
 

School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 
 
 
 

Faktorer som påverkar elevernas 
studieresultat i Matematik B på 

gymnasienivå 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Conny Djurberg 
 
 
 
 
 

Nov 
2007 

 

MSI Report 07145 
Växjö University ISSN 1650-2647 
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/MA/E/--07145/--SE 
 



Abstrakt  
 
Avsikten med denna studie är att studera och få en inblick i elevers möjligheter att klara av 
Matematikkurs B på gymnasienivå. Tyngdpunkten ligger på att beskriva elevernas 
uppfattning och färdigheter när det gäller algebra, aritmetiska beräkningar, matematiskt 
termer, ord och symboler samt elevernas inställning till ämnet. För att tillgodogöra sig vidare 
studier i ämnet bör elever ha goda förkunskaper med sig från högstadiet inom dessa områden. 
Men kunskaper i ämnet matematik är även relevant i andra skolämnen. För studien har en 
enkät använts, svaren till uppgifterna har sammanställts och analyserats både kvantitativt och 
kvalitativt. Den kvalitativa delen har bestått av att kartlägga vilka strategier och processer 
eleverna använder sig av när de löser matematikuppgifter samt vad de associerar de 
matematiska orden, termerna och begreppen till. Den kvantitativa delen har mest bestått av att 
omvandla den kvalitativa informationen till siffror och statistik och skapa en översikt på vilka 
kunskapsluckor de svaga eleverna uppvisar.  
 
Ett resultat som kan påvisas ät att många elever har problem med algebraiska beräkningar och 
har svårt för att förstå innebörden av flera vanliga matematiska ord, termer och begrepp som 
man med all säkerhet har arbetat med under stora delar av grundskolan. Även enkla 
aritmetiska beräkningar ställer till svårigheter för många elever speciellt inom områdena 
negativa tal, bråkräkning och potenser. Studien påvisar att det finns en korrelation mellan 
motivation och studieresultat. Flera elever har valt att läsa Matematik B enbart för att kursen 
är högskoleförberedande och inte för att de är motiverade och har lust att lära sig mer i ämnet.  
 
Andra resultat man kan avläsa är att elever upplever att Matematikkurs B är intensiv och 
stressig och flera elever anser att de får för lite lärarledda lektioner. Samtidigt visar studien att 
många elever lägger för lite tid på sitt lärande i ämnet utanför lektionerna. Dessutom uppger 
endast 48 % av eleverna som deltog i undersökningen att de tillgodogör sig lärarledda 
lektioner maximalt.  
 
Ett positivt resultat är att ett stort antal eleverna tycker att matematikämnet är kul och 
intressant när de klarar av att lösa uppgifterna i fråga. Att lyckas ger elever självförtroende 
och ökar deras lust till fortsatt lärande inom ämnet. Enkäten visar dock att många elever har så 
allvarliga brister i sina förkunskaper att de har svårt att tillgodogöra sig ny kunskap. En 
slutsats jag kom fram till är att elever bör utsättas för mer abstrakt matematik på lägre nivåer. 
Steget från aritmetiska beräkningar till generella beräkningar inom algebrans område upplever 
många elever som mycket stort.  
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1. Inledning 

 
Efter att ha undervisat i matematik på högstadiet i 4 år fick jag chansen att börja undervisa på 
gymnasienivå. Ett år senare och med bland annat tre avslutande kurser i Matematik B och 
efter kontinuerlig reflektion, så fanns det många funderingar och tankar. Mest handlade de om 
elevernas matematiska förkunskaper såväl teoretiska som rent räknemässiga.  
 
Hur mycket kunskaper hade eleverna med sig upp från högstadiet till gymnasieskolan? Hur 
mycket bättre har elevers kunskaper i matematikämnet blivit efter att ha avslutad Matematik 
kurs A på gymnasiet? Vad motiverar elever till fortsatta studier i ämnet? Varför når inte fler 
elever kriterierna för godkänd i sina studier när det gäller Matematik B?  Även mitt sätt att 
undervisa har genomgått flera självkritiska tankar. Mitt sätt att lära ut har reviderats, 
utvecklats och strukturerats om, förhoppningsvis till det bättre för eleverna.   
 
När betygen i Matematikkurs B sattes visade sig att allt för många av mina elever inte klarade 
kriterierna för betyget godkänd. Detta kom givetvis inte som någon överraskning. Redan efter 
ett par veckors arbete med algebra visade det sig att flera av eleverna uppvisade brister i sina 
förkunskaper. Framförallt momenten ekvationer och aritmetiska beräkningar med negativa tal, 
potenser och bråk var besvärligt för många elever. Detta innebar att många elever fick lägga 
alltför mycket tid på att repetera gammal kunskap istället för att lära in de nya momenten som 
eleverna mötte. Innehållet i Matematik B består till stor del av områdena algebra och 
funktioner som bygger vidare på moment från Matematik A. Jag diskuterade elevernas svaga 
provresultat i matematik och deras bristande förkunskaper med mina kollegor. Några kollegor 
poängterade att detta inte var något nytt för dem och flera lärare upplever att elevernas 
bristande förkunskaper inför nya kurser ökar för varje år. 
 

2. Syfte 

 
Den här uppsatsens syfte är att, inom ramen för Matematik B, undersöka och beskriva en 
grupp elevers färdigheter inom områdena aritmetik och algebra och denna elevgrupps 
förståelse för matematiska begrepp och termer. Ett undersyfte är att ta reda på dessa elevers 
inställning till ämnet och vad det är som väcker deras lust att lära sig matematik.  

   

3. Teoretisk bakgrund   

3.1 Algebrans utveckling 

Det är en allmän uppfattning att matematiken tog sin början som deduktiv vetenskap med den 
grekiska geometrin för mer än 2000 år sedan. Algebrans historia går tillbaka till antiken, men 
sin nuvarande form har den fått med början på 1500- och 1600 talet. (Walström & 
Widstands1991, sid 278)  
 
Begreppet algebra kommer från den Persiska matematikern Muhammad ibn Musa al-
Khwarizmi som är född 780. År 825 publicerade han en lärobok i matematik som han kallade 
"Hisab al-jabr w'al-musqabalah" som betyder ”vetenskap och återförening och opposition”. 
Al-jabr betyder i det här sammanhanget att addera lika termer till båda sidorna i en ekvation 
för att eliminera delar av ekvationen och al-musqabalah översätts till att lika termer på 
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motsatta sidor i ekvationen tar ut varandra. I de europeiska länderna är han mest känd för att 
han fått ge namn åt "algoritm". En algoritm är en systematisk procedur som beskriver hur man 
genom ett begränsat antal steg utför en räkneoperation eller löser ett problem. Al-Khwarizmi 
var den första som lyckades lösa andragradsekvationer generellt. (Wikipedia, 2007)  
 
I Europa fick algebran sitt genomslag på 1500-talet särskilt i Italien. Matematikern Niccolò 
Tartaglia vann berömmelse genom att vinna en tävling år 1539 som innebar lösandet av 
tredjegradsekvationer. En annan italiensk matematiker, Cardano, försökte förmå Tartaglia att 
avslöja sina metoder för honom och till sist gav Tartaglia med sig. Han fick emellertid 
Cardano att svära på att han inte skulle publicera metoden förrän Tartaglia själv publicerat 
den. Cardano ägnade denna period mycket tid åt att även försökt lösa fjärdegradsekvationen. 
Men det var Lodovico Ferrari, Cardanos assistent, som först lyckades lösa 
fjärdegradsekvationen. 
 
År 1545 publicerade Cardano sitt huvudverk Ars magna, i vilken han ger metoder för lösandet 
av de allmänna 3:e gradsekvationen. Denna bok var också den första tryckta avhandlingen i 
algebra. Publiceringen av lösningen till den allmänna 3:e gradsekvationen, som ju avslöjats i 
förtroende för honom av Niccolò Tartaglia, ledde till en bitter fejd mellan de två. I själva 
verket hade Cardano 1543 fått kännedom om att tredjegradsekvationen hade löst före 
Tartaglia av Scipione del Ferro och han kände sig därför inte bunden av löftet till Tartaglia. 
 
Den allmänna 3:e gradsekvationen har utseendet x3+ px2+ qx + r = 0, och kan genom 
substitution omformas till x3+ ax + b = 0. Den senare ekvation kan man konstruera en 
generell lösningsformel till.  
 
René Descartes är kanske mest känd för sin filosofiska sats Cogito, ergo sum ("Jag tänker, 
alltså finns jag"). I denna sats såg han en säker kunskap, som inte kunde betvivlas. Det går ju 
inte att tvivla utan att tänka, och inte att tänka utan att finnas till. Descartes skapade på 1600-
talet den analytiska geometrin och 1637 kopplade han samman den med algebran i rätvinkliga 
koordinatsystem. Descartes var den första som angav den verkliga betydelsen av 
andragradsekvationers negativa rötter. Han fann en ny lösning av 4:e gradens ekvationer och 
införde beteckningssättet med exponenter och lade därigenom grunden till räkningen med 
potenser. (Wikipedia, 2007) 
 
Johann Carl Friedrich Gauß, kallad "matematikernas furste" född den 30 april 1777, död den 
23 februari 1855. Gauß var den mest betydande och inflytelserika matematikern under första 
hälften av 1800-talet. Redan vid sina Universitetsstudier gjorde han åtskilliga upptäckter, till 
exempel den minsta kvadratmetoden (1795) samt om cirkelns delning (1796), men dessa 
publicerades senare. 1796 visade han att en regelbunden 17-hörning kunde konstrueras med 
hjälp av endast passare och linjal, och i sin doktorsavhandling 1799 gav han fyra olika bevis 
för algebrans fundamentalsats som kan uttryckas: ett polynom av graden n, med komplexa 
koefficienter har minst en komplex rot. (Wikipedia, 2007) 
 
 
Samtidigt med utarbetandet av denna avhandling var han sysselsatt med sitt arbete 
Disquisitiones arithmeticæ (1801). Gauss brukade kalla matematiken för "vetenskapernas 
drottning" samt aritmetiken för "matematikens drottning". 1807 blev han föreståndare för 
Göttingenobservatoriet, en befattning som han innehade till sin död. 
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1824 offentliggjorde den norska matematikern Niels Henrik Abel det första av sina 
banbrytande algebraiska arbeten. Han bevisade att det är omöjligt att lösa den allmänna 
femtegradsekvationen genom algebraiska operationer.(Wikipedia, 2007) 

 
 

3.2 Algebra i skolan 

 
Att algebra i skolan kan upplevas som svårt och besvärligt är allmänt känt och väl 
dokumenterat i forskning och påvisas även i denna studie. I skolverkets rapport lusten att lära 
påvisas det att svenska elevers kunskaper i algebra är bristfälliga vid internationella 
jämförelser. En av anledningarna är att algebraundervisning startar upp senare i Sverige än i 
andra länder Många gymnasieelever har problem med förståelsen av och färdigheter i 
transformationer, förenklingar och tillämpningar av formler och uttryck. Övergången från att 
arbeta med tal till att arbeta med bokstäver kräver både lång tid och mycket 
träning.(Skolverket, 1997, sid 29)  
 
Många internationella studier visar att det inte bara är svenska skolelever som har bristfälliga 
kunskaper i algebra. Per-Eskil Persson & Tomas Wennström har gjort en longitudinell 
undersökning av de elever som påbörjade sina naturvetenskapliga studier höstterminen 1998 
vid Klippans Gymnasieskola. I denna rapport citerar de två forskare Bednarz och Filloy.  
 

Many studies have shown the difficulties of students at severel school level with 
respect to the concepts focused on in the various ways of introducing algebra: 
equation solving, the manipulation of algebraic expression, problem solving and the 
handling of fundamental concepts such as that of variable. (Bednarz, 1996, sid 3) 
The difficulties associated with the transition from arithmetic to algebra seem to 
occur whatever type of algebra curriculum is being followed: that is, whether or not 
algebra is viewed as a natural development of arithmetic from the early years or 
whether it is viewed as a separate course for older students.(Filloy,1996, Sid 146) 

         (Persson & Wennström, rapport I, sid 5) 
 
Ett av algebrans användningsområden är att uttrycka matematiska idéer och samband. 
Genom att ersätta siffersymboler med bokstavssymboler visualiseras generella uttryck och 
olika matematiska relationer. För eleverna kan algebran ses som ett betydelsefullt instrument 
för dem när de skall utveckla förmågan att se naturligheten och uppbyggnaden i komplexa 
sammanhang.  
Jakobsson – Åhl sammanfattar några aspekter som författarna Stacey & MacGregor (1997) 
anser leder till att eleverna misstolkar algebraiska symboler. En anledning är att elevernas 
tolkningar av olika algebraiska symboler baseras på tidigare erfarenheter som inte ökar 
elevens förståelse och att algebrans grammatiska regler inte är likvärdiga med de regler som 
gäller för språket.  (Jakobsson – Åhl, 2002, sid 16) 
 
Processen för att lära sig det algebraiska symbolspråket kan delas upp i tre olika delmoment. 
Eleverna måste inse att språket har två olika funktioner. Den ena funktionen är representativ 
och den andra manipulativ (omskrivning). Dessutom krävs det av elever att de kan tolka 
lösningen. Dessa tre faser eller aspekter ingår i den algebraiska cykeln. 
 

