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Abstract  

Algebra is an important part of the Swedish curriculum and is something that many students 

have difficulties with. Every student in upper secondary school in Sweden has to be given 

opportunities to develop their knowledge according to the curriculum. Therefor it is important 

to adapt the education conducted in order to give all students possibility to develop their 

knowledge. The aim of this study is to investigate how students with low achievements in 

mathematics experience the education in algebra in their first year at a vocational program in 

upper secondary school and investigate what difficulties they have with algebra. To reach the 

aim, qualitative interviews with eight students from vocational programs in their first year 

upper secondary school were conducted. The result shows that the students have a positive 

view on the recent education in algebra. Their experience put forth the education pace, work 

models and content and outlines of the lessons. Their difficulties in algebra is related to 

insecurity and can be explained through difficulties with the mathematic language, flaws in 

arithmetic and low level of abstraction. The result reinforces previous research and 

contributes with important knowledge to be aware of when planning and teaching algebra. 

 

Keywords: algebra, education, low achievement, mathematics, upper secondary school, 

vocational program.     

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Algebra är ett av de centrala innehållen i matematikkurserna och är något som många elever 

har svårt med. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska skolan ge alla en möjlighet till att 

utvecklas. Därför är det viktigt att undervisningen utformas så att den ger möjlighet till alla 

elever att utvecklas. Syftet med studien är att undersöka hur elever med låga prestationer i 

matematik upplever algebraundervisningen i årskurs ett på yrkesförberedande program i 

gymnasieskolan och undersöka vilka svårigheter dessa elever har i algebra. Kvalitativa 

intervjuer med åtta elever som går i årskurs ett på yrkesförberedande program i 

gymnasieskolan genomfördes. Resultatet visar att eleverna har en positiv syn på 

algebraundervisningen som de nyligen fått. Deras upplevelse handlar om 

undervisningstempot, arbetsformer och lektionernas innehåll och form. Svårigheterna beror på 

osäkerhet i att arbeta med algebra och kan förklaras utifrån bristande aritmetiska kunskaper, 

brister i det matematiska språket och låg abstraktionsförmåga. Resultatet förstärker tidigare 

forskningsresultat och visar viktiga aspekter att beakta vid planering och utformande av 

algebraundervisningen. 

 

Nyckelord: algebra, gymnasieskolan, låga prestationer, matematik, undervisning, 

yrkesförberedande.  
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1 Inledning 

Matematik är ett ämne som alla elever stöter på i gymnasieskolan då ämnet ses som ett 

kärnämne. Detta kan innebära att elever upplever ämnet på olika sätt och även att vissa har 

lättare än andra i att utveckla sina matematikkunskaper. Samtidigt som det finns elever som 

anses vara mer begåvade i matematik som har lätt att lära sig i ämnet finns det också elever 

som har det svårt med matematik och kämpar för att klara ett godkänt betyg. Utifrån mina 

erfarenheter i ämnet matematik som VFU - student har jag i klasser på yrkesförberedande 

program i gymnasiet stött på elever som visat en väldigt negativ attityd till ämnet samt elever 

som har svårt med matematik. Detta har hos författaren utvecklat tankar och idéer om hur 

matematikundervisningen bör utformas för att nå alla elever. Enligt Skolverket (2017) ska 

gymnasieskolan tillgodose alla elever då alla ska ges möjlighet till att utveckla sina 

kunskaper. Således ska alla utifrån sina förutsättningar ges en undervisning som främjar deras 

lärande och leder till att de kan nå ett godkänt betyg. Detta är något som Engström har 

kritiserat i sin debattartikel i Lärarnas Tidning. Han menar att elever med svag teoretisk 

begåvning eller elever med låga prestationer i matematik är en grupp som missgynnas av 

Skolverkets syn på att läraren ska anpassa undervisningen till alla elevers behov så att alla når 

kraven för godkänd. Det kommer alltid att finnas elever som inte når upp till kunskapskraven. 

Därmed måste undervisningen i största mån utgå ifrån elevernas förutsättningar (Engström, 

2018). 

Att lära sig algebra kan vara en tidskrävande process för elever. Många elever upplever 

algebra som svår (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997; Olteanu, 2001). Detta kan 

förklaras utifrån att de ser algebra som ett meningslöst spel med regler att förhålla sig till 

(Olteanu, 2001). Samtidigt är algebra ett centralt innehåll i gymnasieskolans matematikkurser 

enligt Skolverket (2017) och därför kommer elever alltid att stöta på detta område i 

undervisningen. Mina personliga erfarenheter säger också att algebra är svårt och komplext att 

förstå för många elever och framförallt för de elever som har det svårt med matematik och 

kämpar för att nå ett godkänt betyg. Eftersom algebra uppfattas som ett svårt område i 

matematiken och att det finns elever som har svårt för matematikämnet borde det vara 

intressant för alla matematiklärare att få kunskap om hur elever med låga prestationer i 

matematik upplever algebraundervisningen på gymnasiet. I detta kan det även vara intressant 

att veta vad som kan vara en förklaring till elevernas svårigheter i algebra.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur matematikundervisningen i algebra som elever fått i 

årskurs ett på yrkesprogram i gymnasieskolan upplevs av elever som visat låga prestationer 

inom matematik. Vilka svårigheter dessa elever ser i algebra i syfte för att delge lärare 

kunskap om hur undervisningen kan utformas ska också belysas. 

Frågeställningar 

- Hur upplever eleverna med låga prestationer inom matematik undervisningen i 

algebra?  

- Hur vill dessa elever att undervisningen inom algebra ska utformas för att mer gynna 

deras kunskapsutveckling? 

- Vad inom området algebra upplever eleverna att de har svårt med samt vad kan vara 

en bakomliggande orsak till att de har svårt med algebra? 

  



3 
 

3 Bakgrund och litteraturgenomgång 

Detta kapitel kommer att handla om elever med låga prestationer i matematik samt matematik 

i gymnasieskolan och området algebra. 

3.1 Elever med låga prestationer i matematik  

Elever med matematiksvårigheter är en vanlig benämning för elever som har det svårt med 

matematik. I denna studie används begreppet elever med låga prestationer i matematik som 

synonym till elever med matematiksvårigheter. 

Elever med låga prestationer i matematik är ett mer neutralt begrepp i fråga om att dessa 

elever inte är tillskrivna några egenskaper. Samtidigt finns det inga bakomliggande orsaker till 

deras låga prestationsnivå som exempelvis dyskalkyli, utan i detta fall handlar det om elever 

som ligger i den lägre delen av normal variation enligt Dowker (referat till i Engström, 2015). 

Dessa elever har i sin skolgång svårt att nå upp till kravnivån för respektive årskurs och 

eventuellt getts dåliga förutsättningar till att lyckas med matematiken. De har det svårt att 

tillägna sig lärandestoffet i matematiken och får det svårare och svårare att hänga med då 

ämnets komplexitet ökar med åren, således sker det en gradvis utslagning av dessa elever med 

låga prestationer i matematik (Engström, 2017). Vidare utgörs gruppen elever med låga 

prestationer av elever med svag teoretisk begåvning vilket inte är någon diagnos. Teoretisk 

utgör dessa elever mellan 13-14 procent av en årskull. Dessa elever har det svårt att hänga 

med i matematikundervisningen då de har lätt att känna sig stressade och utsätts av för höga 

kognitiva krav (Engström, 2016, 2017). 

Elever med matematiksvårigheter är idag en utsatt grupp i den svenska grundskolan. I och 

med den alltmer tilltagande satsningen på skolmatematiken från politiker har elever med låga 

prestationer i matematik kommit i skymundan. Således har debatten om skolan och 

matematikämnet resulterat i att dessa elever har riktats mindre uppmärksamhet. Vidare har 

elever med låga prestationer i matematik svårt att nå ett godkänt betyg i grundskolan 

(Engström, 2016). 

I Medelsta-projektet som undersökte grundskoleelevers kunskaper i matematik framgick det 

att elever i årskurs nio och som krävde någon form av undervisningsstöd hade det svårare med 

vissa typer av uppgifter jämfört med andra. Framförallt var det uppgifter som var av 

vardagskaraktär som dessa elever klarade av samtidigt som de hade svårt med uppgifter som 

hade bland annat med algebra att göra, exempelvis uppgifter som innehåller uttryck eller 
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ekvationer. Dessa uppgifter är således inte helt applicerbara i elevernas vardag och tankar 

(Engström, 2016). Orsak till elevers låga matematikprestationer har således att göra med 

läroplanernas fokuserande på fortsatt akademisk karriär vilket slår ut vardagsmatematiken, att 

undervisningen är lite föråldrad och för inriktad på procedursräkning samt att innehållet i 

skolmatematiken är för komplext (Engström & Magne, 2006). Vidare hinner inte de lägst 

presterande eleverna att tillägna sig det aktuella stoffet i matematikkurserna och gör ofta 

tankefel samt har lätt att ge upp när uppgifterna blir för svåra. Elever med låga prestationer 

kan delas in i tre grupper. En grupp som kan nå kunskapskraven genom förbättrad 

matematikundervisning, en grupp som är i behöv av särskilt stöd och endast når vissa 

kunskapskrav samt en grupp som sannolikt inte kommer att nå kunskapskraven i matematik 

(Engström & Magne, 2006).    

En del elever med låga prestationer i matematik har det således svårt med skolmatematiken 

och når inte godkänt betyg i grundskolan och får läsa introduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Samtidigt klarar sig en del av dessa elever och når ett godkänt betyg. Dock är deras 

förutsättningar för framtida matematikstudier relativt mörka då många har svårt att klara ett 

godkänt betyg i gymnasieskolans inledande matematikkurser. Många av eleverna i denna 

grupp börjar på yrkesförberedande program och har det svårt att tillägna sig 

matematikkunskaperna i kursen Matematik 1a (Engström, 2016). 

Elever som börjar studera på yrkesförberedande är ofta elever som har klart lägst medelbetyg 

och samtidigt visar störst negativ attityd till matematikämnet. Detta beror mycket på att 

studietempot är högre i gymnasiet jämfört med högstadiet på grund av att det är vanligt med 

genomgångar av nya ämnesområden. Detta resulterar i att studiemotivationen och 

självförtroendet sänks för dessa elever (Larsson, 2014). Liknande scenario finns även i det 

finska skolsystemet där låga resultat och betyg har stor påverkansgrad på vilket program 

elever ska börja studera på (Hakkarainen, Holopainen & Savolainen, 2012). 

Vidare är avhoppen från gymnasieskolan en stor problematik. Nästan hälften av elever i 

klasser som läser Matematik 1a på yrkesförberedande program får underkänt på kursprov 

vilket kan ses som en förklaring i att många har svårt att tillägna sig de matematikkunskaper 

som krävs för gymnasieskolan. Detta, trots att Matematik 1a, till stora delar är en repetition av 

grundskolans matematik (Engström, 2016). Yrkesförberedande programmen har på senare är 

fått kritik från politiskt håll vilket har inneburit att programmen har akademiserats i större 

utsträckning genom att göra dem mer högskoleförberedande. Detta har medfört att 
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yrkesinnehållet har tunnats ut och ersatts av mer allmänna ämnen. Större teoretiska krav har 

inneburit att programmen blivit mer akademiska vilket också har påverkat matematiken 

(Engström, 2015).  

Hur undervisningen ska se ut för elever som har det svårt med matematik är något som har 

diskuterats. För att förebygga skolsvårigheter är det viktigt att ha ett proaktivt förhållningssätt, 

det vill säga att man skapar en undervisning som är anpassad för den naturliga variationen i 

elevernas förutsättningar. Vidare är det viktigt med en tydlig arbetsfördelning på skolan, att 

all personal har tydliga ansvarsområden så att kommunikationen mellan lärare och 

specialpedagoger samt speciallärare sker på ett effektivt sätt för elever som har det svårt med 

matematik. Viktigt är då också att man är strukturerad och har tydliga rutiner för den 

specialpedagogiska verksamheten. I själva klassrummet är det först och främst gynnsamt om 

elever med matematiksvårigheter skapas goda förutsättningar till att utveckla sitt lärande. Att 

skapa smågrupper som elever med matematiksvårigheter undervisas i är gynnsamt för deras 

lärande. För elever som har stora svårigheter bör undervisningen ske individuellt utifrån en 

noggrann pedagogisk kartläggning om elevens behov och förutsättningar (Engström, 2015).   

Att skapa en undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar är alltid viktigt, 

speciellt om det finns elever med matematiksvårigheter (Wadlington & Wadlington, 2008; 

Bryant & Bryant. 2016). Det som gynnar kunskapsutvecklingen för elever med svårigheter i 

matematik är att undervisningen ska byggas på en tydlighet med konkreta instruktioner. Detta 

bör göras utifrån elevernas nuvarande kunskapsnivå. Vidare gynnas eleverna av att de får 

använda hjälpmedel som kan göra det abstrakta till mer konkret samt att de får använda olika 

former att kommunicera sitt lärande (Wadlington & Wadlington, 2008). Lärare behöver ha 

beprövade strategier samt olika tekniker för att hjälpa elever som har det svårt att komma över 

lärandetrösklar genom användning av olika representationsformer för att visualisera 

matematiken (Bryant & Bryant, 2016). Det är också gynnsamt om eleverna ges frekvent 

feedback om deras lärandesituation. Elever med matematiksvårigheter har ofta lätt till att 

känna sig stressade. Därav är det viktigt att lärare undervisar i korta pass och försöker skapa 

en stressfri klassrumsmiljö. För långa lektioner och stora klasser leder ofta till att eleverna blir 

stressade och utvecklar en ångest (Wadlington & Wadlington, 2008; Sjöberg, 2006). Elever 

med svårigheter i matematik kan ha svårt för att memorera effektiva strategier vid exempelvis 

ekvationslösning. Vidare är det matematiska språket svårt vilket kan skapa problem i att lösa 

uppgifter av textkaraktär (Bryant & Bryant, 2016). 
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3.2 Algebra som del av matematiken 

Algebra är för många synonymt med bokstavsräkning, framförallt om man pratar om 

skolalgebra. Detta medför att man istället för att räkna med siffror räknar man med bokstäver, 

exempelvis x (Bergsten m.fl. 1997; Persson & Wennerström, 1999). Bokstavssymbolerna blir 

en synlig skillnad mellan aritmetiken och algebran, detta trots att siffrorna också är symboler 

men som för många elever refereras till tal. (Bergsten m.fl. 1997). 

