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Abstract 

Algebra in school, 

 - a study on students` algebraic knowledge of the field equations in ninth grade. 

International (TIMSS) and national mathematics studies detects that Swedish pupils math skills 

is deteriorating in comparison to other countries. Therefore has the subject of mathematics 

become one of the school subjects which are becoming increasingly in focus. The government 

has made a big effort, Matematiklyftet, in mathematics in primary education, 650 million has 

been invested and the Agency has been tasked to train all current mathematics teachers through 

peer collegial learning. This effort is the most pervasive in modern times in Sweden. 

The aim of this study is that we as prospective mathematics teachers want to find our approach to 

surveys results. By using the Governments’ diagnoses, Diamant, student group interviews, 

teacher interviews and theories in mathematics education, we want to make students' algebraic 

knowledge of the field equations visible. This to understand how their knowledge in practice 

relate to international and national studies. 
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Förord 

Det här examensarbetet har genomförts av två lärarstudenter för grundskolan äldre åldrar och 

gymnasiet i ämnet matematik, avancerad nivå. Litteratur till bakgrund, teori, tidigare forskning 

och metodologi har författarna gemensamt valt ut. Under arbetet med examensarbetet har 

fortlöpande diskussioner förts om samtliga delar och i stort sett hela uppsatsen har skrivits på 

fysiskt samma plats. Samtliga delar av uppsatsen har gemensamt planerats och därpå har vissa 

avsnitt under nedanstående rubrik, har fördelats mellan författarna att skriva enskilt som förste 

författare, för att sedan diskuteras och i samförstånd korrigeras vid behov. De avsnitt som inte 

finns beskrivna nedan är skrivna tillsammans utan att någon varit mer ansvarig än den andre. 

Fördelningen av arbetet har skett enligt följande: 

Avsnitt:                  Förste författare: 

2. Bakgrund 

2.1. Internationella och nationella mätningar i matematik Cicci 

2.2. Lgr 11       Georgia 

2.3. Algebra       Georgia 

2.4. Ekvationer      Georgia 

4. Teoretiskt ramverk - med samtliga underrubriker Cicci 

5. Tidigare forskning 

5.1. Nordamerika      Georgia 

5.3. Sverige       Georgia 

6. Metod och material 

6.1. Metod för datainsamling     Georgia 

6.2. Urval       Georgia 

6.3. Validitet och Reliabilitet      Georgia 

6.4. Etiska aspekter      Georgia 

6.4. Diamantdiagnoser TAe2 och TAe3   Cicci 

6.5. Genomförande - med samtliga underrubriker  Georgia 

7. Resultat och Analys 

7.1. Diamantdiagnos TAe2 – med samtliga underrubriker Georgia 

7.2. Diamantdiagnos TAe3 – med samtliga underrubriker Georgia 

7.3. Elevintervjuer – med samtliga underrubriker  Cicci 

7.4. Lärarintervjuer – med samtliga underrubriker  Cicci 

8. Diskussion

8.1. Vilka svårigheter har elever i algebra, specifikt inom området ekvationer i årskurs 

       9?        Georgia 

8.2. Är elevernas kunskaper i algebra och ekvationer, i praktiken samstämmiga med de 

       internationella och nationella mätningarna?  Georgia 

8.3. Vilka orsaker kan vi hitta i vår undersökning, till att elevernas algebraiska kunskaper 

       ser ut som de gör?     Cicci 
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1. Inledning 

Med anledning av internationella (TIMSS) samt nationella larmrapporter om svenska elevers 

ständigt försämrade matematikkunskaper i jämförelse med andra länders, har matematik blivit ett 

av de skolämnen som får allt större fokus. Utbildningsminister Jan Björklund menar att det finns 

en risk för att Sverige ”halkar efter” i utvecklingen om inte svenska elevers matematikkunskaper 

förbättras så att vi i framtiden får duktiga ekonomer, forskare och ingenjörer i Sverige 

(Utbildningsdepartementet, 2011). Regeringen har gjort en storsatsning, Matematiklyftet, på 

matematiken i förskolan, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet; 650 miljoner har satsats 

och Skolverket har fått i uppdrag att fortbilda alla nuvarande matematiklärare genom kollegialt 

lärande (Skolverket, 2013a, s. 3). Lärarna ska genom samarbete lyfta fram och förbättra kvalitén 

i matematikundervisningen både nu och i framtiden. Denna satsning ska pågå mellan 2012-2016 

och är hittills den mest genomgripande (Skolvärlden, 2014). 

Som blivande matematiklärare ligger det i vårt intresse att bilda oss en egen uppfattning och 

förhållningssätt till TIMSS alarmerande mätningsresultat och vilka kunskaper inom algebra och 

ekvationer, som ett antal elever i svenska grundskolans årskurs 9 har idag. Därför fokuserar den 

här undersökningen på hur de svenska elevernas matematikkunskaper ser ut i praktiken i 

grundskolans årskurs 9. 

2. Bakgrund 

2.1. Internationella och nationella mätningar i matematik 

Genom internationella och nationella mätningar och prov mäts elevers matematikkunskaper ur 

olika perspektiv. Ursprunget till mätningarna är att säkerställa elevers kunskapsnivåer och 

jämföra olika skolsystem med varandra för att öka elevernas matematikkunskaper. 

2.1.1. Internationella mätningar 

I den här uppsatsen har fokus legat på elevers kunskaper i algebra därför har valet fallit på de 

internationella mätningarna TIMSS, vilka delar upp matematiken i områden, här var algebra 

intressant, vilka gör det möjligt att jämföra med den här undersökningens resultat. Sverige har 

varit med i internationella mätningar sedan dessa startades och elever i svenska skolor har under 

hela den tiden, med ett undantag, visat matematikresultat i algebra, som legat under genomsnittet 

bland de deltagande länderna i de olika mätningarna (Skolverket, 2013b, s. 11-12). År 1964 
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genomförde International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA, den 

första internationella undersökningen i matematik. Undersökning gick ut på att ta reda på 

trettonåriga elevers uppfattning om matematikämnet och beskriva och jämföra elevers 

prestationer i ämnet. Första undersökningen fick namnet First International Mathematics Study, 

FIMS och undersökte och jämför de matematikkunskaper i tretton länder. Utfallet av resultaten 

väckte stor internationell debatt och blev mycket omtalad i USA och Sverige vilka hade de lägsta 

resultaten (IEA, 2014). År 1980 genomförde IEA den andra matematikundersökningen, Second 

International Mathematics Study, SIMS, även den med trettonåringar och då 20 deltagarländer, 

även i SIMS tillhörde svenska elevers resultat bland de lägsta. Vid den tredje undersökningen 

Third International Mathematics and Science Study, TIMSS, 1995 hade de svenska elevernas 

resultat däremot förbättrats betydligt inom flera matematikavsnitt och låg över det 

genomsnittliga internationella resultatet. Inom algebra, ekvationer och geometri var resultaten 

dock fortfarande under det internationella genomsnittet. År 2003 genomförde IEA åter en 

internationell studie, då under namnet Trends in International Mathematics and Science Study, 

TIMSS och de svenska elevernas resultat hade åter sjunkit rejält i jämförelse med de deltagande 

50 länderna. Sedan 2003 har undersökningarna genomförts med elever i årskurs 4 och 8 vart 

fjärde år under namnet Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS. Vid 

undersökningarna år 2007 och år 2011 har de svenska elevernas resultat försämrats något för 

varje undersökning dock inte lika mycket som mellan 1995 och 2003. Skillnaderna är störst för 

de högpresterande eleverna, men även de lågpresterande elevernas resultat har försämrats, men i 

mindre grad. Framförallt är det matematikkunskaper inom algebra och geometri som svenska 

elever har lägst resultat i (Skolverket, 2013b, s. 11-13). 

2.1.2. Nationella mätningar 

I Sverige har elevers matematikkunskaper undersökts i två större mätningar - nationella 

utredningar. I utredningarna har kunskapsnivåer mätts hos elever i årskurs 9 och sedan jämförts 

med de aktuella styrdokumenten. Mätningarna använde resultaten av de standard- och nationella 

prov från 1992 (utökad version), 2001, 2002 och 2003, som utarbetats med hjälp av Sveriges 

högskolor, universitet, aktiva lärare, lärarutbildare och forskare (Skolverket, 2013c). Den första 

mätningen utfördes år 1992, NU-92, och den andra år 2003, NU-03. Syftet med mätningarna var 

att få ett helhetsperspektiv över hur grundskolans måluppfyllelse såg ut i de flesta skolämnena 

(Skolverket, 2005, s. 10-11). I NU- 03 kunde det utläsas att elever, årskurs 9, i svenska 
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grundskolan minskat lösningsfrekvensen något sedan 1992. Då uppgifterna, vid en jämförelse av 

elevers lösningsfrekvens av en enklare ekvationsuppgift (3x + 5 = 17), som år 1992 ingick i ett 

standardprov och år 2003 ingick som ett extraprov vid de nationella ämnesproven, visade att de 

korrekta lösningsresultaten sjunkit från 88 % till 82 % (Skolverket, 2005, s. 44).  Då resultatens 

tillförlitlighet för de nationella proven 2003, på grund av att proven publicerades illegalt på 

Internet, dygnet före provtillfället, förstärktes utredningen NU-03, med att ytterligare 

algebrauppgifter granskades från nationella matematikproven 2001, 2002 och 2003 och 

jämfördes med gällande styrdokument. Efter granskningen kunde det konstateras att elevernas 

måluppfyllelse var cirka 90 % (Skolverket, 2005, s. 26). Även om mätningarna genomförts för 

ett antal års sedan är det intressant att jämföra dem med de lösningsfrekvenser som framkommer 

i den här undersökningen, då resultaten gäller just elever i svenska grundskolans årskurs 9 och 

deras algebrakunskaper. 

  

2.2. Lgr11 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, är den nya 

läroplanen som trädde i kraft hösten 2011. Enligt de tidigare kursplanerna som gällde innan 

Lgr11, skulle algebra och ekvationer införas innan skolår fem. Eleverna skulle då kunna 

"bestämma obekanta tal i enkla former" (Skolverket, 2006). Eleverna som gick i årskurs nio 

skulle kunna "tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser" (Skolverket, 

2006). I den nya läroplanen, Lgr11 under rubriken Matematik beskrivs matematikens syfte, det 

centrala innehållet och kunskapskraven för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. I det centrala innehållet 

beskrivs vad undervisningen ska innehålla för de olika årskurserna för att eleverna ska kunna 

uppnå kunskapskraven. Det centrala innehållet för algebra som berör området ekvationer i Lgr11 

lyder:  
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I årskurs 1-3 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

I årskurs 4-6 

 Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett 

obekant tal med en symbol. 

 Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

 Metoder för enkel ekvationslösning. 

I årskurs 7-9 

 Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

 Metoder för ekvationslösning. 

         (Skolverket, 2011, s. 63-66) 

I den aktuella läroplanen för grundskolan ser vi att elever redan i årskurs 1-3 ska ha bekantats 

med "Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse" (Skolverket, 2011) och detta byggs 

senare på i det centrala innehållet för algebra fram till för årskurs 7-9 då eleverna bör ha 

bekantats med algebraiska uttryck, formler, ekvationer samt metoder för ekvationer (Skolverket, 

2011). 

 

2.3. Algebra 

Matematikens historia sträcker sig minst 4000 år tillbaka och för ca 2000 år sedan finns det spår 

av att man beräknade matematiska problem algebraiskt. Det visar sig att man använde sig av 

bokstäver som symbol för obekanta tal dock var denna algebra retorisk (Bergsten m.fl.1997, s. 

21). Det var inte förrän på 1500- och 1600-talet i Europa som den symbolism som vi har idag 

inom algebran utformades och på 1800-talet fick algebran en logisk uppbyggnad (Kiselman & 

Mouwitz, 2008, s. 11). Algebran är en utveckling och generalisering av aritmetiken och är såsom 

aritmetiken ett fundament för matematiken (Palm, 2014, s. 464). Den erbjuder verktyg för att 

kunna arbeta generellt och möjligheten att tränga djupare in i matematiken (Karlsson & Kilborn, 

2013, s. 35). Det är den viktigaste inträdesbiljetten till matematiken (Kilborn, 2014, s. 422). 

Kiselman och Mouwitz (2008) definierar algebran som en gren av matematiken där man studerar 

grupper, ringar, kroppar och liknande strukturer (s. 11).  
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För att kunna operera matematiskt och specifikt algebraiskt i grundskolan krävs det en god 

kunskap i matematikens räkneregler. De räkneregler som används inom aritmetiken används 

även för algebraiska uttryck (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 31). Räknelagarna är viktiga element 

för den grundläggande matematikundervisningen. För addition finns det två räknelagar, den 

kommutativa lagen a + b = b + a och den associativa lagen (a + b) + c = a + (b + c) (Karlsson & 

Kilborn, 2014, s. 11). För addition av hela tal har varje positivt tal a en invers (-a) ett negativt tal 

och omvänt. Dessa inversers summa är det neutrala elementet 0. Operationen subtraktion bör 

eleverna se som en öppen additionsutsaga, att en subtraktion av ett helt tal kan alltid ersättas med 

en addition av det motsatta talet, då blir det enklare att hantera uppgifter som annars upplevs 

komplicerade. Denna regel ersätter dessutom den annars förvirrande regeln att lika tecken ger 

plus. (Karlsson & Kilborn, 2014, s.16-18).  

