligt L1 ge eleverna en förståelse av algebran som ett uttryck för verkliga 

fenomen. Detta förhållningssätt till algebraundervisningen ligger till synes nära till 

modelleringsperspektivet, vilket styrks av L1s användande av exempel från fysikämnet och 

laborationer inom detta för att förklara matematiska samband. 

Det är av intervjun oklart om huvudperspektivet kan anses vara modelleringsperspektivet i L1s 

undervisning. Infallsvinkeln på algebra med ett modelleringsperspektiv kan tolkas som ett 

komplement av den ordinarie undervisningen när resultatet från intervjun med L1 studeras. 

Funktionen och variabeln har en framträdande roll när L1 reflekterar kring undervisningens 

upplägg och hur eleverna förstår algebran. Enligt intervjun tycks det för L1 som att eleverna har 

lättare att förstå algebra genom de modeller som lyfts för att förklara och illustrera de algebraiska 

reglerna. L1 beskriver att elevernas har svårigheter att förstå introduktioner av metoder enligt ett 

funktionsperspektiv. Detta visar att eleverna ej tillämpar ett funktionsperspektiv, när L1 tillämpar 

detta perspektiv i sin undervisning har eleverna en svårighet att förstå dessa metoder. Vidare 

exempel ges i kopplingen mellan funktionen och dess graf, vilken L1 beskriver som problematisk 

för eleverna att förstå, infallsvinkeln där funktionsbegreppet skall ge eleverna förståelse för grafer 

tycks enligt L1 inte vara tillräcklig för att förmedla det samband som existerar mellan funktionen 

och dess graf. 

Således framträder en bild av att L1 tillämpar ett modelleringsperspektiv, då det ursprungliga 

funktionsperspektivet inte förmår lyfta elevernas algebraförståelse i tillräckligt stor utsträckning. 

L1 tycks uppleva att modelleringsperspektivet har en större möjlighet att ge eleverna en djupare 

algebraförståelse än de får när ett funktionsperspektiv tillämpas. 

Jämförande analys Naturvetenskapligt program 

När elevernas och L1s metod för att minska abstraktionen under algebraundervisningen 

jämförs förhåller sig dessa relativt väl med varandra. L1 söker i sin undervisning minska distansen 

till det avhandlade vilket var en av de noterade metoderna hos dessa elever. De elever som 
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tillämpar den processinriktade metoden har för sin egen förståelse en annan metod, denna skiljer 

sig från den som L1 använder sig av i sin undervisning, vilket för dessa elever möjligen inte är 

gynnsamt. Dock skall detta ses i förhållande till hur den processinriktade metoden tillämpas, det 

är inte klargjort om iakttagelsen av processen har den effekt av deabstraktion eleverna söker. 

När elevernas och L1s perspektiv jämförs syns en skillnad i dessa. Elevernas fokusering på vad 

som tycks vara ett funktionsperspektiv verkar vara inkompatibel med slutsatsen att 

funktionsperspektivet inte gav eleverna den kunskap vilken L1 önskade förmedla. L1 tycktes 

använda ett modelleringsperspektiv för att undervisa eleverna om algebra, de metoder som föll 

väl med detta perspektiv var de som L1 upplevde genererade det bästa resultatet av förståelse hos 

eleverna. Därav tycks det som om eleverna finner att de förstår mer av funktionsperspektivet, 

men att denna förståelse inte når kärnan av algebraavsnitten ur L1s perspektiv. För att nå denna 

djupare förståelse måste eleverna enligt L1 således även introduceras för ett 

modelleringsperspektiv. 