”Algebra är när man räknar med okända tal och ger dem en bokstav som beteckning t.ex. x 

och y. Man använder sedan talet i t.ex. en ekvation då man kan få fram hur stort talet är” 

(Persson & Wennerström, 1999, s. 13). Detta är en förklaring om vad algebra är och kommer 

från en elev som har det svårt med algebra. Kanske är det fler som förknippar algebra på 

liknande vis i skolsammanhang. Samtidigt finns det forskare som har gett definitioner på vad 

de anser är algebra. ”Algebra is a method of investigating quantity by means of general 

characters called symbols”(Brooks 1871, s. 19). Citatet säger att med hjälp av algebra kan 

man undersöka kvantiteter med hjälp av generella symboler. Algebra har alltså enligt 

definitionen en nära koppling med symboler och problemlösning. En annan definition av 

algebra lyder,  ”the science which emploeys letters in reasoning about numbers, either to 

discover their general properties or the find the value of the unknown number from its 

relations to known numbers, is called algebra” (Wentworth, 1881, s.4). Detta citat säger att 

algebra innebär att upptäcka eller ta reda på värden av okända tal med hjälp av bokstäver. 

Således kan algebra även i detta citat knytas an till problemlösning. 

Algebra har en lång historia. Själva ordet algebra härstammar enligt Nationalencyklopedin 

(2018) ifrån al-jabr som är hämtat ur en lärobok från en arabisk vetenskapsman år 830 e.Kr. 

Utvecklingen har pågått under en mycket lång tid av människans historia. Ursprungligen var 

algebra inriktad på att lösa problem där uppgiften var att finna ett bestämt tal som utgjorde 

lösningen till problemet med hjälp av systematiska och generella metoder. Detta är mer känt 

idag som ekvationslösning och parallellt utvecklades även ett mer sofistikerat teckensystem 

där bland annat bokstäver fick symbolisera det okända talet. Samtidigt införde även 

aritmetiken ett teckensystem med tecken som parenteser, likamedtecknet och tecken för de 

fyra räknesätten (Persson, 2010). 

 I och med att naturvetenskapen kraftigt utvecklades under 1600-talet fick algebran ett alltmer 

större användningsområde bland annat i samband med att den analytiska geometrin 

konstruerades, vilket innebar att algebra gjorde det möjligt att representera samband och 
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kurvor. Användningsområdet för algebra blev allt större och algebraiska regler växte fram. 

Algebra och bokstavssymboler innebar att man kunde generalisera samband och tal samt 

generalisera aritmetiska beräkningar. De algebraiska principerna kom under 1800-talet att ses 

som grunden för de aritmetiska reglerna i och med att den abstrakta algebran växte fram. Idag 

är den vanliga aritmetiken ett specialfall. Således kom algebran före aritmetiken och inte 

tvärtom (Persson, 2010). 

Algebra är ett område som enligt Skolverket (2017) ska behandlas i gymnasieskolans samtliga 

kurser. I kursen Matematik 1a som är en gymnasiegemensam kurs för alla yrkesprogram är 

algebra en del av det centrala innehåll som beskriver vad kursen ska innehålla. Under 

taluppfattning, aritmetik och algebra står det följande om vad undervinsgen ska behandla, 

”hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för 

att lösa linjära ekvationer” (Skolverket, 2017, s. 92). Detta är alltså vad undervisningen ska 

behandla i kursen Matematik 1a och är således det som kommer att ingå i denna studie. 

Skolalgebran kan delas in i tre delar: Genererande-, transformerande- och globala/metanivå- 

aktiviteter. Med genererande aktiviteter kan eleverna utveckla en förståelse för algebrans 

mening och betydelse samt tolkande av resultatet av aktiviteterna. Exempel på genererande 

aktiviteter är aktiviteter som att bilda ekvationer, funktionssamband och uttryck vilket innebär 

att elever utvecklar en förståelse för bokstavssymboler för reella tal, variabler samt 

innebörden av likamedtecknet. Forskning har visat att elever har svårt att lösa textproblem 

med hjälp av ekvationer. Att översätta textproblem till ekvationer är svårt för många elever 

vilket många istället löser med hjälp av andra aritmetiska metoder. Att använda sig av 

grafiska representationsformer är också ett sätt som har visat sig utveckla elevers 

algebrakunskaper, i detta fall ur ett genererande perspektiv (Kieran, 2007).   

Med transformerande aktiviteter kan eleverna utveckla en förståelse för algebraiska strukturer. 

Exempel på sådana aktiviteter är faktorisering, förenklande av uttryck, lösning av ekvationer, 

sätta in tal i uttryck och formler samt multiplicera in i parenteser. Dessa aktiviteter är för 

många synonymt med skolalgebra. Vidare kan digitala algebraprogram vara en gynnsam 

faktor i att lära sig att räkna algebra med papper och penna, exempelvis att lösa ekvationer. 

Här är uppgiftens kvalitet samt lärarens roll och klassrumsdiskussionerna viktiga (Kieran, 

2007). 
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Till sist är exempel på globala/metanivå- aktiviteter att arbeta med generaliserande mönster, 

sökande av relationer, modellering och problemlösning. I detta fall används algebra som 

verktyg där det finns delar av aktiviteter som är transformerande och genererande. Dessa 

aktiviteter är inte lika med algebra då det finns delar som ligger utanför algebra området 

(Kieran, 2007). 

”Många elever ser algebran som svårtillgänglig. Om man inte lyckas kan man tappa 

intresset och få en negativ inställning till hela matematikämnet” (Bergsten m.fl. 1997, s. 152). 

Detta är ett citat som många kanske känner igen sig med när man tänker på algebra när man 

gick i gymnasiet. Frågan är varför många tänker så? 

3.3 Orsaker till låga prestationer inom algebra 

Vad som är bakomliggande orsaker till att elever har svårt med algebra kan utgöras av en eller 

flera orsaker. Dessa är nedan kategoriserade i fem olika områden som förklarar vad som 

eleverna kan ha svårt med som leder till att de upplever algebra som svårt. 

Kring vad som upplevs som svårt med algebra i skolan finns det flera olika aspekter som visat 

sig vara en förklaring. Brister i elevernas logiska tänkande betyder att elever inte har tränat 

eller utvecklat ett logiskt tänkande. Detta ses som en orsak till varför elever har svårt med 

algebra. Detta innebär att det kan uppstå problem exempelvis i samband med ekvationer där 

likamedtecknet missbrukas på grund av att elever inte har koll på dess betydelse. En vanlig 

tolkning av likamedtecknet är att den används i betydelse som ”blir” eller ”utför” och kan leda 

till att de skriver så här: 

Exempel: 2𝑥 + 3 = 7  =   2𝑥 = 4 =   𝑥 = 2 . 

Elever vet vilka aritmetiska beräkningar som ska göras och svaret blir rätt. Dock missbrukas 

ekvationen och likamedtecknet och logiskt sätt är lösningen helt oacceptabel. Skulle en 

svårare ekvation ges med variabel på båda sidor av likamedtecknet är det stor risk att eleverna 

misslyckas (Persson & Wennerström, 1999, 2000) 

Att elever inte har en tillräckligt hög matematisk abstraktionsnivå ses också som en orsak till 

att elever har svårt med algebra. Detta innebär att eleverna har svårt att uppfatta 

bokstavssymboler, att en variabel kan vara representant av flera olika tal. Vidare kan det vara 

svårt att uppfatta att i 4x finns det ett osynligt multiplikationstecken mellan 4 och x samt att 

skilja på variabeltermer (Persson & Wennerström, 1999; Olteanu, 2000). 
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Exempel: 12x Det kan uppstå en förvirring i varför det är ett ”osynligt” 

multiplikationstecken mellan 12 och x. Detta kan leda till ännu större 

förvirring vid exempelvis förenkling av uttryck. 

Exempel: 3a+5b-a Eleverna kan då svara att uttrycket är samma sak som 8b. 3a+5b blir 

8ab. 8ab-a ger 8b. 

Elever kan även ha svårt med funktioner och att förstå begreppet variabel och samband 

mellan variabler. En till svårighet som kan uppstå på grund av bristande abstraktionsnivå är 

att inte kunna modellera ett textproblem med ett uttryck eller ekvation. Elever som har svårt 

med algebra har svårt att ställa upp ett uttryck med passande algebraiska symboler (Persson & 

Wennerström, 1999, 2000; Egodawatte, 2009). 

Att elever visar aritmetiska brister är också en aspekt som ses som orsak till 

algebrasvårigheter. De har således luckor i färdigheter och kunskaper vad gäller hantering av 

reella tal. Dessa aritmetiska brister handlar om att eleverna har svårt med prioritetsreglerna för 

de olika räknesätten eller har inte koll på parentesers betydelse: 

Exempel: 3+4a Elever räknar addition före multiplikation och får 7a. 

Vidare kan de ha svårt med att förstå och se ”osynliga” parentesers betydelse samt veta hur 

man multiplicerar in i parenteser. I det senare fallet är det vanligt att man glömmer att 

multiplicera in det specifika talet eller variabeln med varje term i parentesen. Att räkna med 

bråk och bråktal är också exempel på aritmetiska brister som leder till svårigheter inom 

algebra. Att eleverna har svårt att räkna med negativa tal och förstå minustecknets betydelse 

är också ett problem (Persson & Wennerström, 1999, 2000; Olteanu, 2000). 

Exempel: a+4(a-3) Man börjar med att multiplicera a med a och så vidare vilket är fel. 

Exempel: 
6+12𝑥

3
 Elever räknar sex dividerat med tre och svarar 2+12x. 

En annan orsak till bristande algebrakunskaper är språket. Eleverna har svårt med att förstå 

det algebraiska språket och har således svårt att kommunicera på ett korrekt sätt. Exempel 

på detta är att eleverna inte förstår begrepp som differens eller produkt. Summan av a och fyra 

kan således resultera i att de skriver 4a. Brister i det algebraiska språket leder således till att 

det blir svårt att skriva rätt uttryck eller ekvationer (Olteanu, 2000).  
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Ytterligare en faktor som är avgörande i huruvida elever ska lyckas i algebra är deras 

individuella inställning till algebra. Framförallt har självförtroende och motivation en viktig 

roll i huruvida eleverna utvecklar sina algebrakunskaper, det vill säga deras attityd och 

inställning. Har man låga algebrakunskaper kan man med rätt stöd och motivation utveckla 

sina algebrakunskaper (Persson & Wennerström, 2000; Egodawatte, 2009). 

3.4 Lärandet av algebra samt algebraundervisning 

För att lära sig algebra finns det flera faktorer som är viktiga och kan påverka i huruvida stor 

grad elever lyckas inom algebra. Detta bör givetvis också speglas i algebraundervisningen.  

Det är viktigt att gymnasieskolan möter eleverna där de befinner sig i den matematiska 

kunskapsutvecklingen. Elevernas kunskaper i algebra är väldigt varierande när de börjar på 

gymnasieskolan. Därför är det viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå för eleverna 

(Persson, 2010). Således bör algebraundervisningen utgå från vad eleverna vet. Förstår inte 

eleverna blir det svårt att utveckla sina kunskaper. Därför bör man organisera och bedriva sin 

algebraundervisning utifrån elevernas förståelse för att få dem intresserade och delaktiga i 

lärandeprocessen (Persson, 2005). 

Det är viktigt att eleverna förstår begrepp, det symboliska språket samt har bra taluppfattning 

för att lyckas med algebra. Att eleverna är långt gångna i sin begreppsutveckling är således 

viktigt för att på ett bra och effektivt sätt kunna delta i undervisningen. Diskussioner och 

samtal kring aktiviteter i algebra bör ske på ett utmanande sätt men samtidigt ett sätt som 

eleverna kan delta i (Persson, 2010). Vidare är det viktigt att redogöra betydelsen av 

bokstäver, tecken och uttryck för eleverna. Har man dålig förståelse av detta blir 

algebraundervisningen lätt helt obegriplig för eleverna. Man bör således variera sitt 

användande av symboler och tecken. Det är viktigt att skapa en förståelse mellan att till 

exempel förenkla ett uttryck och lösa en ekvation för att minimera risken att eleverna blir 

vilse. Det är även viktigt att trycka på och förklara hur bokstäver och uttryck kan ha olika 

betydelser beroende på sammanhanget (Persson, 2005, 2010). 

Undervisningen är en grundfaktor för inlärning av algebra. En effektiv undervisning utgörs av 

en samverkan av flera faktorer, de yttre ramarna, olika arbetssätt samt elever och lärare. Mötet 

mellan lärare och elever är viktigt eftersom att just detta pedagogiska möte ses som en 

självklarhet för lärandet. Arbetsmiljön i klassrummen är viktig för en algebraundervisning 

som gynnar elevernas lärande (Persson, 2010). 
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Undervisningen i algebra bör byggas på att utveckla förståelse. Att upptäcka kopplingen 

mellan aritmetiken och algebran är viktig för att eleverna ska utveckla sina algebrakunskaper. 

I samband med detta är det också viktigt att läraren är insatt i vilka sätt som eleverna ser en 

koppling mellan aritmetiken och algebran. Detta är viktigt för att eleverna ska förstå algebra 

(Olteanu, 2000). 