Multiplikation introduceras oftast i skolorna som en upprepad addition, multiplikation av 

naturliga tal har samma algebraiska struktur som addition av naturliga tal. Det är den distributiva 

lagen, a(b + c) = ab + ac, som används för att knyta ihop multiplikation med addition. Två saker 

med den distributiva lagen bör uppmärksammas, att a ∙ b och a ∙ (b + c) skrivs algebraiskt som 

ab och a(b + c), multiplikationstecknet är i dessa fall ett osynligt tecken samt att man bör ta 

hänsyn till osynliga parenteser (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 20). Multiplikation saknar en invers 

bland de naturliga talen, enligt den kommutativa lagen för multiplikation är 
𝟏

𝒂
 en multiplikativ 

invers till a (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 24). En öppen multiplikation kan däremot skrivas om 

till en division, detta bör eleverna vara medvetna om så att de kan uttrycka det vid algebraiska 

beräkningar (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 22). Prioriteringsregeln är ytterligare en räkneregel 

som eleverna i grundskolan bör vara väl insatta i, att multiplikation och division ska utföras 

innan addition och subtraktion, och finns det parenteser så prioriteras dem (Karlsson & Kilborn, 

2014, s. 20). 

Det blir enklare att lösa både aritmetiska och algebraiska uppgifter ju tidigare elever lär sig dessa 

grundläggande räknelagar samt strategier (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 18). För att fördjupa sig i 

matematiken algebraiskt och komma vidare i algebran bör eleverna dessutom tidigt kunna 

operera med rationella tal, tal i bråkform (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 31). 
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2.4. Ekvationer 

Ekvationer är ett av redskapen inom algebran. Enligt Nationalencyklopedin är en ekvation:  

”Ett algebraiskt sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, 

vanligtvis betecknas med x). Syftet med ekvationen är att finna det obekanta talet 

(lösa ekvationen).” (Nationalencyklopedin)  

Karlsson och Kilborn definierar en ekvation som en matematisk utsaga som innehåller en likhet. 

Lösning av en ekvation går ut på att söka det obekanta som gör ekvationen till en sann utsaga, så 

att vänster led är lika med höger led (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 93) 

Det visar sig, utifrån studier i algebra att det är två faktorer som är speciellt viktiga för att förstå 

ekvationer och ekvationslösning, det är god uppfattning av bokstävernas och likhetstecknets 

betydelse. Bokstäverna inom algebran representerar symboler för tal och det är dessutom 

nödvändigt att eleven förstår att likhetstecknet symboliserar att vänster och höger led betecknar 

samma sak. Den bör utläsas som "är lika med" och denna statiskt strukturella tolkning av 

likhetstecknet är absolut för ekvationslösning. Många elever ser likhetstecknet bara som 

symbolen "det blir" vilket kan vara missledande då blir antyder en förändring. Denna dynamiska, 

operationella tolkningen av likhetstecknet leder till att eleven bara kan läsa ekvationen från 

vänster till höger (Bergsten m.fl. 1997, s. 51). Eleven måste kunna se likhetstecknet som statiskt 

för att kunna lösa ekvationer (Bergsten m.fl. 1997, s. 54). 

Ekvationer kan lösas på informella och formella sätt. Exempel på informella lösningar är, 

övertäckningsmetoden där man successivt täcker över delar av ekvationer och gissa och pröva 

metoden där den obekanta symbolen ersätts med olika tal tills man tycker att man kommit fram 

till rätt tal. Dessa är inte generella lösningsmetoder och kan bara användas på "enkla" ekvationer. 

På detta vis undviker eleven att arbeta algebraiskt men kan hjälpa till förståelse, speciellt under 

de tidiga åldrarna. De formella lösningsmetoderna är gör samma på båda sidor och överflyttning, 

dessa grundar sig på annulleringslagarna och/eller överflyttningsreglerna (Bergsten m.fl. 1997, s. 

60-66). Annulleringslagarna består av: annulleringslagen för addition och annulleringslagen för 

multiplikation. Ekvationer av första graden bör lösas genom att kombinera annulleringsreglerna 

för addition och multiplikation (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 24).  

Eleven bör behärska alla steg i en ekvationslösning, först förenkla ekvationen med hjälp av 

annulleringslagarna sedan kontrollera ifall utsagan är sann. På detta vis undviker eleven att få 
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felaktiga svar speciellt ifall ekvationen saknar lösning eller har oändligt många svar (Karlsson & 

Kilborn, 2013, s. 94). Ekvationsspelet är ett effektivt hjälpmedel för att lära sig 

annulleringslagarna. Ekvationsspelet är ett sätt att introducera ekvationslösning och det går att 

spela det redan med de yngre eleverna (Bergsten m.fl. 1997, s. 51). 

Wiggo Kilborn anser att det borde stå konkret i läroplanerna att i slutet på grundskolan ska en 

elev kunna lösa en godtycklig första grads ekvation samt enkla ekvationer av högre grad, tyvärr 

så är inte denna formulering konkretiserad i läroplanen. Han anser att läroplanens formuleringar 

är diffusa och det är skälet till att elever i slutet på grundskolan använder bara informella 

lösningssätt, detta vållar problem för eleven när den ska lösa ekvationer av den högre graden 

(Kilborn, 2014, s. 432-433). 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att vi som blivande matematiklärare ska hitta vårt 

förhållningssätt till undersökningars resultat. Genom att använda Skolverkets Diamantdiagnoser, 

elevgruppsintervjuer samt lärarintervjuer vill vi kartlägga en del av elevers algebraiska 

kunskaper inom området ekvationer; för att förstå hur elevernas kunskaper i praktiken förhåller 

sig till de internationella och nationella mätningarna. 

Utifrån detta blir frågeställningarna följande:  

 Vilka svårigheter har elever i algebra, specifikt inom området ekvationer i årskurs 9? 

 Är elevernas kunskaper i algebra och ekvationer, i praktiken samstämmiga med de 

internationella och nationella mätningarna? 

 Vilka orsaker kan vi hitta i vår undersökning, till att elevernas algebraiska kunskaper ser 

ut som de gör?  
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4. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska perspektiv som valts i denna undersökning bygger på Kinard och Kozulins teori, 

Rigorous Mathematical Thinking i fortsättningen förkortat till RMT. Översatt till svenska blir 

det ungefär, fördjupat matematiskt tänkande. RMT bygger på Vygotskijs och Feuersteins teorier 

om tankeredskap och medierade lärandeerfarenhet (Kinard & Kozulin, 2012, s. 12). I RMT är 

samverkan mellan tankeredskap, psykologiska funktioner, innehållet och matematiskt arbete 

huvudsaken och genom denna samverkan underlättas förståelsen för matematik. Symboler och 

modeller som elever tagit till sig och medvetandegjort till sina, blir tankeredskap, som 

tillsammans med de psykologiska funktioner, innehåll och matematiskt arbete bidrar till elevens 

RMT. 

I den här undersökningen begränsas teorin till tankeredskapen i RMT, med motivet att endast 

elevers kunskapsnivåer inom ekvationer undersökts. Då teorin utgår från enskilda elevers 

möjligheter till fördjupat matematiskt tänkande och undersökningen inriktats mot elevers 

kunskapsnivåer och förståelse för ekvationer ger det möjligheter till att knyta 

matematikkunskaperna till en vetenskaplig teori som kan synliggöras under de begränsade data 

undersökningen gett. 

Tankeredskap beskriver Vygotskij som en utveckling av medfödda tankeförmågor som kan 

vidareutvecklas utifrån kulturella och sociala behov, med hjälp av lämpliga symboliska verktyg. 

Kinard och Kozulin specificerar tankeredskapen ytterligare och specialiserar dem inom 

matematiken till fyra kategorier av matematikspecifika redskap. De förklarar att alla elever bör få 

tillgång till dessa matematikredskap för att kunna vidareutveckla sina personliga möjligheter och 

kunskaper inom matematiken. Matematikredskapen är indelade i följande fyra grupper som 

beskrivs vidare nedan: 

 tecken och symboler 

 grafiska/symboliska konstruktioner 

 formler och ekvationer 

 matematiskt språk      (Kinard & Kozulin, 2012, s. 35) 
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4.1. Tecken och symboler 

Tankeredskapen tecken och symboler har komplexa värden inom matematiken, då tecknen och 

symbolerna kan ha flera olika betydelser och samband. Ett exempel är minustecknet som både 

kan betyda ett negativt tal och/eller en subtraktion. Tankeredskapet tecken och symboler är 

indelade i tre undergrupper av samband: 

 Kvalitativa samband: parenteser. I undersökningens diagnosmaterial återfinns en parentes 

i TAe3 - uppgift 6 (bilaga 3) och vid fokusgruppintervjun tillfrågades eleverna om 

innebörden av parenteser och prioriteringsordningen (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 18) 

 Kvantitativa samband: likhetstecken, tecken för -addition, subtraktion, multiplikation och 

division. I undersökningens diagnoser (bilagor 2 och 3) återfinns dessa genom att 

likhetstecknet, mellan det högra och vänstra ledet i ekvationerna, betecknar att de två 

leden är lika mycket värda. Tecken för addition och subtraktion har flera innebörder i 

undersökningens diagnoser, både för att beteckna ett positiva/negativa tal och/eller att 

användas vid beräkning av summa eller differens mellan tal. Multiplikationstecken 

återfinns i båda diagnoserna, som ”osynliga” tecken mellan tal och ett obekant tal samt 

mellan tal och parenteser i ekvationer. Divisionstecken återfinns i uppgifterna 3, 4, 5 och 

6 som bråktal i diagnos TAe3 (bilaga 3) (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 16, 24-26). 

(Kinard & Kozulin, 2012, s. 35-36, 121-123). 

4.2. Grafiska/symboliska konstruktioner 

Tankeredskapen grafiska/symboliska konstruktioner utgår från talsystem med enheter som går att 

mäta. Talsystem är ett inre system av samband, vilket kan organisera storheter och placera dem i 

ordningsföljd och på så sätt skapa logiska samband för dem, som även kan gälla som bevis. 

Tankeredskapet grafiska/symboliska konstruktioner består av flera delar, i den här studien är 

dessa betydelsefulla: 

 Tallinjen är en linje delad i lika stora delar och som gör det möjligt att visa samband 

mellan det hela och delar här: bråktal i undersökningens TAe3 uppgifter 3, 4, 5 och 6 

(bilaga 3).  

 Tabellen är ett strukturerat rutnät som organiserar fakta så att de kan utläsas systematiskt. 

Tabellkunskap leder eleven till ett inre abstrakt sambandstänkande. Ett exempel är två 
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variablers relation och tabellkunskaper kan bidra till elevens förståelse av det funktionella 

sambandet och dra slutsatser om dem. I undersökningen kan elevernas abstrakta 

sambandstänkande bli synligt då de löser uppgifterna med ekvationer med det obekanta 

talet i både höger och vänster led, genom att eleverna med hjälp av tankeredskapet 

tabellkunskap förstår, organiserar och analyserar det matematiska sambandet att det 

obekanta talet är ett och samma tal, även om det finns i bägge leden.  

 (Kinard & Kozulin, 2012, s. 37-38, 123-126). 

4.3. Formler och ekvationer 

Med hjälp av redskapen formler och ekvationer ges elever förutsättningar att se samband mellan 

struktur och funktion. Exempel på ett samband mellan struktur och funktion är likhetstecknets 

innebörd av att ha ekvivalenta värden både till höger och till vänster om tecknet, och att värdena 

kan bestå av begrepp, operationer och formler.  

(Kinard & Kozulin, 2012, s. 35-36). 

4.4. Matematiskt språk 

Tankeredskapet matematiskt språk har Kinard och Kozulin utvecklat genom Vygotskijs syn på 

språket. Vygotskij ansåg att alla elever behövde utveckla språket till ett inre tal vilket kunde 

ledas vidare till eget tänkande. Genom att uppmuntra eleverna att kontinuerligt använda det 

matematiska språket både i tal och skrift, kan det hjälpa eleverna att utveckla sitt eget 

matematiska tänkande. Kan eleverna använda det egna matematiska tänkandet har de nått en 

djupare förståelse för matematiken och har större möjligheter att kunna generalisera och 

abstrahera den grundläggande matematik de har tidigare erfarenhet av. Genom generalisering 

och abstraktion kan eleven med hjälp av tankeredskapen bygga logiska serier och mönster.  

Språket har flera roller inom matematiken, dels som medel att överföra matematikkunskaper och 

dels ett medel att uttrycka den matematiska förståelsen på ett strukturerat sätt. Med hjälp av 

tankeredskapen inom RMT kan eleverna vidareutveckla sitt eget vardagsspråk till matematiskt 

organiserat språk och begreppsförståelse.  

(Kinard & Kozulin, 2012, s. 39, 127-130). 

Ovanstående tankeredskap: matematiskt språk, har formulerats på ett annat sätt av Kilborn som 

menar att algebra, handlar om regler för hur man räknar och använder symboler, här x, för att 
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uttrycka att dessa regler är generella (Kilborn, 2014, s. 422). Ytterligare en synvinkel på språket 

har Anders Palm som anser att algebra för matematiken är vad grammatik är för språket. Utan 

god kunskap i grammatik blir man exempelvis aldrig duktig på ett främmande språk, varken 

skriftligt eller muntligt (Palm, 2014, s. 464). Kilborn menar att den som förstår denna 

”matematikgrammatik" ges möjligheter till att kunna generalisera, abstrahera samt att operera 

vidare och djupare i matematiken (Kilborn, 2014, s. 424). 

Matematikgrammatiken är inte svår för eleverna att lära sig och de bör under sina tidiga skolår 

ha getts möjligheten att utveckla denna "grammatik" och på så sätt lägga grunden för algebra. 

Det kan ske genom att undervisningen, från de tidiga skolåldrarna och framåt, bör genomsyras av 

kontinuitet och planering samt att läraren är insatt i algebrans grunder (Kilborn, 2014, s. 427). 

Karlsson och Kilborn menar dessutom att konkretisering av undervisningen underlättar för 

eleven att senare kunna abstrahera, generalisera det aktuella innehållet, och det är en 

förutsättning för att eleven ska kunna tillämpa och utveckla matematiken (Karlsson & Kilborn, 

2014, s. 6). 