1 Översättning till ett uttryck med symboler 
2 Omskrivning av symboluttrycket 
3 Tolkning av ett symboluttryck.  (Bergsten m.fl. 1997, sid 15) 
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Vidare skriver Bergsten att det är nödvändigt för eleven att ha förståelse för alla de 
ovanstående faserna vid algebraiskt arbete. Att behärska alla tre faserna översättning, 
omskrivning och tolkning är nödvändiga verktyg för elever när de går från att räkna med tal 
till att räkna med bokstäver ”först då kan kunskaperna bli funktionella, d.v.s. användbara vid 
problemlösning”. (Bergsten m.fl. 1997, Sid 16) 
 
Algebrans betydelse i den svenska matematikundervisningen har diskuterats och på vilken 
nivå i skolan den skall införas på. ”Trots att algebran behandlas ett par år senare i svensk skola än 
i många jämförbara länder, vill många högstadielärare flytta sådana kunskapsområden ännu längre 
upp i skolsystemet”. (Johansson, 1998, sid 12)  
 
Men i kommentarer till kursplaner och betygskriterierna 2000 står följande mening. 
  

Tvärtom borde fler elever få möjlighet att möta matematiska idéer och uttrycksformer 
från algebran tidigare än i dag – men i en form som stimulerar och utmanar deras 
tänkande och ger dem språk och begrepp att utforska innebörden och styrkan i 
algebraiska mönster och samband. (Skolverket, 2000b) 

 
Forskare och lärare har olika åsikter om när eleverna får en abstraktionsförmåga som är 
tillräcklig för att förstå variabelbegrepp och använda bokstavssymboler. Dougherty & Slovin 
(2004) visar med sitt Measureup-projekt att man kan starta inlärningen av algebra och dess 
begrepp redan på lågstadiet. Författarna gjorde en studie på Hawaii som involverade barn som 
gick i tredje klass. I Sverige motsvarar det andra klass. Dessa elever visade sig kapabla att 
använda olika algebraiska symboler och generaliserade diagram för att lösa problem som, 
Ex1. ”Amy caught k fishes and Chris caught e fishes less. How many fishes did Chris catch?” 
Ex2. ”Reed gave Jackie a strip of paper w length-units long. He gave Macy another strip of 
paper 9 length-units shorter than Jackie’s. How long are Macy’s and Jackie’s lengths 
altogether?  
 
Algebran har bidragit till matematikens snabba utvecklig och den spelar även en framträdande 
roll för elevens utveckling i ämnet idag. Skolalgebran är nyckeln för att höja elevernas 
matematiska abstraktionsnivå och har en stor betydelse för elevens fortsatta studier i ämnet. 
I boken från den 12:e ICMI – studien ”The Future of the Teaching and Learning of Algebra” 
(Stacey, Chick & Kendal, 2004), beskriver MacGregor (2004) skälen för att alla elever bör 
lära algebra till en viss nivå. Algebra: 
 

1. Is a necessary part of the general knowledge of members of an educated and 
democratic society; 

2. Is a prerequisite for further study of  mathematics, certain higher education courses, 
and many fields of employments; 

3. Is a crucial component of mathematical literacy, which underpins a nation’s 
technological future and economic progress; 

4. Is a effective way to solve certain types of problems; 
5. Promotes the intellectual activities of generalization, organised thinking, and 

deductive reasoning. (Stacey, Chick & Kendal, 2004) 
 
Författaren Arcavi (1994) skriver om ”symbol sence”, vilket innebär att få en intuitiv känsla 
för symboler. Författaren anser det underlättar för elevens algebrainlärning om han/hon har 
en utbredd känsla för symboler. Jakobsson – Åhl sammanfattar några av hans åsikter  
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- En förståelse för och en känsla för symbolernas makt; en förståelse för 
hur och när symboler kan och bör användas för att synliggöra 
relationer, generaliseringar och bevis. 

- En känsla för när man vid problemlösning skall överge symbolerna till 
förmån för lättare eller elegantare läsningar eller representationer. 

- En förmåga att behandla symboliska uttryck.  Kunna skilja symbolerna 
från deras betydelse för att därigenom underlätta manipulationen av 
dessa. 

- Att vid problemlösning kunna formulera verbal eller grafisk 
information med hjälp av symboliska uttryck. 

- En förmåga att kunna välja ut rimliga och lämpliga algebraiska 
uttryck för ett problem. (Jakobsson – Åhl, 2002, sid 17) 

 
Algebrainlärningen kan introduceras ur flera olika perspektiv i skolan. Svårighetsgraden på 
uppgifterna måste dock anpassas efter ålder samt elevernas kunskapsnivå. Persson 
sammanfattar författarna Bednarz, Kieran & Lee studie Approaches to Algebra 1996. Där 
författarna kom fram till att nedanstående områden är lämpliga att använda sig av för att närma 
sig den egentliga algebran.  
 

• Generaliseringsperspektivet: Algebra är generaliserad aritmetik. 
Mönster och regelbundenheter vi finner bland de vanliga talen eller i situationer, som 
skapar vanliga tal, kan beskrivas med algebraisk mall. 

• Problemlösningsperspektivet: Algebra ska användas för att lösa komplicerade 
problem. Där aritmetiken fallerar, kommer algebran in och möjliggör lösandet. 

• Modelleringsperspektivet: Algebra kan skapa modeller av verkliga eller tänkta 
situationer. Genom att tillämpa algebrans regler kan t.ex. förutsägelser om utfall av 
experiment kring modellen göras. 

• Funktionsperspektivet: Algebra uttrycker samband mellan variabler. Funktionerna 
kan undersökas med hjälp av algebraiska regler och kan ges olika representationer. 
Funktionsperspektivet leder vidare till den matematiska analysen. (Persson, 2005) 

 

3.3 Aritmetik 

 
Aritmetik är den gren inom matematiken som handlar om rent räknande och 
innefattar elementära egenskaper hos speciella aritmetiska operationer på tal. De 
traditionella operatorerna är addition, division, multiplikation och subtraktion, även 
om mera avancerade operatorer, såsom exponentiering och kvadratrötter, är del av 
detta fält. Aritmetik utförs enligt en operatorordning. De naturliga talens, heltalens, 
de rationella talens (i form av bråk) och de reella talens ( i form av 
decimalutvecklingar) aritmetik studeras typiskt av skolbarn i de tidiga årskurserna. 
Representation av tal som procenttal studeras dessutom. I det vuxna livet förlitar sig 
de flesta människor på miniräknare för att utföra aritmetiska beräkningar. Termen 
"aritmetik" används även ibland syftande på talteori. Det är i detta sammanhang man 
finner aritmetikens funktioner samt aritmetikens fundamentalsats. (Wikipedia, 2007) 

 
Elever som misslyckas med sina studier i ämnet matematik behöver inte vara oengagerade 
och omotiverade. Vissa elever lyckas gå igenom hela skolsystemet med en mildare form av 
dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) eller diskalkyli (tolkar siffror och tal fel) och det är först 
när abstraktionsnivån höjs som eleven fallerar med sina studier i matematik. I artiklarna i 
Dyslexirapporten beskriver Berggren & Lindroth några problem eleven kan ha svårigheter 
med. Omkastningar är ett vanligt problem, eleven kan tolka bokstäver fel, exempel b – d men 
står ordet i en mening så kan man tolka den. Men om eleven tolkar ett tal eller en siffra fel, 
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blir hela beräkningen inkorrekt. Elever med denna svårighet kommer att få stora problem vid 
alla sorters matematikuppgifter.  
 
Sekvensering är ett annat problem, eleven kan ha svårigheter med att se olika sorters följder 
av ord eller tal. Det kan leda till svårigheter med förståelsen för tallinjen och uppgifter som 
handlar om mönster och negativa tal. 
 
Symbolosäkerhet kan variera mellan elever. Här är det först och främst användandet av 
likhetstecknet som kan förvilla eleven. Ett exempel ur Berggren & Lindroths (2006) rapport 
är att eleverna skriver 12+3=15/5=3, vilket skulle betyda att 12+3=3. I samma artikel skrivs 
”Likhetstecknet är troligen den mest missbrukade symbolen inom matematiken” (Malmer, 
1999). Även lärares instruktioner vid elevernas yngre åldrar kan påverka dem senare. 
Exempel på detta är regler som ”störst först” vid subtraktion eller ”det lilla talet står uppe” vid 
bråk. Men detta gäller inte för mer komplicerad matematik. (Berggren & Lindroth 2006) 
 
Dagens undervisning fokuserar mycket på den matematiska förståelsen. Elever behöver inte 
bara klara av algoritmerna inom aritmetiken, de måste också uppvisa en förståelse för de 
matematiska grundbegreppen, samt de matematiska processerna. Forskare kallar detta för 
”number sence” och medför att elever har en intuitiv känsla för tal. Jakobsson – Åhl 
sammanfattar författarna Stacey & MacGregor (1997). Författarna anser att det är viktigt för 
elever att förstå hela operationen och inte bara svaret samt att förstå innebörden av 
likhetstecknet. Även att förstå egenskaper oss tal och kunna använda alla tal är en viktig 
förutsättning för elevers algebrautveckling. Författarna menar också att det är viktigt att 
kunna arbeta med matematiken utan att utgå från en praktisk situation. (Jakobsson – Åhl, 
2002, sid 16) 
 
Stacey & MacGregor understryker också vikten av att eleverna uppfattar bokstavssymbolerna 
som tal och att de inser att lösningen ofta innehåller symboler för en operation. Att uttrycka u 
är större an v är inte svårt ”u > v” men att uttrycka ”u är 5 större än v” går inte att göra på 
samma sätt. Här krävs en viss känsla för omformulering av det matematiska uttrycket och 
skriva något av följande u = v + 5 eller v = u – 5. 
 
 

3.4 Matematiska språket 

 
I kommentarer till grundskolans kursplan och betygkriterier i matematik står följande.  
 

Att utveckla kunnande om teckensystem och vedertagna symboler är avgörande för 
att utveckla matematiskt tänkande. Tankar och idéer när det gäller algebra, geometri 
och statistik kan beskrivas med hjälp av olika uttrycksformer i handlingar, i bilder 
och i språk. (Skolverket, 1997) 

 
Elevernas förståelse för matematikens begrepp termer och symbolernas är av stor vikt om 
eleven skall kunna tillgodogöra sig och utvecklas i ämnet. Författarna Drouhard, J-P, A & 
Teppo, delar in förekomsten av symboler och språk i läroböcker i tre olika kategorier. Den 
första kategorin är det naturliga språk i form av meningar och fraser på svenska, engelska etc. 
Den andra kategorin är symbolisk skrift med aritmetiska och algebraiska uttryck och den 
tredje är sammansatta representationer, som innehåller både symbolisk skrift och bilder, 
tabeller, diagram m.m. 
(Drouhard, J-P, A & Teppo, 2004) 
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Matematik B består till stor del av algebra och förståelsen för termer, begrepp och symboler 
är en viktig faktor för hur elever lyckas med sina studier i kursen. Man använder den 
symboliska algebran på ett precist sätt för att uttrycka olika uttryck och samband. Exakta 
regler fastställer hur man ska eller inte ska skriva om det handlar om en ekvation, en funktion 
etc. Det är viktigt att eleven har förståelse för de vanligaste ord, termer och begrepp inom 
matematiken för att kunna tillgodogöra sig de nya kunskaperna. I Skolverkets rapport lusten 
att läsa så klargörs att det finns ett tydligt samband mellan god språkbehärskning och 
matematisk förståelse. Bland annat står det att ”ett väl utvecklat språk är en nödvändig 
förutsättning för allt annat lärande, också i matematik”. (Skolverket 2003) Om man inte utvecklar 
språket blir det svårare för elever att tillgodogöra sig matematiska begrepp och termer och 
kunskapsutvecklingen blir lidande.  
 
En av svårigheterna när det gäller det matematiska språket är att begreppen kan ha fler olika 
innebörder Anna Sfard har studerat ovanstående problem och har i flera olika artiklar 
redovisat sina resultat, bland annat (Sfard, 1991; 1992). Hon beskriver att matematiska 
begrepp har två olika innebörder, en dynamisk, operationell sida och dels en statiskt, 
strukturell sida. De olika matematiska begreppen kan därför eleverna tolka antingen som en 
procedur eller som egna objekt på vilka man kan utför olika procedurer på. Det är lättare för 
eleverna att uppfatta den dynamiska aspekten än den statiska. 
Ex 1 + 6 = 7, Dynamiken är tydlig, vi kan se denna beräkning som en procedur 

från vänster till höger. Vi adderar termerna 1 och 6 i VL och 
summan blir 7, som även står i HL. 