En annan viktig aspekt i algebraundervisningen handlar om att ha goda kunskaper i ämnet. Ur 

detta perspektiv handlar det om hur lärarens kunskaper till ämnet står sig i fråga om vad 

eleverna bör lära sig men också hur skolmatematiken förhåller sig till andra 

kunskapsområden. Denna kunskap är ur ett filosofiskt perspektiv viktigt att lärare är medveten 

om, det vill säga vad man som lärare har för kunskapssyn eftersom att den speglar av sig i 

utförandet av undervisningen (Persson, 2010). 

De affektiva faktorerna är av betydande karaktär för elevernas lärande i algebra. Motivation, 

intresse och självförtroende är viktiga grundstenar i lärandet. Detta kräver att läraren skapar 

en undervisning som främjar elevernas lust att lära. Således är det också viktigt att visa 

eleverna i vilka sammanhang som algebra är användbart för att få eleverna intresserade. 

Elever behöver möta lagom utmanande uppgifter för att kunna väcka ett intresse, engagemang 

och nyfikenhet (Persson, 2010; Olteanu, 2000). Det är centralt att elever har en tro på att de 

kan utvecklas men framförallt att läraren har en tro på att sina elever kan utveckla sina 

algebrakunskaper. Det krävs även en tro hos lärare till att det finns metoder för att övervinna 

svårigheter som eleverna har i algebra. För elever som har det svårt med algebra är 

klassrummets sociala miljö samt kamratstöd betydelsefulla för deras kunskapsutveckling. 

Organisationen i klassrummet är således viktigt att läraren har i beaktande för att skapa 

trygghet, lust till att lära, nyfikenhet samt delaktighet. Att tydliggöra syfte och mål med 

algebra är viktigt för elevernas motivation (Persson, 2005, 2010).  

En nödvändighet för lärandeutveckling är att man ges tid för att öva och ta till sig kunskap. 

Tiden är en av de viktigaste faktorerna för lärandet, speciellt i algebra. Således är den 

effektiva tiden, det vill säga när eleverna sätts i lärande situationer som främjar deras 

kunskapsutveckling i algebra viktig (Persson, 2010; Persson & Wennerström, 2001). Ett högt 

studietempo medför att vissa elever får det svårt att smälta stoffet och hinna med. Skyndar 

man sig för fort fram i algebraundervisningen, vilket sker ofta på gymnasiet, är det risk att 

elevernas resultat blir låga. Detta speciellt om man som lärare inte har koll på förkunskaperna 

som krävs (Persson & Wennerström, 2001; Olteanu, 2001). Detta kan innebära att 
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motivationen och självförtroendet sjunker samt att elevernas inställning till matematikämnet 

påverkas negativt. Därav bör algebraundervisningen främja kvalitet framför kvantitet (Persson 

& Wennerström, 2001). 

Tidsbristen är något som lärare ofta lyfter som en problematik i undervisningen. Detta kan ses 

som ett resultat av att kurser på senare tid ska innehålla fler moment vilket i längden leder till 

att elever blir stressade. Lärandet måste få ta tid eftersom verksamheten rymmer individer 

med olika förutsättningar. Som lärare gäller det att prioritera centrala delar i algebra för att 

undervisa sådant stoff som är av mest betydande karaktär för elevernas lärande och eventuella 

framtida matematikkurser (Persson, 2005). 

Eftersom många klasser består av elever med varierande kunskapsnivå är det vanligt att man 

överger en sammanhållen undervisning. Istället blir algebraundervisningen mer individuellt 

fokuserad där man får arbete utifrån sina egna förutsättningar och tempo. Undervisningen kan 

således utvecklas till en tävling i att räkna proceduruppgifter vilket kan leda till att elever 

utvecklar ytliga färdigheter och kunskaper något som också kan medföra en bristande 

begreppsbildning. En sådan undervisning bör man ifrågasätta med elevernas 

kunskapsutveckling i åtanke (Persson & Wennerström, 2001).  

Att istället variera arbetssätten kring algebraundervisningen är nyttigt och beror mycket på 

vilken typ av elevgrupp som man har samt vilken kontext man utgår ifrån. En för enformig 

undervisning skapar en förutsägbarhet som i många fall hämmar lusten till att lära (Persson, 

2005). Att använda teknologi i undervisningen är något som gynnar elevernas lärande. Detta 

är något som på senare år har visat sig påverka lärandet på ett positivt sätt och skapar en 

bredare och djupare förståelse i algebra. Detta ställer således krav på att lärare har rätt 

kompetens till att använda dessa teknologiska hjälpmedel i undervisningen (Persson, 2010). 

Att låta eleverna få samarbeta är också något som positivt påverkar elevernas utveckling i 

algebra. Detta kan göras i ordnade former eller rent spontant vilket kan leda till att elever 

stödjer varandra som i sin tur är en betydelsefull faktor för kunskapsutveckling (Persson, 

2005). 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer jag redogöra för studiens metod, det vill säga vilken typ av metod som 

har används, hur data har samlats in samt vilka etiska överväganden som har behandlats. 

4.1 Metodval 

Utifrån mitt syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju. Detta val är 

gjort för att syftet i stor mening handlar om att ta reda på elevers upplevelse av 

algebraundervisningen i gymnasieskolan. Kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att föredra som metod för att skapa en förståelse utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv. Således är man intresserad av att skapa en bild och 

förstå hur ämnen från den levda vardagen upplevs utifrån respondenternas perspektiv, med 

andra ord ta reda på hur respondenterna upplever ett specifikt ämne i avsikt att tolka deras 

mening.  

För att ta reda på elevernas egen upplevelse och syn på algebraundervisningen är det givetvis 

viktigt att den kvalitativa intervjun skulle få fram ett resultat som är baserat på detta. En 

semistrukturerad intervju innebär enligt Kvale och Brinkmann att intervjuerna är en blandning 

av ett slutet frågeformulär och ett öppet samtal. Samtalet är baserad på ett specifikt syfte där 

intervjun är uppbyggd utifrån specifika teman med förslag till frågor. Intervjun innehåller 

öppna frågor som kan svara till det specifika syftet och ger den som intervjuar en möjlighet 

till att ställa följdfrågor för att få en djupare förklaring. En alternativ intervjumetod till 

semistrukturerad intervju är en surveyintervju som är mer strukturerad i sin karaktär med en 

förutbestämd ordning och fasta frågor. En sådan typ av intervju erbjuder möjlighet för 

kvantifiering av data. (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett tredje alternativ att undersöka syftet är 

att göra en fokusgruppintervju som kännetecknas av att en moderator ställer en öppen fråga 

där flera elever samtalar om ett specifikt ämne (Trost, 2010). Utifrån detta resonemang 

genomfördes en semistrukturerad intervju för att få ett innehållsrikt samtal.  Eftersom det 

bland annat fanns ett intresse i att ta reda på elevernas upplevelse av algebraundervisningen 

valdes en semistrukturerad intervju för att få möjlighet till att ställa frågor utifrån elevernas 

svar för att få en djupare inblick.    

4.2 Urval 

Urvalet är baserad på elever som går årskurs ett på yrkesförberedande program i 

gymnasieskolan i en kommun i Sverige. En skola valdes ut som jag har kontakt med och som 
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motsvarade de krav jag hade på deltagare. Sedan tillfrågades elever med låga prestationer i 

matematik, i detta fall elever som har F-varning och är på väg att inte klara de grundläggande 

målen för kursen Matematik 1a. För att nå dessa elever fördes en diskussion med en verksam 

lärare som rekommenderade ett antal elever som jag senare helt slumpmässigt valde ut och 

frågade om de ville delta i studien. De elever som kunde ställa upp i studien gick i samma 

klass. Urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Detta innebär enligt Trost (2010) att 

valet av deltagare till studien gjordes utifrån en bekvämlighetssynpunkt, i detta fall genom att 

författaren valde elever som jag lätt fick tag på.  

Antalet personer som deltog i studien och ställde upp på intervju var åtta. Kvale och 

Brinkmann rekommenderar att antalet deltagare ska bero på syftet, det vill säga vad man vill 

ta reda på. Antalet deltagare bör ligga mellan allt från fem till tjugo deltagare (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Åtta personer valdes ut för att skapa en bild över hur elever med låga 

prestationer i matematik upplever algebraundervisningen samt vilka svårigheter de har i 

algebra i årskurs ett på yrkesförberedandeprogram i gymnasieskolan. Detta val av antalet 

deltagare innebär inte att resultatet kan generaliseras för denna population utan resultatet kan 

snarare jämföras med liknande situationer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att inom 

kvalitativ forskning är humanistiska uppfattningar för varje fenomen och situation något 

unikt. I detta fall handlar generalisering mer om hur resultatet kan jämföras och förklaras till 

andra relevanta situationer. 

 

4.3 Datainsamling 

För att samla in data till studien gjordes en noggrann planering. Framförallt gjordes ett 

noggrant arbete kring att klargöra temat för studien, det som Kvale och Brinkmann (2014) 

förklarar som tematisering. Detta innebär att man svarar till frågorna vad, hur och varför 

gällande intervjuundersökningen. 

Efter tematiseringen skapades intervjuguiden med tillhörande frågor som skulle kunna svara 

på studiens syfte och frågeställningar. I intervjuguiden skapades två teman och sammanlagt 

sju övergripande frågor som skulle kunna svara till studiens syfte och frågeställningar, se 

bilaga 1. Det första temat var algebraundervisningen och innehöll fyra förslag till frågor. 

Det andra temat var elevernas svårigheter i algebra och innehöll tre förslag till frågor. I 

samband med detta tema valdes det även ut sex stycken uppgifter som handlade om uttryck, 

ekvationer och textuppgifter. Dessa uppgifter valdes noggrann ut med stöd från min 

handledare samt läraren som jag hade kontakt med på gymnasieskolan. Svårighetsgraden på 
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uppgifterna ska motsvara betyget E och är således uppgifter man bör klara för ett godkänt 

betyg i kursen. Tanken med att ha med dessa uppgifter var att det skulle gynna 

intervjusituationen genom att det skulle bli lättare för eleverna att prata kring algebra och dess 

innehåll i kursen Matematik 1a. Detta skulle även synliggöra elevernas svårigheter inom 

algebra genom att de berättar hur de skulle lösa dem samt berättar vad de tycker är svårt med 

algebraiska uttryck, ekvationer och textuppgifter. 

Frågorna som ställdes strävades alltid mot att försöka vara så korta och konkreta som möjligt 

vilket gynnar intervjusituationen. Olika typer av frågor som förekom var bland annat 

sonderande frågor av typen, ”kan du förklara mer hur du tänkte där?”. Det förekom även 

tolkande frågor som syftar i att låta respondenten formulera om sitt svar, ”menar du alltså 

att…”. Det förekom även perioder av tystnad för att låta respondenterna få tid till att 

reflektera och formulera svar utan att det skulle bli som ett korsförhör. Att intervjua kräver att 

man har kunskap om det aktuella ämnet samt att man har en känslighet för den sociala 

relationen. Detta är viktigt för att kunna avgöra vad i respondenternas svar som man ska gå 

vidare med (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum för att minimera att yttre faktorer skulle påverka 

intervjuerna. Varje intervju inleddes med att syftet för studien förklarades samt att 

respondenterna fick läsa igenom informationsbrevet och skriva på samtyckesformuläret, se 

bilaga 2 och bilaga 3. Intervjuerna var en blandning mellan att vara spontan och strukturerad. 

Enligt Kvale och Brinkmann medför en strukturerad intervju att resultatet blir lättare att 

strukturera vid transkriberingen. Samtidigt så kan intervjuerna bli mer öppna och erhålla mer 

oväntade och intressanta resultat om intervjuerna är av spontan karaktär (Kvale & Brinkmann, 

2014). Därav utgick intervjuerna från de sju frågorna men samtidigt så förekom mer spontana 

frågor för att skapa en så tydlig bild som möjligt av respondenternas tankar. Intervjuerna 

spelades in för att i efterhand kunna göra en noggrann analys och underlätta transkriberingen 

av intervjuerna. Detta menar även Kvale och Brinkmann (2014) ger intervjuaren möjlighet till 

att fokusera på intervjuns dynamik och ämne. Sättet respondenterna svarar på utifrån ordval, 

pauser och dylikt kan lyssnas på om och om igen. 

4.4 Databearbetning 

Att skriva ut intervjuerna, eller att transkribera medför att intervjuerna blir starten på 

analysprocessen av materialet (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuerna transkriberades av 

författaren själv vilket erbjöd en lärorik kunskap om intervjutekniken. Transkriberingen 
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skedde genom att det innehållsmässigt intressanta resultatet för studien skrevs ner ordagrant 

på programmet Microsoft Word. Pauser skrevs ut i transkriberingen för att visa på den 

osäkerhet som respondenterna ibland uppvisade. De etiska överväganden som gjordes i 

transkriberingen var att alla respondenter gavs ett fiktivt namn. I denna studie namngavs de 

till Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E, Elev F, Elev G, Elev H. Transkriberingen lästes 

flera gånger av författaren för att skapa en så tydlig bild som möjligt av det som var intressant 

för studien. Detta underlättade även bearbetningen av materialet i fråga om att skriva ett 

resultat. Materialet analyserades genom kategorisering. Detta innebär enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att gör en begreppsbildning kring utlåtanden och på så sätt erbjuder 

möjlighet för kvantifiering. Vidare menar de att intervjuutlåtanden reduceras till kategorier. I 

denna studie skapades kategorier efter att författaren läst igenom materialet noggrant flera 

gånger. Detta gav möjlighet till att sammanställa och tolka vad respondenterna ansåg om ett 

visst fenomen. Resultatet tolkades utifrån studiens frågeställningar för att skapa en tydlighet 

och klar framställning av resultatet. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar i hurvida studiens resultat är tillförlitligt, det vill säga hurvida resultatet kan 

reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter. Således handlar reliabilitet om 

respondenterna kommer att svara olika beroende på vem som intervjuar och om hurvida de 

kommer att förändra sina svar under pågående intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna 

studie försökte författaren att inte ställa ledande frågor i samband med intervjuerna för att inte 

påverka resultatet, något som skulle sänka reliabiliteten. Således försökte författaren hålla 

största möjliga objektivitet i intervjuerna men även vid transkriberingen. Vid transkriberingen 

strävades det efter att så noggrant som möjligt skriva ner respondenternas svar helt ordagrant 

för att höja reliabiliteten. Transkriberingen utfördes därför direkt efter att intervjuerna hade 

ägt rum för att i så hög utsträckning som möjligt spegla respondenternas upplevelser och 

åsikter. 