4.5. Sammanfattning av RMT 

Genom att de fyra RMT tankeredskapen interagerar och bildar inre system kan eleven organisera 

och se samband mellan matematikdata vilka leder till ökad begreppsförståelse för eleverna. 

Begreppsförståelsen är central för att matematiken ska kunna förklaras och göras begriplig. 

Eleverna kan med hjälp av begreppen och tankeredskapen bygga kunskaper i matematik. För att 

ge elever möjligheter och tillgång till sina egna matematiska tankeredskap behöver den rådande 

matematikundervisningskulturen ändra riktning. Eleverna bör få inleda sina matematikkunskaper 

med att tidigt få tillgång till de processer som tankeredskapen används i och vilka leder till 

”produkten” matematikkunskap. Idag kan undervisningskulturen beskrivas som att eleverna 

börjar med ”produkten” - matematikkunskap och genom att dela upp den via mekaniskt arbete nå 

tankeredskapens processer (Kinard & Kozulin, 2012, s. 118-119). Då det tidigare nämnts att 

algebra är en utveckling av aritmetiken och att förutsättningar för kunskaper i algebra är att 

förstå innebörden av likhetstecknet, förstå och kunna använda olika räknelagar, som associativa, 

distributiva och kommutativa lagarna, förstå och kunna använda prioriteringsregeln finns det en 

koppling till RMT, då tankeredskapen ovan är en beskrivning av matematiskt tänkande som är 

nödvändig för att utveckla matematikkunskaper i algebra. 
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5. Tidigare forskning 

5.1. Nordamerika 

Nicolas Herscovics och Liora Linchevski publicerade sin undersökning i rapporten A cognitive 

gap between arithmetic and algebra 1994. De valde att intervjua eleverna i en klass från en skola 

i Montreal i Kanada. Totalt intervjuades 22 av 27 elever vars medelålder var 12 år och 9 månader 

enskilt, under intervjuerna fick eleverna lösa 50 första grads ekvationer. Syftet med deras 

undersökning var att identifiera en möjlig demarkationslinje mellan aritmetiken och algebran 

med hänsyn till ekvationslösning. Enligt deras resultat så visar det sig att det finns en lucka, a 

cognitive gap mellan aritmetiken och algebran (Herscovics & Linchevski, 1994, s. 74). 

Herscovics och Linchevski menar att det finns säkert fler luckor mellan aritmetiken och algebran 

men de luckorna som visade sig i deras undersökning var elevernas bristande förmåga att operera 

med eller på det obekanta, bristande kunskaper och förståelse av räknelagarna (kommutativa, 

associativa och så vidare), bristande kunskaper om och förståelse om likhetstecknets innebörd 

samt att många av eleverna inte lyckades lösa ekvationerna med formella lösningsstrategier fast 

de försökte, utan de vände tillbaka till de informella, "guess and check" när de inte lyckades 

(Herscovics & Linchevski, 1994, s. 75). 

Martha W. Alibali, Eric J. Knuth och Ana C. Stephens från University of Wisconsin i Madison 

samt Nicole M. McNeil från Notre Dame University presenterar i sin artikel Does Understanding 

the Equal Sign Matter? Evidence from Solving Equations (2006) resultaten på sin undersökning. 

Artikelns mål är att presentera bevis på att det finns en relation mellan elevers förståelse av 

likhetstecknets betydelse och dess inverkan på att lyckas lösa algebraiska ekvationer. Alibali 

m.fl. undersökte 177 elever som gick i årskurs 6-8, i Middle school, vars åldrar var mellan 11-14 

i USA. Det visar sig att det fanns brister i elevernas förståelse av likhetstecknets betydelse, de 

såg ofta symbolen som en "att göra signal" än som en symbol av matematisk likvärdighet, 

ekvivalens eller att likhetstecknet uttrycker en relation (Alibali m.fl. 2006, s. 299). Det visar sig 

att dessa brister påverkar elevers resultat negativt i ekvationslösning. Förståelse av 

likhetstecknets betydelse är väsentlig för att kunna lösa algebraiska ekvationer, vare sig man 

använder sig av algebraiska strategier eller inte (Alibali m.fl. 2006, s. 309). De slår fast att alla 

manipulationer på ekvationer kräver att man förstår att likhetstecknet representerar en relation 

(Alibali m.fl. 2006, s. 310). 
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5.2. Europa 

Dietmar Küchemann gjorde en undersökning, Children`s understanding of numerical variables, 

som var en del av ett projekt, the CSMS project, på Chelsea College (nuvarande King`s College) 

i London. Sammanlagt 3000 elever som var mellan 13-15 år testades på sina algebraiska 

kunskaper samt att 30 av dem intervjuades också under sommaren 1976. Küchemann fann i sin 

undersökning att eleverna har svårt att förstå att de kan utföra operationer på obekanta trots att de 

förstår mycket väl att man kan utföra operationer på vanliga tal. Detta visar sig i svaren på en av 

frågarna som eleverna fick svara på. Fråga 4iii: Multiplicera n+5 med 4, vars korrekta svar är 

4n+20 var det bara 17 % av eleverna som svarade rätt. Det vanligaste felaktiga svar var n+20 

och det var totalt 31 % som gav det svaret och 15 % gav svaret 20. Nästan hälften av eleverna 

har utfört operationen på bara talen och bara lagt till n (det obekanta) på slutet eller valt att helt 

ignorera det obekanta (Küchemann, 1978, s. 25). Enligt Küchemann så krävs det att elever har 

Acceptance of Lack of Closure, kan acceptera att ett svar kan se ut på detta vis, 8+g, 2n, 3n+4 

och så vidare. I detta fall visade det sig att eleverna inte behärskar denna förståelse, denna 

acceptans (Küchemann, 1978, s. 26).  

Forskarna Christou och Vosniadou (2012) verksamma vid Atens Universitet i Grekland har i en 

artikel undersökt hypotesen om att elever använder endast naturliga tal vid ekvationslösning då 

de ska gissa och pröva fram variabelns tal. I artikeln har de genomfört tre undersökningar, två 

med enkäter och en med intervjuer. Eleverna som deltog vid enkätundersökningarna kom från 

kommunala högstadieskolor, åttonde och nionde klass och hade en medelålder på 13,5 år. Bägge 

enkäterna gick ut på att se vilka tal eleverna valde vid ekvationslösning, vilket bekräftade 

forskarnas hypotes om att den största andelen elever valde naturliga tal. Eleverna som deltog i 

intervjuerna gick i tionde klass vid samma kommunala högstadieskolor som eleverna ovan och 

hade en medelålder på 15 år. Vid intervjuerna tillfrågades eleverna om ekvationslösningar och 

trots att intervjuaren gav, två på förhand bestämda ledtrådar, om att det kan finnas andra 

lösningsalternativ än naturliga tal, hade eleverna svårt att använda negativa eller andra reella tal, 

som bråktal eller decimaltal. Slutsatsen som Christou & Vosniadou drar av sina undersökningar 

är att deras hypotes stämmer och att grekiska elever behöver fördjupa och vidga sina kunskaper 

om reella tal för att kunna förbättra sina algebrakunskaper (Christou & Vosniadou, 2012). 
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5.3. Sverige 

Adolf af Ekenstam och Margita Nilsson har tidigare (1979) diagnostiserat svenska elever som 

går första året på teoretiska linjer på gymnasiet i algebra och geometri. I deras rapport A new 

approach to the assessment of children´s mathematical competence redovisar de sin 

undersökning. Det visar sig att många elever hade svårt att utföra algebraiska operationer där x, 

det obekanta var i nämnaren (af Ekenstam & Nilsson, 1979, s. 48) och eleverna fick högre 

resultat då svaret var ett naturligt tal (af Ekenstam & Nilsson, 1979, s. 49). Flera elever kunde 

dessutom inte se skillnad på om minustecknet stod för en subtraktion eller ett negativt tal. Det 

fanns en tydlig brist på elevernas förståelse på minustecknets betydelse och multifunktion (af 

Ekenstam & Nilsson, 1979, s. 62). af Ekenstam och Nilssons slutsats var att elever hade mer eller 

mindre lärt sig att lösa algebraiska ekvationer mekaniskt utan att riktigt förstå vilken operation de 

utför. Eleverna tänkte i mönster de lärt sig utantill och hade svårt att se ifall när frågorna var 

likartade, exempelvis så kunde fler lösa ekvationer vars svar var ett naturligt tal trots att 

ekvationerna kunde vara likartade (af Ekenstam & Nilsson, 1979, s. 64).  

Constanta Olteanu kartlägger och följer upp elevers förkunskaper i algebra i två rapporter, Varför 

är skolalgebran svår? (2000) och Vilka är elevernas svårigheter i algebra? (2001). Första 

undersökningen gjordes på ca 96 elever som hade precis börjat på sitt första år på gymnasiet. 

Eleverna gick på Samhälls- och Naturprogrammet1. Resultaten avslöjade väldigt spridda 

svagheter i elevernas förkunskaper och förståelse av algebra (Olteanu 2000, s. 26). Många elever 

kunde inte prioriteringsreglerna, att multiplikation prioriteras före addition och många elever 

visade också bristande förståelse för division (Olteanu 2000, s. 23). Det fanns elever som inte var 

bekanta med begrepp som exempelvis summa och produkt, detta leder till bristande 

begreppsbildning och missuppfattningar. Många missuppfattade dessutom bokstaven, den 

användes som objekt eller förkortning, detta ledde till missuppfattningar av algebraiska uttryck. 

Dessutom visade det sig att eleverna hade svårt för osynliga tecken, såsom osynliga parenteser 

(Olteanu 2000, s. 24). Flera elever hade också svårigheter med både minustecknets betydelse och 

likhetstecknets betydelse (Olteanu 2000, s. 15) samt att många av eleverna verkade ha 

"mekaniserat" processen att lösa ekvationer utan någon riktig förståelse för vad en ekvation 

egentligen uttrycker (Olteanu 2000, s. 26). I den andra rapporten följer Olteanu upp samma 

                                                           
1 Samhälls- och Naturprogrammet brukar förkortas till SP- och NV-programmet. 



20 

 

klasser fast under det andra året på deras gymnasiala utbildning. Eleverna som gick på NV-

programmen visade bättre framsteg i sin algebraiska utveckling än de eleverna som gick på SP-

programmen. Detta berodde på enligt Olteanu att i NV-programmen fast det en algebraisk 

kontinuitet i algebra i fler ämnen än bara matematiken, såsom i exempelvis fysik och kemi. 

Eleverna i SP-programmen kom inte i kontakt med algebra i de andra ämnena de läste (Olteanu 

2001, s. 15). Trots vissa framsteg visade det sig att sig att många elever i båda programmen hade 

fortfarande svårt att se osynliga parenteser, att förkorta och förlänga algebraiska bråk, bristande 

förståelse i likhetstecknets betydelse (Olteanu 2001, s. 16) samt att uttryck och ekvationer 

blandades ihop (Olteanu 2001, s. 17). 

6. Metod och Material 

6.1. Metod för datainsamling 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att först diagnostisera eleverna med hjälp av två av 

Skolverkets Diamantdiagnoser, TAe2 och TAe3. Syftet med diagnoser är att hjälpa eleverna att 

fylla igen luckor som kan finnas och hjälpa läraren att "rätt planera elevens inlärning och sin 

egen undervisning", de är ett verktyg för formativ bedömning (Nyström, 2014, s. 208). Med 

denna metod kunde vi formativt bedöma och analysera elevernas kunskaper för att kartlägga 

vilka svårigheter eleverna har inom det avgränsade området i matematiken som vi undersöker: 

algebra och ekvationslösning. Resultaten på Skolverkets Diamantdiagnoser sammanställdes i 

Excel och har analyserats statistiskt utifrån diagram. Vi valde att kvantitativt undersöka 

resultaten just för att styrkan i kvantitativa metoder är att informationen tas fram på ett sätt som 

möjliggör generalisering (Holme & Solvang, 1997, s. 81). Kvantitativa undersökningar ger en 

mer precis och exakt form men materialet kan bli ytligt (Holme & Solvang, 1997, s. 83). 

Eftersom vi ville ha en bredare förståelse till varför elevernas algebraiska kunskaper ser ut som 

de gör och inte bara kartlägga dem valde vi att utföra ett visst antal intervjuer med eleverna i 

grupp och enskilda intervjuer med elevernas matematiklärare.  

Kvalitativa undersökningar, såsom intervjuer syftar på att öka informationsvärdet samt öka 

uppfattning om det vi studerar (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Vi har använt oss av två 

intervjuformer, kvalitativa intervjuer i strukturerade fokusgrupper med eleverna och kvalitativa 

intervjuer med matematiklärarna som undervisar de eleverna som deltagit i vår undersökning. 
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Vårt syfte med elevgruppsintervjuerna var att få en uppfattning om elevernas allmänna syn på 

algebra, området ekvationer samt Diamantdiagnoserna TAe2 och TAe3. 

I de kvalitativa intervjuerna med matetiklärarna använde vi oss inte av standardiserade 

intervjufrågor eftersom vi inte ville styra för mycket. Vårt syfte med dessa intervjuer var att 

naturligt få fram matematiklärarnas egna uppfattningar och synpunkter kring ämnet vi tog upp 

med dem (Holme & Solvang, 1997, s. 100-101). Vi valde att intervjua båda grupperna för att 

försäkra oss att variationsbredden i informationsinnehållet blir tillräckligt stort (Holme & 

Solvang, 1997, s. 104). 

6.2. Urval 

Eleverna som deltagit i vår undersökning gick sin sista termin i årskurs nio och var mellan 15-16 

år. Valet av årskurs gjordes utifrån att den är grundskolans sista och de flesta av eleverna är i 

stånd att studera vidare på gymnasieskolan och fördjupa sig i matematikämnet. Det var tre 

klasser i årskurs nio från två olika grundskolor som undersöktes, totalt antal elever i klasserna 

var 58 men det var bara 45 elever totalt som deltog i undersökningen och diagnostiserades. 