Ex. y + 2 = 10 – 3y, Ekvationer har inte samma tydlighet i sin dynamik, här måste 
likhetstecknet och resten av uttrycket ses som en statisk struktur. 
Man måste förstå att VL = HL och att uttrycket måste uppfattas 
som ett objekt som man kan operera på. 

 
Enligt Sfard tar det tid att utveckla den statiska förståelsen av matematiska begrepp 
och symboler, som t.ex. likhetstecknet. När eleven utvecklar aritmetik till algebra så 
ställs det krav på dem att kunna växla mellan att betrakta ett flertal matematiska 
begrepp och symboler både dynamiskt och statiskt.   
 

För att lyckas med algebraiska operationer, måste eleverna uppöva en strukturell 
förståelse av betydelser och beteckningar. En uppsättning symboler kan tolkas som 
att de antingen uttrycker en process eller ett matematiskt objekt. Sfard (1991) 
beskriver denna dualitet som operationell (operational) resp. strukturell (structural) 
uppfattning av uttryck. En operationell uppfattning handlar om processer, algoritmer 
och aktivt handlande, medan den strukturella uppfattningen ser till egenskaperna hos 
de 
matematiska objekten. (Persson, 2005) 

 
I gymnasieskolans regelbok står det att ett av kriterierna för att uppnå målen för godkänd i 
Matematik B. 
 

Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför 
beräkningar på ett sådant satt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar 
som kommer till uttryck.(Werner, 2000/2001) 

3.5  Styrdokument för matematik år 9. 

Nedanstående är hämtat från grundskolans kursplaner, se skolverkets hemsida (Skolverket, 
2007/2008) 
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Ämnet syfte och roll i utbildningen: 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla kunskaper i matematik som behövs för att 
fatta välgrundande beslut vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda 
det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 
samhället. Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i 
ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i samhället. Syftet är utveckla elevens intresse 
för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. 
Men även ge eleven möjlighet att upptäck estetiska värden i matematiska mönster, former och 
samband, samt att eleven skall få uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att 
kunna förstå och lösa problem. 
 
Mål för eleven att stäva mot: 
Några viktiga mål för eleven att sträva åt är, 
 

- Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämför och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen. 
- Grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet 
och procent. 
- Grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser. 
- Grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och 
olikheter. 
 

Mål som eleven ska uppnå: 
 

– Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform. 
– Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

3.6  Styrdokument för matematik kurs A & B på gymnasiet. 

Nedanstående är hämtat från gymnasiets kursplaner, se skolverkets hemsida (Skolverket, 
2007/2008) 
 
Ämnets syfte och roll: 
Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen repeterar och bygger 
vidare på matematikutbildningen från grundskolan. Den erbjuder breddade och fördjupade 
kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Kursen 
läses av elever med vitt skilda studieinriktningar. Uppläggningen anpassas och problem väljs 
med hänsyn till elevernas studieinriktning. Kursen ger både allmän medborgarkompetens och 
utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng. 
 
Matematik B bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära och på 
Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Kursen ger sådana 
insikter i matematiska begrepp och metoder som möjliggör för eleven att med hjälp av 
matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden särskilt med anknytning till 
utbildningens karaktärsämnen. Kursen omfattar 50 gymnasiepoäng. 
 
Mål för eleven att uppnå kurs A: 
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– Kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 
problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen. 
– Ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika 
sätt.  
– Kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa 
dem med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel. 
– Att med eller utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i 
olika former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning.  
 

Mål för eleven att uppnå kurs B: 
– Kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och 
metoder som ingår i tidigare kurser.  
– Kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa 
andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning.  
– Kunna arbeta med räta linjens ekvation olika former samt lösa linjär olikheter och 
ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder  
 

3.7 Nationella provresultat 

 
Nationella prov är omstridda och ifrågasatta på många olika sätt vilket är allmänt känt. Vissa 
lärare tycker att proven mäter fel sort kunskaper. Eleverna utsätts för en situation de inte är 
vana vid och vid detta tillfälle utsätts de för stor press och stress som kan göra att de inte når 
upp till sin normala matematiska nivå. Men avsikten med det nationella provsystemet är god. 
Tanken är att bidra till ökad måluppfyllelse, konkretisera kursmål och betygskriterier, stödja 
en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt förtydliga målen och visa på 
elevers starka och svaga sidor. (Skolverket, 2007) 
 
 
Provresultat år 9, Vt. 06: 
Sammanställning av elevresultaten från nationella proven år 9. 
Ur tabellen kan vi avläsa att var åttonde elev inte kommer att bli godkänd på det nationella 
provet i matematik i år 9. Vi kan också avläsa att var 5:e elev med utländsk bakgrund 
misslyckas att nå målet för godkänd. 
 
Tabell 2: Provresultat för ämnesproven i matematik årskurs 9, vårterminen 2006  

Totalt  Flickor  Pojkar  

Matematik  Andel (%) elever  Andel (%) elever  Andel (%) elever  

Prov  G  VG  MVG  
Ej 

nått  G  VG  MVG  
Ej 

nått  G  VG  MVG  
Ej 

nått  
målen  målen  målen 

Provresultat  53,4 23,8 10,5 12,4 52,5 24,4 10,7 12,4  54,3  23,2  10,2 12,3 
därav  
Elever med svensk 
bakgrund  

53,2 24,5 11,1 11,2 52,4 25,2 11,4 11,1  54,1  23,9  10,8 11,3  

Elever med utländsk 
bakgrund  

54,4 18,6 6,4 20,5 53,2 18,6 6,4 21,8  55,6  18,6  6,5 19,3  

 
Nationella prov Matematik B Vt. 06: 
Resultaten i tabellerna nedanför är provresultaten på riksnivå i matematik B som 
sammanställts av Skolverket och presenterats i olika rapporter. De nationella kursproven i 
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matematik B, konstrueras och utvecklas vid Institutionen för beteendevetenskapliga 
mätningar, Umeå universitet.  
 
 Tabell 2.2.1. Skolverket Rapport 16 (31) 
Provbetygsfördelning på kursprovet matematik B, Vt-06, per program.  

Andel (%) elever med betyget  
Antal  
elever  

Gymnasieprogram/Komvux  IG  G  VG  MVG  
Estetiska  45  37  12  7  362  
Medie  57  32  10  2  192  
Naturvetenskap  8  32  28  33  1164  
Samhällsvetenskap  31  46  16  7  2549  
Teknik  21  43  22  14  281  
Övriga nationella program*  46  40  11  3  540  
Totalt nationella program  29  41  18  13  5088  
Specialutformade program  29  43  17  11  839  
Komvux  26  46  21  8  345  
 
Ur tabellen kan vi avläsa: 46 % av eleverna som läser övriga nationella program når inte 
betyget godkänd i de nationella proven. Detta är en mycket hög siffra med tanke på att 
eleverna valt kursen frivilligt för den är inte obligatorisk på dessa program. Resultatet för 
Estetiska programmet visar att 45 % av eleverna inte når betyget godkänd på det nationella 
provet. Matematik B är en obligatorisk kurs på Estetiska programmet.    

3.8 Faktorer som påverkar elevernas studieresultat 

3.8.1 Självförtroende   

Elevernas inlärningsförmåga påverkas bland annat av deras inställning och självförtroende. 
När eleverna blir sedda, hörda och delaktiga i ämnet samt får uppmuntran och beröm så ökar 
deras självtillit och sporrar dem att arbeta engagerat och målmedvetet mot högre nivåer. 
Elevernas tilltro på sig själva varierar beroende på ämnen och deras ålder. I Sverige är 
skillnaden ganska stor mellan elevers självuppfattning i läsning och matematik om man 
jämför ur ett internationellt perspektiv. Elever har ett större självförtroende i läsning än i 
ämnet matematik. Den största andelen elever med god tillit till sin förmåga i matematik 
återfinns på grundskolan i år 5. Då är tilltron lika hög i matematik som i andra ämnen. 
(Skolverket 2004) 
 
I Skolverkets rapport, Lusten att lära, kan vi utläsa att elevernas självtro till sin förmåga att 
klara sina matematikstudier är som högst i år 5, då är tilltron till ämnet lika hög som i andra 
ämnen. 
Forskning påvisar att matematikämnet tappar intresse bland eleverna i slutet av mellanstadiet 
och den negativa inställningen till ämnet ökar ju högre upp i skolsystemet eleven kommer.  
Enligt PISA:s undersökningen så är många elever skoltrötta i år 9 och många fler elever 
uttalar sig negativt om ämnet matematik. Dessa elever upplever ämnet som svårt och har fått 
en sämre tilltro till sina egna förutsättningar att studera ämnet. Medan de som har lätt för 
matematiken får en ökad självkänsla och tilltro.  
 

När eleverna slutligen kommer till gymnasieskolan struntar många av dem i matematiken 
eftersom de tidigare misslyckats vid upprepade tillfällen. Då ämnet upplevs för 
komplicerat har motivationen tagit slut. Kunskaper i matematik anses av eleverna på 
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gymnasiet vara viktigt, men bara till en viss nivå. För elever på högre nivåer i 
grundskolan och i gymnasieskolan är tilliten till den egna förmågan betydligt sämre i 
matematik relativt andra skolämnen. Många elever ser således inte matematiken som 
särskilt relevant. (Skolverket, 2003) 

 

3.8.2 Motivation 
 
En ”perfekt” matematikuppgift väcker elevernas intresse och deras lust och vilja att försöka 
lösa det aktuella problemet. Uppgiften får varken vara trivial eller ligga långt över elevernas 
kunskapsnivå. Uppgiften skall vara av en sådan karaktär att eleven efter viss tankemöda kan 
lösa den och få känna att han/hon lyckats. Att lyckas stärker självförtroendet och 
motivationen att ge sig i kast med nästa uppgift. ”Många elever upplevs sitta och räkna helt 
oreflekterat. De löser de matematiska uppgifterna, men förstår inte vad de gör och varför de 
gör det och vilken nytta det kan tänkas ha.” (Skolverket, 2003) En anledning är att eleverna 
många gånger möter svårare matematiska problem än vad de är kompetenta att hantera. Det är 
viktigt att uppgifterna i matematik ligger på en rimlig svårighetsnivå så att eleverna kan 
lyckas och öka sin motivation.  
 
Det finns korrelation mellan uthållighet och intresse. De flesta elever upplever det lättare att 
lägga ner mer tid, kraft och energi på något de är intresserade av. Det kan till och med skapa 
en känsla av vällust, en forskare kallar det för eufori. ”Intresse motsvarar också vad forskare 
kallar inre motivation, alltså den självdrivna lusten att göra saker, i motsats till yttre 
motivation, som innebär att man gör något för att andra belönar det”.(Nationella 
kvalitetsgranskningar, 2001–2002) För elever med huvudsakligen yttre motivation ger 
misslyckandet upplevelsen av socialt nederlag, vilket i värsta fall kan slå mot självvärderingen i stort.  
 
Att elever känner att de har möjlighet att kunna påverka undervisning och planering är också 
en viktig faktor för motivationen. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina 
studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i 
utbildningen. (Werner, 2000/2001) Vidare i läroplanen (Lpf 94) står att lärarna skall se till att 
alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.  
  

3.8.3 Tid 

 
Ht 2001 ökande den garanterade undervisningstiden med 30 timmar från 2 150 till 2 180 
timmar på Naturvetenskapliga programmet, Samhällsprogrammet och på det Estetiska 
programmet. Övriga nationella program fick 60 timmar från 2 370 till 2 430. Ökningen av 
timmantalet berodde på att alla program fick 30 timmar extra när projektarbete infördes 
istället för specialarbetet. Samt att alla yrkesförberedande program fick ytterligare 30 timmar 
av den anledningen att för många elever inte når målen.  
 
Tiden är en betydelsefull resurs som rätt utnyttjad och i kombination med andra resurser 
som till exempel lärarkompetens i vid bemärkelse, organisering av undervisningen 
utifrån elevers behov och nationella mål, kan skapa en god miljö för lärande. 
Meningsfull tid är ”den tid då man som lärare möter eleverna och känner att man har 
tänt en gnista till fortsatt lärande och utveckling” menar t.ex. några lärare. (Skolverket, 
2003) 
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Eleverna har ett stort egenansvar när det gäller att nyttja tiden för utveckling i olika 
skolämnen. Under lärarledda lektionerna har eleven möjlighet att ta in nytt kunskapsstoff, 
men även diskutera och repetera gamla moment i aktuell kurs. Tyvärr sitter en del elever med 
samma problem en hel lektion på grund (egen iakttagelse) av att elever tycker det är pinsamt 
att visa resterande elever att hon/han inte kan lösa problemet i fråga. De flesta eleverna har 
håltimmar i sitt schema, dessa kan användas för lärande. Förhoppningsvis ger alla 
gymnasieskolor sina elever möjlighet till stödlektioner i framförallt matematik, svenska och 
engelska. 
  