En studies validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om giltighet eller styrkan i 

yttranden. De menar att validiteten handlar om metoden undersöker det som studien har syfte 

att undersöka, det vill säga om intervjuerna ger ett resultat som återger det man har i 

intresserad att undersöka. I denna studie är intervjuguiden med dess frågor formulerade mot 

studiens syfte och frågeställningar för att endast ge ett resultat som svarar mot syftet. Således 

var intervjuerna endast fokuserade på studiens syfte och ingenting som ligger utanför ramen 



17 
 

för detta för att höja validiteten. Vid transkriberingen valdes även delar som inte var 

intressanta för studiens syfte bort för att höja validiteten. 

4.6 Forskningsetik 

Innan vetenskaplig forskning är det viktigt att göra en avvägning i huruvida studiens tillskott 

till forskningen kan utgöra risker i form av negativa konsekvenser mot studiens deltagare. I 

detta finns ett individsskyddskrav som är en utgångspunkt för forskningsetiska överväganden 

och som syftar i att individer i forskning inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada. 

Individsskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har 

författaren tagit hänsyn till i denna studie, dels muntligt i samband med förfrågan om 

deltagande i intervjuerna, dels i anslutning till intervjuerna samt i informationsbrevet (bilaga 

2) och samtyckesformuläret (bilaga 3). 

Informationskravet innebär kortfattat att forskaren ska informera studiens deltagare om 

deras villkor och rättigheter i samband med deltagande i studien samt deras roll eller uppgift i 

studien. Därmed ska de informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt, att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan orsak. Samtyckeskravet 

innebär att studiens deltagare ska ge sitt samtycke till att ställa upp i studien. Är deltagarna 

under 15 år måste även vårdnadshavare ge sitt godkännande till sina barns deltagande i 

studien. Detta krav innebär även att deltagarna har rätt till att bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de vill delta. Vid eventuellt avbrytande i deltagandet får deltagarna inte utsättas 

för påtryckningar till att fortsätta delta. De behöver inte ge skäl till varför de väljer att avbryta. 

Konfidentialitetskravet innebär kortfattat att deltagarnas personuppgifter inte ska vara 

tillgängliga för obehöriga och utomstående personer samt att deltagarna ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Detta medför att inblandade personer i studien ska ha tystnadsplikt 

om känsliga uppgifter samt att deltagarna inte ska kunna identifieras av utomstående personer. 

Nyttjandekravet innebär att information som fås av deltagarna endast får användas i 

forskningssyfte. Således får denna information inte användas i exempelvis kommersiellt syfte 

eller påverka åtgärder eller beslut som påverkar den enskilde deltagaren utan den berördes 

medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet kommer att presenteras 

utifrån studiens frågeställningar för att skapa en tydlighet i vad studien har visat. Detta 

kommer att ske under avsnitten elevernas upplevelse av algebraundervisningen, elevernas 

åsikter om utformningen av algebraundervisningen samt elevernas svårigheter i algebra 

samt förmodade orsaker till svårigheter 

5.1 Elevernas upplevelse av algebraundervisningen 

Utvecklande algebraundervisning 

Undervisningen i algebra var bra för att den var tydlig och konkret enligt sju elever. I många 

fall gick det att förstå när läraren lärde ut ämnesinnehållet i undervisningen. Samtidigt var det 

inte alltid lätt att hänga med i undervisningen trots att läraren kommunicerade på ett tydligt 

sätt för att nå alla elever. Elev G sa följande: 

– Jag tyckte att han undervisade bra, alltså han förklarade på ett bra sätt. Och sen förstod 

jag inte alltid men han förklarade på ett bra sätt tyckte jag (Elev G). 

– På vilket sätt var det bra?(Intervjuaren) 

– Han förklarade så att det blev enkelt. Han hjälptes åt, han förklarade inte på ett svårt sätt 

utan det var enkelt att fatta (Elev G). 

 

 

Att läraren var konkret och så tydlig i sina förklaringar var även det som eleverna upplevde 

som positivt när läraren undervisade i algebra. Detta nämnde drygt hälften av eleverna och 

menade att läraren i stor grad var tydlig och såg till att alla hängde med i undervisningen så 

mycket som möjligt genom att försöka se och nå alla elever. Elev A berättade vad som var 

positivt när läraren undervisade: 

– Jo men det var nog att de… förklarade såpas bra att alla elever förstod och inte bara dem 

som ligger på C och A betyg, så att även dem på F och godkänd förstod. Det tyckte jag 

var väldigt bra (Elev A). 

 

 

Att eleverna tyckte att undervisningen var bra och tydlig kan bero på att undervisningen låg 

på rätt nivå. Flera elever var också inne på detta spår i avseende på vad eleverna kunde sen 

innan. Elev C sa: 
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– Jag tyckte att läraren undervisade på ett bra sätt, ett som jag tror att alla förstod på, eller 

jag gjorde det i alla fall. Men första dagen vi prata om det var det svårt att komma igång 

för algebra var länge sedan man arbetade med. Så när någonting har hänt för länge sedan 

liksom, att man räknat med det för länge sedan så blir det inte så lätt att komma ihåg med 

det heller. Det blev som att man fräscha upp hjärnan (Elev C). 

– Var det någonting speciellt som hände då i början när ni inte hade det färskt? 

(Intervjuaren) 

– Aa jag tror det var något test va, diagnos var det för att se vad vi kom ihåg. Det var inte 

så lätt då… för man kom inte ihåg de flesta delarna av det (Elev C). 

 

 

Lärarens tydliga tillvägagångssätt att lära ut algebra innebär inte att alla elever förstår. 

Algebraundervisningens utformade bygger på att alla elever ska kunna delta och utgår i 

mycket av att läraren undervisar med elevernas förkunskaper i hänsyn för att så många elever 

som möjligt ska hänga med i undervisningen. Undervisningen är därmed bra ur detta 

perspektiv för att eleverna ska kunna utveckla deras kunskaper så mycket som möjligt. 

Tempot i undervisningen 

Undervisningstempot upplevdes både som lagom och för högt. Hälften upplevde att det var ett 

lagom tempo.  Man hann med att arbeta med de uppgifter som skulle göras och låg i fas med 

undervisningen. Således blev de inte uppstressade utan kände att de hann ta in det aktuella 

kunskapsstoffet för var lektion. Elev G sa följande: 

– Ja alltså det gick inte fort gjorde det inte, det var i bra takt tycker jag (Elev G). 

– Okej, hur upplevde du det? (Intervjuaren) 

– Alltså jag hann med, eller jag hann ju att arbeta så att inte alla andra hann före mig och 

jag var kvar. Så jag hann med det mesta, för vi hade ganska många lektioner på oss att 

göra det liksom (Elev G). 

 

Tempot var för högt upplevde den andra hälften av eleverna. Det var svårt att hinna med och 

förstå det aktuella kunskapsinnehållet. Det gick således för fort mellan nya delar samt de hade 

lätt att känna sig stressade när andra elever förstod och de inte gjorde detsamma. Detta trots 

att läraren pratade tydligt för att alla elever skulle förstå. Elev B sa: 

– Alltså jag tyckte det var svårt från början så jag lyssnade inte så mycket från början. Men 

när han skrev på tavlan och så fattade jag ändå inte för liksom jag fattade ändå inte hur 

man skulle lösa eller någonting. Så jag tyckte det var jättesvårt alltihop (Elev B). 

– Okej, tyckte du det var svårt att hänga med i undervisningen? Hur upplevde du 

undervisningen ur den aspekten?(Intervjuaren) 
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– Jag tyckte det var jättesvårt att hänga med, även fast han gjorde det långsamt så var det 

svårt och… liksom förstå innan man gick över till nästa uppgift (Elev B). 

 

 

Undervisningstempot är därmed inte anpassat för alla elever då endast en del av eleverna 

upplever att de hinner med att ta in kunskap och förstå den i algebraundervisningen innan 

något nytt kunskapsstoff introduceras. 

Arbeta själv och i grupp 

Den vanligaste arbetsformen som eleverna pratade om var att arbeta i boken. Detta gjorde de 

vanligtvis helt individuellt efter att läraren hade haft genomgångar. Sedan var även 

grupparbeten frekvent förekommande. Elev D sa: 

– Vi fick väl, vi jobbade väl, efter det var genomgångar och sen så fick vi jobba (Elev D). 

– Och hur jobbade ni då?(Intervjuaren) 

– Vi jobbade i boken en del (Elev D). 

– Jobbade du själv, eller vad var det mest vanliga?(Intervjuaren) 

– Jag minns faktiskt inte… vi hade väl några gruppuppgifter (Elev D). 

– När ni jobbade i grupp då, vad var själva tanken med det? (Intervjuaren) 

– Vi skulle diskutera matte och… så att läraren skulle se hur vi jobbar i grupp. Och kanske 

så kan vi lära oss av varandra typ antar jag (Elev D). 

– Okej, gjorde du det?(Intervjuaren) 

– Nja en del i alla fall… alltså det kan ju bli lättare att prata med kompisar liksom om matte 

eftersom man pratar om så mycket annat så kanske man… aa lär sig liksom av varandra 

(Elev D). 

 

 

En övervägande del av eleverna ställde sig positiva till grupparbete. Dels på grund av att när 

de inte förstod någon uppgift så kunde förhoppningsvis någon klasskamrat förklara vilket 

Elev H pratade om, dels för att det var mer lustfyllt. 

– Det var enskilt och så… och vissa lektioner var det mycket grupp. Det tycker jag är 

ganska mycket goare med gruppuppgifter. För att om man har svårt med att komma på 

någonting och så har man den ena, så kan man komplettera upp varandra (Elev H). 

 

Två stycken av eleverna tyckte dock att grupparbeten medförde en problematik. Dessa elever 

menade att när de fick arbeta i grupp så hade det en negativ effekt på klassrumklimatet i och 

med att det blev mycket prat. Detta pratade Elev C om. 
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– Jobbar ni i par då eller?(Intervjuaren) 

– Aa helst ensamma men de flesta jobbar tillsammans ändå. Och då blir det väldigt pratigt 

och... jag är ingen sådan person utan jag kan gå och sätta mig vart som helst och jobba 

ändå. Det är dem andra som förstör för dem andra så det blir inte så lätt att jobba ensam 

då heller. Så därför brukar jag också sätta mig vid någon. Men oftast brukar jag jobba 

själv (Elev C). 

 

 

Elevernas arbete i algebraundervisningen ses som ganska enformig med att arbeta i boken, 

antingen själv eller i grupp. I detta ser inte alla elever endast fördelar med grupparbete. 

Grupparbete kan dock medföra att elevernas kunskapsutveckling gynnas av kunskapsutbyte 

mellan elever men är viktigt att det sker under bra arbetsmiljöförhållanden. 

Traditionella genomgångar 

Lektionerna i algebraområdet startade oftast med att läraren hade en genomgång för det 

aktuella ämnesinnehållet. Eleverna satt på sina platser samtidigt som läraren skrev upp, 

förklarade och räknade aktuella uppgifter på tavlan tillsammans med alla elever. Elev B sa:  

– Man gick och satt sig sen så visade läraren hur man skulle göra på tavlan eller såhär 

gjorde några uppgifter. Han typ skrev några ekvationer och förklarade hur man ska räkna 

ut typ (Elev B). 

  

Detta gjorde läraren oftast med hjälp av traditionell katederundervisning. Läraren stod längst 

fram och skrev antingen på tavlan för hand eller använde IKT i form av ett dataprogram för 

att förklara och lära ut till eleverna. Två av eleverna tyckte inte om att genomgångarna 

gjordes med hjälp av dator som hjälpmedel utan de var mer positiva till att läraren ska 

använda whiteboardtavlan. Elev E sa: 

– Hur upplevde du att han använde tavlan och tekniskt hjälpmedel? (Intervjuaren) 

– Jag tycker det är bättre på tavlan för när han skrev på ipaden blev det lite slarvigt så man 

såg inte så bra… det är bättre att man skriver direkt på tavlan (Elev E). 

 

Fyra av eleverna var däremot positiva till att läraren använde sig av teknologi vid genomgång 

i algebraundervisningen. Detta tyckte de för att det innebar en variation i undervisningen 

samtidigt som dem kände att det blev mer lustfyllt att lyssna vid genomgångarna. En av 

eleverna tyckte även att fokus hamnade mer på det aktuella ämnesinnehållet än läraren om 

man hade genomgång med hjälp av datorn. Elev H sa: 
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 – Det var väl… mycket med tavla och penna. Och läraren hade oftast teknologiska eller 

vad man säger… i undervisningen. Det tyckte jag var nästan bättre på ett sätt för, aa inte 

att man har skrivit det innan utan att man skriver under på datorn så här. Att det syns på 

skärmen samtidigt för att det blir… aa vet inte får mer fokus på själva arbetet än läraren 

(Elev H). 

– Tycker du att det är bra på så sätt att det är varierande eller? (Intervjuaren) 

– Aa det tycker jag för annars kan det bli ganska långtråkigt och så. Det blev lite roligare 

och lättare att förstå (Elev H). 