Under Diamantdiagnos TAe2 deltog alla 45 men 6 stycken av dem avvek och skrev aldrig 

Diamantdiagnos TAe3. Totalt var det bara 39 elever som skrev Diamantdiagnos TAe3.De elever 

som föll bort gjorde det av olika anledningar såsom frånvaro, sjukdom eller att de inte ville ställa 

upp på undersökningen (som var frivillig).Vi valde att intervjua sammanlagt tre grupper, en 

grupp elever per klass direkt efter att eleverna diagnostiserats. Enligt Victoria Wibeck bör en 

fokusgrupp helst bestå av 4-6 personer och i en sådan undersökning bör minst tre grupper 

intervjuas för bästa möjliga resultat (Wibeck, 2000, s. 48-50). Vi utgick utifrån hennes 

resonemang när vi valde antalet elever i varje grupp samt antalet grupper. Totalt blev det tre 

fokusgrupper, två där fem elever deltog och en med fyra deltagande elever. Två matematiklärare 

intervjuades också enskilt, en tredje skulle intervjuas men avvek då hen inte kunde stanna kvar 

efter lektionstid. 

6.3. Validitet och Reliabilitet 

Då undersökningens syfte är att kartlägga elevers svårigheter i algebra samt försöka få en 

uppfattning till varför de ser ut som de gör anser vi att en kombination av de båda metoderna, 

kvantitativ och kvalitativ leder till att man får en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning 

av analysmaterialet (Holme & Solvang, 1997, s. 86). Med hjälp av Diamantdiagnoserna (TAe2 
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och TAe3) som är konstruerade utifrån den nuvarande läroplanen, Lgr 11, sammanställs 

elevernas resultat så att eventuella svårigheter kan analyseras. För att vi ska få en uppfattning till 

varför elevernas resultat ser ut som de gör och få en helhetsbild om elevernas samt undervisande 

matematiklärarnas uppfattning om algebra intervjuades dem. På grund av uppsatsens snäva 

omfattning och tid valdes gruppintervjuer med eleverna, risken med gruppintervjuer är att 

eleverna kan påverka varandra och inte ge individuella svar. Då vårt syfte med intervjuerna var 

att diskutera elevernas allmänna uppfattning om algebra samt deras uppfattning kring 

diagnoserna ansåg vi att strukturerade fokusgruppintervjuer var lämpligast. Då kombinationen av 

metoderna samt variationsbredden i informationsinnehållet ger en djupare bredd bedöms 

validiteten vara hög för denna undersökning. Dock måste vi ha i beaktande att denna 

undersökning är väldigt snäv då den bara omfattar tre klasser i två olika grundskolor samt viss 

bortfall av elever vid diagnosisteringen. Med tanke på undersökningen tidspektrum och 

omfattning bedöms reliabiliteten ändå som tillräckligt hög. Undersökningens syfte är inte att få 

en bild av hur hela Sveriges niondeklassares algebraiska kunskaper ser ut utan försöka få en 

uppfattning för hur elevernas algebraiska kunskaper i praktiken förhåller sig till de 

internationella samt nationella rapporterna.  

 

6.4. Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi noggrant tagit hänsyn till de forskningsetiska kraven som 

Vetenskapsrådet lagt upp: 

Individskyddskravet, de fyra huvudkraven: 

1. informationskravet 

2. samtyckeskravet 

3. konfidentialitetskravet 

4. nyttjandekravet                  (Vetenskapsrådet) 

Både elever och lärare fick veta syftet med studien både skriftligt i förväg samt muntligt av oss 

på plats enligt informationskravet. De informerades innan och under studiens gång att deras 

medverkan var frivillig och att den kunde avbrytas när som helst, i överensstämmelse med 

samtyckeskravet. De elever som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade ett intyg med sig från 

vårdnadshavare som gav samtycke till elevens deltagande, intyget hade delats ut tidigare till 
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eleverna tillsammans med ett informationsbrev om undersökningen (bilaga 1). Alla som deltog i 

vår studie informerades också att de kommer vara helt anonyma enligt konfidentialitetskravet. 

De informerades dessutom om att all insamlad data i vår studie används självklart inte för andra 

ändamål än för undersökning samt att all data inklusive ljudinspelningar skulle raderas när de 

analyserats klart, allt detta enligt nyttjandekravet. All denna information gavs till alla som deltog 

i vår studie både muntligt och skriftligt. 

6.5. Diamantdiagnoser TAe2 och TAe3 

Diagnosmaterialet Diamant är ett bedömningsmaterial som Skolverket gett Göteborgs universitet 

i uppdrag att utforma utifrån kursplanerna för samtliga årskurser i läroplanen, Lgr 11. Materialet 

består av totalt 127 diagnoser vilka är indelade i sex områden: aritmetik, rationella tal, talmönster 

och algebra, mätning, geometri samt sannolikhet och statistik. Diamantdiagnoserna är formativa 

och resultaten är till för att underlätta lärares bedömning av hur långt elever kommit i sin 

kunskapsutveckling i matematik. Resultaten är tänkta att ge underlag för lärares planering av 

strukturerad och individualiserad matematikundervisning. Genom noggrann planering och 

individualisering ges eleven då möjlighet till kontinuitet i sin kunskapsinlärning (Skolverket, 

2013d, s. 3-4).  

Till denna undersökning har Diamantdiagnoserna TAe2 och TAe3 använts (bilaga 2 och 3). 

Dessa återfinns inom området Talmönster och algebra, vars syfte är att kartlägga om elever har 

byggt upp tillräckliga förråd av begrepp och verktyg för att kunna upptäcka talmönster och på 

olika sätt bearbeta uppgifter inom algebra och ekvationer (Skolverket, 2013d, s. 1-2, 51-56). 

Motivet till att Diamantdiagnoserna TAe2 och TAe3 använts är att de är på en så grundläggande 

kunskapsnivå, så att elever i årskurs nio, sista terminen, bör ha dessa kunskaper med sig inför sin 

framtida vardag utanför grundskolan och är viktiga förkunskaper för vidare studier på 

gymnasienivå (Skolverket, 2013e, s. 3). Till hjälp för urvalet av diagnoser användes 

Diamantmaterialets strukturschema (bild 1). Strukturschemat är konstruerat för att beskriva den 

förkunskapsstruktur eleven behöver för det aktuella området, här algebra och ekvationer. För 

området ekvationer behöver eleven ha förkunskaper i grundläggande aritmetik och för ekvationer 

med utvidgat talområde – rationella tal, behövs förkunskaper i utvidgad aritmetik och rationella 

tal i bråkform (Skolverket, 2013d, s. 14).  
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Bild 1. Strukturschema för området Talmönster och algebra. TA (Skolverket, 2013d, s. 1). 

Genom att välja Diamantdiagnos TAe2, vilken omfattar enkla ekvationer med naturliga tal, och 

TAe3 vilken omfattar ekvationer med utvidgat talområde - rationella tal, gjordes förhoppningar 

om att antalet korrekt, besvarade uppgifter skulle bli större än om den mer avancerade 

Diamantdiagnosen TAe4 valdes. Vidare valdes TAe2 och TAe3 ut för möjligheten att se och 

följa elevers lösningsresonemang till uppgifterna vilket det finns utrymme för på blanketten 

och/eller på utdelat anteckningspapper. För elever som behärskar adekvata lösningsmetoder 

beräknas TAe2 ta 5-6 minuter och TAe3 cirka 10 minuter (Skolverket, 2013d, s. 51-56). 

Diamantdiagnoserna TAe2 och TAe3 bör kunna synliggöra elevers grundläggande 

matematikkunskaper på ett så tydligt sätt så det blir möjligt att analysera i det här begränsade 

arbetet. Vidare gör den begränsade omfattningen på undersökningen att endast 

Diamantdiagnoser inom ekvationsområdet valdes.   

 

6.6. Genomförande 

 

6.6.1. Genomförande av diagnoser 

Vi använde oss efter samråd med matematiklärarna av elevernas lektionstid i matematik till 

diagnostiseringen. Det var sammanlagt tre klasser som deltog i vår studie. Vi bestämde i förväg 

att eleverna fick tillsätta max 40 min för de båda diagnoserna, TAe2 och TAe3, fast det 

rekommenderas i Diamantdiagnosernas beskrivning att avbryta diagnostiseringen efter 12 
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minuter för TAe2 och 20 minuter för TAe3, vilket blir totalt 32 minuter (Skolverket, 2013d, s. 

51, 54). Då diagnostiseringen inte var längre än elevernas lektionstid i matematik behövde vi 

bara använda oss av ett lektionstillfälle per klass. Vid varje tillfälle började vi med att informera 

alla elever om vad vi undersökte, varför vi gjorde denna undersökning och att vår undersökning 

var frivillig. När eleverna var klara med diagnostiseringen fick de sitta kvar i klassrummet och 

räkna tyst i deras matematikbok, förutom de elever som deltog i fokusgruppintervjuerna. Detta 

gällde för alla tre klasserna och det var deras matematiklärare som tillgav eleverna dessa 

instruktioner. 

 

6.6.2. Genomförande av fokusgruppintervjuer 

I början av varje lektion presenterade vi oss själva samt vårt syfte med besöket samtidigt som vi 

samlade in de skriftliga intyg som eleverna hade med sig från vårdnadshavarna. Efter 

diagnostiseringen samlades de elever, som hade intyg med sig och ville delta, till 

fokusgruppintervjuerna. Varje grupp bestod av 4 och 5 elever. I anslutning till alla tre klassrum 

fanns det ett litet grupprum som användes vid fokusgruppsintervjuerna. Wibeck poängterar den 

fysiska omgivningens påverkan i en fokusgruppintervju, att det är tryggare att genomföra 

intervjuerna i hemmiljö, i detta fall elevernas skola, samt att en grupps interaktion blir mer 

intensiv i små rum (Wibeck, 2000, s. 48). Intervjuerna hölls under samma lektionstillfälle som 

diagnostiseringen och de var mellan 15-20 minuter långa. Vi dokumenterade alla tre 

fokusgruppintervjuer med hjälp av ljudinspelning. Då det kan vara svårt att veta vem som säger 

vad vid avlyssning av en ljudinspelning fördes stödord och anteckningar parallellt under 

intervjuerna (Wibeck, 2000, s. 79). Sammanlagt intervjuades tre fokusgrupper, en fokusgrupp 

per klass. 

 

6.6.3. Genomförande av lärarintervjuer 

Intervjuerna med matematiklärarna genomfördes i klassrummet efter avslutad diagnostisering 

och gruppintervju. En av matematiklärarna hade inte möjlighet att vara kvar efter lektionstid, så 

vi kunde bara genomföra två kvalitativa intervjuer med två matematiklärare.  
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7. Resultat och Analys 

7.1. Diamantdiagnos TAe2 

I bild 2 visas elevernas lösningsresultat för Diamantdiagnos TAe2, dessa sammanställdes med 

hjälp av Excel 2013 i form av ett stapeldiagram. Det var 45 elever totalt som ingått i 

diagnostiseringarna till Diamantdiagnos TAe2. 

 

Bild 2. Stapeldiagrammet visar antalet elevlösningar per uppgift för Diamantdiagnos TAe2. 

Enligt bild 2 så har de flesta elever svarat rätt på uppgift 1 och 2 men det är mindre än hälften 

som klarat av uppgifterna 3, 4 och 5. Uppgifterna 6 och 7 är det enligt bild 2 bara fem och sex 

elever som klarat av och visas dessutom vara de två uppgifterna i diagnosen som har flest 

felaktiga elevsvar. Utifrån denna analys av bild 3 grupperades uppgifterna och följande 

underrubriker valdes för resultat- och analysredovisningen av Diamantdiagnos TAe2: Uppgift 1 

och 2, Uppgift 3, 4 och 5 och Uppgift 6 och 7. Det tas endast upp några få elevexempel i varje 

beskrivning till underrubrikerna, de som illustrerar på ett tydligt sätt den uppfattning som 

beskrivs. 
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7.1.1. Uppgift 1 och 2 

I uppgift 1 och 2 (bilaga 2) finns x, det obekanta talet bara i ett led. Svaret på uppgift 1 är x = 2 

och uppgift 2 x = 4.  Sammanlagt 35 respektive 34 elever av 45 har svarat rätt på dessa uppgifter. 

Enligt bild 2 var uppgift 1 och 2 de två uppgifterna med flest antal korrekta elevsvar. Sex elever 

hade bara angett svar på dessa två uppgifter utan att redovisa sina lösningar. Dessa elever angav 

rätt svar men det går inte att bedöma deras kunskaper och förmågor när det inte finns några 

redovisningar på deras lösningar. Det visade sig att en del elever hade använt sig av informella 

lösningsmetoder som exempelvis gissa och pröva metoden där den obekanta symbolen ersätts 

med olika tal tills man tycker att man kommit fram till rätt tal. Sammanlagt nio elever löste dessa 

två uppgifter informellt och av dessa var det bara en elev som hade fel svar, på uppgift 1 

(elevexempel 1).  

Elevexempel 1 

TAe2, uppgift 1: 3x + 4 = 10 

Svar:               3 + 3 + 4 = 10 

                         x = 3 

Eleven har skrivit om det algebraiska uttrycket 3x till 3 + x. Med gissa och pröva metoden har 

denna elev kommit fram till att det obekanta talet ska vara 3 för att utsagan ska vara sann men 

har inte insett att det algebraiska uttrycket 3x står för 3 ∙ x och inte 3 + x vilket leder till en 

felaktig lösning samt svar. 

En del elever missbrukade likhetstecknets nyttjande, sammanlagt 12 elever har redovisat sina 

lösningar på dessa två uppgifter likt elevexempel 2 och 3. 