- Oförmåga eller bristande motivation att inte utnyttja lärarledd undervisning till att med 
medveten taktik skolka från vissa arbetspass.  

- Lärare menar att många elever i gymnasieskolan inte tar sitt ansvar för utbildningen utan 
exempelvis skolkar från undervisning för att läsa till prov eller gör strategival såsom att 
välja kurser där de uppfattar att de enklare kan få höga betyg istället för kurser som de 
skulle ha större nytta av. 

- Genom granskningen framträder å andra sidan elevers intryck av en många gånger tråkig 
undervisning och upplevelse av meningslöshet. I elevernas ögon råder ett närmast 
definitionsmässigt samband mellan god tidsanvändning och rolig undervisning, en tydlig 
korrelation mellan tidsanvändning och lust att lära. (Skolverket, rapport nr 222) 

 
 
Matematikundervisningen kan jämföras med en trappa. För varje matematisk kurs blir det lite 
mer abstrakt och nya matematiska svårigheter kommer in. Eleven tid för lärandet är 
individuell och samspelar med många andra faktorer. Lärandet är heller inte likformigt utan 
går ibland långsammare, ibland snabbare, tar plötsliga språng eller hakar upp sig. Goda 
matematikkunskaper, både när det gäller färdigheter och när det gäller förståelse kräver lång 
tid och aktiva insatser från elever och studenter. (Skolverket, 1999)  
 
Elever upplever många gånger att de olika matematikkurserna går för fort fram. Elever hinner 
inte bli förtroliga med nya moment i matematiken som lärts ut, innan andra nya moment 
dyker upp i undervisningen. Alltför många nya begrepp, termer, regler och olika 
lösningsstrategier tas upp på för kort tid. Dessutom behöver många elever repetera de 
grundläggande kunskaperna från föregående kurs. Persson & Wennström har i sin forskning 
dokumenterat att motivation och självförtroende är oerhört viktiga faktorer för hur elever 
lyckas med sina matematikstudier. Om elever inte får tid att smälta nytt stoff, så medför de att 
elevernas motivation och självförtroende undergrävs och risken att elever tappar lusten för 
matematiken ökar då. (Persson & Wennström, 2001)  
 

3.8.4 Lärarna 

 
En avgörande faktor för elevernas utveckling av tänkandet är samspelet mellan lärare och 
elev. Att skapa utvecklande lektioner och ett positivt arbetsklimat är en av läraren viktigaste 
uppgifter. Läraren måste också kunna läsa av var de enskilda eleverna befinner sig på 
kunskapstrappan så att varje elev får möjlighet att utvecklas från den nivån han/hon står på. 
Detta sker genom att stödja och underlätta för eleverna. Genom att strukturera stoffet i 
läromedlet, förklarar begrepp, teorier eller matematiska termer, lösningstekniker med mera. 
För att skapa en positiv och utvecklande miljö så måste eleven visa ett aktivt deltagande och 
engagemang och inse att han/hon är den viktigaste faktorn för sitt eget lärande. Lärarna 
tillsamman med skolledningen har ett stort inflytande på elevernas vardag. Tillsammans med 
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elever och all annan personal på skolan skall de skapa förutsättningar och en positiv miljö för 
lärande och utvecklig av kunskaper.  
 
Att elever får arbetsro kring lärandet är en nödvändig förutsättning för deras lust att lära 
i skolan, är det många som framhåller. Att skapa ett trevligt socialt klimat mellan lärare 
och elev och elever emellan är en förutsättning för att skapa trygghet, lugn och ro och 
en trivsam miljö i skolan. Det är också viktigt att man som elev blir positivt bemött och 
bekräftad för att inte tappa tron på sig själv om man misslyckas. Elever behöver se sitt 
lärande i förhållande till sig själv och slippa jämförelser med andra elever. Läraren 
anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära. 
(Skolverket, 2003) 
 
Viktiga läraregenskaper är engagemang, förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla 
kunskap, förmåga att anknyta till verkligheten samt tilltro till elevernas förmåga. Hur ser då 
den perfekta lektionen ut? Mycket forskning har gjort och det finns inget entydigt svar på den 
frågan. Utifrån den forskning som gjorts så kan man inte entydigt fastslå att en speciell 
undervisningsmodell skall vara bäst. ”Olika elever och elevgrupper behöver olika innehåll, 
material och arbetsmetoder för att nå målen i olika ämnen/ämnesområden, inklusive 
matematik”. (Skolverket, 2003) 

  
Lärarnas roll i undervisningen och kunskapsnivå har ifrågasatts. Lärarutbildningen är kanske 
den hetaste frågan tillsammans med att vi har för många outbildade lärare verksamma på alla 
nivåer inom läroanstalterna. I skolverkets rapport, Räcker kunskaperna i matematik?, 
konstateras det att den ämnesteoretiska utbildningen för gymnasielärare är internationellt sett 
kort. Därför bör man sträva efter att förlänga lärarutbildningen i matematik så att den blir lika 
gedigen som övriga nordens länder. De anser även att en mer organiserad utbildning av 
gymnasielektorer i matematik bör införas och att pröva att ha ettämneslärare i matematik. 
(Skolverket, 1999) 
 

De affektiva effekterna är av stor betydelse. Lärare måste tro att alla elever kan och att alla 
problem kan lösas med någon metod. Kamratstödet och den sociala miljön är viktig i 
klassrummet. och för att skapa god social miljö är det väsentligt med ett demokratiskt 
förhållningssätt så att eleverna kan påverka sin situation. 
 

4. Metod 

4.1 Elevunderlag 

 
De Matematik B kurserna som deltog i undersökningen har gått parallellt under läsåret 06/07. 
Kurserna har i stort sett haft likvärdiga upplägg, dock har en del elevgrupper haft en lektion i 
veckan (90 min) samt en frivillig lektion på fredagar som endast fåtal elever nyttjat. Andra 
elevgrupper har haft två 60 minuters lektioner i veckan. Eleverna har arbetat efter beting och 
vet vad som förväntas av dem. Utdrag från frånvaroprogrammet visar att elevernas frånvaro 
på matematik B kurserna varierade från 4 % upp till 62 %. Endast 18 % av eleverna har en 
närvaro som är högre än 90 %.  
 
Undervisningen som bedrevs byggde på gemensamma genomgångar av nya moment, termer 
och begrepp samt repetition av redan avklarade moment. Uppskattningsvis tog 
gemomgångarna i genomsnitt ca 30 – 40 % av lektionstiden. När jag upplevde att flera elever 
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inte förstod något begrepp eller någon lösningsstrategi avbröt jag det ”fria räknandet” och tog 
upp problemet på nytt för hela gruppen genom att lösa liknande exempel på tavlan. De långa 
genomgångarna uppskattades av de svaga eleverna men några av de elever som hade lättare 
för sig tyckte genomgångarna tog för mycket av deras ”fria räkning” och detta medförde att 
de var tvungna att räkna hemma för att ligga i fas med betinget. På grund av tidsbrist har vi 
endast haft laborationer inom området sannolikhet. Utöver betinget har hemuppgifter delats ut 
under kursen gång.  
 
Eleverna som ingick i undersökningen var totalt 42 stycken och gick på följande program; 
Barn och fritid (11), Hantverk (4), Estetiska (15, obligatorisk), Handel (11) samt industri (1). 
Av de 42 elever som deltog var 27 flickor och 15 pojkar. Alla elever utom två hade nått målen 
för målen godkänd i Matematikkurs A på gymnasiet. Inga elever har några utredda eller kända 
läs- och skrivsvårigheter och de flesta elever har valt Matematik B frivilligt. Betygen som 
delades ut till den undersökta gruppen fördelades på följande sätt. En elev nådde målen för 
betyget mycket väl godkänd, fyra elever nådde målen för betyget väl godkänd. Målen för 
betyget godkänd uppfylldes av 21 elever, dock misslyckades 16 elever med att nå målen för 
godkänt. Vid prövning i starten på Ht 07 lyckades 2 av dessa elever nå målen för godkänt. 

4.2 Material  

 
Enkäten som elever fick fylla i bestod av olika delmoment. En del undersökte elevers 
förståelse för aritmetiska beräkningar som negativa tal, potenser och bråk. Ett annat område 
var elevernas förmåga att lösa ekvationer och förståelse för faktorisering. Även en 
självvärdering var med samt ett moment som testade elevers förståelse för matematiska 
termer, ord och begrepp 

• Enkäten, bilaga 1 

4.3 Genomförande 

 
Alla elever tillfrågades och fick information en vecka innan enkäten gjordes. Vid 
enkättillfället fick alla elever 90 minuter på sig att göra den. Tyvärr utnyttjade de flesta av 
eleverna inte hela tiden. Alla elever fick enkäten tillsammans med formelsamlingen som 
används vid de nationella proven för Matematik B. Miniräknare var inte tillåten.  
 

4.4 Reliabilitet och validitet 

 
Med reliabilitet menar man om en mätning är pålitlig och inte påverkas av slumpinflytande av 
något slag. Reliabiliteten i denna studie kan tolkas som god eftersom studien omfattar de 
elever som jag har undervisat i Matematik B under läsåret 06/07. Ställer man sedan elevernas 
resultat både rent räknetekniskt och deras förståelse för matematiska ord, termer och begrepp, 
till utdelade betyg så kan man påvisa en korrelation. Studien genomfördes dessutom under 
likadana omständigheter för samtliga elever.   
 
Med validitet menar man om undersökningen mäter det som man vill mäta. Tanken var att 
påvisa elevernas svårigheter när det gäller aritmetiska beräkningar, matematiska termer och 
begrepp samt deras algebraiska kunskaper. I fråga 1 – 5 fick eleverna lösa ett antal uppgifter 
som sedan analyserades, en skriftlig redovisning brukar ha en hög validitet. 
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5. Resultat 

 
Resultatsammanställning från elevernas enkät presenteras i tabellform. Tabellerna har fyra 
kolumner med olika nivåer på svaren. Första kolumnen visar korrekta svar, andra kolumnen 
visar elever som har en korrekt tanke men har misslyckats med någon aritmetisk beräkning. 
Tredje kolumnen visar elever som försökt att lösa uppgiften men inte lyckats och den fjärde 
och sista kolumnen visar elever som svarat blankt på uppgiften. Även de mest frekventa 
inkorrekta lösningarna tas upp.  
 
 
Första uppgiften kontrollerade eleverna kunskaper och förståelse för konjugatregeln 
respektive kvadreringsregeln. 
 

Fråga1 Korrekt lösning Delvis korrekt Fel lösning  Ej svarat 
a) ( )( )22 +− xx  28 5 8 1 

b) ( )25+b  22 4 15 1 

c) ( ) ( )44 2
+− xx  4  32 6 

 
På fråga (a) svarade 12 % av eleverna x2+4. mest frekventa felaktiga svar var x2+4x-4. 
På fråga (b) gav 52 % av eleverna rätt lösning. 14 % av elever gav den inkorrekta lösningen 
b2-25. Andra felaktiga svar var b2+5b+25 och 2b+10. 
På fråga (c) svarade 10 % av elever korrekt. 90 % av eleverna löste uppgiften fel eller gav ett 
blankt svar.  
  
 
Andra uppgiften kontrollerade eleverna förståelse för faktorisering. 
 

Fråga2 Korrekt lösning Påbörjat lösning Fel lösning Ej svarat 
a) ss 22

+  28  7 7 

b) 122
++ xx  10 8 14 10 

c) ( )14
−t   6 11 25 

  
På fråga (a) bryter 67 % av eleverna ut s och svarar s(s+2). 17 % av eleverna svarar inte på 
frågan. 
På fråga (b) kopplar ca 24 % av eleverna ihop uppgiften med kvadreringsregeln och löser 
uppgiften korrekt. 8 elever svarar x(x+2)+1.  
På fråga (c) faktoriserade ingen elev helt korrekt men 6 elever förknippade den med 
konjugatregeln och svarade (t2-1)(t2+1). 60 % av eleverna försöker inte ens lösa uppgiften. 
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Tredje uppgiften bestod av sex olika ekvationer av både första och andra graden samt att 
eleverna med givna tal skulle ta reda på vilket av dem som satisfierade en 
tredjegradsekvation. 
 