 

Genomgångarna i algebra ses som väldigt traditionella i dess utformande. Vidare är digitala 

inslag av hjälpmedel vid genomgångar något som inte passar för alla elever i algebra. Dock 

kan kanske sådana inslag innebära att eleverna inte tröttnar och tycker att undervisningen är 

för enformig. 

Uppgifter förknippade med skolalgebra 

Efter genomgångarna var det utsatt tid för eleverna att räkna de aktuella uppgifterna i boken 

som gjordes enskilt eller i grupp som tidigare beskrivits. De typer av uppgifter som eleverna 

kom ihåg att de räknade handlade mycket om att arbeta med uttryck och ekvationer. Detta 

pratade samtliga elever om trots att många hade jättesvårt att minnas tillbaka vad de 

egentligen arbetade med vilket Elev B berättade. 

– Det var typ förenklingar, ekvationer och sådant. Det var typ det jag kom ihåg, alltså 

algebra är jättesvårt tycker jag så jag kom inte ihåg så mycket mer. Men att vi skulle ställa 

upp ekvationer och sådant (Elev B). 

– Det var inget mer du kom ihåg?(Intervjuaren) 

– Eller ja, det var berättartexter ibland. Till exempel, den personen har ställt upp sin 

ekvation så, motivera varför det är fel eller varför det är rätt (Elev B). 

 

 

Ett fåtal elever nämnde som Elev B gjorde ovan att de ibland skulle lösa uppgifter som var 

utformade i text med hjälp av algebra. Intressant var att en del av dessa textuppgifter 

upplevdes som mer ”verkliga”, det vill säga att de kunde relatera deras vardag till vissa av 

uppgifterna som förekom i algebraundervisningen. Sådana vardagsanknutna uppgifter tyckte 

de var bättre och lättare att förstå vilket Elev E nämnde. 

– Vissa uppgifter kunde vara lite verkliga. Vissa var mer fantasi har det varit men det här 

var mer verkligt (Elev E). 

– Blev det bättre på så sätt tycker du eller?(Intervjuaren) 
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– Aa jag tycker det var bättre. Dem från fantasin är konstiga. Det var lättare att förstå (Elev 

E). 

 

 

Elevernas arbete i undervisningen bygger på uppgifter som är typiska algebrauppgifter inom 

skolan. Att ge eleverna arbetsuppgifter som närmar sig deras vardag kan vara positivt för 

deras kunskapsutveckling för att de kan leda till en bättre förståelse för matematikens innehåll 

och syfte. 

Sammanfattning av elevernas upplevelse av algebraundervisningen  

Eleverna upplevde den algebraundervisning som de fått som positiv. Deras syn på 

algebraundervisningen handlade om arbetsformer där läraren bedrev en klassisk 

katederundervisning med hjälp av tavlan och med datorn som digitalt hjälpmedel. Kring detta 

ställer sig inte alla elever positiva till användandet av dator vid genomgångar. Eleverna 

arbetade på ett enformigt sätt utifrån boken och gjorde detta både individuellt och i grupp där 

inte alla elever var positiva till grupparbeten. Det är viktigt att grupparbeten sker i en bra 

lärandemiljö. Elevernas upplevelse handlade också om tempot i undervisningen som inte är 

anpassat för alla elever då inte alla hänger med kunskapsmässigt. Till sist handlade elevernas 

upplevelse om lektionernas innehåll och form där läraren upplevdes som tydlig och 

strukturerad. Trots detta förstår inte alla elever när läraren undervisar då läraren försöker att 

utforma undervisningen från elevernas förkunskaper. Eleverna arbetade med uppgifter som är 

typiska för skolalgebra som uttryck, ekvationer och textuppgifter. Kring detta kan 

textuppgifter som är mer vardagliga och ”verkliga” för eleverna vara positivt för deras 

kunskapsutveckling. 

 

5.2 Elevernas åsikter om utformningen av algebraundervisningen 

Undervisningstempots betydelse 

Elevernas åsikter om hur de vill att algebraundervisningen ska utformas är inte helt 

annorlunda mot den upplevda undervisningen. Undervisningstempot är viktigt där majoriteten 

av eleverna känner att de hinner med. Detta behöver de för att inte känna sig stressade vilket 

en del gjorde i algebraundervisningen. Några av dessa elever poängterade vikten av att hinna 

repetera kunskapsinnehållet för att lära sig. Elev E uttalade sig på följande sätt:  

– Tolkar jag det rätt som att du egentligen behöver mer tid till att lära dig?(Intervjuaren) 
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– Aa, till exempel läraren… man ska ju göra ett antal uppgifter per dag. Det hinner man ju 

inte med och sen ska man göra läxor och det blir... det blir stressigt och så glömmer man 

bort det man har gjort innan (Elev E). 

– Det blir jobbigt på så sätt eller?(Intervjuaren) 

– Aa, jag får inte in allt direkt. Det måste vara tid, alltså två lektioner för uppgifterna i så 

fall, så att man hinner med så att man bara inte gör uppgifterna och fattar inte vad man 

har gjort (Elev E). 

  

Att ett långsammare tempo är viktigt för eleverna var också det som hälften av alla elever 

nämnde som en problematik i lärarens algebraundervisning. Denna problematik har också 

redan nämnts i elevernas upplevda algebraundervisning då många elever ser ett för högt 

tempo som ett stort problem. Således styrker det att undervisningstempot är viktigt för elever 

som har låga prestationer i matematik vilket Elev D pratade om. 

– Det är väl kanske… alltså nu tycker jag att det gick rätt lugnt i tempo med det kapitlet… 

att hoppa från uttryck till ekvationer och sådära men… det är väl kanske för att jag fattar 

inte om jag inte får tid på mig och ta ena delen i kapitlet rätt länge liksom. Att bara köra 

en del en dag, då kommer jag inte fatta någonting (Elev D). 

– Okej, så att det gick lite fort mellan nya delar eller?(Intervjuaren) 

– Ja det var så jag känner (Elev D). 

 

 

Det är viktigt att undervisningstempot ligger på en nivå så att eleverna ges möjlighet till att 

utveckla sina algebrakunskaper. Annars kan elever riskera att utveckla stress och kan innebära 

att man tappar elever då det blir jobbigt för dem att hänga med i undervisningen. 

Elevernas roll i undervisningen 

Mer åsikter om algebraundervisningen var att tre elever ville ha mer delaktighet och 

inflytande i framförallt genomgångar. Detta så att de själva hamnar i större fokus i 

undervisningen än vad de upplevt. I detta avseende handlade det om att eleverna ska få 

påverka val av uppgifter samt ges mer möjlighet till att diskutera innehållet av respektive 

genomgång. Elev D och Elev C nämnde delar av detta: 

– Någonting mer du tänker på angående hur du vill att det ska se ut?(Intervjuaren) 

– Man kanske skulle kunna typ sätta oss i smågrupper efter en genomgång och så vi får 

diskutera med varandra. Så att alla är med på vad som gått igenom istället för att fråga 

rätt ut i klassrummet för att det är inte säkert att man vågar att säga att man inte hängde 

med (Elev D). 
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– Hur vill du att undervisningen i algebraområdet ska se ut så att du lär dig så mycket som 

möjligt?(Intervjuaren) 

– Inom speciellt algebra så tycker jag att typ att man kan ta fyra uppgifter och så kan ta typ 

två lätta och två svåra. Och så kan man fråga eleverna om vilka som förstår och inte 

förstår och dem som inte förstår kan man ta lite mer med (Elev C). 

 

Att ge eleverna mer utrymme till att diskutera kunskapsstoffet och få ta en större plats i 

utformandet av undervisningen kan därmed kanske utveckla deras kunskaper och få dem att 

känna sig mer involverade i sitt egna lärande.  

Algebra och dess användningsområde 

Algebraundervisningen skulle vara bättre om den har en större anknytning till vardagen enligt 

två elever. Detta skulle underlätta elevers förmåga till att lättare förstå samt inse 

användningsområdet för algebra. Elev B berättade följande angående hur uppgifterna i 

algebraundervisningen ska se ut: 

– Skulle man behöva ändra typ av uppgifter för att göra det lättare att förstå?(Intervjuaren) 

– Aa det som är lättare att leva sig in i tror jag. Det känns lättare att förstå då tror jag (Elev 

B). 

 

Elev G förklarade även vad hen känner för de typer av uppgifter som förekom i 

algebraundervisningen vilket kan vara värt att veta och som problematiserar området algebra.   

– Vad tyckte du om uppgifterna då som ni gjorde, var det uppgifter som du kunde leva dig 

in i och förstå eller var det uppgifter från en annan planet?(Intervjuaren) 

– Jag tyckte liksom att… vad ska jag ha det till i vardagen? Eller ja någonting kanske jag 

behöver det till men jag ser inte varför jag ska behöva använda x och y och minus två och 

sånt där i vardagen (Elev G). 

 

En tydligare koppling mellan algebra och elevernas vardag och verklighet kan således vara 

viktigt för elevernas förståelse och på så sätt lärande av algebra. Detta kanske också kan 

medföra att motivationen växer hos eleverna då de får se användbarheten med algebra som 

indirekt kan påverka elevers kunskapsutveckling i algebra. 

Sammanfattning av elevernas åsikter om algebraundervisningen 

Elevernas åsikter om algebraundervisningen handlar om att undervisningstempot ska vara 

lagom där det är viktigt att tempot ligger på en nivå så att de kan hinna smälta lärandestoffet 

och inte känna sig stressade. Elevernas åsikter kring algebraundervisningen handlade också 



26 
 

om lektionernas form och innehåll där de vill ha mer delaktighet och inflytande i 

undervisningen vilket kan medföra att elevernas lärande gynnas. Slutligen ansåg elever att de 

vill ha uppgifter, (undervisning) med större vardagsanknytning. Detta kan medföra en ökad 

förståelse och inblick i när algebra kan användas i vardagssammanhang vilket kan gynna 

lärandet. 

5.3 Elevernas svårigheter inom området algebra och förmodade orsaker till 

svårigheter 

Algebraiska uttryck 

När eleverna pratade om uppgifter som handlade om uttryck hittades flera olika delar som de 

hade svårigheter med. Uppgifterna som eleverna fick prata utifrån var följande: 

- Förenkla följande uttryck:    6𝑥 − 3 − 4𝑥 + 2𝑥 − 1 

- Förenkla och beräkna följande uttryck när n = -2: 3 + 2(𝑛 − 7) 

Att arbeta med uttryck 

Hälften av alla elever nämnde att de är osäkra på hur de ska utveckla parenteser och tycker på 

så sätt att de är jobbiga att arbeta med. I detta fall nämnde ingen av eleverna vad exakt de 

tycker är svårt med parenteser. Tre av eleverna upplevde att det är rörigt när de arbetar med 

uttryck. Detta hänger även ihop med att många upplever en osäkerhet när de ska arbeta med 

uttryck, speciellt av alla symboler och när det förekom plus- och minustecken. Elev E och 

Elev B sa: 

– Om vi tänker på uppgifter som handlar om uttryck, vad är det svåra kring 

dem?(Intervjuaren) 

– Att det är så många plus och minus så man vet inte vilken som är till vilken. Man vet inte 

vilken som hänger ihop. Sen är parenteser svårt (Elev E). 

– Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förenkla och beräkna. För liksom jag förstod inte 

riktigt när det blir så mycket siffror och x och n som förvirrar. Det blir svårt att veta vad 

man ska räkna först och sånt (Elev B). 

 

 

En annan beteckning av variabeln än den vanliga ”x” var också någonting som skapade en 

osäkerhet hos två elever. Detta nämnde Elev B vilket innebär en förvirring när det inte är x 

som är beteckningen för variabeln vilket kan visa att de endast är vana att arbeta med en 

beteckning på variabeln. Detta sa Elev C om denna svårighet: 

– Om vi tänker på dem här två uppgifterna som du har gjort med uttryck, vad är det svåra 

med dem här uppgifterna?(Intervjuaren) 
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– Jag vet inte, som här till exempel det kommer ju n. Man är ju van att se en annan bokstav 

så jag tror att det förvirrar mig lite, som varför står det inte x där men… sen negativa tal. 

Då måste jag tänka mer där och det rör ihop det lite (Elev C). 

 

 

Algebraiska uttryck är därmed inte helt lätt för alla elever. Elevernas svårigheter med uttryck 

handlar om en grundläggande osäkerhet kring att arbeta med uttryck, vad man ska göra och 

får göra. Således får eleverna problem redan innan de börjar att förenkla och beräkna uttryck. 

En mer djupgående förklaring till deras problematik kan tolkas utifrån hur de resonerar när de 

arbetar med uppgifter som behandlar uttryck. 

Bakomliggande orsak till svårigheter med uttryck 

Den bakomliggande orsaken till elevernas svårigheter med uttryck visade sig bero på flera 

aspekter. 

- Förenkla följande uttryck:   6𝑥 − 3 − 4𝑥 + 2𝑥 − 1 

Kring denna uppgift visade det sig att det var endast en elev som kunde förenkla på ett korrekt 

sätt genom att verbalt delge sin tankegång. Fem av eleverna hade inga problem med att 

förenkla variabeltermerna, dock så hade många svårt med att förenkla siffertermerna. Minus 

tre minus ett ställde till med bekymmer för sex stycken av eleverna. Elev F resonerade på 

följande sätt: 

– Ja du… det är ju minus så man tar väl och fixar med x’en först. Det blir 2x minus tre plus 

2x minus ett. Och sen blir det 4x minus tre… minus ett… Och sen 4x minus två… alltså 

nej. Det här blir ju fel, eller va? Vad gör jag för något (pratar med sig själv) (Elev F). 

– Okej hur kom du fram till minus två?(Intervjuaren) 

– Jag tog tre minus ett eftersom att det var det som var kvar, alltså efter x’en (Elev F). 