Elevexempel 2 

TAe2, uppgift 1: 3x + 4 = 10 

Svar: 3x = 10 - 4 = 
6

3
 = 2 

Elevexempel 3 

TAe2, uppgift 2: 3 = 2x - 5 

Svar: 3 + 5 = 2x = 
8

2
 = x = 4 
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Eleven i elevexempel 2 har använt sig av formella lösningsmetoder och kommit fram till rätt svar 

men missbrukat likhetstecknets användande. Det visar sig att denna elev och de eleverna som 

löst ekvationerna på liknande sätt (se även elevexempel 3) inte har tillräcklig förståelse för 

likhetstecknets innebörd då de opererat med den dynamiskt. De har bara sett likhetstecknet som 

symbolen "det blir" (Bergsten m.fl. 1997, s. 51) och detta har lett till att eleverna bara läst 

ekvationen från vänster till höger. 

Ingen elev visade skriftligt att de kontrollerade sina svar så att de kunde försäkra sig om att 

utsagan var sann. 

7.1.2. Uppgift 3, 4 och 5 

I uppgifterna 3, 4 och 5 finns x, det obekanta talet i de båda leden i ekvationen, både höger och 

vänster led om likhetstecknet. Svaret på uppgift 3 är x = 0, på uppgift 4 är svaret x = 3 och svaret 

på uppgift 5 är x = 1. Diagrammet avslöjar att mindre än hälften (15-21 elever) av eleverna som 

klarade av att svara rätt på dessa tre uppgifter. Återigen var det sex elever som valde att inte 

redovisa sina lösningar skriftligt utan skrev bara svaret. Nio elever löste dessa tre uppgifter med 

hjälp av informella lösningsmetoder, i uppgift 3 var det 2 av dessa elever som hade ett rätt svar, 

och i uppgift 4 och 5 var det 3 elever som löst uppgifterna med hjälp av informella metoder som 

fick ett rätt svar. Av de eleverna så var det totalt sex som försökte lösa de med informella 

metoder men svarade felaktigt då de angav två olika svar för x; ett svar för x i vänster led samt 

ett annat svar på x i höger led (elevexempel 4). 

Elevexempel 4 

TAe2, uppgift 3: 2x + 3 = 4x + 3 

Svar:                2 ∙ 4 + 3 = 4 ∙ 2 + 3  

                   x = 4, x = 2 

Eleven har gissat sig fram till vilka tal gör ekvationen, utsagan sann men glömt bort att gissa på 

talet noll, 0. Två olika svar på det obekanta talet gavs av sammanlagt nio elever på dessa tre 

uppgifter. Att det obekanta talet, x, står för ett och samma tal i en ekvation verkar dessa elever 

inte förstått. Vidare visar det sig från några av de eleverna som försökt lösa uppgifterna med 

formella lösningsmetoder men fått ett fel svar att det brustit vid användandet av 

annulleringslagarna (elevexempel 5 och 6).  
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Elevexempel 5 

TAe2, uppgift 5: 4 - x = 2x + 1 

Svar:            4 - x (-x) = 2x (-x) + 1  

                      4 = x + 1 

                      x = 3 

Elevexempel 6 

TAe2, uppgift 4: 4x - 2 = x + 7 

Svar:                   4x - 2 = x + 7 

                  
5𝑥

(5)
 = 

5

(5)
 

                        x = 1 

I elevexempel 5 syns det att eleven försökt med hjälp av annulleringslagen för addition få det 

obekanta talet x i bara ett led av ekvationen. Förståelsen i hur man använder denna regel för att 

annullera brister. Eleven har inte uppmärksammat att framför det obekanta, x, i den vänstra leden 

är det ett negativt tecken, för att annullera detta obekanta tal måste dess invers adderas i de båda 

leden, det vill säga (+) x. Liknande misstag syns i elevexempel 6, eleven har valt att annullera 

det obekanta, x i höger led av ekvationen med att addera (+) x i båda leden. Vad eleven missat 

här är att det obekanta, x:et i höger led har ett osynligt additionstecken framför sig och för att 

annullera denna måste dess invers (−𝒙) adderas. Ingen av eleverna som svarade på uppgifterna 

3, 4 och 5 visade skriftligt att de kontrollerade sina svar så att de kunde försäkra sig om att 

utsagan var sann. 

7.1.3. Uppgift 6 och 7 

Bild 2 avslöjar att eleverna hade mest problem med uppgifterna 6 och 7 i Diamantdiagnos TAe2. 

I uppgift 6 (2x + 8 = 8 + 2x) visar det sig att x = x så svaret blir alla värden på x. Det var bara 

fem elever som kunde svara rätt på denna uppgift, 30 av dem gav ett felaktigt svar. De flesta av 

de som svarade fel angav att x stod bara för ett tal, de som använde sig av informella 

lösningsmetoder gissade på ett naturligt tal och eftersom utsagan visade sig vara när de testade 

det naturliga talet verkar det som att de nöjde de sig med det svaret då de ansett att det var det 

korrekta svaret. Fyra elever svarade att det obekanta talet var 0, x = 0, alla dessa använde sig av 

annulleringslagarna (elevexempel 7).  
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Elevexempel 7 

TAe2, uppgift 6: 2x + 8 = 8 + 2x 

Svar:                   2x + 8 = 8 + 2x 

                         8 = 8 

                                    0 = 0 

                                    x = 0 

Dessa fyra elever valde att annullera det obekanta och när det bara var tal kvar tydde de det som 

att x = 0 (elevexempel 7). Tre elever kom fram till rätt svar med annulleringslagarna, att x = x, 

men kunde inte tyda svaret så de svarade att ekvationen saknade lösning. Uppgift 7 var den 

uppgiften som flest elever lämnat obesvarad, totalt 19 stycken, det var bara 6 elever som svarat 

rätt på den. I uppgift 7 (4x + 1 = 5 + 4x) visar det sig att 0 = 4 vilket är falskt därför saknar 

ekvationen lösning. Av de 20 elever som svarade fel på denna uppgift så var det 11 stycken 

återigen som angav att det obekanta talet, x hade två olika svar, ett svar för x i vänster led samt 

ett annat svar på x i höger led. De resterande nio svarade fel på uppgift 7 på grund av att de gjort 

misstag när de använt sig av annulleringslagarna (elevexempel 8). 

Elevexempel 8 

Tae2, uppgift 7: 4x + 1 = 5 + 4x 

Svar:                  4x + 1 = 5 + 4x  

                       1 = 5 

                 1 + 5 = 6 

                                  x = 6 

Liknande misstag görs av fler elever, annulleringslagarna har inte använts rätt samt att man 

missbrukat likhetstecknet, dessa elever har inte tagit hänsyn till att likhetstecknet betyder att det 

ska råda ekvivalens mellan vänster och höger led om likhetstecknet. Elevexempel 8 visar att en 

till elev missat att det finns ett osynligt additionstecken (+) framför talet 5 i höger led om 

likhetstecknet. Detta har resulterat att eleven bara flyttat över talet 5 till vänster led utan att 

"byta" tecken (se även elevexempel 6). Återigen visade det sig att många elever inte kontrollerat 

sina svar, så att de kunde se om utsagan var sann och försäkra sig om att de kommit fram till rätt 

svar. 
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7.2. Diamantdiagnos TAe3 

I diagnostiseringarna av Diamantdiagnos TAe3 ingick det sammanlagt 39 elever, sex elever som 

ingått i diagnostiseringen av Diamantdiagnos TAe3 valde att avvika av olika skäl. Bild 3 

illustrerar elevernas lösningsresultat som sammanställdes liksom i bild 3, med hjälp av Excel 

2013 i form av ett stapeldiagram. 

 

Bild 3. Stapeldiagrammet visar antalet elevlösningar per uppgift för Diamantdiagnos TAe3. 

Bild 3 visar att mindre än hälften av eleverna kunde svara på uppgift 1 och att nästan hälften av 

dessa, svarat fel. I uppgift 2 är det mer än hälften av eleverna som inte kunde ge ett korrekt svar 

och i uppgifterna 3, 4, 5 och 6 har flest antal elever, mer än hälften, valt att lämna obesvarade. 

Underrubrikerna för resultat- och analysredovisningen av Diamantdiagnos TAe3 valdes även i 

detta fall utifrån analysen av bild 3. Uppgifterna grupperades till följande underrubriker: Uppgift 

1, Uppgift 2 och Uppgift 3, 4, 5 och 6. Även i denna resultat- och analysredovisning tas det 

endast upp några få elevexempel, de som vi anser belyser på ett tydligt sätt den uppfattning som 

beskrivs. 
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7.2.1. Uppgift 1  

Uppgift 1 i Diamantdiagnos TAe3 (bilaga 3) har en lösning med rationellt tal, x = (-3). Bild 3 

visar att 18 av 39 elever, nästan hälften, svarat fel på denna uppgift. Fem elever har försökt lösa 

uppgiften med hjälp av informella lösningsmetoder. Alla dessa fem angav att det obekanta talet, 

x i ekvationen hade två olika svar och allas svar inkluderade bara naturliga tal. Ingen av dessa 

elever gissade och prövade ifall det obekanta talet kunde vara ett rationellt (negativt) tal. Tre till 

elever som försökt lösa ekvationen med formella lösningsmetoder angav att x:et hade två svar, 

alla dessa svar inkluderade också bara de naturliga talen. Två elever angav bara ett svar som var 

fel utan att redovisa sina lösningar. Dessa två elevexempel går inte att analysera. Resten av de 

eleverna som svarade fel på uppgiften använde sig av formella lösningsmetoder men på grund av 

att de inte använt de formella lösningsmetoderna korrekt resulterade det till ett fel svar. Fyra av 

dessa elever som inte använde de formella lösningsmetoderna korrekt fick samma svar, svaret  

x = 3 (elevexempel 9). 

Elevexempel 9 

TAe3, uppgift 1: 3x + 8 = 2x + 5 

Svar:                    3x + 8 = 2x + 5 

                               x + 8 = 5 

                                  8-5 = 3 

                                     x = 3 

Alla fyra hade gjort liknande misstag. De har löst det första steget rätt, annullerat 2x i båda leden 

så att ett x är bara kvar på vänster led. Det är i nästa steg som de valt att annullera talet 5 i höger 

led istället för talet 8 i vänster led och sedan genom överflyttningsmetoden flyttat differensen 3 

över likhetstecknet till höger led utan att byta tecken. Ingen av eleverna visade skriftligt att de 

kontrollerat ifall svaret de fått stämmer. 
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7.2.2. Uppgift 2 

Lösningen till denna uppgift är x = 
𝟐

𝟑
, det var bara sju elever som svarade rätt på den. Återigen är 

det några elever som försökt lösa även denna uppgift med informella lösningsmetoder, 

sammanlagt fem stycken och alla gissade bara på naturliga tal som resulterade till ett fel svar. 

Två av dessa elever angav att x:et hade två olika svar. En stor andel av eleverna som angett fel 

svar på denna uppgift (4x - 6 = x - 4) har löst ekvationen med hjälp av formella lösningsmetoder 

rätt fram till steget x = 
𝟐

𝟑
 men valt att svara i decimalform och har antingen avrundat fel eller 

omvandlat från bråk- till decimalform fel (elevexempel 10). 

Elevexempel 10 

TAe3, uppgift 2: 4x - 6 = x - 4 

Svar:                   4x - 6 = x - 4 

                           3x - 6 = - 4  

                                 3x = 2 

                  
3𝑥

(3)
 = 

2

(3)
 

                                  x = 1,35 

En mindre del av de som fick fel svar var på grund att de använt sig av annulleringslagarna på fel 

sätt (elevexempel 11). 

Elevexempel 11 

TAe3, uppgift 2: 4x - 6 = x - 4 

Svar:                   4x - 6 = x - 4 

                            3x - 6 = - 4  

                                  3x = -2 

                         x = 
−2

3
 

I elevexempel 11 har eleven från det andra lösningssteget (3x - 6 = - 4) till det tredje 

lösningssteget (3x = -2) valt att genom överflyttningsmetoden flytta på talet (-4) i höger led till 

vänster led. Eleven "bytte" tecken och fick (-6 + 4) till (-2). Därefter valde eleven att flytta talet 

(-2) från vänster led till höger led, utifrån detta fick hen det tredje steget (3x = -2). Liknande 
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misstag under de olika lösningsstegen har fler elever gjort, och på grund av detta kommit fram 

till fel svar. Skriftligt var det återigen ingen av eleverna som kontrollerat sin lösning de kommit 

fram till för att försäkra sig att utsagan är sann. 

7.2.3. Uppgift 3, 4, 5 och 6 

De korrekta svaren på uppgifterna 3-6 är för uppgift 3: x = 
𝟑

𝟒
, för uppgift 4: x = 

𝟏

𝟐
, för uppgift 5: x 

= 5 och för uppgift 6: x = -1 
𝟏

𝟐
. Bild 3 visar tydligt att det är över hälften som valt att inte lösa 

dessa fyra uppgifter alls och ungefär en tredjedel av eleverna, som har försökt lösa dem, har 

svarat fel. Det var bara fyra elever som svarat rätt på uppgift 3, sju elever svarade rätt på uppgift 

4, endaste en elev svarade rätt på uppgift 5. Uppgift 6 kunde ingen elev lösa korrekt. Det dessa 

fyra ekvationer har gemensamt är att det är ekvationer med rationella tal, bråk. Ingen elev har 

försökt lösa dessa fyra ekvationer med hjälp av informella lösningsmetoder. 

Tre till fyra elever väljer i dessa fall också att svara i decimalform när de löst klart uppgiften och 

fyra har valt att först omvandla alla rationella tal från bråkform till decimalform och därefter 

försökt lösa ekvationerna i alla fyra uppgifter (elevexempel 12). 