Fråga3 Korrekt lösning Påbörjat lösning Fel lösning Ej svarat 
a) 2573 =+x  34  8  

b) 7
3

2 =+
x

x  
19  13 10 

c) 182 2
=y  11 14 13 4 

d) 025102
=++ xx  19 1 16 6 

e) ( )( ) 511 =−+ xx  8 6 17 11 

f) 103
=+ xx  21  7 14 

 
Ekvation (a) löste 81 % av eleverna korrekt. Elevernas vanligaste felaktiga svar var x = 1.   
Ekvation (b) löste 45 % av eleverna korrekt. 24 % av eleverna svarade blankt på uppgiften. 
I ekvation (c) gjorde 14 elever samma fel, de svarade endast y = 3 och glömde ta med y = -3. 
Över 40 % av eleverna svarade felaktigt eller inte alls. 
Ekvation (d) löste 45 % av eleverna korrekt. Alla elever valde att lösa ekvationen med hjälp 
av andragradsformeln. Vanligaste felet var att eleverna missförstod andragradsformeln och 
missade teckenbyte eller att dividera koefficienten framför x termen med 2.   
På ekvation (e) var det endast 19 % av elever som svarade exakt x1=√6, x2= -√6. 6 elever tog 
inte med den negativa lösningen. 
Ekvation (f) löste 50 % av eleverna löste korrekt. Vanligaste felaktiga svar var att x = -2 
också var en lösning.  
 
 
Fjärde uppgiften kontrollerade deras aritmetiska räknekunskaper. Eleverna beräknade 
uppgifter som handlade om bråk, negativa tal och potenser  
 

Fråga3 Korrekt lösning Påbörjat lösning Fel lösning Ej svarat 
a) 1035 ⋅+  32  10  

b) 
5
3

5
2

⋅  
18  18 6 

c) )5(3
4

24
−−

−

−
 

16  13 13 

d) 02 66 ⋅  19  17 6 

e) 23 33 −  13  20 8 

f)
4

56

7

77 −
 

3  20 19 

 
På uppgift (a) började 24 % av eleverna med att addera därefter multiplicera och kom fram till 
den felaktiga summan 80. 
På uppgift (b) svarar 43 % av eleverna korrekt. Felen var av många olika karaktärer, vanligast 
var att eleverna sökte gemensam nämnare. 
På uppgift (c) lämnade 38 % av eleverna korrekta svar. Vanligaste felaktiga svar var -9. 
Uppgift (d) klarade 45 % av eleverna. Vanligaste felet var att eleverna kom fram till att 
produkten var 0, därefter att produkten var 216. 
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På uppgift (e) svarar 31 % av eleverna korrekt. Det mest frekventa felaktiga svaret var att 
differensen blev 3. 
På uppgift (f) svarade 7 % av eleverna korrekt. De flesta av eleverna saknade en strategi för 
att angripa och försöka lösa uppgiften. 
  
 
Femte uppgiften undersökte elevernas förståelse för ord, begrepp och termer. Samtliga har 
förekommit i undervisningen i algebrakapitlet. Eleverna kunde svara genom att definiera 
uttrycken eller genom att rita/förklara med ett exempel. 
 
 

 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat  

Fel  
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

a. Koefficient. 2 21 1 1 17 
 
50 % av elever förklarade att k i den raka linjes ekvation är riktningskoefficienten eller att p i 
andragradsformeln är en koefficient som skall delas med 2.   
 
 

 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel  
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

b. Faktor  6 13 5 2 16 
 
31 % av elever visade det enkelt genom faktor · faktor = produkt, 38 % av eleverna svarar 
blankt. 
 

 
 Rätt  

definition.  
Rätt  

illustrerat 
Fel 

definition 
Fel 

illustrerat 
Inget  
svar 

c. Rot 
     /rötter 

0 21 4 0 17 

 
50 % av elever visade detta med en enklare ekvation eller med roten ur på ett tal. 40 % av 
eleverna svarar blankt. 
 
 

 Rätt 
 definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

d. Exponent 4 25 0 4 9 
 
60 % av eleverna ritade ett potensuttryck och ringade in exponenten. 4 elever blandade ihop 
exponent med täljare i ett bråk. 21 % av eleverna svarade blankt. 
 

 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

e. Parabel. 1 6 0 0 35 
 
14 % av eleverna visade en parabel genom att rita en graf av en andragradsekvation. 83 % 
svarade blankt. 
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 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

f. Produkt. 4 22 0 3 13 
 
52 % av elever visade en multiplikation mellan två faktorer och ringade in produkten eller 
skrev summan i en multiplikation. 7 % av elever blandade ihop produkten med kvoten i en 
division. 
 

 
 Rätt 

definition.  
Rätt  

illustrerat 
Fel 

definition 
Fel 

illustrerat 
Inget  
svar 

g. ≥ 27 0 11 0 4 
 
64 % av eleverna kan definitionen av tecknet. 26 % av eleverna svarade mindre än eller större 
än men alla elever glömde ”eller lika med”. 

 
 

 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget 
 svar 

h. Term 5 19 3 0 15 
 
57 % av eleverna kan definitionen eller förklara med ett exempel. 7 % blandar ihop term och 
koefficient. 36 % svarar blankt. 7 % blandar ihop term med faktor. 

 
 

 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

i. Förenkla  3 31  1 5 
 
69 % av eleverna visade med ett konkret exempel 2+3x+4+x = 6+4x, 10 % elever har valt att 
visa förenklingen på bråk. 12 % svarar blankt.  
 
 

 Rätt  
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

j. Polynom 1 11 1 1 28 
 
26 % av eleverna förknippade polynom med andragradsformelns x2 + px +q = 0. 67 % av 
eleverna svarade blankt. 

 
 

 Rätt  
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget  
svar 

k. Kvadratkomplettering. 0 2 1 0 39 
 
2 av eleverna visade med ett exempel, ett av dem såg ut på följande sätt x2+6x+9 = (x+3)2. 
En elev kopplade ordet till konjugatregeln. 95 % av eleverna svarade blankt. 
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 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget svar 

l. Ekvation 3 31 5 0 3 

 
74 % av eleverna visade med ett enklare exempel som 3x + 2 = 5. 7 % av eleverna svarade 
blankt. 

 
 

 Rätt 
definition.  

Rätt  
illustrerat 

Fel 
definition 

Fel 
illustrerat 

Inget svar 

m. Mini och 
maximipunkt 

3 24 2 0 13 

 
64 % av eleverna visade genom att ritat en negativ respektive en positiv andragradsfunktion 
och markerade max- och minipunkt. 2 elever skrev att det är högsta och lägsta värdet på den 
raka linjens ekvation. 31 % av eleverna svarade blankt. 
 
 
n. Vad förknippar du Algebra med? (elevernas svar är följande) 
 
Sättet man läser svårare ekvationer på. 
Är ett räknesätt. (4) 
Ett räknesätt då man med hjälp av t.ex. olika räkneregler kommer fram till svaret, man 
använder bokstäver mycket och räknar mycket andragradsekvationer. 
Man arbetar med olika räknesätt, beräknar och förenklar med x, olika potenser och parenteser. 
Räknesätt med bokstäver. 
Onödigt arbete. 
Bokstäver och formler. 
Hur man räknar ut en viss funktion? 
Man skall ta reda på några okända tal genom att använda ekvationer och formler. (2) 
Ekvationer. 
Konstiga formler som är jobbiga att räkna ut. 
Innehåller olika regler för hur talet ska räknas ut. 
Bokstavsmatematik där vissa siffror är utbytta mot bokstäver. 
Matematik. (3) 
Algebra förknippar jag med x och y – uttryck och ekvationer. (2) 
Misslyckade studier. 
Formler och variabler. 
Att räkna med bokstäver. 
Ingen aning. 
Det är en massa x och sånt. 
Det är svårt att förklara men det handlar om x och y. 
Tal i potensform och parentesräkning. 
Det är en massa saker med x och ekvationer. Hur man löser olika saker? 
Ekvationer och sådant med x i formlerna. 
Ekvationer med x och y. (2) 
Andragradsekvationer. (3) 
Jag skulle tro att algebra innebär all matematik där man använder variabler i stället för tal. 
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De flesta förknippar algebra ekvationer, formler och regler som innehåller variabler.   
• Svarsmall medföljer som bilaga 2. 

 
 
Självvärderingsenkät 
Parenteserna efter elevernas svar står för antalet elever som i stort sett svarat identiskt. 
 
Fråga 1. Hur mycket tid har du lagt ned på att studera algebran hemma? 
 
Rätt mycket, övat inför prov (3) 
Jag la väldigt mycket tid. (2) 
Inte så mycket som jag borde. (2) 
Har annat att göra. (3) 
Noll.  
Inget. 
Inte något alls (2) 
Inför prov. 
Knappt inget. 
Inte särskilt mycket eftersom jag alltid gick på extralektionen. 
Inte mycket, typ 1h/månad. 
Följde planeringen, hann jag inte på lektionerna gjorde jag resten hemma. 
Ett par kvällar inför prov. 
Väldigt mycket tid. (3) 
Inte speciellt (alls) mycket. (3) 
Fått hjälp av kompis ibland. 
Några timmar i några dagar inför prov. 
Pluggat ikapp om jag vart sjuk, annars har jag hunnit på lektionerna. 
För lite. (4) 
Ej svarat (4) 
Ca 15 timmar till prov. 
Lite varje vecka. 
30 minuter 
Ungefär 0 sekunder (2) 
 

• 52 % av eleverna studerar inget eller mindre än 1timme i månaden, detta är inte 
mycket för eleven är bara garanterad mellan 45 till 50 lärarleda lektionstimmar.  

 
Fråga 2. På vilket sätt kommer du ha nytta av dina kunskaper i Matematik B i framtiden?   
 
Kommer in på högskolan (krav). (8) 
Ger behörighet för mina kommande studier. (2) 
För att det är ett måste för att läsa vidare. 
Ingen nytta alls. (2) 
Troligtvis en hel del. 
Noll och har redan glömt allt. 
Ska läsa vidare till ekonom.  
Obligatorisk men även nyttigt att ha läst den. (5)  
Vet ej.(3) 
Är bra att ha. 
För att förstå mer av matematiken. 
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Mycket, jag tycker stundtals att matte är riktigt kul. 
Kul och intressant, samt har nytta av matematik i mitt yrkesval. 
Ingen, men man kan inte välja bort obligatoriska kurser. (5) 
Läsa vidare i framtiden.(3) 
Kul med matematik. (2) 
Typ inget alls. (2) 
Vill ej läsa på komvux. 
Kan läsa vidare med C – kursen. 
 

• 36 % av eleverna har en tanke eller skall studera vidare på högskola eller Universitet. 
12 % av eleverna läser kursen på grund av att den är obligatorisk på programmet. 12 
% ser ingen mer eller mindre ingen nytta med kursen. 15 % uttalar sig i positivt om 
ämnet, de tycker att matematik kan vara både intressant och roligt.  

 
  
Fråga 3 Har du arbetat aktivt och koncentrerat under lektionstid? 
 
Nej (6) 
Nej, bara ibland, det har varit väldigt lätt att ge upp när man inte fått tillräckligt med hjälp. 
Oftast (4) 
Så länge jag orkat, för långa lektioner. (2) 
Gjort mitt bästa men ibland har det varit för mycket prat på lektionerna (2) 
Oftast men ibland har det blivit mycket prat. (3) 
Jag arbetar aktivt på lektionstid, får man inte hjälp så tappar man koncentrationen fortare. (3) 
Oftast, men långt ifrån alltid. 
Ja (6) 
Ibland, men jag fattade inte mycket och läraren var dålig på att förklara. 
Japp, hängt med på lektionerna, har försökt fast jag ibland inte begriper. 
Har försökt att göra det. 
Inte i B – kursen. 
Ibland (4) 
Njaa det kan jag inte påstå. 
Ja oftast men inte alltid. (3) 
Japp, men jag har dåligt minne och har svårt för matte och skulle behövt ha mer hjälp 
Ja det tycker jag. Har bett om hjälp när jag inte förstått och antecknat under genomgångarna. 
 

• 48 % av eleverna anser själva att de har försökt att nyttja lektionstillfällena efter sin 
bästa förmåga.   

 
 
Fråga 4 I vilket sammanhang kan vi använda eller har nytta av konjugatregeln eller 
              kvadreringsregeln? 
 
Förenkla många termer och andragradsekvationer. 
Vid ekvationslösning. (5) 
I ett tal som T.ex. (x+2)(x-2) eller (x-2)2.  (9) 
Ej svarat (8). 
Vid ekvationer i parantes då ”kraven” överensstämmer.  
När man ska räkna ut saker. 
Förmodligen aldrig om man inte ska bli mattelärare. 
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Den frågan kan man ställa! Vi har inte fått tid till att lära oss förstå varför och det är ytterst 
enerverande och motivationssänkande. 
Vet inte. (4) 
När vi har en massa bokstäver i talen. 
Lösa andragradsekvationer. 
När vi ska räkna med tal som står inom parenteser och t.ex. ska förenklas. 
Vet inte någon praktisk användning för det. 
Det tror jag inte man behöver använda i vardagen för en vanlig person. 
Jobbiga potenser och dylikt. 
En elev svarade bara med ett frågetecken. 
Ingen aning, när vi ska bygga hus kanske.  
Ingen aning 
Ekvationer. 
 

• Drygt 21 % av eleverna ser ett samband med att lösa ekvationer. 31 % av eleverna kan 
inte se någon nytta med att lära sig detta eller någon anknytning till förenklingar. 19 % 
har svarat blankt. 