  

 

Således kan aritmetiska brister, i detta fall att räkna med negativa tal ses som en orsak till 

varför vissa elever har svårigheter med uttryck. Att förenkla variabeltermerna är inte lika svårt 

som att förenkla siffertermerna visar denna uppgift. 

- Förenkla och beräkna följande uttryck när n = -2: 3 + 2(𝑛 − 7) 

Denna uppgift upplevdes som väldigt svår. Kring denna uppgift var det svårt att se entydiga 

tankegångssätt men sex elever berättade att de först adderade tre med två. Tre elever gav 

svaret 5(n-7). Två av eleverna förklarade på väldigt likande sätt. Elev D sa: 
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– Jag plussar ihop dem här, tre plus två först… Det blir fem… sen fem minus sju 

antagligen… Det är minus två. Sen är det n också... Ska det vara gånger mellan där? 

(Elev D) 

– Mellan vadå?(Intervjuaren) 

– Tvåan och n… -2n blir det (Elev D).  

 

Endast en elev kunde förklara på ett korrekt sätt hur man skulle multiplicera in i parentesen. 

Dock visste hälften av eleverna likt Elev D att förenkla som i denna uppgift med en sifferterm 

framför parentesen medför att man på något sätt ska multiplicera. Hur man ska beräkna 

uttrycket när variabeln har ett känt värde var det endast en elev som kunde förklara på ett 

korrekt sätt, dock hade hen gjort fel i förenklingen av uttrycket. Två elever berättade på ett 

liknande sätt att de i ett första skede ersätter variabeln med det kända värdet och därefter 

förenklar. Elev G förklarade så här: 

– Jag vet att man alltid räknar ut parentesen först, den är med… n minus sju. Jag tänkte om 

n är minus två så skulle ta så att det blir minus fem. Och då tänker jag tre plus två. Det är 

ju fem sen tänkte jag … sen minus fem… nej jag vet inte (Elev G). 

– Men gör som du tänker (Intervjuaren). 

– Ja men då blir det minus fem tänkte jag i så fall, två minus sju. Men sen så tänkte jag att 

tre plus två och det blir också fem, men ja… jag vet inte om det kan bli fem minus fem. 

Jag vet inte om det går ihop, jag vet inte hur jag ska tänka annars (Elev G). 

 

Denna uppgift visar även den att aritmetiska brister är en orsak till svårigheter hos många 

elever. I detta fall med att man har svårt med prioriteringsregler och att multiplicera in i 

parenteser. Detta innebär även att det är svårt att beräkna uttryck med ett känt värde på 

variabeln. Således kan en förklaring till varför elever har det svårt med uttryck bero på att de 

inte har tillräckliga aritmetiska kunskaper utifrån vad dessa två uppgifter har visat. 

Ekvationer 

När det gäller svårigheter med ekvationslösningar kunde man hitta några gemensamma drag. 

Uppgifterna som eleverna fick prata utifrån var dessa: 

- Lös ekvationen:  5𝑎 + 3 − 𝑎 ∙ 2 = 12 

- Lös ekvationen:   3𝑥 − 2 = 𝑥 + 14 − 2𝑥 
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Att arbeta med ekvationer 

Fem av eleverna nämnde liknande svårigheter som vid uttryck. Det vill säga att de känner en 

osäkerhet och att det är svårt att förenkla termerna. Det är således svårt att veta vad man får 

göra för att inte bryta matematiska grundregler och hur man ska kunna angripa ekvationer. 

Elev G och Elev D berättade följande: 

– Vad är det svåra med ekvationer?(Intervjuaren) 

– Det är också att tänka vad är det jag ska göra. Är det korta är det enklare men är det långa 

så måste man… förstå alltså vilka man ska lägga ihop. Vad som är vad och vad det ska bli 

(Elev G). 

– Det är nog vart jag ska flytta vad typ, också såhär… att de byter tecken (Elev D). 

 

Tre elever nämnde också att de tycker att lösa ekvationer är svår. I denna aspekt handlar det 

om att veta hur man ska angripa en ekvation och arbeta sig fram till en lösning med hjälp av 

en metod. Framförallt blir det svårt om det finns variabler både i högerledet och i vänsterledet. 

Elev E och Elev C sa: 

– Vad är det svåra med att lösa ekvationer?(Intervjuaren) 

– Att försöka få allting på samma sida eller att det ska bli som på sista, att ta reda på x 

(Elev E). 

– Nej det är att jag blir så förvirrad när det står att… det känns som att jag måste tänka mer 

när det står 3x minus två. Att det är x på båda sidorna när man ska försöka få det ensamt. 

Och när det är en sifferterm mittemellan så blir jag lite förvirrad. Men sen så går det bra 

när jag väl kommer igång (Elev C). 

 

I arbetet med ekvationer finns det alltså en svårighet för många elever som även där en 

grundläggande osäkerhet. Det blir lätt rörigt om det finns många termer samt om det är 

variabler i båda leden. Att veta hur man ska gå tillväga och göra rätt matematiska operationer 

är svårt för en del elever och är således något som ställer till med svårigheter i att arbeta med 

ekvationer. 

Bakomliggande orsaker till svårigheter med ekvationer 

Vad som visade sig vara bakomliggande orsaker till svårigheter i ekvationer var inte helt lätt 

att kunna tolka. Dock kunde man identifiera två typer av orsaker som stod ut i elevernas svar.  

Lös ekvationen:  5𝑎 + 3 − 𝑎 ∙ 2 = 12 
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I denna uppgift kunde man utifrån elevernas berättande om hur de skulle lösa ekvationen få 

fram en kritisk punkt där många gjorde fel och några gjorde rätt. Först och främst var det två 

elever som muntligt löste ekvationen korrekt. Däremot var det sex elever som hade svårt med 

förenklingsprocessen. Dessa elever förstod inte att minus a gånger två är samma som -2a 

vilket var den vanligaste svårigheten som uppstod i denna uppgift. Detta kan ha att göra med 

att många tycker att det i ekvationer kan vara rörigt med att förstå vad som hänger ihop med 

vad, något som framkom i elevernas svar ovan. Exempel på detta ges nedan av Elev E och 

Elev H.  

– Hur skulle du lösa ekvationen?(Intervjuaren) 

– Jag tar först alla a så det blir 5a. minus a så det blir 4a... 4a och sen tar man två. Tre 

multiplicerat med två blir sex (Elev E). 

– Vad har du då?(Intervjuaren) 

– Fyra plus sex det är ju tio… fast det är ju 4a… alltså jag hänger inte med. (eleven kan 

inget mer) (Elev E). 

 

– Jag ska kolla vad som är a. (läser uppgiften för sig själv och tänker). Jag har 6a (Elev H). 

– Hur kom du fram till det?(Intervjuaren) 

– För att jag har 5a och sen hade jag ett a. Sen så blir det… tre plus två det är ju fem (Elev 

H). 

 

 

Det finns således elever som har en bristande abstraktionsnivå, i detta fall multiplikationens 

kommutativitet som innebär att de får det svårt. En del elever visste att de skulle ta reda på a 

för att lösa ekvationen. Detta tyder på att inte alla elever är medveten om vad man vill göra 

när man löser en ekvation. Alla elever presenterade i stort sätt olika lösningar av vilka inga 

gav ett korrekt resultat. Vidare gick det att tolka ytterligare en svårighet utifrån nästa uppgift. 

- Lös ekvationen:   3𝑥 − 2 = 𝑥 + 14 − 2𝑥 

 

Denna uppgift var det endast fyra elever som försökte lösa. Dessa elever berättade hur de 

skulle lösa uppgiften och i detta kan man utläsa en orsak som medförde att de inte lyckades att 

lösa ekvationen korrekt. Eleverna hade koll på att de ville ha alla variabeltermer på en och 

samma sida, dock hade alla elever svårt med att förenkla respektive led på ett korrekt sätt. 

Elev A och Elev C berättade följande. 



31 
 

– Om vi kollar på en till ekvation, hur skulle du lösa den?(Intervjuaren)   

– Först ska jag ju ta alla x till en sida... hmm...(Elev A). 

– Om du börjar med ena sidan då (Intervjuaren). 

– X plus 14 minus 2x… kan man skriva 14 minus 3x? mm då har jag förenklat (Elev A). 

– Okej vad gör du sen?(Intervjuaren) 

– Då tar jag så att x’en kommer på en sida... då spelar det ingen roll egentligen vilken sida 

jag tar då… Men då blir det noll x, jag plussar… (eleven vet inte vad som ska göras) 

(Elev A). 

 

– Här måste vi få 3x och så på ett led och siffertermerna på ett led. Så då tänker jag att man 

tar 3x minus x minus 2x…(Elev C). 

– Hur var det du fick 3x minus x minus 2x på en sida?(Intervjuaren) 

– För att vi måste få x, få alla x på en sida och så ska vi få siffertermerna på andra sidan. 

Och då tar jag 3x minus x och det är 2x sen minus 2x och det blir ett vanligt x… fast så 

kan det ju inte… jo… fast x kan ju inte bli två plus fjorton. X är 16 (Elev C). 

 

 

Svårigheter i att lösa ekvationer kan utifrån denna uppgift således förklaras utifrån att det 

finns elever med bristande aritmetiska kunskaper som innebär att de får problem i att lösa 

ekvationer. Att göra korrekta förenklingar verkar vara något som är problematiskt. Endast ett 

fåtal elever verkar ha kunskapen om vad syftet är med att lösa en ekvation. 

Textuppgifter 

När eleverna berättade om vad som de upplever är svårt med textuppgifter och lösa sådana 

med hjälp av algebra gick det att hitta en gemensam svårighet. Uppgifterna som eleverna fick 

prata kring var följande: 

 Markus tänker på ett tal och adderar talet med 3. Resultatet blir 17. Hur skulle du kunna 

lösa problemet med hjälp av en ekvation? 

 För att hyra en släpkärra hos ett företag kostar det 150 kr i fast avgift samtidigt som det 

tillkommer en rörlig avgift på 30 kr/h. 

 Hur mycket kostar det att hyra en släpkärra i 3 h? 

 Ställ upp ett uttryck som beskriver totala kostnaden att hyra släpkärran i t 

timmar. 
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Att arbeta med textuppgifter 

Sju elever berättade att det svåra är att förstå texten och att kunna tolka det som är viktigt i 

uppgiften. Detta blir framförallt en utmaning och medför en osäkerhet, speciellt om det är lite 

längre texter vilket gör det svårt att kunna modellera. Elev H, Elev G och Elev C berättade 

följande: 

– Om du tänker dig liknande uppgifter som är textuppgifter. Vad är det svåra med 

dem?(Intervjuaren) 

– Lite för mycket text, eller ja vet inte, kan vara både och. Det kan vara svårt att förstå 

texten (Elev H). 

– Jag tycker det är svårt med textuppgifter. Man blir så förvirrad om det är mycket text. 

Man vet inte riktigt vad som frågas efter utan man måste verkligen sitta och koncentrera 

sig och tänka vad man ska göra (Elev G). 

– Jag tror det är för att… jag kommer till uttryck och så, jag tror att jag blir lite förvirrad att 

om vad jag ska skriva.  Jag vet inte, det blir jobbigt bara. Så jag brukar sitta lite längre 

med textuppgifter än andra uppgifter för att jag blir väldigt osäker när jag har skrivit 

upp… tänk om det blir fel liksom Elev C). 

 

 

Detta visar att många elever har språkliga svårigheter, det vill säga att det matematiska 

språket är svårt att förstå vilket skapar problem när de arbetar med textuppgifter. Således är 

det svårt att urskilja det viktiga i texten för att kunna omvandla texten till matematik. 

Bakomliggande orsaker till svårigheter med textuppgifter 

Vad som var bakomliggande orsak till svårigheter med textuppgifter var ganska tydligt att 

tolka när de berättade kring hur de skulle lösa båda uppgifterna. 

 

- Markus tänker på ett tal och adderar talet med 3. Resultatet blir 17. Hur skulle du kunna 

lösa problemet med hjälp av en ekvation? 

I denna uppgift var det sex elever som kunde ställa upp en korrekt ekvation som beskriver 

scenariot. Vissa av dem var dock väldigt osäkra. Av de som ställde upp någon sorts ekvation 

var fyra elever osäkra i hur de skulle ställa upp ekvationen. Detta berodde på att de framförallt 

var osäkra på vad addera betyder. Detta innebar att de antingen chansade rätt när de ställde 

upp ekvationen eller gjorde fel. Elev H och Elev G beskrev sina tankar på följande sätt: 

– Hur kan du ställa upp en ekvation som beskriver situationen?(Intervjuaren) 

– Kan jag ta typ tre gånger a är lika med sjutton eller någonting? Fast blir någonting 

sjutton. Ja det måste det väl vara något…(Elev H). 

– Hur kom du fram till tre gånger a om jag får fråga?(Intervjuaren) 
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– För att addera betyder ju gånger (Elev H). 

 

– X eftersom att det är ett okänt tal, vi vet inte vad mycket det är. Och sen adderar, är det 

plus? Nej det är det inte… jag kan inte ens vad addera och subtrahera är… aa vi tar plus, 

vi säger att det är plus. Plus tre och det är lika med sjutton (Elev G). 

 

 

Denna uppgift visar alltså att inte alla elever förstår det matematiska språket då vissa elever 

har en språklig svårighet som medför att de har det svårt att lösa textuppgifter. Det gick även 

att tolka ytterligare en orsak till svårigheter med textuppgifter utifrån den andra uppgiften. 

- För att hyra en släpkärra hos ett företag kostar det 150 kr i fast avgift samtidigt som 

det tillkommer en rörlig avgift på 30 kr/h. 

 Hur mycket kostar det att hyra en släpkärra i 3 h? 

 Ställ upp ett uttryck som beskriver totala kostnaden att hyra släpkärran i t 

timmar. 