Elever Samhällsvetenskapligt program 

De intervjuade eleverna som läser på det samhällsvetenskapliga programmet beskriver sitt 

lärande som en process där antalet uppgifter räknade är det vilket ger dem förståelsen för de 

avsnitt de studerar. Denna process där procedur ger kunskap visar på deras försök att reducera 

det abstrakta inom algebran med den metod som Hazzan och Zazkis beskriver, där eleverna 

förstår det matematiska objektet genom den process som skapar objektet. Deras metod grundar 

sig således i deras tilltro till att antalet upprepade beräkningar ska ge dem en förståelse för de 

samband beräkningarna visar på. I detta kan det tyckas att deras metod lutar något åt den första 

deabstraktionsmetoden, vilken Hazzan och Zazkis definierar som att distansen till det abstrakta 

minskas genom att applicera innehållet på tidigare kunskap, och genom denna söka förklara de 

nya koncepten. Dock saknas det hos de intervjuade samhällsvetenskapseleverna data som stödjer 

detta, de beskriver inte en process där de funderar över det nya i förhållande till deras tidigare 

kunskap. Deras fokus ligger som tidigare nämnts enbart på en svarssökande process som för dem 

kan illustrera det sökta sambandet. 

Med hänsyn till elevernas deabstraktionsmetod saknar eleverna till synes ett 

modelleringsperspektiv samt funktionsperspektiv på algebra, deras arbetsorganisation och 

intervjuutsagor visar på att dessa perspektiv är mindre framträdande i deras syn på algebra. 

Modelleringsperspektivet kräver en medvetenhet hos eleven om den verklighetsanknytning som 

algebra har, där förståelsen för algebra kommer från observation och studier av dessa verkliga 

samband. I enlighet med detta tycks modelleringsperspektivet inte vara det perspektiv som de 

intervjuerna har på algebralärandet. När eleverna beskriver sin hantering av 

problemlösningsuppgifter, uppgifter där problemlösningsperspektivet på algebra borde synas 

tydligt, omtalar eleverna snarare dessa uppgifters möjlighet att ge dem ett tillfälle att tillämpa ett 
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modelleringsperspektiv. Deras syn på dessa problem är att de uppträder som ett avbrott från den 

övriga matematiken, de strategier de tillämpar är således undantaget och inte en metod som de 

kan tillämpa på resterande lärande inom algebran. Således kan det hos eleverna iakttas en 

användning av modelleringsperspektivet, men då som ett avbrott från deras övriga lärande. 

Intervjuerna med dessa elever kan studeras för att söka finna tecken på vilket perspektiv som 

är dominerande. Funktionsperspektivet tycks börja framträda hos eleverna när de beskriver sin 

syn på variabeln, deras abstrakta syn på denna visar på en förståelse för hur relationen mellan 

funktioner och variabler ter sig. Dock kan deras svagheter inom förståelsen av det matematiska 

språket vara en hämmande faktor för detta perspektiv. Deras kunskap om hur sambanden skall 

beskrivas och utnyttjas i uppgiftslösandet samt det egna lärandet kan förklara deras förvirring 

rörande funktionens relation till en ekvation och funktionens graf. Således kan det hos vissa av de 

intervjuade eleverna finnas en spirande tendens till ett funktionsperspektiv, men att detta inte är 

det dominerande perspektivet hos dessa elever. 

Det mest framträdande perspektivet hos de intervjuade eleverna är 

problemlösningsperspektivet, de tycks i de flesta fall tillämpa detta perspektiv när de närmar sig 

algebraämnet. Deras angreppsmetod för att hantera algebraiska problem är som tidigare nämnts 

fokuserat på processen som skapare av förståelse för det abstrakta. Denna metod beskriver den 

process som eleverna använder för att genom sökandet av mönster i de uppgifter de löser. 

Genom dessa mönster kan de sedan förstå de algebraiska regler dessa uppgifter behandlar. Med 

dessa upprepade försök skapar eleverna sig en generell förståelse för vad regeln betyder i det 

praktiska arbetet som består i att lösa uppgifter. Deras känsla av att algebra är ett skolämne som 

måste klaras av och saknar anknytning till deras vardag kan i sig möjligen bidra till att 

problemlösningsperspektivet blir dominerande hos dessa elever. Deras fokus blir att lösa 

uppgiften, regeln behöver förstås endast till det djup som behövs för detta enligt vad vissa av 

eleverna framför under intervjuerna. 