Elevexempel 12 

TAe3, uppgift 4: 2x + 
1

4
 = 4x - 

3

4
 

Svar:               2x + 0,25 = 4x - 0,75 

                             0,25 = 2x - 0,75 

                                1 = 2x 

                          x = 
1

2
 = 0,5 

De elever som försökt lösa ekvationerna har gjort liknande misstag som visats i tidigare 

uppgifters lösningar. De har oftast inte använt annulleringslagarna korrekt så att det resulterat till 

fel svar. Fem av de elever som försökt lösa uppgift 6 ( 
1

4
 - 2x = 

1

2
 (2 - 3x)) har dessutom ignorerat 

den distributiva lagen och valt att bara ta bort parentesen i ekvationen (elevexempel 13). 
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Elevexempel 13 

TAe3, uppgift 6: 
1

4
 - 2x = 

1

2
 (2 - 3x)  

Svar:                   
1

4
 - 2x =  

1

2
 - 3x 

                    
1

4
 = 

1

2
 - x 

               - x = 
1

4
 - 

1

2
 = 

1 ∙ (2)

4 ∙ (2)
 - 

1 ∙ (4) 

2 ∙ (4)
 = 

2

8
 - 

4

8
 = 

−2

8
 

                       x = 
2

8
  

Eleven i elevexempel 13 verkar inte vara bekant med den distributiva lagen och när hen valde att 

bara "ta bort" parentesen föll talet 2 i parentesen bort. Eleven använder sig av 

annulleringslagarna för addition för att lösa uppgiften och det verkar som eleven har arbetet med 

bråktal tidigare. Dock visar det sig att eleven inte kunde se vilken den minsta gemensamma 

nämnaren var för operationen (
𝟏

𝟒
 - 

𝟏

𝟐
) och valde istället att förlänga de båda bråktalen  

(
𝟏 ∙ (𝟐)

𝟒 ∙ (𝟐)
 - 

𝟏 ∙ (𝟒) 

𝟐 ∙ (𝟒)
). Detta tyder på att eleven utfört operationen mekaniskt, med räkneregler och 

metoder som hen lärt sig utantill. 

 

7.3. Elevintervjuer 

Elevintervjuerna skedde gruppvis och med 4 och 5 elever i varje grupp De ursprungliga 

intervjufrågorna bifogas i bilaga 4. Resultaten från intervjuerna har stärkts med ett urval av 

elevernas citat, i de fall då elever svarat med endast ”ja” eller ”nej” har inte tagits med. Vissa 

avvikelser i utformningen av frågorna förekom då grupperna bestod av olika elever och med 

olika kunskapsnivåer, vilket gjorde att vissa frågor fick fördjupade svar.  
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7.3.1. Fokusgrupp 1 

Fokusgrupp 1 bestod av fem elever. Intervjun inleddes med att eleverna uttryckte följande svar 

på frågorna: Vad känner ni för algebra i allmänhet? Hur upplevde ni de här Diamantdiagnoserna 

allmänt? 

”Jag kommer inte ihåg nåt! Jag minns inte för jag var sjuk… Första (diagnosen) va 

lätt!”  

 ”Alltså jag vet inte, jag hade ju glömt bort allt det här så eftersom vi inte hade haft 

det i år som vi hade algebra så… När man börjar med ett nytt kapitel så glömmer 

man bort det förra…” 

”… Hade vi algebra i år ens? ... Det var svårt! ...Alltså vissa saker kommer man ihåg, 

som vissa regler och sånt, men andra saker tyckte jag var svåra.… ja, det var de där 

reglerna… Ja, men när jag gjorde provet så tänkte jag på de där… (räknereglerna)” 

”Asså jag är rostig… på algebra, jag har inte jobbat med det på länge känns det 

som… så för mig var det svårt… Jag har ju glömt bort formlerna och så där, för jag 

minns inte ens när vi jobbade med algebra sist.” 

”… Vi har inte jobbat med algebra det här året… Jag var också… asså hjärnan 

behöver typ repetition varje år… för att man liksom ska kunna… .liksom få igång det 

igen för om man inte gör det på ett år så glömmer man bort det… nästan och då blir 

det oftast svårare.. 

”Jag kom inte på hur man skulle skriva formlerna… Så jag skrev bara svaren” 

Enligt eleverna följde matematikundervisningen läromedlets kapitel och då ett kapitel vara 

avklarat uppgav eleverna att de ”glömde bort” kunskapen avsnittet innehållit. Eleverna uppgav 

att de inte var säkra på när de arbetat med ekvationslösning senast, men trodde att det var under 

årskurs 8, det tyder på att elevens förståelse för algebra är ytlig och genomförts som mekaniskt 

räknande i stället för att eleven tagit till sig kunskapen som egen. En elev beskrev det som att 

algebrakunskapen fanns någonstans i huvudet, men behövde repeteras och användas för att hållas 

aktuell. Eleven kan inte se att de olika matematiska redskap denne bär med sig kan användas 

tillsammans i flera olika situationer och tror därför att det varje område inom matematiken måste 

hållas vid liv var för sig (Kinard & Kozulin, 2012, s. 117-119). 
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Vidare ställdes frågan: Var det någon skillnad i svårighetsgrad på de två diagnoserna TAe2 och 

TAe3? 

”ja, den andra var lite svårare” 

”Den första diagnosen var faktiskt inte så svår… Nu när jag har den och kommit ihåg 

allt och så där… fått tillbaks allt.” 

”Ja, man kunde ju göra så där några tal på den här, eller alla tal på den här 

(TAe2)… Men sen bara ett tal kunde jag (TAe3)” 

”Ja, det var väl de första (uppgifterna) som var enklast…” 

”Den här var lätt (TAe2)…” 

Elevernas inställning till Diamantdiagnoserna var att TAe2 ansågs bestå av lättare uppgifter än 

TAe3. Med lättare menade eleverna att uppgift 1 och 2 endast hade ett obekant tal, x, i ena ledet, 

antingen höger eller vänster om likhetstecknet. 

Beskriv vilka uppgifter som var lätta/svåra i TAe2? Beskriv på vilket sätt? 

”… alltså första och andra var jättelätt för det var bara x på ena sidan…”  

”Först så kände jag inte igen och sen när jag tänkte efter så kom jag ihåg allt som vi 

hade gått igenom där i åttan och hur man skulle göra och så här... flytta saker (tal) hit 

och dit…” 

”Alltså man tog bort… alltså de skulle ju vara lika typ på båda…−2 på båda leden” 

”Vad jag minns så flyttade man alltid, det minsta talet till andra sidan (Uppgift 4 

TAe2: 4𝑥 − 2 = 𝑥 + 7)… så om det är – 2, så tar jag det hit så blir det + 2, 7 + 2 och 

så försöker man få x att bli lika med ett tal…” 

”Ettan och tvåan var lätta för det var ett x på ena sidan, och svaret stod på andra 

sidan, och då blir det lättare att räkna ut…” 

”Nja… jag hade problem med tvåan (3 = 2𝑥 − 5), men inte resten… Eller ja, sådär 

det var lite problem… för jag är lite… rostig så…”  

Då de diskuterade vidare om obekanta tal på båda sidor om likhetstecknet var eleverna inte överens 

om hur värdet för det obekanta talet (x) skulle se ut. En elev var övertygad och en elev uttryckte 

osäkerhet, om att värdet för x var olika om det befann sig i höger eller vänster led, vilket hen svarat 

i de uppgifter som innehållet obekanta tal (x) på båda sidor om likhetstecknet. 

”Det ska vara två (tal för x), det ska vara olika … För båda talen (höger och vänster 

led) ska bli jämna (Uppgift 4 TAe2: 4𝑥 − 2 = 𝑥 + 7)… men det ska vara 
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4 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑛å𝑡 –  2 =  𝑛å𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 + … alltså det ska vara jämnt… det beror på… vad 

andra talet är också…” 

”Jag antog att de olika x:en hade olika värden så…” 

Eleven visar att denne inte förstår innebörden av likhetstecknet, vilket är en förutsättning för 

ekvationslösning. I tankeredskapet: Formler och ekvationer beskrivs vikten av att förstå strukturen 

hos likhetstecknet, att det betyder kvantitativ ekvivalens (Kinard & Kozulin, 2012, s. 38-39).  

En elev beskrev värdet för det obekanta talet, x: 

”… För det är som att säga att x är ett tecken som exempel 7 och då ska det alltid 

vara 7…, så hade det haft ett annat värde hade det väl varit y, z eller nåt annat 

tecken… Om du ser att x ska vara 2 ska det vara 2 på båda sidorna…” 

Elevens beskrivning av de obekanta talen att om värdet skulle vara olika, skulle den obekanta 

betecknas med olika bokstäver exempelvis x, y och/eller z, elevens resonemang tyder i sin tur på 

att hen tagit till sig det matematiska språket i den här formuleringen och kan föra ett logiskt och 

strukturerat tänkande genom att formulera sig med det egna språket (Kinard & Kozulin, 2012, s. 

127-128).   

Tredje eleven försökte formulera sina ekvationslösningsstrategier på följande sätt: 

”… man skulle väl typ göra x:et ensamt tror jag… För jag var helt vimsig här… Jag 

hade för mig att man kunde… para ihop plus med minus så blev det minus… fast jag 

kan ha helt fel för, för jag minns inte: Men typ om… det står minus på ett ställe så står 

det plus på nästa då ska man para ihop dem… Typ minus… och plus då blir det 

minus… plus och plus… Det blir… det har jag för mig att det blir plus… och minus 

och minus det blir också plus… 

Eleven sa sig ha ett vagt minne av att försöka ”få x:et ensamt” på ena sidan om likhetstecknet, 

även denne elev, likt närmast ovanstående elev, försöker uttrycka sin matematik med egna ord 

(Kinard & Kozulin, 2012, s. 127-128). Då eleven hade svårigheter att uttrycka räkneregler med 

egna ord, blir det matematiska språket otydligt och förvirrande och regeln som beskrivs, som att 

lika tecken ger plus, blir svårtydd. Det menar Karlson och Kilborn, gör att elever har svårt att 

förstå och inse att subtraktionen är en öppen additionsutsaga, där det hela talet kan ersättas med 

inversen till samma tal (Karlsson & Kilborn, 2014, s.16-18).  

Var det någon skillnad i svårighetsgrad på de två diagnoserna TAe2 och TAe3? Eleverna beskrev 

det med följande: 
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”Ja, för det var ju de sista talen: 6, 5, 4 och kanske 3 också, när division går in i…”  

”Jag gjorde 1, 2, och 3 tror jag Det var efter 3 och 4… Som det blev svårare…” 

”… men de andra blev svårare (TAe3)… jag kom inte ihåg hur man gjorde… Redan 

från första början… om jag ska vara ärlig… ” 

”Ja, jag kom på att man kunde (TAe3 Uppgift 1) … eh, byta plats på de olika… så jag 

bytte plats på exempel 2x och 8 och så ändrade jag plus och minus så att det blev 

minus här… och så la jag ihop de här (3x och 2x)… och la ihop de här (8 och 5)… 

och då blev det mycket enklare… 

”… (TAe3 Uppgift 2: 4𝑥 − 6 = 𝑥 − 4) tvåan fick jag ett värde för x som inte stämde 

för båda sidorna, det var när man utfört ekvationen med värdet för x, som jag har fått 

fram… Så hade det inte funkat på båda leden, så det var därför jag lämnade resten… 

”… typ femman och de var och fyran de var så här riktigt, riktigt komplicerade…” 

”Jag svarade inte på en enda…” 

I Diamantdiagnos TAe3 anger gruppen att de första två uppgifterna var lättare, de därpå följande 

fyra uppgifterna uppfattade de som komplicerade och svåra och tre av de fem eleverna uppgav att 

de därför inte försökt lösa de uppgifterna alls.  

”… det var ju likadana uppgifter som där (TAe2) det vara bara olika ekvationer, men 

det var ju svårare eftersom jag fick… jag tror på ettan (TAe3 Uppgift 1: 3𝑥 + 8 =

2𝑥 + 5) fick jag (x =) −3, var det inte på den här…? Ja, jo det var det…” 

En elev upplevde att hen gjort fel då svaret på första uppgiften blev negativt, den här osäkerheten 

bekräftas med att elever i första hand förväntar sig att svaret är naturliga tal vid ekvationslösning 

(Christou & Vosniadou, 2012).  

På frågan om vilka olika räkneregler eleverna använt vid ekvationslösning framkom en osäkerhet 

om eleverna mött bråkräkning i ekvationer tidigare, elevernas svar blev följande: 

”Ja, för mig var allt förvirrande, jag kom inte ihåg någonting…” 

”Asså algebra och bråk och sånt kom i början av boken så… och vi följer ordningen 

av kapitlen, så vi glömmer bort dem fortast eftersom de är allra först!” 

”Jag tror det… Ja, vi frågade (vår lärare) efter, om var en uppgift som var liknande 

den som var på diagnosen, en av dessa uppgifter och då hon gick igenom dem så 

kände vi igen… 

”Jag tror till och med att det var algebra sedan i åttan… Vi har nog haft det…, bråk 

hade vi, tror jag…” 



40 

 

”Jag kom inte ihåg helt men jag kände igen allt… Så vi har arbetat med det så… det 

vara bara i åttan…” 

”När det kom till delat så… Ja, då glömde jag helt bort…” 

”Vi har gjort allt det här tidigare…” 

Eleverna hade med hjälp av egna matematiska tankeredskap, generaliserat och sett samband och 

på så sätt löst delar och/eller eventuellt hela uppgifterna, men då var de låsta vid att det var länge 

sedan de arbetat med algebraavsnittet, och inte var medvetna om att de generella räknereglerna är 

detsamma oavsett avsnitt inom matematiken, ansåg de själva att de saknade kunskapen att lösa de 

mer komplexa uppgifterna, framförallt i TAe3(Kinard & Kozulin, 2012, s. 118).  

 

7.3.2. Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 bestod även den av fem elever. Intervjun inleddes med att eleverna uttryckte 

följande svar på frågorna: Vad känner ni för algebra i allmänhet? Hur upplevde ni de här 

Diamantdiagnoserna allmänt? 