 
 
Fråga 5 I vilka sammanhang har du sett eller haft nytta av andragradsekvationer?  
 
Matteprov endast. 
Läroboken och prov. (3) 
t.ex. x2 +10-25=0, då har jag räknat ut ekvationen med hjälp av andragradsformeln. 
Inget svar. (9) 
I diagram. (3) 
Olika grafer och kurvor kan vara andragradsekvationer. (3) 
I samband med kurvor.  
Har inte mött på dem än. 
Första gången i Matematik B 
Kurvor och diagram. 
När man går igenom lösningar baklänges, väntas vara linjärt. 
Mitt senaste prov. 
När man beräknar areor. 
Aldrig stött på dem utanför matematiken. 
Ingen aning, aldrig tror jag, inte vad jag vet. 
När man ska ta reda på max & minipunkt in en funktion. 
Aldrig. (2) 
Vet ej. 
På matte lektioner. (8) 
Kommer inte på något exempel. 
 

• Drygt 21 % svarar blankt och 14 % ser ett samband mellan grafer och kurvor. 36 % 
ser inget sammanhang eller svararatt de haft nytta av andragradsekvationer endast på 
lektioner och prov.  
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Fråga 6 Vad tycker du har varit mest intressant/roligt med algebran?  
 
Man kan hitta exempel i realiteten som motsvarar ekvationerna. 
Kommer inte ihåg något kul. 
Det blir roligt när man förstår att man kan använda det genom att räkna ut olika uppgifter. 
Andragradsekvationer. (4) 
Problemlösningar. 
Det mesta har varit helt okej. Men det mest intressanta har nog varit att lösa problem t.ex. 
omkretsen av en rektangel fast man får lösa det genom ekvationer. 
Jag tycker det är ganska kul att sitta och pula och räkna ekvationer. 
Hur siffror passar ihop det är som ett konstverk. Om man lyckas med matten blir man stolt 
över bilden. 
Kul när man löser uppgiften. (2) 
Det är ganska kul men inte med allt för svåra ekvationer. 
Lärt mig mycket nytt. Men glömmer snabbt när man inte fortsätter. Men skulle nog komma på 
det fort om jag började räkna igen.   
När man fattar är det kul. 
Inget svar. (6) 
Att man kan lösa matematiska problem med dess hjälp. (2) 
Att bygga upp formler och sedan räkna ut saker på ett enkelt sätt. 
När man kommer fram till svaren, då är det faktiskt kul. Kände att jag lärde mig väldigt 
mycket under det här året som jag inte kunde innan. 
Det har varit jobbigt, då jag oftast försökt förstå men inte lyckades med det. 
Känslan jag kände då jag till slut förstod mig på den. 
Räkna med parenteser. 
Att man har lärt sig hur man räknar ut det och man inte hela tiden behöver be om hjälp. 
Finns inte speciellt mycket. (2) 
Försökte du vara rolig nu? Matte och kul kan man inte ha i samma mening. 
Jag tycker inte matte är speciellt intressant. 
När man förstår (3) 
Inget.(5) 
 

• 38 % av eleverna har svarat blankt eller uttryck sig negativt om studierna. 17 % 
uttrycker glädje når de lyckas med sina uppgifter och tycker då att matematik är lite 
roligt. 33 % av eleverna tycker att ekvationer och formler varit mest intressant.  

 
 
Fråga 7 Hur har du upplevt studietempot i Matematik B – kursen. 
 
Det har gått för fort fram. (2) 
Borde haft fler lektioner än en i veckan. (4) 
En lektion i veckan är för lite. Därför får jag IG. 
Stressigt. (14) 
Lagom om man har gått på extralektionerna. 
Högt och stressigt. 
För långa genomgångar så man hinner inte räkna så mycket som man önskar. (2) 
Jobbigt och tråkigt. (2) 
Oftast lagom, bra med beting så man kan räkna hemma. (3) 
Man hinner inte med att göra allt på lektionerna och hemma får man ingen hjälp. (3) 
Svårt att koncentrera sig i 1.5 timme i sträck. 
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Åt H – e för snabbt. 
Har lagt ner mycket tid hemma för att hinna med. (4) 
Har inte hunnit med fast jag har kämpat hårt. 
Man blir stressad när man inte kan och det tar lång tid innan man får hjälp. (2) 
 

• 67 % av eleverna tycker att det är för lite lektionstid avsatt till Matematik B. Många 
upplever stress och högt tempo.   

 
 
 

6. Analys 
 

6.1 Analys av matematiska uppgifter och elevernas begreppsuppfattning. 

 
Uppgift 1. 
Första uppgiften klargjorde hur eleverna klarar av och förstår konjugatregeln respektive 
kvadreringsregeln. Uppgiften ( )( )22 +− xx , klarade 45 % av elever och ungefär hälften av 

dessa utnyttjade parentesmultiplikation vid lösning. 5 elever kom fram till lösningen 42
+x , 

det tyder på att eleven har en viss förståelse men fallerar på beräkningar av negativa tal. 6 
elever gav det felaktiga svaret, ( ) ( )( ) 25555 22

−=−+=+ bbbb , eleverna blandar ihop 
konjugatregeln och kvadreringsregeln. Andra elever misstolkade kvadreringsregeln 
( ) 222 2 bababa ++=+ . Fyra stycken felaktiga lösningarna berodde på att eleverna inte 
multiplicera produkten av de olika termerna med två och kom fram till lösningen 

2552
++ bb . En annan felaktig lösning var 102 +b , eleven multiplicerade helt enkelt in 2 i 

parentesen, detta tyder på att eleverna inte vet eller förstår vad en exponent står för. Sista 
uppgiften ( ) ( )44 2

+− xx  behövde lösas i flera steg och endast 4 elever var tillräckligt 
förtrogna med räknereglerna för att kunna utnyttja både konjugat- och kvadreringsreglerna i 
samma uppgift och avge en korrekt lösning.  
 
Många av elevernas felberäkningar sker vid parentesmultiplikation och när eleven skall utföra 
förenklingar. Det är uppenbart att eleverna har svårt med de kommutativa lagarna 

abba +=+  och abba ⋅=⋅ , samt den distributiva lagen ( ) acabcba +=+ . 
Vanliga fel eleverna gör är till exempel, xxx 2=⋅ , xxx 824 =⋅ , ( ) baba +=+ 33 och 

( ) aaaa 22 2
−=−−  

 
Berggren & Lindroth 2006 beskriver i dyslexirapporten några anledningar som medför att 
eleverna inte lyckas uppnå förkunskaperna i aritmetik. Eleverna kan tolka bokstäver och 
symboler fel och ha svårt med att se längre följder av ord eller tal, samt ha problem med att 
strukturera och planera sitt arbete. Även i rapporten ”Lusten att lära” har man sett att språk 
och matematik har en tydlig korrelation.  
 

Sambandet mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse är väl belagt 
såväl i praktiskt pedagogiskt arbete som i forskning. Med hjälp av språket utvecklas 
matematiska begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande och om hur man lär. 
(Skolverket, 2003) 
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Uppgift 2. 
 
Jag tolkar resultatet att elever kan ha svårt att förstå innebörden med ordet faktorisering. Detta 
medför att de inte har någon strategi för att lösa uppgiften. Detta är inte konstigt med tanke på 
att 45 % av eleverna inte kunde förklara vad termen faktor står för. Endast några elever ser 
nyttan av att kunna behärska detta moment i algebra och förknippa fördelarna med denna 
kunskap när man förkortar uttryck och löser ekvationer. 67 % av eleverna klarade att bryta ut 
s ur uttrycket ( )2+ss , 17 % av eleverna svarar inte på frågan.  
På fråga (b) kopplar ca 24 % det vill säga 10 elever ihop uppgiften med kvadreringsregeln och 
löser uppgiften korrekt. 8 elever svarar ( ) 12 ++xx .  
På fråga (c) faktoriserade ingen elev hela vägen men 6 elever förknippade den med 
konjugatregeln och svarade ( )( )11 22

+− tt . 60 % av eleverna försökte inte ens lösa uppgiften. 
 
 
Uppgift 3. 
 
Om vi ser på uppgift 3 som behandlar elevernas kunskaper om ekvationer så klarar 81 % av 
eleverna att lösa 2573 =+x , samtliga elever använder balansmetoden det vill säga att de 

använder sig av annulleringslagarna. Om vi blandar in ett bråk i ekvationen, 7
3

2 =+
x

x , så 

minskar antalet elever som avger ett korrekt svar till 45 % och 24 % av eleverna försöker inte 
ens att hitta en strategi för att påbörja en lösning. Detta stärker resultatet i uppgift 4 att 
eleverna har svårigheter med bråkräkning.  
 
Vid lösning av andragradsekvation 182 2

=y gjorde 14 elever samma fel, de svarade endast 

3=y  och glömde ta med 3−=y . Ekvationen 025102
=++ xx , löste 45 % av eleverna 

korrekt. Eleverna valde att lösa ekvationen med hjälp av andragradsformeln, ingen elev gjorde 
någon tendens till att bryta ut faktorer och lösa ekvationen med hjälp av kvadreringsregeln. 
Vanligaste felet var att eleverna missförstod andragradsformeln och missade teckenbyte eller 
att dividera koefficienten framför x termen med 2. 
 
Definitionen av kvadratroten av x är den ickenegativa lösningen r till ekvationen xr =

2 , där 
x är ett positivt reellt tal. Att det finns sådana lösningar till alla positiva reella tal har inte 
alltid ansetts självklart, se till exempel kvadratroten ur två. Kvadratroten ur negativa tal kan 
inte definieras på ett tillfredsställande sätt, men genom att införa de imaginära talen kan man 
finna lösningar till ekvationer av ovanstående typ även när x är negativt. (Wikipedia, 2007) 
 
Det är viktigt för elever att förstå olika definitioner och begrepp bland annat för att höja deras 
abstraktionsnivå i matematisk. Vid matematiska studier på universitet eller högskola börjar 
man med definitioner och bevis. På gymnasiet är många elever inte intresserade av att lära sig 
generella lösningar och elever har svårt att följa bevis. Många gånger kan det vara positivt för 
eleven att lösa några uppgifter för att se ett mönster och därefter gå igenom bevis och 
definitioner för området i fråga. ”Olika elever och elevgrupper behöver olika innehåll, 
material och arbetsmetoder för att nå målen i olika ämnen/ämnesområden, inklusive 
matematik”.(Skolverket, 2003) 
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Som resultatet visar så kunde de flesta elever lösa de enkla ekvationerna mekaniskt med hjälp 
av balansmetoden men när ekvationerna blev mer komplicerade hittade inte eleverna någon 
strategi för att lösa dem. Studier av Kücheman (1981) och (MacGregor, Stacey m.fl., 1994) 
påvisar samma resultat enligt Bergsten(1997). Det är framför allt två faktorer som är centrala 
för att eleverna skall få förståelse för ekvationer och ekvationslösning. Den ena faktorn är 
elevernas uppfattning om bokstäverna. Den andra faktorn är likhetstecknets betydelse, 
eleverna måste inse att likhetstecknet betyder ”lika mycket som” x=+ 23 , och inte ”blir då” 
som eleverna lätt tror då de löser tal som ?23 =+ . 
 

Eleverna använder bokstäver som objekt eller ser dem som förkortningar, inte 
som symboler för tal. Det verkar som om många elever söker kompensera 
bristen på förståelse genom att memorera regler och procedurer.  
Vänster och höger led i en ekvation står för lika stora tal. Denna tolkning innebär 
dels att likheten kan läsas både från vänster till höger och tvärtom, dels att båda 
led ”finns” samtidigt och är likvärdiga, ekvivalenta. (Bergsten, 1997) 

 
 
Uppgift 4 
 
Fjärde uppgiften berör elevernas förkunskaper i aritmetiska beräkningar och resultatet 
uppvisar att variationsbredden i förståelse och förtrogenheten med de vanligaste räknereglerna 
är ansenlig.   
Det som är mest anmärkningsvärt är att nästan 25 % av eleverna företer sig ha problem med 
prioriteringsreglerna när det gäller de fyra räknesätten. På uppgiften 1035 ⋅+ , svarade tio 
elever 80, eleverna beräknar addition före multiplikation. 43 % av eleverna misslyckades med 

att multiplicera två bråktal 
5
3

5
2

⋅ , vanligaste feltolkning var att de blandade ihop räknereglerna 

och sökte största gemensamma nämnare och därefter adderat täljarna, det vill säga att de 
använde strategin som man utnyttjar när man adderar bråk med olika nämnare. Drygt 60 % av 
eleverna har svårigheter med att hanterar räknereglerna med negativa tal, speciellt om 
uppgiften består av flera olika termer. Ungefär 47 % av eleverna som gav felaktig lösning 

kunde lösa antingen bråket eller multiplikationen i uppgiften ( )53
4

24
−−

−

−
. En trolig 

anledning till varför eleverna har problem med negativa tal är att minustecknet har två olika 
betydelser. Dels så kan det betyda subtraktion exempelvis 5 – 2 = 3 och dels som markör för 
att påvisa att talet i fråga är negativt, exempel  
(– 4). Man kan även se att några elever blandar ihop de två olika begreppen i 
parentesmultiplikationer och förenklingar. Ett vanligt fel är exempelvis, zzz 235 −=−− . 
Elevernas färdigheter med potensreglerna varierar, 50 % av eleverna saknar förståelse för att 
lösa 02 66 ⋅ och 23 33 − . Vanligaste felen var att de tolkade 06  som 6 samt att flera tolkade 26  

som 26 ⋅ . En avgörande faktor för att klara av området algebra är att man är förtrogen med de 
aritmetiska räknereglerna. 
 