Lärare Samhällsvetenskapligt program 

Eleverna upplevs av L2 att fokusera på procedur för att förstå de nya avsnitten inom algebra. 

Detta visar på deras försök att hantera det abstrakta objektet genom processen, deras 

deabstraktion grundar sig, enligt den bild som L2 beskriver, på tanken att svaret och vägen dit 

kan förklara regeln för eleverna. Det är dock möjligt att denna deabstraktionsmetod inte är den 

metod de helst vill tillämpa, L2 beskriver en alternativ presentationsmodellen vid genomgångar 

med vilken hen haft goda resultat. I dessa diskussioner kan eleverna genom egna formuleringar 

diskutera och förstå de nya regler och formler som presenteras, och minskar således distansen till 

det som L2 undervisar. Denna minskning i distans till objektet liknar Hazzan och Zazkis första 

deabstraktionsmetod, avdistanseringen. Således är det möjligt, enligt det som L2 beskriver, att 
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deras fokusering på förståelse genom process är den väg som är tillgänglig för eleverna, men att 

de möjligen kan vara lagda åt att tillämpa den avdistanserande deabstraktionsmetoden. 

Som tidigare nämnts beskriver L2 sina elevers synsätt som processinriktat, deras förståelse 

grundar sig i de manipuleringar de gör på ekvationer vilket resulterar i ett sökt svar. Dessa 

manipulationer och deras resultat är således det som skapar förståelse enligt L2. Detta kan 

beskriva ett perspektiv där det finns element av funktionsperspektiv, dock saknas det enligt L2 en 

kunskap om det matematiska språket och den tidigare matematiken hos dessa elever. Då detta 

saknas tycks deras lösningar inte ha ett medvetet inslag om hur de algebraiska metoderna och 

reglerna kan utnyttjas för att lösa de uppgifter de hanterar. Därav är det perspektiv L2 beskriver 

hos sina elever snarare problemlösningsperspektivet, då deras metoder grundar sig i vad de kan 

göra i stunden. Fokuseringen på nuet tyder på en avsaknad av reflektion, närvaron av en 

reflektion skulle kunna tyda på ett perspektiv annat än problemlösningsperspektivet. Elevernas 

svaga förståelse för funktionernas koppling till grafer och ekvationer omöjliggör tillämpandet av 

ett funktionsperspektiv, enligt den bild som L2 uppmålar av elevernas algebraförståelse. Elevernas 

hantering av problemlösningsuppgifter, där de fritt kan associera och lösa uppgifterna med den 

kunskap som är tillgänglig för dem, tyder möjligen på ett spirande modelleringsperspektiv, då de 

genom applicering på sin vardag kan beräkna uppgifterna. Dock finns det i dessa uppgifter enligt 

L2 en fokus på lösningen och inte den algebraiska kunskapen, vilket kan tyda på att de lärdomar 

de gör i dessa uppgifter inte appliceras på resterande delar av algebraämnet. 

Jämförande analys Samhällsvetenskapligt program 

L2 och elevintervjuerna målade upp en bild där den mest dominerande 

deabstraktionsmetoden var den processinriktade, även om indikationer fanns hos L2 att eleverna 

möjligen har en förmåga att tillämpa även den avdistanserande deabstraktionsmetoden. Således är 

det möjligt att L2 medvetet organiserar undervisningen utifrån elevernas förståelse av det 

abstrakta inom algebra. 