” … mmm. Vi gjorde det (arbetade med algebra och ekvationslösning) i åttan…” 

”Det var någon uppgift, där man behövde tänka lite mer… tror jag… Ja, på första… 

”  

”Jo, men inte den här terminen… det kan ha hänt att vi gjort det förra (terminen), det 

kommer inte jag ihåg…” 

”Kommer inte ihåg alls…” 

”Jag skulle säga att vi gjorde det på höstterminen. Ja, men det kommer tillbaka ofta… 

det kommer tillbaka många gånger.. Ja, fast det blir liksom… mer avancerat för varje 

år.” 

”… men jag kan ju ha missat någonting på det första pappret, men mycket på det 

andra pappret (TAe3) har vi inte gått igenom…” 

Intervjun inleddes med att eleverna var samstämmiga om att det, likt fokusgrupp 1, var länge 

sedan de arbetat med algebra i matematiken. De trodde att de arbetat med algebra förra terminen 

och i årskurs 8 och beskrev att svårighetsgraden hade ökats från de att de först mött algebra i 

årskurs 6. Det var först i årskurs 9 de jobbat med ekvationer med obekanta tal i bägge leden och 

att det var med utgångspunkt i matematikbokens kapitel, svårighetsgraden inom algebra ökat, 

årskurs för årskurs. Då abstraktionsnivån ökat med elevernas ålder och inte nödvändigtvis genom 
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elevernas förståelse, finns risken att matematiken utförs mekaniskt utan att eleverna uppfattar det 

som eller ges möjlighet till fördjupat matematiskt tänkande (Kinard & Kozulin, 2012, s. 117-

118). 

Vidare ställdes frågan: Var det någon skillnad i svårighetsgrad på de två diagnoserna TAe2 och 

TAe3? 

”Första var lättare… för det är det vi har gått igenom mycket känner jag…” 

”Jag kunde väl de flesta på första pappret, men det var några jag inte kunde…” 

”… ja trean (TAe2 Uppgift 3: 2x + 3 = 4x + 3)… Jag vet inte jag får bara inte ut det 

så…. Jag tror att när vi gjorde som vi tänkte så att man subtraherade på höger led 

först 3 = 2x + 3, så blev det ju knepigt för att vanligtvis så brukar vi då ta bort från 

den ena leden, från andra, men då skulle man… eh hur blir det här?  3= 4x + 3, så 

tar man ju bort 3 från… Vänster led och då blir det ju 0 = 2x, men då tänkte jag att då 

kanske x = 0 men jag vet inte… men det kändes konstigt på något sätt…” 

”Det här med att subtrahera på ena sidan likhetstecknets så här… om det äh… 

såhär… ja. Ja men vi kan ta fyran (TAe2 Uppgift 4: 4x – 2 = 7 + x) till exempel… då 

kan man subtrahera på höger led… minus x och då måste man göra det på vänster led 

också, på så sätt får man då 3x – 2 = 7 Och då kan man lättare lösa… det har vi 

gjort, så det kände jag mig rätt säker på i alla fall…” 

Eleverna i den här gruppen beskrev på liknande sätt som fokusgrupp 1 att de ansåg TAe2 lättare 

än TAe3.  

”Jag tänker på en våg!” 

Eleverna fortsatte med att berätta att de skulle ”göra lika på båda sidor” om likhetstecknet vid 

ekvationslösning och på följdfrågan om hur de såg på likhetstecken liknades det med en våg, 

eleven som beskrev vågen, visade med händerna hur bägge sidor vägde lika mycket, det får här 

stå som exempel för att eleven tagit till sig tankeredskapet: formler och ekvationer och insett 

likhetstecknets betydelse av kvantitativ ekvivalens (Kinard & Kozulin, 2012, s. 38-39). Även den 

här gruppen angav att det var lättare att lösa uppgifter där det endast fanns en obekant på ena 

sidan av likhetstecknet.  

”… man behöver göra en uträkning mindre kan man säga…” 

”Ja, det är det vi har gjort i nian (ekvationslösningar med obekant i både höge och 

vänster led)… Än det här vanliga… Uppgift 1 (3x + 4 = 10) har vi gjort i åttan, men 

sedan gick vi in på det här i nian…” 
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Då eleverna beskrev arbetet med TAe3 uppgav de följande: 

”(TAe3 Uppgift 1: 3𝑥 + 8 = 2𝑥 + 5) Asså den var ju lite lättare än alla de andra 

men… Den var ju inte jättesvår…” 

”Det är mer avancerat (TAe3)… eller nu är det mycket mer med.. delar också, alltså 

en fjärdedel.. ¼ - 2x typ, vilket det inte var på första… det är knepigare.” 

”Ja, jag klarade ingen på det här pappret…” 

”… men det e sån där division… Jag tror inte vi har hållt på med sånt här x delat på 

två någonting, inte vad jag kommer ihåg…” 

”Nej, inte sådana här avancerade… ekvationer…” 

Eleverna beskrev att de inte arbetet med bråk i ekvationslösningsuppgifter tidigare. De uppgav 

därför att de ansåg de fyra sista uppgifterna i diagnosen som svåra och två av fyra hade inte 

försökt lösa dessa uppgifter. Det kan leda till att eleverna längre fram hindras i sin algebraiska 

utveckling, då operationer med tal i bråkform i ekvationer är en förutsättning för fördjupade 

algebrakunskaper (Karlsson & Kilborn 2014, s. 31). Eleverna beskrev att hade klart för sig att det 

i algebraiska uttryck 3x + 2 = 8 finns ett ”osynligt” multiplikationstecken mellan 3 och x.  

 

7.3.3. Fokusgrupp  

Fokusgrupp 3 bestod av fyra elever. Intervjun inleddes med att eleverna uttryckte följande svar 

på frågorna: Hur upplevde ni de här Diamantdiagnoserna allmänt? 

”Det var rätt utmanande… ändå… tycker jag…” 

”Den var inte så jättesvår men…” 

Intervjun inleddes med att eleverna var samstämmiga om att det, likt fokusgrupp 1 och 2 var 

länge sedan de arbetat med algebra i matematiken, även den här gruppen hade svårt att svara på, 

när i tiden de arbetat med algebra och löst ekvationer. Fokusgrupp 3 uttryckte sig generellt 

positivt om algebra och Diamantdiagnoserna. Språket var mer matematiskt än i de två 

ovanstående grupperna. Tolkningen mer matematiskt språk, har här sin utgångspunkt i RMT 

(Kinard & Kozulin, 2012, s. 40-41). Då vi gick igenom diagnoserna var den här gruppen var 

mest engagerad och ställde flest frågor om diagnosernas uppgifter. 

Intervjun fortsatte med att eleverna fick besvara: Beskriv vilka uppgifter som var lätta/svåra i 

TAe2? Beskriv på vilket sätt? 
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”Jag kommer inte ihåg exakt, men det var nån som man fick 2𝑥 =  0 och jag förstod 

inte riktigt men jag försökte ändå… jag kommer inte ihåg vilken det var nu… jo, den 

här trean (TAe2 Uppgift 3: 2𝑥 + 3 =  4𝑥 +  3) så…Ja, men sen skrev jag i alla fall 

x = 0, för det blev så här…” 

”Den var lätt i början… de sex första…” 

”Sexan (TAe2 Uppgift 6: 2𝑥 +  8 =  8 +  2𝑥), var lite….eh…märkvärdig…Det var 

inte så svårt, men gick väl inte riktigt att lösa ut bara…..man kunde väl inte få…veta 

vad x är…x var x” 

”Ja, den sista (TAe2 Uppgift 7: 4𝑥 +  1 =  5 +  4𝑥)… Jag vet inte, jag kunde inte 

lösa den…” 

”… och sjuan hade jag lite svårt med jag med… (4𝑥 +  1 =  5 +  4𝑥) jag försökte 

tänka utanför ramarna… på sjuan… Jag letade efter negativa tal eller något sånt, 

men jag hittade inget… eller bråk…” 

 ”Sjuan gick inte att räkna ut!” 

”det är sällan man möter kuggfrågor… jag vet inte om det här var en kuggfråga, 

men…” 

Fokusgrupp 3 beskrev TAe2 med att uppgifterna var roliga och lätta att lösa. En elev uppgav då 

hen kommit fram till 2x = 0, hade eleven ”chansat” och skrivit x = 0 som svar, elementet 0 

beskrivs som en neutral kropp vilken tillhör de rationella talen, och i tidigare forskning har det 

visat sig att elever i första hand söker efter ett naturligt tal att representera ekvationslösningen, 

vilket kan vara en förklaring till elevens kommentarer till att svaret: x = 0 som ”konstigt” 

(Karlsson & Kilborn, 2014, s. 25; Christou & Vosniadou, 2012). Vidare diskuterades uppgift 6 

(2x + 8 = 8 + 2x, med korrekt lösning alla värden för x.) där svaret blev x = x, eleverna frågade 

sig hur de skulle förstå det svaret, men kom inte fram till någon tydlig lösning. Då de tittade på 

uppgift 7 (4x + 1 = 5 + 4x, med korrekt lösning att utsagan är falsk och därmed saknar lösning) 

undrade de över svaret, då de inte tyckte att uppgiften gick att räkna ut. Diskussionerna om dessa 

två uppgifter visar att elevernas behov av att diskutera och resonera om uppgifter är stort och 

viktigt, då de genom interagerande i grupp kan klä sin egen matematik i ord och på så sätt 

utveckla sitt matematiska tänkande och göra det mer generellt, abstrakt och logiskt (Kinard & 

Kozulin, 2012, s. 128). 
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Eleverna tillfrågades om likhetstecknets innebörd och beskrev följande: 

”… det måste vara jämnt, vara lika på båda sidor…” 

”Det ska vara samma sak på vänster led som på höger led… så det blir lika med 

samma sak…” 

Nästa fråga löd: Var det någon skillnad i svårighetsgrad på de två diagnoserna TAe2 och TAe3? 

”Den är mycket svårare…” 

”Ja, lite svårare faktiskt…” 

”Jaa, lite… och så det med decimaler som blev svar och så…” 

”Det var decimalerna och så… och bråktal” 

”Kolla, det är sällan som vi får göra algebra med, vad heter det, kombinerat med 

bråk… det är sällan vi stöter på sånt… så när det gäller att räkna med bråk så brukar 

vi omvandla (till decimaltal)… men det är egentligen fel… vi borde egentligen 

fortsätta med…(bråk) för det blir enklare… tror jag…”  

”Hallå, kolla jag tror att flera i vår klass eller, asså, elever blir rätt förvirrade… när 

det blir bråk… De glömmer bort det här … att det går med plus och minus, delat och 

gånger med bråk… Och dom blir så här… åh, nej… vad heter det… en sjättedel, det 

blir ju så många decimaler hur ska man göra nu…?” 

Då eleverna studerade TAe3 berättade även dessa elever att de inte arbetat med bråk i ekvationer 

tidigare. De beskrev att de ”glömt bort” hur de skulle räkna med bråk och därför gjorde om 

bråktalen till decimaltal. Trots att de ”glömt bort” räknereglerna för bråk försökte de applicera de 

kunskaper de hade och löste delar av uppgifterna med decimaltal, vilket förstärker tesen om att 

ett fördjupat matematiskt tänkande, RMT, kan hjälpa elever att lösa delar eller hela uppgifter de 

inte arbetat med tidigare (Kinard & Kozulin, 2012, s. 35-39).  

”Jag kom på det i slutet… att man kan också multiplicera (nämnarna och täljarna)… 

så att det blir samma bråk så att man kan addera…” 

”Ja, jag hade kunnat lösa den! Asså jag fick… vad heter det, halvt svaret… jag fick… 

jag behövde bara dela, så… Fast det var 5 delat på 3,75 och då visste jag inte hur det 

skulle vara…” 
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En elev kom under gruppintervjun ihåg att det var nödvändigt att göra om nämnarna, till minsta 

gemensamma, för att kunna addera och subtrahera bråktal. Samma elev beskrev svårigheterna 

som uppkom då hen försökte lösa divisionen med decimaltal i huvudet, och antog att det varit 

bättre och lättare om hen löst uppgiften med att behålla de ursprungliga bråktalen.  

”Man tar bort… man multiplicerar (TAe3 del av uppgift 6: 
1

2
(2 − 3𝑥)) … En halv 

med två och sedan en halv med 3x… och 0,5 gånger 2 och 0,5 gånger 3x…” 

Den här gruppen uppgav att de arbetat med parenteser och prioriteringsregler då de tittade på 

diagnosens TAe3: uppgift 6 

 (
1

4
− 2𝑥 =  

1

2
(2 − 3𝑥)), de beskrev muntligt hur räkneregeln fungerade, och löste uppgiften 

under intervjun, på det sättet interagerade elevens eget tänkande med dennes uttalade språk och 

ledde till ett konkret svar på uppgiften, vilket återigen förstärker tesen om vikten av RMT 

(Kinard & Kozulin, 2012, s. 39). Då ingen i gruppen hade något ytterligare att tillägga avslutades 

intervjun med fokusgrupp 3. 

Den här gruppen fick den här frågan som avslutning: Vad tycker ni om algebra och ekvationer, 

lite kort?  

”Jag tycker det är kul!” 

”Kul!” 