I denna uppgift hade sex elever inga problem att förklara hur de räknar ut hur mycket det 

kostar att hyra släpet i tre timmar. Den andra deluppgiften var däremot svårare för eleverna 

när de skulle förklara hur de ställer upp ett generellt uttryck. I den deluppgiften hade fyra 

elever det svårt. Två elever klarade inte någon av deluppgifterna, däremot var det två elever 

som kunde förklara kostnaden att hyra i tre timmar men inte beskriva ett uttryck i t timmar. 

De hade alltså svårt att använda liknande resonemang som i den första deluppgiften även i den 

andra deluppgiften och beskriva ett generellt uttryck. Elev A och Elev G beskrev sina tankar 

på följande sätt: 

– Om du skulle du skriva upp ett uttryck som beskriver kostnaden att hyra släpkärran i t 

timmar, hur skulle du skriva uttrycket då?(Intervjuaren) 

– Okej jag skulle göra så här. 150 plus 30 upphöjt i t (Elev A). 

– Okej varför tar du 30 upphöjt i t?(Intervjuaren) 

– Beroende på vad många timmar det är… eller man kan gärna ta gånger t också (Elev A). 

– Vad blir skillnaden då?(Intervjuaren) 

– Att man skriver mycket, såhär… gånger tre gånger tre gånger tre (Elev A). 

 

– T timmar, vet jag inte vad många timmar det är då? (läser högt och tänker). 

Hundrafemtio… plus t… måste jag ta med det här med trettio kronor också? (tänker högt) 

hundrafemtio plus trettio är lika med t… nej jag vet inte (Elev G). 
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– Okej, hur kom du fram till det?(Intervjuaren) 

– För att vi ska ha totala kostnaden och då tänkte jag som sagt att hundrafemtio kronor 

kostar det alltid. Och sen trettio per timme och vi visste inte vad många timmar. Och då 

tänkte jag att det är lika med någonting timmar, t timmar eftersom att vi inte visste vad 

många timmar det var (Elev G). 

 

 

Många elever klarar av konkreta uppgifter i form av partikulära fall. Samtidigt finns det elever 

som har en bristande abstraktionsnivå, det vill säga att de har svårt att kunna ställa upp ett 

uttryck utifrån ett textscenario. Således medför det i sin tur att de har svårt att lösa 

textuppgifter. 

Sammanfattning av elevernas svårigheter och förmodade orsak till svårigheter i algebra 

Sammanfattningsvis så upplever en andel eleverna en osäkerhet när det gäller algebra 

inlärningen. Detta upplevde vissa elever som en svårighet i både uttryck och ekvationer. Vad 

man ska och får göra var tankar som var vanliga. Många symboler och tecken innebär att det 

blir rörigt samt en annan variabel än x skapar en osäkerhet. Att lösa ekvationer kan vara svårt 

speciellt om de är komplicerade med variabler i både vänster- och högerled. Elevernas 

bakomliggande orsaker till svårigheter i algebra kan vidare sammanfattas genom bland annat 

svårigheter med det matematiska språket. Det finns elever som har denna svårighet i 

samband med textuppgifter. Majoriteten av eleverna upplever att det svåra är att kunna tolka 

och ta fram det viktiga i texten för att kunna modellera vilket blev ännu svårare om det är 

mycket text. Att veta vad addera betyder är inte självklart för alla elever. 

Vidare ses aritmetiska brister som en orsak till varför det finns elever som har det svårt med 

algebra. Detta gick att tolka i samband med att de arbetade med uttryck och ekvationer, mer 

konkret att kunna förenkla och räkna med negativa tal, att kunna prioriteringsreglerna samt ha 

kunskap om hur den distributiva lagen används. Till sist kan bristande abstraktionsnivå ses 

som en bakomliggande orsak till elevers svårigheter i algebra. I samband med ekvationer 

fanns det elever som inte kände till att −𝑎 ∗ 2 är samma sak som -2a. Det finns även elever 

som hade det svårt att utifrån en text kunna få fram ett uttryck. I detta har många elever det 

lättare att lösa partikulära fall samtidigt som det är svårare för elever att generalisera ett 

uttryck. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras emot bakgrund och litteraturgenomgången. 

Vidare innehåller avsnittet också en diskussion om studiens metod. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att ske utifrån frågeställningarna och ha samma struktur som i 

resultatdelen. Detta för att tydligare diskutera det huvudsakliga resultatet och tydligt koppla 

till syftet. 

6.1.1 Elevernas upplevda algebraundervisning 

Utvecklande algebraundervisning 

Elevernas positiva syn till den algebraundervisning som de fått kan tyda på att undervisningen 

är till viss del anpassad för elever som har det svårt med matematiken. Detta handlar alltså om 

den algebraundervisning som de fått tidigare under läsåret och inte den algebraundervisning 

de fått tidigare under högstadiet. Enligt Bryant och Bryant (2016) gynnas 

kunskapsutvecklingen hos elever med låga prestationer i matematik om den är tydlig. Således 

verkar det som att algebraundervisningen ur detta perspektiv var gynnsam för denna grupp av 

elever genom att de gavs en chans att lyckas. Att eleverna upplevde algebraundervisningen 

som tydlig kan också kopplas till att den utformades utifrån en bra kunskapsnivå. Persson 

(2010) menar att det är viktigt att algebraundervisningen utformas utifrån vart eleverna 

befinner sig i sitt lärande. Wadlington och Wadlington (2008) samt Bryant och Bryant (2016) 

menar att detta är extra viktigt att ta hänsyn till för elever som har det svårt med matematik. 

Detta kan vara en förklaring till varför eleverna upplevde undervisningen som bra och tydlig 

trots att inte alla förstod. Elevernas upplevda algebraundervisning ligger därmed ur detta 

perspektiv i linje med vad som utmärker en bra algebraundervisning som gynnar elevers 

lärande. 

Tempot i undervisningen 

Den effektiva tiden för lärande är som sagt en grundsten i allt lärande, speciellt i algebra 

(Persson, 2010; Persson & Wennerström, 2001). Därav är det viktigt att eleverna ges tid för 

sitt lärande. Ett tempo som inte är anpassat för alla elever och en delad upplevelse av 

studietempot medför att det är svårt att kunna tolka hur tempot egentligen var i 

undervisningen. Tempot kan ha varit högt utan att eleverna egentligen reflekterade över det 

eftersom att studietempot enligt Larsson (2014) är högre i gymnasiet jämfört med högstadiet 

med frekvent förekommande genomgångar av nya ämnesområden. Således är det inte 
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förvånande att tempot inte passar för alla elever och gör det svårt att fastställa hur tempot 

egentligen var. Dock kan man eventuellt antyda att det upplevda tempot var väldigt 

personrelaterat, det vill säga att det upplevda studietempot har att göra med hur var och en av 

eleverna har mer eller mindre svårt med algebra. 

Arbeta själv och i grupp 

Arbete i grupp var frekvent förekommande vilket enligt Persson (2005) är en betydelsefull 

faktor för kunskapsutveckling då eleverna kan stödja varandra. Deras upplevda undervisning 

ligger på så sätt i linje med en gynnsam algebraundervisning för lärandet. Detta under 

förutsättning att klassrumsmiljön är bra vilket enligt Persson (2005, 2010) är viktigt för elever 

som har det svårt med algebra. Han menar att organisationen i klassrummet är viktigt för att 

skapa en god undervisning. Detta ställer viktiga krav om det ska bli ett lyckat resultat av 

grupparbete vilket också stryker under det som vissa elever upplevde med en hög ljudnivå. 

Att det är lustfyllt med grupparbete behöver ju inte automatiskt betyda att lärandet gynnas, 

speciellt om ljudnivån är för hög och det blir svårt att fokusera på arbetet.  

Att eleverna på förhand vet hur de kommer att arbeta i undervisningen, det vill säga 

enformighet, hämmar i många fall lusten att lära enligt Persson (2005) då undervisningen blir 

förutsägbar. Wadlington och Wadlington (2008) menar att olika former att kommunicera och 

användning av hjälpmedel för att konkretisa abstrakta delar gynnar elever med låga 

prestationer i matematik. Således kan detta vara en aspekt att noggrant reflektera över som 

lärare för att få eleverna att bli mer intresserade och få bättre möjlighet till att utvecklas i 

algebraundervisningen. Dock har variation enligt Persson (2005) också att göra med vilken 

typ av kontext och elevgrupp man arbetar med. Elever kanske föredrar att arbeta i boken varje 

lektion eller så kanske de inte vet något annat sätt att arbeta i matematiken. 

Traditionella genomgångar  

Att variera sitt sätt att lära ut matematik är gynnsamt för elevernas lärande eftersom Bryant 

och Bryant (2016) menar att användning av olika representationsformer för att visualisera 

matematiken kan hjälpa elever som har det svårt med matematik att komma över 

lärandetrösklar. Detta säger att det kan vara gynnsamt att variera utförandet av genomgångar 

vilket argumenterar för de elever som ser variation i genomgångar som positivt.  Samtidigt är 

användning av teknologi i algebraundervisning enligt Persson (2010) gynnsamt för elevernas 

lärande. Detta kan också vara ett sätt att variera undervisningen vilket framgick av studiens 
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resultat. Således kan elevernas positiva upplevelse av algebralektionerna även ses som att den 

typen av undervisning med varierande verktyg också är kunskapsutvecklande. 

Uppgifter förknippade med skolalgebra 

Uppgifterna som eleverna arbetade med, förenkla uttryck och lösa ekvationer, kan enligt 

Kieran (2007) ses som transformerande uppgifter. Dessa uppgifter är för många synonymt 

med skolalgebra och är nödvändiga att kunna för att lösa problem med algebra. I resultatet går 

det även att se, utifrån elevernas upplevelse, att det förekom globala/metanivå – aktiviteter 

som Kieran (2007) beskriver det. I detta fall beskrev eleverna dessa aktiviteter som 

textuppgifter vilket enligt Kieran (2007) medför dels genererande uppgifter, att exempelvis 

ställa upp en ekvation och dels transformerande aktiviteter, att lösa ekvationen. Således visar 

det att elevernas upplevda uppgifter i algebraundervisningen är sådant som Skolverket (2017) 

anser att kursen Matematik 1a ska behandla.  

6.1.2 Elevernas åsikter om hur algebraundervisningen kan utformas 

Undervisningstempots betydelse 

Ett för högt studietempo medför att man inte hinner smälta stoffet och riskerar att elevernas 

resultat blir låga menar Persson och Wennerström (2001) samt Olteanu (2001). Detta stämmer 

överens med elevernas tankar och motivering till varför tempot är viktigt. Således är det 

viktigt för lärare att i så stor mån som möjligt försöka skapa en effektiv undervisning som 

erbjuder tid för att lära sig. Persson (2005) menar att detta är ett dilemma för lärare i och med 

att kurser på senare tid har fått ett större och bredare innehåll, vilket i längden skapar stress 

för eleverna. Detta innebär att dagens skola, ur detta perspektiv, inte gynnar elever med låga 

prestationer i matematik eftersom denna elevgrupp enligt Wadlington och Wadlington (2008) 

samt Sjöberg (2006) har lätt till att känna sig stressade vilket kan utveckla ångest.  

Elevernas åsikt angående undervisningstempot innebär kanske på så sätt att det inte är det 

lättaste att genomföra och kräver av läraren en noggrann planering av algebraundervisningen. 

Således behöver undervisningen prioritera viktiga delar som också Persson (2005) menar är 

viktigt för elevernas lärande och eventuella framtida studier. Görs inte detta riskerar det att 

följden blir att dessa elever inte lyckas i algebra och tappar motivationen för ämnet. Därmed 

tror författaren att om man ska kunna uppfylla elevernas önskan bör algebraundervisningen 

följa Persson och Wennerströms (2001) synsätt om att kvalitet sätts framför kvantitet.  

 



38 
 

Elevernas roll i undervisningen 

Elevernas åsikt om större inflytande och delaktighet i undervisningen är också något som kan 

diskuteras. Detta är något som de ska få enligt Skolverket (2017) då de ska ges möjlighet till 

att påverka undervisningen, exempelvis dess arbetssätt och arbetsformer. Således kan denna 

åsikt om att ge eleverna ett större inflytande i undervisningen tyckas självklar. Detta skulle 

kanske vara ett sätt för eleverna att utveckla sina algebrakunskaper eftersom detta kan 

utveckla deras begreppsbildning och förståelse. Begreppsutvecklingen är viktig för ett lyckat 

resultat i algebra enligt Persson (2010) och är en förutsättning för att kunna delta i 

algebraundervisningen. I detta samband menar han att aktiviteterna bör vara utmanande och 

på en lagom nivå för eleverna. Därmed kan elevernas åsikt om mer delaktighet via samtal i 

samband med genomgångar leda till att de utvecklar sina kunskaper och ges större möjlighet 

till att lyckas i algebra. 

Algebra och dess användningsområde 

Att inse matematikens koppling till dess användning i vardagen är givetvis något önskvärt. En 

sådan undervisning kan tyckas vara en bättre undervisning eftersom intresse är viktigt för att 

lära sig. Persson (2010) och Olteanu (2000) menar att eleverna behöver se i vilka 

sammanhang algebra är till nytta och kan användas för att skapa en förståelse och motivation. 

Således är det inte konstigt att mer anknytning till vardagen skulle få eleverna mer 

intresserade av algebra. Engström (2016) menar att uppgifter i algebra är något som elever 

med svårigheter i matematik har svårare för, just för att de inte är lika applicerbara i elevernas 

vardag. Därmed har de lättare för uppgifter som är av mer vardagskaraktär och inte för 

abstrakta menar han. Således skulle en tydligare koppling i algebrans användbarhet i vardagen 

vara till nytta för eleverna. Detta är kanske något som lärare bör försöka sträva efter trots 

ämnesplanens, enligt Engström (2015), alltmer akademiska fokuserande. Engström (2017) 

menar även att matematikämnets komplexitet ökar med åren. Elevernas åsikt om en tydligare 

koppling mellan algebra och dess användning i vardagen ses således inte som överraskande. 