Elevernas och L2s beskrivningar av hur eleverna hanterar problemlösningsuppgifter kan 

tolkas som tillämpningar av skilda perspektiv på algebra. Där L2s beskrivningar av elevernas 

problemlösning har en karaktär av problemlösningsperspektiv har elevernas egna beskrivningar 

av dessa uppgifter ett modelleringsperspektiv. Dock överensstämmer beskrivningen av det övriga 

uppgiftslösandet, då både L2 och eleverna tycks beskriva ett problemlösningsperspektiv på 

algebraförståelsen hos eleverna. Elevernas förståelse för hur algebra skall uppfattas har således 

fångats upp av L2, även den tendens till modelleringsperspektiv som eleverna har enligt 

intervjuerna kan iakttas i L2s beskrivning av elevernas förståelse. Dock tycks detta 

modelleringsperspektiv ha en mindre effekt på elevernas övriga algebraförståelse än det mer 

framträdande problemlösningsperspektivet. 
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Diskussion 

Elevernas förståelse av algebra 

Resultatet av intervjuerna har i redovisningen skiljts åt då elevernas olika kunskapsnivåer kan 

tänkas påverka deras perspektiv och deabstraktionsmetod. Det är dock intressant att se att den 

processinriktade deabstraktionsmetoden framträder under intervjuerna hos såväl 

samhällvetenskapsprogrammets elever som hos naturvetenskapsprogrammets. En orsak till detta 

kan möjligen finnas i matematikundervisningens utformning. Eleverna har sedan tidig ålder 

fokuserat på uppgifter och eget arbete med dessa för att utveckla sin matematikförståelse. 

Huruvida detta beror på elevers naturliga fallenhet för en processinriktad deabstraktionsmetod, 

alternativt att denna metod medför ett mindre beroende av lärarinsatser eller tidigare förståelse, är 

oklart. Dock pekades det i bakgrundsavsnittet på denna fokusering på procedur som en tänkbar 

orsak till de vikande resultaten i jämförelser av matematikkunskaper mellan länder enligt TIMSS 

2008 (Skolverket, 2008, s.11). Denna procedurfokusering hos eleverna tycks dock inte leda till den 

ökade räknefärdighet som Thunberg m.fl. efterlyser hos de elever som fortsätter till 

högskolestudier inom matematiken. Detta kan tyda på att de räknefärdigheter eleverna får genom 

sin fokusering på processen inte är de vilka högskolorna enligt Thunberg m.fl. söker. Det är även 

möjligt att det inte är dessa elever som fortsätter till de högre matematikstudierna, eleverna med 

störst fokusering på denna metod var enligt intervjuerna samhällsvetenskapseleverna. Dessa 

elever saknade intresse av matematikämnet, vilket medför att sannolikheten att dessa studerar 

matematik på högre nivå senare i livet troligen är lägre. Bland naturvetenskapseleverna fanns den 

deabstraktionsmetod där eleverna sökte minska abstraktionen genom att minska avståndet till den 

nya algebrakunskapen genom att tillämpa tidigare kunskaper för att förstå det nya. Om dessa 

elever fortsätter med matematiska studier är det möjligt att de har en mindre räknefärdighet, då 

dessa elever inte fokuserar på mängden räknade uppgifter utan förståelsen av principen bakom 

uppgifterna. 

Då elevernas perspektiv på algebra skiljer sig åt är det intressant att diskutera vad som orsakar 

skillnaden. Naturvetenskapseleverna läste vid intervjutillfället en mer avancerad kurs än de 

intervjuade samhällsvetenskapseleverna. Samhällsvetenskapseleverna beskrev under intervjuerna 

en förståelse som kunde vara ett begynnande funktionsperspektiv. Således är det möjligt att deras 

perspektiv på algebra varit samma som naturvetenskapseleverna om intervjuerna genomförts när 

samhällsvetenskapseleverna läste den mer avancerade kursen. Det är även möjligt att den större 

fokuseringen på proceduren hos samhällsvetenskapseleverna medför en mindre fokusering på 

funktionen som koncept, vilket minskar sannolikheten att dessa elever nyttjar ett 

funktionsperspektiv på algebran i framtiden. Dock tycks de elever som fokuserar på processen 
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för deabstraktion inte ha några svårigheter att tillämpa ett funktionsperspektiv på algebra, således 

tycks inte deabstraktionsmetoden påverka perspektivet. 