Elever har problem med “osynliga” multiplikationstecken och frekvensen av felaktiga svar 
ökar om en av variablerna är negativ. Många lärare ger eleverna en smidig regel vid 
inlärningen av negativa tal som lyder, tänka på att ”2 lika tecken” ger ett positivt svar, samt att 
”2 olika tecken” ger ett negativt svar vid räkning med division och multiplikation. Eleverna 
blandar ofta in ovanstående regler i addition och subtraktion, exempel zzz 835 =−− . 
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Det finns tydliga siffror som pekar på att eleverna har försämrade förkunskaper 
från högstadiet i algebra, bråkräkning m.m. (Johansson 1998).  

 
Att tydliggöra att ett negativt tal multiplicerat med ett positivt tal kan man enkelt visa 
med hjälp av en tallinje. Exempelvis 4· (-3), man startar på noll och går minus tre steg 4 
gånger. Lika enkelt är det att visa multiplikation av två positiva tal. Men att förklara för 
eleverna att två negativa tal blir positivt är inte lika enkelt. Vi förutsätter har att eleverna 
vet att 0·y = 0. 
 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )yxyxyxyxyxxxx −−+⋅−=−⋅−+−⋅=−⋅−+=−+=0  vilket ger 

( )( )yxyx −−=⋅ . 
 
Enligt författarna Stacey & MacGregor (1997) är det avgörande för eleverna att förstå 
egenskaper hos tal, kunna använda alla tal och att kunna se operationen (number sence). 
Dessa aritmetiska kunskaper är en viktig grund för elevernas algebrainlärning, (Jakobsson – 
Åhl, 2002, sid 16). Ett av kriterierna för godkänt för Matematik A, lyder, 
 

Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför 
beräkningar på ett sådant satt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar 
som kommer till uttryck. (Werner, 2000/2001) 
 

6.2 Analys av elevernas inställning och motivation 

 
Uppgift 5  
 
Femte uppgiften undersökte hur förtroliga eleverna är med matematiska ord, termer och 
begrepp. För att elever skall kunna finna och tänka igenom en strategi för att lösa en uppgift 
så är han/hon tvungen att begripa innebörden av frågan. 50 % av elever kunde förklarade eller 
förknippa termen koefficient med k i den raka linjes ekvation som riktningskoefficienten eller 
att p i andragradsformeln är en koefficient som skall delas med 2. 60 % av eleverna hade 
förståelse för begreppet exponent, 21 % av eleverna svarade blankt på frågan och 4 elever 
blandade ihop exponent med täljare i ett bråk. 
38 % av eleverna svarade blankt när de skulle förklara termen faktor och 31 % svarade blankt 
på termen produkt. 7 % av elever blandade ihop produkten med kvoten i en division. 
 
Andra resultat som är anmärkningsvärda är att 36 % av eleverna inte kan förklara vad som 
menas med en term utan svarar blankt, 7 % av eleverna blandar ihop term och faktor 
begreppen. 
Begreppet förenkla kunde 69 % av eleverna förklara med hjälp av ett konkret exempel men att 
12 % svarar blankt. 81 % av eleverna kunde förklara ordet ekvation. 64 % av eleverna visade 
mini och maximipunkt genom att ritat en negativ respektive en positiv andragradsfunktion 
och markerade max- och minipunkt. Men termerna kvadratkomplettering, polynom och 
parabel var det väldigt få elever som kunde förklara. 
 
Eleverna fick även besvara en självvärderingsenkät. Ca 60 % av eleverna lägger ner mindre 
tid än 1timme i veckan på sina matematikstudier utanför lärarledda lektioner och med tanke 
på att 52 % av eleverna uttrycker att de inte utnyttjar lektionstiden maximalt, så kommer 
uppstår det naturligtvis problem för många elever att nå målen för godkänd i Matematik B. 
Elever har olika hemförhållanden och har olika förutsättningar för att bearbeta nya kunskaper 
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hemma. Därför är lektionerna den tid då eleverna har lika stora möjligheter att ta in kunskaper 
och information och bör därför utnyttjas maximalt. Om eleven har varit frånvarande från en 
eller flera lektion av någon anledning så är det inte lätt för eleven att på egen hand ta in de nya 
moment som gåtts igenom. Ännu mer problem blir det för det för omotiverade elever som har 
svaga förkunskaper att komma ikapp. Ekvationen svaga förkunskaper tillsammans med 
omotiverade elever slutar tyvärr allt för ofta med att eleven inte blir godkänd i Matematik B. I 
skolverket rapport nr 222 utrycker sig många lärare att de inte tycker att eleven tar sitt ansvar. 
De utnyttjar inte lärarledda lektioner effektivt, de skolkar från undervisning för att prioritera 
andra saker och de tar inte ansvar för sin utbildning. 
 

Goda matematikkunskaper, både när det gäller färdigheter och när det gäller förståelse 
kräver lång tid och aktiva insatser från elever och studenter (Skolverket, 1999) 
 

En förklaring till elevernas motvilja att lära ämnet är att de inte kan förknippa kunskaperna i 
matematik med något som de har nytta av i framtiden. Var tredje elev uttrycker sig läsa 
Matematik B på grund av att det är ett högskolekrav på de flesta utbildningarna. Ungefär var 
tredje elev tror sig inte ha någon nytta av kursen över huvudtaget eller att den är obligatorisk 
så de måste läsa den. Den sista tredjedelen tycker faktiskt att matematik kan vara riktigt 
intressant och spännande och tror sig ha en hel del nytta av kursen utan att precisera sig.  
 
Provbetygsfördelning på kursprovet matematik B, vt-06, visar att 46 % av eleverna som läser 
övriga nationella program når inte målen för godkänd. Detta är en mycket hög siffra med 
tanke på att eleverna själva har valt kursen för den är inte obligatorisk. Resultatet för Estetiska 
programmet där kursen är obligatorisk visar att 45 % av eleverna inte når målen för godkänt. 
Räknar vi med alla program så missade 3 av 10 elever det nationella provet vt-06.  
  
Många elever har problem med att hålla koncentrationen upp under lektionstid, naturligtvis 
kan detta bero på väldigt många olika faktorer till exempel, sociala bekymmer, bristande 
motivation med mera. Men det kan även vara lite mer triviala saker som gör att eleven inte 
kommer till ro som elevens placering i rummet, gruppsammansättning, det kan vara stökigt 
och pratigt eller att de tappar lusten när de får vänta på hjälp för länge. Läraren har ett ansvar 
att skapa lärande situationer och ge eleverna möjligheter att få en miljö att växa i. 
 

Läraren anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste faktorn för lusten att 
lära. Arbetsro kring lärandet är en nödvändig förutsättning för barns och elevers lust att 
lära i skolan, är det många som framhåller. Ett gott socialt klimat mellan lärare och elev 
och elever emellan är en förutsättning för att skapa trygghet, lugn och ro och en trivsam 
miljö i skolan.(Skolverket, 2003) 

 
Sammanhang och förståelse är två ledord när eleverna skall ta in ny kunskap. På frågan med 
nyttan att lära sig konjugatregeln och kvadreringsreglerna kunde endast 21 % av eleverna se 
ett samband med att lösa ekvationer och förenkla uttryck. 50 % av eleverna kan inte förknippa 
nyttan med att kunna dessa regler. Liknade svar gavs när samma fråga handlade om 
andragradsekvationer, drygt 21 % svarar blankt, 14 % ser ett samband mellan grafer och 
kurvor, 36 % ser inget sammanhang eller svarar endast på lektioner och prov.  
 
Det är främst i samband med faktorsuppdelning vid ekvationslösning och vid förenklingar av 
uttryck vi har nytta av kvadrat- och konjugatreglerna. Kanske skulle elevers förståelse och 
insikt i ämnet förbättras om proven innehöll fler teoretiska frågor som handlar om termer och 
begrepp och ”enklare” bevis av olika regler och lagar.  
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Många elever upplevs sitta och räkna helt oreflekterat. De löser de matematiska 
uppgifterna, men förstår inte vad de gör och varför de gör det och vilken nytta det kan 
tänkas ha. (Skolverket, 2003) 

 
På frågan om vad eleverna tyckte var mest intressant med algebran, svarade 33 % av eleverna 
att de tyckte ekvationer var roligt och 17 % uttrycker glädje når de lyckas med sina uppgifter 
och tycker då att matematik är lite roligt. Någon elev uttrycker sig poetiskt, eleven skrev 
följande ”hur siffrorna passar ihop, det är ju som ett konstverk” om man lyckas med matten 
blir man stolt över bilden. 
 
Sista frågan på självvärderingsenkäten handlade om elevernas uppfattning av studietempot. 67 
% av eleverna tycker det är för lite lektionstid avsatt till Matematik B, detta är motsägelsefullt 
eftersom 52 % av eleverna kunde nyttja de lektioner som fanns bättre. Många upplever stress 
och högt tempo. Flera elever tyckte även att lektioner har varit för långa och för få. Trots 
dessa åsikter nyttjade många av dessa elever inte stödlektionerna i matematik. Vi har redan 
konstaterat att lära sig abstrakta begrepp och teorier sker stegvis och i en varierande takt och 
att processen tar tid. Elever skall ha förståelse och förtrogenhet med en hel del moment för nå 
betyget godkänd i slutet av kursen skall eleven kunna följande,  
 

Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 
formulera och lösa problem i ett steg. Genomför matematiska resonemang såväl muntligt 
som skriftligt. Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt 
utför beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och prova de tankar 
som kommer till uttryck. Eleven skiljer gissningar och antagande från givna fakta och 
härledningar eller bevis. (Werner, 2000/2001) 
 

Att informera eleverna om deras ansvar för sina egna studier kan nog belysas tydligare och 
oftare och man borde betona att mycket nytt material finns i kursen och det tar tid att ta in 
den, bearbeta den, samt att bli förtrogen med den nya kunskapen. 
 
Resultaten i denna studie överstämmer bra med de med de resultat som Persson (2005) 
kom fram till i sin studie på elever på Klippans gymnasieskola. Elever uppvisade 
framförallt svårigheter med aritmetiska färdigheter som prioriteringsregler för 
räknesätten, parentesers betydelse, bråkräkning och negativa tal. Många elever har även 
låg matematisk abstraktionsnivå som ger problem med uppfattningen av 
bokstavssymboler, variabelbegreppet och samband mellan variabler, uppställning och 
tolkning av algebraiska uttryck.(Persson 2005) 
 
 

7. Diskussion 

Elevernas matematikkunskaper har varit ett hett debattämne sen hösten 1997 då Dagens 
Nyheter (1997-10-31) publicerade en artikel om elevers dåliga förkunskaper i 
matematikämnet. Artikeln redovisade försämrade resultat på diagnostiska prov som studenter 
på civilingenjörer utbildningen får göra vid starten. Dessutom kom larmrapporter 1997/98 
som visade på försämrade förkunskapsresultat vid övergången från högstadiet till gymnasiet. 
(Johansson, 1998) 
 
Om vi ser på provresultaten för ämnesproven i matematik årskurs 9 vårterminen 2006 så 
misslyckas var åttonde elev med att nå målen för betyget godkänt som är uppsatta av 
skolverket. Det är framförallt två tydliga orsaker till de svaga resultaten. Många av dessa 
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elever misslyckas med aritmetiska beräkningar av negativa tal, potenser och bråkräkning. Den 
andra svårigheten för eleverna att tillgodogöra sig algebran. Lärare har under alla tider arbetat 
hårt med att utveckla undervisningsmetoder som underlättar algebraförståelse och hjälper 
eleverna att skaffa sig den algebraiska grund de måste stå på för att klara vidare studier och de 
krav som deras framtida yrke ställer. Aritmetiken ligger som en viktig grund för att klara av 
algebran, det finns tydlig korrelationen mellan svaga resultat i algebra och brister i de 
aritmetiska färdigheterna. (Persson & Wennström rapport I) 
  
Jag är övertygad om att det är gynnsamt för elevernas matematiska utveckling om de utsätts 
för lite mer abstrakta utmaningar på tidigare stadier. Algebra är ett av de områden inom 
matematiken som bör kunnas introduceras på ett tidigare stadium. Genomtänkta uppgifter på 
elevernas nivå har möjlighet att väcka elevens nyfikenhet, intresse och engagemang.  
 