6.1.3 Elevernas svårigheter inom området algebra och förmodade orsaker till 

svårigheter 

Upplevda svårigheter i algebra 

Denna studie har visat liknande resultat som tidigare forskning har gjort när det gäller 

svårigheter i algebra. Elevernas upplevda förvirring och osäkerhet med att arbeta med uttryck 

och ekvationer kan betyda att dessa elever behöver ännu mer förklaring och tid till att arbeta 

med dessa typer av uppgifter. Detta hänger ihop med vad Persson (2005, 2010) menar är 
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viktigt för att skapa en förståelse för vad som är skillnad mellan exempelvis att förenkla 

uttryck och lösa ekvationer. Han menar att det är centralt att redogöra för dess betydelse för 

att förhindra att algebraundervisningen blir obegriplig och eleverna blir vilse. 

Detta understryker att eleverna behöver en väldigt tydlig undervisning, framförallt vid 

transformerande aktiviteter som att lösa ekvationer. Detta kan förklaras utifrån Bryant och 

Bryants (2016) forskning. De menar att elever med låga prestationer i matematik kan ha svårt 

för att memorera effektiva strategier. Således är det inte helt förvånande att eleverna upplevde 

denna typ av svårighet. Kanske kan det vara aktuellt att effektivisera undervisningen genom 

att undervisa eleverna i smågrupper vilket Engström (2015) anser är gynnsamt för deras 

lärande. Vidare tyder resultatet på att eleverna också behöver se en variation i användandet av 

symboler och tecken vilket även Persson (2005, 2010) menar är viktigt för att skapa en 

förståelse. Görs detta kan eleverna kanske få en bättre förståelse för variabelbegreppet och 

inse att den inte alltid behöver betecknas som x. 

Elevernas upplevda svårighet i textuppgifter är inte heller något som kan ses som oväntat då 

Bryant och Bryant (2016) menar att det matematiska språket är svårt för elever med 

matematiksvårigheter. Elever väljer oftare att lösa textuppgifter med aritmetiska beräkningar 

istället för ekvationer menar Kieran (2007). Därmed kan elevernas upplevda svårighet med 

textuppgifter inte ses som en överraskning eftersom detta är en svårighet sen tidigare för alla 

elever. 

Bakomliggande orsaker till elevernas svårigheter med algebra 

Resultatet angående elevernas förmodade bakomliggande orsaker till svårigheter i algebra 

visar liknande orsaker som tidigare forskning har kommit fram till. Framförallt visar studien 

att eleverna har aritmetiska brister, bristande abstraktionsnivå samt språkliga svårigheter som 

även Persson och Wennerström (1999, 2000) samt Olteanu (2000) har visat i deras forskning. 

Således pekar resultatet på att algebraundervisningen kanske behöver lägga mer fokus på att 

tydliggöra de aritmetiska beräkningar som görs, i detta fall beräkningar med negativa tal och 

matematiska lagar och regler eftersom detta var en vanlig orsak till att eleverna hade problem. 

Undervisningen behöver kanske även lägga mer fokus på läsförståelse och strategier för att 

kunna modellera. Detta är som sagt en svårighet som kan bero på de språkliga svårigheter 

som elever med låga prestationer i matematik kan ha enligt Bryant och Bryant (2016). Således 

kan kanske detta vara en väg för eleverna att utveckla sina kunskaper.  
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Studien har alltså visat liknande orsaker till svårigheter i algebra, det vill säga att elever med 

låga prestationer i matematik inte har uppvisat någon annan orsak till varför de har svårt med 

algebra jämfört med elever generellt. Tidigare forskning har även sett faktorer som elevernas 

logiska tänkande samt självförtroende och motivation som bakomliggande orsaker till 

svårigheter i algebra (Persson & Wennerström, 1999, 2000; Egodawatte, 2009). Dessa orsaker 

har studien inte kunnat visa utifrån elevernas upplevelse och tankar.  

6.2 Metoddiskussion 

Ett problem som uppstod i studien var att inte alla elever hade det lätt att tala för sig vilket 

resulterade i att intervjuer ibland blev mindre innehållsrika än andra. Således kan val av 

intervju diskuteras om resultatet hade blivit bättre om eleverna fick prata i grupp. Detta är 

något som författaren ändå inte skulle se som mer fördelaktigt trots att gruppintervju enligt 

Trost (2010) kan medföra att eleverna kan väcka tankar och åsikter åt varandra. Varför inte en 

fokusgruppintervju valdes som nämndes som en alternativ metod i studien var för att det 

medför en känsligare situation för eleverna att berätta sin upplevelse och åsikter. Vidare 

menar Trost (2010) att en sådan intervju bland annat kan medföra att de elever som har lättast 

i att prata är de som kommer till tal och de lite tystare eleverna inte får utrymme till att 

uttrycka sig. Ett annat problem kan vara att åsikter i samband med samtalet endast kommer att 

handla om det som är lämpligast i situationen, det vill säga att det kan uppstå en avsaknad av 

variation i samtalet. Således håller författaren fast i sin åsikt att den individuella och 

semistrukturerade intervjun var det mest lämpligaste valet till denna studie. 

I samband med att endast elever från en och samma klass och skola intervjuades kanske det 

skulle vara bättre om man fick en större variation på elever. I kvalitativa intervjuer strävar 

man efter variation inom en given ram enligt Trost (2010), det vill säga att man strävar efter 

att få ett urval där eleverna inte är för likartade utan mer heterogena. Utifrån detta resonemang 

så kanske hade det varit bättre med att intervjua elever från olika klasser och olika skolor för 

att få en större variation.  

Vad som också kan ha påverkat resultatet och är värt att diskutera är att författaren sen 

tidigare var känd för eleverna som VFU – student på skolan. Detta kanske påverkade 

elevernas val av vad de ville berätta och hur ärliga de var i sina utsagor. Intervjusituationen 

kan då också medföra att det skapas förväntningar på intervjusituationen vilket enligt Holme 

och Solvang (1997) kan vara en nackdel. Dock tror författaren att detta inte hade någon större 



41 
 

påverkan av resultatet, kanske innebar det istället att eleverna ville ställa upp på intervju och 

inte kände obehag av att bli intervjuad av någon helt okänd person. 

Vad som också kan ha påverkat resultatet var att intervjuerna genomfördes i avskilt rum med 

tillhörande kontorsutrymme. Eftersom intervjuer kan ses som en relation mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad enligt Trost (2010) är det viktigt att miljön är en ostörd 

plats där den intervjuade känner sig säker. I samband med denna studie hände det några 

enstaka gånger att lärare kom in och störde under pågående intervju. Detta kanske påverkade 

elevernas åsikter och deras sätt att uttrycka sig vilket kan ha påverkat resultatet. 
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7 Slutsats och vidare forskning 

Denna studie har visat intressanta resultat som delvis kan stärkas av vad tidigare forskning har 

kommit fram till. Dock anser författaren att det är viktigt att poängtera att denna studie bygger 

på åtta elevers upplevelse och tankar av den algebraundervisning som de fått under första året 

i gymnasieskolan. Således kan inte denna studie ge stor påverkanseffekt på forskningsområdet 

men det kan ändå vara av värde att lyfta upp vilka slutsatser som denna studie kan bidra med. 

Som lärare gäller det enligt Skolverket (2017) att försöka ge en likvärdig utbildning till 

eleverna som möjligt, vilket inte alltid kan vara helt lätt. Detta kräver att man som lärare är 

medveten om den grupp elever som finns i klassrummet och deras behov och förutsättningar 

för lärande. Studiens resultat pekar på viktiga aspekter att beakta vid utformandet av 

algebraundervisningen på yrkesförberedande program i gymnasieskolan. För lärare är det 

viktigt att reflektera över vilket undervisningstempo som kan vara gynnsamt för elevernas 

lärande, i detta fall för elever med låga prestationer i matematik. Det är således viktigt att vara 

medveten om vad som passar dessa elever och på så sätt ta hänsyn till detta vid planering och 

utövandet av algebraundervisningen. Det är viktigt att möta eleverna på deras kunskapsnivå 

och låta dem få känna en delaktighet och inflytande i undervisningen. Att reflektera över hur 

undervisningen utformas är också viktigt för att skapa en lustfylldhet hos eleverna och således 

undvika en för stor enformighet. Detta genom att variera undervisningen som kan bidra till att 

kunskapsutvecklingen gynnas hos eleverna. I samband med detta är det viktigt att visa hur 

algebra kan användas i vardagen och varför det är användbart i deras framtid.  

Undervisningen skulle gynna elever med låga prestationer i matematik om den bygger på en 

tydlighet men också att effektiva metoder lärs ut som eleverna ges tid att arbeta med. Det är 

viktigt att vara medveten om vilka svårigheter som eleverna kan ha. På så sätt är det viktigt att 

reflektera över hur algebra på bästa sätt kan läras ut, hur man på tydligaste sätt kan förklara 

aritmetiska beräkningar och förenklingar samt hur man kan utveckla elevernas förståelse i att 

arbeta med textuppgifter.  

Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att gå ännu djupare ner i elevernas svårigheter i 

algebra och få en ännu större förståelse i vart i algebraiska uttryck, ekvationer och 

textuppgifter som elever med låga prestationer i matematik har det svårt. Detta skulle således 

skapa mer viktig kunskap i hur man bör utforma undervisningen för denna elevgrupp. Det 
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skulle även utifrån studiens resultat vara intressant att undersöka hur lärare planerar och 

utformar sin algebraundervisning för elever med låga prestationer i matematik. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Algebraundervisningen 

1. Hur uppfattar du att undervisningen i algebra ser ut, det vill säga hur undervisar 

läraren i det området?  

2. Vad uppfattar du som positivt när läraren undervisar i algebra, vad gör hen bra?  

3. Vad uppfattar du som mer negativt eller problematiskt när läraren undervisar i algebra, 

det vill säga vad kan hen göra bättre? 

4. Hur vill du att undervisningen ska se ut i området algebra, vad behöver du för att 

utveckla dina kunskaper inom området algebra? 

Elevernas svårigheter i algebra 

Studera följande uppgifter och fundera på hur du skulle lösa dem.  

- Förenkla följande uttryck:  6𝑥 − 3 − 4𝑥 + 2𝑥 − 1 

- Förenkla och beräkna följande uttryck när n = -2: 3 + 2(𝑛 − 7) 

5. Vad anser du är svårt med att arbeta med matematiska uttryck? 

 

Studera följande ekvationer.  

 Lös ekvationen:  5𝑎 + 3 − 𝑎 ∙ 2 = 12 

 Lös ekvationen:   3𝑥 − 2 = 𝑥 + 14 − 2𝑥 

6. Vad anser du är svårt med att lösa ekvationer? 

 

Studera dessa två problem? 

- Markus tänker på ett tal och adderar talet med 3. Resultatet blir 17. Hur skulle du 

kunna lösa problemet med hjälp av en ekvation? 

 

- För att hyra en släpkärra hos ett företag kostar det 150 kr i fast avgift samtidigt som 

det tillkommer en rörlig avgift på 30 kr/h. 

 Hur mycket kostar det att hyra en släpkärra i 3 h? 

 Ställ upp ett uttryck som beskriver totala kostnaden att hyra släpkärran i t timmar. 

7. Vad anser du är svårt i att lösa textproblem? 

  



 
 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

Syfte med min studie 

Min studie kommer att handla om hur elever som har svårt med matematik i årskurs ett på 

yrkesförberedande program i gymnasieskolan upplever undervisningen i algebra. I samband 

med det syftar studien i att identifiera vad eleverna upplever som svårt inom området algebra. 

Studien kommer att tillhanda ge lärare med viktig kunskap att beakta ha i åtanke vid planering 

och genomförande av algebraundervisning. 

Tillvägagångssätt 

Studien kommer att gå till som så att du kommer att få prata kring några frågor som jag har 

bestämt på förhand. I samband med det kommer du även att få kolla på lite uppgifter och 

prata kring dessa uppgifter. Du behöver inte vara förberedd på något sätt inför samtalet. 

Deltagande och hantering av information  

Om du vill så får du vara med i min studie. Du väljer helt själv om du vill vara med. Du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande. Vid eventuellt avbrytande av deltagande kommer det 

material som inhämtats fram tills avbrytandet att vara med i studien. Informationen i studien 

kommer att spelas in för bearbetning och det är bara jag som kommer att ha tillgång till det du 

säger. Ingen kommer att kunna identifiera dig med det du säger i undersökningen. Ingen 

person utanför studien kommer att kunna ta del av uppgifterna samt informationen i studien 

kommer inte att användas i något annat syfte än forskningssammanhang. 

Ansvariga för studien 

Författare 

Daniel Höglund 

xxxx@live.se 

07xxxxxxxx 

 

Handledare 

Sorina Barza 

Docent i matematik på Karlstads Universitet 

xxxx@kau.se 
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Samtyckesformulär 

Nedan ger du till samtycke till att delta i studien som syftar i att undersöka hur elever som 

tycker att matematik är svårt i årskurs ett på yrkesförberedandeprogram i gymnasieskolan 

uppfattar undervisningen i algebra och vad i området algebra som upplevs som svårt. 

 

 

 

 

Medgivande 

Jag har läst informationsbrevet och: 

 Jag är medveten om studiens syfte 

 Jag är medveten om intervjuns tillvägagångssätt 

 Jag är medveten om mina rättigheter i samband med att jag ställer upp i studien 

 Jag är medveten om hur informationen som tas upp i samband med intervjun 

kommer att behandlas samt att informationen endast kommer att användas i 

forskningssyfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill delta i studien 

Jag vill inte delta i studien 

 

 

 

Underskrift  Namnförtydligande  Datum 
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