Tillämpning utanför skolarbetet 

Eleverna såg en mycket liten koppling mellan algebraämnet och deras liv utanför skolvärlden. 

Deras beskrivningar av algebra och hur denna används fokuserades främst på lösandet av 

uppgifter under lektioner och för att klara kursproven. Verklighetsanknytningen uppfattades som 

något större hos de elever som läste det naturvetenskapliga programmet, men även hos dem var 

denna användning främst inriktad mot framtida studier. I de fall en undervisningsmetod användes 

där en verklighetsanknytning fanns, tenderade eleverna att beskriva detta som en del i 

undervisningen och inte en möjlig lösningsmetod att använda i sin vardag. Det är möjligt att 

eleverna använder en större del algebrakunskaper i sin vardag än de är medvetna om, detta kan 

det dock enbart spekuleras i. Vidare är det möjligt att de använder sig av en liknande 

problemlösningsmetod, likt den de praktiserar under matematiklektionerna, i sin vardag utan att 

reflektera över detta, vilket även Per Eskil Persson har noterat (Persson, 2002, s. 30-31). 

Elevernas förståelse enligt läraren 

L1 sökte under sin undervisning minska abstraktionen i undervisningen genom att minska 

distansen till elevernas tidigare kunskap. Hen sökte även tillämpa ett modelleringsperspektiv för 

att sammankoppla elevernas vardag med algebran. L1 upplevde att elevernas förståelse av 

exempel givna med ett funktionsperspektiv var låg, varvid utnyttjandet av 

modelleringsperspektivet var mer produktivt. L2 beskrev en större fokusering på processen för 

att visa eleverna hur algebra ska förstås. L2 sökte även minska distansen genom diskussioner för 

att minska abstraktionen i algebran. Eleverna upplevdes av L2 främst utnyttja metoder som låg 

nära ett problemlösningsperspektiv, även om de under vissa uppgifter snarare utnyttjade ett 

modelleringsperspektiv. Dessa metoder och perspektiv utnyttjades av dessa lärare då de upplevde 

att det var de metoder eleverna förstod bäst. Således visar metoderna hur dessa lärare upplever att 

eleverna förstår algebra. Det är dock en skillnad på vad som är bäst i undervisningen, för att öka 

elevernas förståelse, och hur de faktiskt i stunden förstår algebra. Lärarens perspektiv kan vara 

fokuserat på vad eleverna har svårt med. Olteanus studie över vad elever finner svårt inom 

algebra belyser dessa kritiska moment (Olteanu, 2003, s.8). Detta kan även de intervjuade lärarna 

ha gjort i sin egen undervisning, varvid de skapat kritiska aspekter där mötet med algebra 

genomförs på ett sätt deras elever kan hantera och ta till sig. Detta kan vara exempel på Learning 

Studies i praktiken, medvetet eller omedvetet (Kullberg, 2010, s. 34). Exempel givna med det 

perspektiv eleverna tillämpar kan vara mer avancerade än elevernas egen förståelse. Detta medför 

att dessa exempel är mindre gynnsamma för deras förståelse än exempel givna med andra 

perspektiv, men vilka eleverna enklare kan hantera för att minska abstraktionen. 
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Skillnader i hur förståelsen uppfattas 

De metoder och perspektiv som noterades hos eleverna som beskrev deras förståelse för 

algebraämnet skiljde sig i vissa avseenden från de metoder och perspektiv läraren uppfattade att 

eleverna tillämpade. Det är dock oklart huruvida detta orsakats av brister i kommunikationen 

mellan elever och lärare eller i valet av deltagare till studien. Urvalet kan ha blivit skevt, då 

metoder och perspektiv som inte är dominerande i klassen kan ha fått större uttryck i 

intervjuerna. Vidare kan det vara aktiva val för undervisningens framgång som lärarna beskriver i 

sina intervjuer. Detta då deras uppfattning av hur eleverna förstår algebra i många fall tycks 

fokuserad på hur väl undervisningen tas emot av eleverna. På grund av detta kan en fokusering 

på vilka fel som görs efter genomgången, och de brister som iakttas i förståelsen av denna 

genomgång, vara lärarnas fokus. Detta perspektiv på vilka svårigheter eleverna har liknar de 

undersökningar som Persson och Wennström detaljerar (Persson & Wennström, 2000, s. 56-60). 