Ett svar är att det algebraiska tänkandet måste introduceras tidigt i 
matematiken, kanske från första året i grundskolan. Den traditionella ”först 
aritmetik, sedan algebra” – vägen ifrågasätts på olika sätt, liksom nyttan av att 
diskutera små utvecklingssteg i algebraförståelsen. Termen prealgebra har 
använts för matematik som inbegriper algebraiskt tänkande men saknar 
bokstavs-symboler. Den egentliga algebran har startat först när dessa 
introduceras. (Persson 2005) 

  
Samtidigt finns åsikter som är helt motsatta, många högstadielärare vill att algebran helt och 
hållet förläggs till gymnasiet Johansson citerar Lundberg (1998) 
 

..problematiska områden som algebra… skulle kunna flyttas till gymnasiet…, andra bitar 
som kunde ligga utanför grundskolematematiken är andragradsekvationer och olika 
funktioner. Det eleverna behövde var mer verklighetsnära matematik (Johansson 1998) 

  
Det matematiska språket betydelse måste lyftas fram på lägre studienivåer. Elever ifrågasätter 
inte att de måste lära sig stava, förstå och läsa nya glosor i främmande språk. Utan de är väl 
medvetna att de måste ha ett välfyllt ordförråd när de skall konversera eller förstå ett 
främmande språk. Men när det gäller skolämnet matematik har det blivit mer ”godtaget” att 
säga plussa och gångra med mera, än att försöka lära eleverna att prata i termerna addera och 
multiplicera. Om man åker exempelvis till Italien så får man ut så mycket mer av resan om 
man kan prata det italienska språket, likadant är det med matematik. Begriper elever vad de 
läser och kan tolka vad han/hon skall göra och eleverna dessutom äger ett antal strategier för 
att angripa problemet så blir allt så mycket roligare och intressantare, elever får lust att lära 
sig mer.  
 
För 28 år sedan gick jag på högstadiet i år 9. Jag läste särskild kurs i matematik och där ingick 
bland annat andragradsekvationer. Idag lär jag ut dessa andragradsekvationer i Matematik B, 
det vill säga två år senare i elevernas kunskapsutveckling. Har eleverna blivit sämre? Har 
skolan blivit sämre? Jag är inte rätt man att svara på dessa komplexa frågor. En sak har i alla 
fall skett under denna tid, nivågrupperingen på högstadiet har tagits bort, allmän kurs och 
särskild kurs har flutit ihop till, enligt min åsikt, en kurs som kan jämföras med den allmänna. 
Ett resultat har blivit att matematikämnet har förlorat status. Samt att många elever som är 
intresserade av matematik får alldeles för dåliga utmaningar, vilket troligtvis medför att elever 
tappar nyfikenhet, motivation och lust att utveckla sina kunskaper i ämnet. Tanken var att 
svaga elever skulle få positiva förebilder och lära sig mer och troligtvis har en viss andel 
svaga elever höjt sin nivå i ämnet. Men ändringen som genomfördes fick även en baksida, 
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elever med intresse och engagemang sänkte sina ambitioner. Självklart skall stora resurser 
läggas på att hjälpa svaga elever att nå målen men vi får inte glömma av att lägga resurser på 
de elever som visar ett stort intresse att vilja utveckla sig i ämnet.  
 
”Elevers inställningar till lärande i form av motivation, självförtroende och 
inlärningsstrategier samvarierar med hur de presterar i skolan visar analyserna i studien”. 
(Skolverket, 2003) 
 
Studien påvisade att flera elever hade en svag inställning till aktivt och koncentrerat arbete 
under lärarledda lektioner. Men även hur eleverna ser på att förstärka sina kunskaper genom 
hemarbete eller på annan tid. Flera elever svarar att de endast läser på inför prov, andra svarar 
att de endast lägger ned max en timme i månaden bortsett från lärarledda lektioner. Tyvärr 
fanns det elever som läste Matematik B som mest var oroliga för att de skulle få betyget icke 
godkänt. Detta skulle innebära att eleven inte skulle få ihop sina 2500 gymnasiepoäng och 
därmed inte få ett komplett gymnasiebetyg.  
 
Tiden är en viktig faktor hur elever lyckas med sina studier. Det tar lång tid att bli duktig i 
ämnet matematik för flertalet elever. Ämnet kräver att eleverna arbetar upp sin 
abstraktionsförmåga, lär sig matematiska begrepp och termer samt att lär sig flera 
lösningsstrategier med mera. Precis som i allting annat blir man bättre ju mer man tränar. 
Men många elever vill ha resultat direkt utan att lägga ner allt för mycket energi och kraft och 
gör ”strategival såsom att välja kurser där de uppfattar att de enklare kan få höga betyg 
istället för kurser som de skulle ha större nytta av”. (Skolverket, 2003) Strategival görs inte 
enbart inom skolan utan förekommer i samhället i övrigt. Faran är att vi inte får tillräckligt 
många duktiga matematiker, ingenjörer och ekonomer som kan driva på utvecklingen i 
Sverige i en positiv riktning som ger välfärd, trygghet och arbete. 
    
Många av eleverna upplevde i studien att tempot är för högt och att de lärarledda lektionerna 
är för få. För att stimulera eleverna att utveckla sig i ämnet matematik så bör man se över 
systemet för hur olika kurserna på gymnasiet värderas i både poäng och tid. Det skulle 
påverka elever till att göra mindre strategival, det vill säga välja ”enklare” kurser där elever 
upplever att man får högre betyg lättare. 
 

Kurserna B-E bör – med tanke på målen i kursplanerna och på den arbetsinsats som 
därmed krävs av eleverna – ges ett högre poängtal… Enligt regeringens bedömning är 
det rimligt att de kurser som har störst betydelse för högskolestudier får en ökad 
betydelse vid urvalet till högskolan. Detta gäller bl.a. de mest kvalificerade kurserna i 
matematik. Genom revision av antalet gymnasiepoäng kan en sådan effekt erhållas 
(Prop. 1997/98:169). (Johansson, 1998) 
 

Hjälpmedel i matematik ventileras ofta. På de flesta universitet och högskolor får 
studenterna inte använda miniräknare. Medan att klara av att hantera och använda 
miniräknare är ett kriterium för att bli godkänd i Matematik A. Från hösten 07 är det 
tillåtet att använda symbolhantera på nationella prov från Matematik B och högre 
kurser. Ovanstående två meningar är en ekvation som många framtida elever kommer 
att ha svårt för att lösa. Man arbetar målmedvetet med hjälpmedel fram till högre 
studier där de inte får användas. Var inte ett av våra mål på gymnasiet att förbereda 
eleven för högre studier? Personligen tycker jag att man skall arbeta fram 
studielitteratur som är anpassat till arbete utan miniräknare, speciellt på lägre nivåer. 
Elevers känsla för algoritmer, aritmetik med mera, skulle öka för de blir tvingade att 
tänka själva och inte förlita sig på tekniken. 
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René Descartes är kanske mest känd för sin filosofiska sats Cogito, ergo sum ("Jag 
tänker, alltså finns jag"). I denna sats såg han en säker kunskap, som inte kunde 
betvivlas. Det går ju inte att tvivla utan att tänka, och inte att tänka utan att finnas 
till. (Wikipedia, 2007) 

    
 

8. Vidare forskning 
 
Eftersom min problemformulering var bred och syftet var att få en förståelse och insikt i 
elevers olika problem med att klara Matematik B. Denna avgränsning gjorde att det blev 
många följdfrågor. Vidare forskning måste avgränsas tydligare och vara mer specifik och man 
måste sätta sig in mer ordentligt i forsknings litteraturen och ta reda på vad som saknas. 
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Bilaga 1    Algebraenkät         
 
 
Försök att svara på alla uppgifter. Det gör inget om dina beräkningar och svar blir fel. Gör 
dina beräkningarna direkt på pappret. Du får använda formelsamlingen men inte miniräknare.  
  

1. Utveckla och förenkla uttrycken. 
 

a. (x – 2)(x + 2) 
 
 
 
 

 
b. (b + 5)2 

 
 
 
 
 
 

c. ( x – 4)2(x + 4) 
 
 
 

 
 

 
2. Bryt ut största gemensamma faktor (d.v.s.faktorisera). 

 
a. s2 + 2s 

 
 
 
 
 

b. x2 +2x +1 
 
 
 
 
 
 

c. t4 – 1 
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3. Lös ekvationerna. 

a. 3x + 7 = 25 
 
 
 
 
 
 

b. 7
3

2 =+
x

x  

 
 
 
 
 
 

c. 2y2 = 18 
 
 
 
 
 
 

 
d. x2 + 10x + 25 = 0 

 
 
 
 
 
 

e. (x +1)(x-1) = 5 
 
 
 
 
 
 

f. x3 + x = 10  Vilka av dessa tal löser ekvationen x = -2, x = 2, x = 3 och x = 4. 
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4. Beräkna 

a. 5 + 3 · 10 
 
 
 
 
 
 

b. 
4
3

5
2

⋅  

 
 
 
 
 
 

c. ( )
−

−
− ⋅ −

24

4
3 5  

 
 
 
 
 
 

d. 62 · 60 
 
 
 
 
 
 

e. 33 - 32 
 
 
 
 
 
 

f. 
4

56

7

77 −
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5. Förklara vad dessa ord, begrepp och symboler, gärna med ett exempel? 
           (alla dessa termer och symboler har förekommet i avsnittet algebra i studielitteraturen) 
   

a. Koefficient 
 

 
b. Faktor 
 

 
c. Rötter. 
 

 
d. Exponent 
 

 
e. Parabel 
 

 
f. Produkt 
 

 
g. ≥ 
 

 
h. Term 
 

 
i. Förenkla 
 

 
j. Polynom 
 

 
k. Kvadratkomplettering 
 

 
l. Ekvation 
 
 
m. Mini och maximipunkt. 
 
 
n. Algebra  
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Självutvärdering av studierna i Matematik B. 

 

 
1. Hur mycket tid har du lagt ned på att studera algebran utanför skoltid?  

 
 
 
 
 

2. På vilket sätt kommer du ha nytta av att ha läst MaB i framtiden? Berätta kortfattat. 
 

 
 
 
 

3. Har du arbetat aktiv och koncentrerat under lektionstid?     
 
 
 
 
 

4. I vilket sammanhang kan du använda (har nytta) dig av konjugatregeln eller 
kvadreringsregeln? 

 
 
 
 
 

5. I vilka sammanhang har du sett eller haft nytta av andragradsekvationer? 
 
 

 
 
 
6. Vad är det som har varit mest roligt/intressant med algebran?  
 
 
 
 
 
7. Hur har du upplevt studie tempot i MaB kursen? 
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Bilaga 2    Definitioner till ord termer och begrepp (fråga 5). 
 

1. Enkäten; Frågorna som ligger till grund för studien.  
2. Svarsmall för ord, termer och begrepp 
 
a) Koefficient är den numeriska siffran i en term. Till exempel, i 4x är koefficienten 4. 

Vanligen inräknas konstanta bokstavsfaktorer, ex 6ay2 om a är en konstant. 
b) Faktor, matematisk term för komponenterna i en multiplikation 
c) Rötter tal som löser en ekvation. 
d) Exponent kallas det upphöjda talet i en potens, exempel i ab är b exponenten. 
e) Parabel är en graf av andragradsekvation.  
f) Produkt är resultatet av en multiplikation. I uttrycket , kallas a och b 

faktorer medan c kallas produkt.  
g) ≥  större än eller lika och mindre eller lika med 
h) Term ett av flera deluttryck i en addition eller subtraktion. 
i) Förenkla, man addera och subtraherar liknande uttryck, exempelvis siffertermer för 

sig och variabler av samma uttryck för sig. 
j) Polynom är ett matematiskt uttryck inom vilket variabler och konstanter kombineras 

genom enbart addition, subtraktion och multiplikation. Exempelvis är x · x - 4x + 5 ett 
polynom i variabeln x medan 1/x inte är det. 

k) Kvadratkompletering är att skriva ett andragradspolynom i kvadratisk form och 
behövs ibland för att lösa andragradsekvationer. 

l) Ekvation att med symboler beskriva att två matematiska objekt är lika. 
m) Maxi & minipunkt högsta respektive lägsta värdet som en andragradsfunktion intar. 
n) Algebra (från arabiskan,"al-jabr" som på arabiska betyder återställa eller lägga ihop) 

men stod även för ekvationslösning. Är en gren inom matematiken som kan definieras 
som en generalisering och utökning av aritmetiken. Algebra kan också beskrivas som 
förhållanden, vilka uppkommer, när ett ändligt antal räkneoperationer utföras på en 
ändlig mängd utav tal. Ekvation kan även jämföras med likhet. Populärt brukar 
algebran ibland kallas för bokstavsräkning, men detta är något missvisande. 
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