Det är dock möjligt att skillnaden i perspektiv som hittas hos eleverna, och det vilket läraren 

uppfattar att eleverna har, orsakas av deras deabstraktionsmetod. Då eleverna tillämpar denna 

deabstraktionsmetod kan det påverka deras förmåga att ta till sig avancerade exempel givna med 

det perspektiv på algebra vilket deras intervjuer tyder på att de tillämpar. 

Förslag till vidare forskning 

För att dra djupare slutsatser om hur elevers förståelse av algebra ter sig och utvecklas under 

matematikkurserna på gymnasiet kan den tillämpade metoden i detta arbete utvidgas. Genom att 

använda genomgångar och uppgifter skapade enligt de olika perspektiven och med de olika 

deabstraktionsmetoderna i åtanke, är det möjligt att skapa en tydligare bild av elevernas 

algebraförståelse. Detta kan genom tillämpande av Learning Studies utformas till ett 

forskningsprojekt som kan finna kritiska aspekter i algebraundervisningen. Dessa kritiska 

aspekter kan sedan användas för att utveckla elevernas algebraförståelse mer effektivt med hänsyn 

till de perspektiv som dessa elever har på algebra. 

Vidare bör elever och lärare följas under en längre tid, då eventuella förändringar i uppfattning 

av elevers förståelse samt elevernas egna förståelse kan ändras över tid. En undersökning över en 

längre tidsperiod ger även elever och lärare en större möjlighet att reflektera över hur elevernas 

algebraförståelse ser ut. Denna utveckling är i sig mer intressant än det ögonblicksnedslag som 

denna uppsats gjort. Detta skulle även kunna resultera i en undersökning av hur lärarens 

undervisning påverkar elevernas deabstraktionsmetoder samt algebraperspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide Elev 

 Uppvärmning 

◦ Elevens gymnasieinriktning 

◦ Vilka orsaker till inriktningen 

◦ Tilltalande ämnen 

◦ Känsla inför matematik 
 Matematik 

◦ Algebra 

◦ Polynom 

◦ Upplevelse av ämnet, svårigheter, syn på ekvationer 

◦ Betydelse, modeller, perspektiv 

◦ Hur det genomförs, hantering och problematisering/problemlösning 
 Kommunikation 

◦ Grafer, bilder och siffror 

◦ Prata matematik, kompisar och generellt 

◦ Förståelse hos lärare 

Bilaga 2 

Intervjuguide lärare 

 Uppvärmning: 

◦ Hur länge verksam? 

◦ Varför Lärare? 

◦ Hur länge på denna skola? 

◦ Vad lockade med att arbeta här? 

◦ Hur upplevs elevernas kunskapsnivå? 
 
 Matematik: 

◦ Varför matematik som ämne? 

◦ Hur upplevs elevernas förståelse av ämnet? 

◦ Vad har varit svårast att förmedla? 

◦ Vilka olika modeller av förståelse verkar elever ha? 

◦ Vilken är lättast att förmedla för dig? 
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◦ Har du stött på elever vilka behöver översättas för? 
 
 Abstraktionshantering: 

◦ Hur ser eleverna på algebraiska ekvationer? 

◦ Hur hanterar de dem? 

◦ Vilken typ av uppgifter brukar ge dem problem? 

◦ Problemlösning? 

◦ Grafer och figurer? 