”Det beror på… Det är så här att ibland kan det vara jättesvårt och då förstår jag 

inte alls… och sen så kan det jätteenkelt och då är det bara roligt… 

”Det är roligt… men… ja roligt. Det här är lättare än diagram…” 

”… det största problemet jag tror… med alltså elever och algebra, det är att dom ser 

bokstäverna, alltså de försöker se dem direkt som siffror i stället för att bara låta dom 

vara en bokstav… asså från hela början… och sedan i slutet göra det till en siffra, 

förstår ni? För när … jag tror folk blir lite så här förvirrade av x … och vad var det 

för siffra, sedan försöker de hitta rätt tidigt och inte göra ekvationer ibland… och 

kanske göra en tabell och det tar ju tid… och inte snabbaste vägen…” 

Den här beskrivningen tyder på att skolelever ser algebra som ett matematikavsnitt som är 

betydligt svårare än andra avsnitt och att de inte kopplar samman matematiken, genom egna 

tankeredskap, och algebra, det understryker svenska elevers svårigheter i algebra som 

framkommit vid senaste internationella TIMSS undersökningen som genomfördes 2011 (Kinard 

& Kozulin, 2012, s. 13; Skolverket, 2013b, s. 12). 
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7.4. Lärarintervjuer 

Lärarintervjuerna hölls i anslutning till lektionerna då eleverna genomfört diagnoserna. 

Intervjufrågorna utgick från hur lärarna såg på elevernas kunskapsnivåer i matematik inom 

algebra. Vidare tillfrågades lärarna om de ansåg att uppgifterna i Diamantdiagnoserna TAe2 och 

TAe3 var relevanta utifrån elevernas matematikkunskaper. Läraren för fokusgrupp 3 hade inte 

möjlighet att delta i lärarintervjuerna. 

 

7.4.1. Lärare 1 

Lärare 1, mentor för fokusgrupp 1, behörig matematiklärare vid en grundskolaskola F-9 i 

Stockholms län. Läraren beskriver sina elevers matematikkunskaper som generellt låga med 

några få undantag. På frågan om läraren använt sig av diagnoser för att kartlägga hur elevernas 

kunskaper ser ut är svaret nej och motivet till det är att läraren anser att diagnoser inte tillför 

någon data som är användbar i undervisningen samt att elevernas förkunskaper var så låga att 

tiden behövdes för att fylla ut så många kunskapsluckor som möjligt. Läraren förklarade klassens 

kunskapsnivåer i början av årskurs 8, genom att beskriva att matematikundervisningen fick starta 

från likhetstecknets betydelse, vilket enligt Lgr 11, ingår i årskurs 1-3 centrala innehåll 

(Skolverket, 2011, s. 63). Det bekräftar varför pojken i Fokusgrupp 1 uttrycker osäkerhet om det 

obekanta värdet på x, och om värdet skulle vara detsamma på båda sidor om likhetstecknet. 

Lärarens kommentarer om elevernas kunskapsnivåer troligen gett dem svårigheter att lösa de 

uppgifter med rationella tal som TAe3 består av, det bekräftas av elevernas resultat och 

intervjusvar om att uppgifterna 3, 4, 5 och 6 i Diamantdiagnos TAe3 var komplicerade och svåra. 

Då ingen hade något ytterligare att tillägga avslutades intervjun med lärare 1.  

 

7.4.2. Lärare 2 

Lärare 2 undervisar fokusgrupp 2, behörig matematiklärare vid en högstadieskola 7-9 i 

Stockholms län, beskriver elevernas matematikkunskaper som goda med vissa kunskapsluckor, i 

det här sammanhanget saknade eleverna kunskaper om ekvationslöning med rationella tal – 

bråktal. På frågan om läraren använt sig av diagnoser tidigare är svaret nej utan vidare 

motivering. Läraren planerar och genomför undervisningen utifrån läromedlets kapitel och 

algebrakapitlet arbetade klassen med under höstterminens första del, vilket bekräftar elevernas 

uppgifter om detta. Då undervisningen var planerad och styrd av läromedlet kan det vara en 
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anledning till att eleverna saknade tydliga samband mellan kapitlen och matematikområdena 

efter att de slutfört ett kapitel och påbörjat nästa, vilket eleverna talar om i intervjuerna. 

Ytterligare tänkbar anledning till att eleverna inte ser samband mellan kapitel och 

matematikområden kan ha varit att läraren inte hjälpt och visat eleverna dessa samband och 

hjälpt dem till förståelse för att ekvationer och algebraiska uttryck kan bestå av rationella tal som 

bråktal och negativa tal, samt att rötterna till ekvationer kan bestå av rationella tal som bråktal 

och negativa tal. Läraren beskriver att ekvationer med bråktal, inte ingått i undervisningen och 

antar att eleverna haft svårigheter att lösa uppgifterna 3, 4, 5 och 6 i Diamantdiagnos TAe3. Då 

ingen hade något ytterligare att tillägga avslutades intervjun med lärare 2.        

                  

8. Diskussion 

 

8.1. Vilka svårigheter har elever i algebra, specifikt inom området ekvationer i årskurs 9? 

I vår studie visade det sig att det förekommer brister i elevernas kunskaper inom området 

ekvationer och ekvationslösning. Eleverna som deltog i vår studie gick sin sista termin i 

grundskolan vilket betyder att de om några få månader, ska vara redo för fördjupad matematik på 

gymnasialnivå för många av dem. Enligt aktuell läroplan, Lgr 11, bör eleverna redan från 

skolstart, årskurs 1, börja bekanta sig med algebra och i slutet på grundskolan ska eleven vara 

bekant med algebraiska uttryck, formler, ekvationer samt metoder för ekvationslösning 

(Skolverket, 2011, s. 63-66).  

En del av eleverna som deltog i vår studie visade bristande förståelse för de allmänna 

räknereglerna och detta resulterade till att de inte kunde utföra grundläggande operationer med 

addition och/eller subtraktion (syns tydligt i elevexempel 5 och 6). Liknande resultat har visat sig 

i tidigare forskning både i Herscovics och Linchevskis (1994) undersökning som gjordes på 

mellanstadieelever och i Olteanus (2000, 2001) undersökning på gymnasielever. Eleverna måste 

ha en god kunskap i matematikens räkneregler för att kunna operera matematiskt och dessa 

räkneregler är fundamentala för den grundläggande matematikundervisningen (Karlsson & 

Kilborn, 2013, s. 11, 31). 

Vidare visade det sig dessutom att alla elever inte behärskade de formella lösningsmetoderna för 

ekvationslösning. De som försökte lösa ekvationerna med formella lösningsmetoder gjorde 
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många fel vid de olika lösningsstegen så att det resulterade i fel svar. Nästan ingen elev 

kontrollerade sina lösningar för att försäkra sig om att utsagan var sann, hade de prövat det hade 

de kunnat upptäcka att de svarat fel och det i sin tur hade kanske resulterat i att de upptäckt vad 

som gått fel. De få som kontrollerade om utsagan var sann, var de som använde sig av den 

informella lösningsmetoden som gissa och pröva metoden. 

Det var en stor andel av eleverna som använde sig av de informella lösningsmetoderna för att 

lösa ekvationerna i de två Diamantdiagnoserna trots att det stod skriftligt att ekvationernas 

lösningar skulle redovisas och vi upprepade det flertalet gånger muntligt. I Herscovics och 

Linchevskis (1994) undersökning som genomfördes i Kanada visade det sig att elever använde 

sig av informella lösningsmetoder då de inte klarade av att lösa ekvationerna med de formella 

lösningsmetoderna. Vi såg inte i elevernas anteckningar att de elever som löst uppgifterna 

informellt försökt att använda sig av de formella metoderna först. Vi anser att dessa elever är 

antingen inte bekanta med de formella lösningsmetoderna eller att de var så pass osäkra på dem 

att de valde att inte ens försöka lösa dem formellt utan gick på de informella metoderna direkt. 

Vi tror att det är på grund av detta eleverna fått så bristfälliga resultat i de svårare uppgifterna, 

som i exempelvis Diamantdiagnos TAe3. De elever som använt sig av informella 

lösningsmetoder i de "enklare" uppgifterna förmodar vi valde att "hoppa över", och inte ens 

försöka lösa de "svårare" uppgifterna. Vi antar att det kan vara en anledning till att så stort antal 

elever lämnade många uppgifter obesvarade (se bild 2 och bild 3). Dessutom visade det sig i vår 

studie att de eleverna som använde sig av gissa och pröva metoden bara gissade på naturliga tal, 

varken på det neutrala talet 0 (se elevexempel 4) eller på rationella tal. Diamantdiagnos Tae3 

vars många ekvationer hade rationella rötter lyckades ingen elev som använt sig av informella 

metoder lösa. Detta framkommer också i tidigare forskares resultat (Christou & Vosniadou, 

2012; af Ekenstam & Nilsson, 1979). Kilborn anser att läroplanen är för diffus och att det är 

därför elever i slutet på grundskolan fortfarande använder sig av informella lösningsmetoder 

(Kilborn, 2014, s.432-433). 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Lgr 11 ska eleverna ha bekantat sig med matematiska 

likheter och likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2011, s. 63-66). I tidigare forskning ser vi att 

elever har haft problem med att förstå att likhetstecknet står för ekvivalens, de tyder den som 

symbolen "det blir". Detta bekräftas i våra resultat, i intervjuerna visar det sig att eleverna kan 
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förklara likhetstecknets betydelse muntligt exempelvis med hjälp av vågexemplet. I 

Diamantdiagnosernas (TAe2, TAe3) resultat visade det sig att eleverna inte hade den förståelsen 

i praktiken. Många av dem missbrukade likhetstecknets funktion (elevexempel 2 och 3).  

Det som förvånade oss var att vissa elever missuppfattade vad det obekanta talet, x, stod för. I 

Lgr 11 står det att elever ska ges förutsättningar för att bygga kunskaper om obekanta tal och 

dess egenskaper redan i årskurs 4-6 (Skolverket, 2011, s. 63-66). Många elever valde att ange två 

olika svar på det obekanta talet i många av ekvationerna och när vi bad dem förtydliga det 

obekantas betydelse i intervjuerna bekräftade två av eleverna att de inte förstod bokstävernas 

betydelse. I tidigare forskning har det visat sig att elever har svårigheter att förstå att man kan 

utföra operationer på obekanta tal trots att man förstår att det går på tal och detta benämner 

Küchemann (1978) som Acceptance of Lack of Closure, och fortsätter med att förklara att 

eleverna inte kan acceptera ouppklarade uttryck till svar som till exempel: 3x. Detta bekräftades 

också i våra intervjuresultat då eleverna inte kunde tyda vad svaret x = x betydde i 

Diamantdiagnos TAe3s uppgift 5. I både diagnostiseringen och intervjuerna kom det fram att 

eleverna trodde att detta svar betydde att ekvationen inte gick att lösa eller så kunde de inte 

förklara svaret alls. Vi bedömer detta som att eleverna inte bara har svårigheter med att acceptera 

ouppklarade svar, utan att de samtidigt inte har tillräcklig kunskap om bokstävernas funktion i 

matematiken. 

Dessutom visade det sig att eleverna inte har tillräcklig förståelse för algebraiska uttryck. Vissa 

förstod inte att det algebraiska uttrycket 3x står för 3 ∙ x, i diagnostiseringen hade en elev tolkat 

detta uttryck till 3 + x (se elevexempel 1). I intervjuerna framkom inte detta, då respondenterna 

kunde svara muntligt på vad detta och liknande uttryck betydde och stod för, men i praktiken 

visade det sig att alla elever inte har denna förståelse. Liknande missuppfattningar visade sig 

också i Olteanus (2000, 2001) forskning, elever på gymnasiet missuppfattade algebraiska 

uttryck. I Lgr 11 står det att eleven ska ha getts förutsättningarna till att få kunskaper om enkla 

algebraiska uttryck i årskurs 4-6 och algebraiska uttryck i årskurs 7-9(Skolverket, 2011, s. 63-

66). Eleverna verkar inte ha fått dessa förutsättningar i skolan då de i nian, sista året på 

grundskolan fortfarande inte kan tolka sådana algebraiska uttryck och detta är orsaken anser vi 

till att eleverna har svårt att se osynliga tecken (se elevexempel 1, 5 och 6). 
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Vi blev väldigt oroade när vi i våra resultat såg att det var så många elever som valde att inte 

svara på Diamantdiagnos TAe3s uppgift 3, 4, 5 och 6. I intervjuerna med både elever och lärare 

visade det sig att dessa elever inte fått operera med ekvationer med rationella tal förut, de har 

bara behandlat dessa områden separat. Hos de få elever som försökte lösa dessa uppgifter var det 

anmärkningsvärt att de valde att omvandla bråktalen till decimalform. Detta påvisar att eleverna 

inte är tillräckligt säkra på att operera med bråk. I Olteanus forskning (2000, 2001) visade det sig 

att gymnasielever hade problem med bråktal, specifikt vid förkortning och förlängning av bråk. 

Vi bedömer att elevernas bristfälliga resultat på dessa fyra uppgifter inte bara har med att de inte 

försökt lösa uppgifter med bråk tidigare utan att de också har svårigheter med att operera med 

bråk. Hade de varit säkra på operationer med rationella tal samt ekvationslösning anser vi att det 

inte skulle varit något problem att koppla ihop de delarna. Att eleverna inte kan sammanföra 

olika matematiska operationer och se samband mellan dem anser vi är på grund av att det brister 

i de grundläggande matematikkunskaperna och detta kommer vålla problem i deras fortsatta 

matematikutveckling. Detta bekräftas då även av Karlsson och Kilborn (2014, s. 31) som menar 

att eleverna måste tidigt kunna operera med rationella tal för att fördjupa sig och komma vidare i 

matematiken algebraiskt. 

Sammanfattningsvis var det följande svårigheter en del elever hade i vår studie: 

 bristande kunskaper i den grundläggande aritmetiken, såsom i de allmänna räknereglerna 

 bristande kunskaper i formella ekvationslösningsmetoder, såsom annulleringslagarna för 

addition och multiplikation 

 bristande förståelse för likhetstecknets innebörd 

 bristande förståelse för bokstävernas betydelse 

 bristande kunskaper om algebraiska uttryck  

 svårigheter med att operera med rationella tal 
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8.2. Är elevernas kunskaper i algebra och ekvationer, i praktiken samstämmiga med de 

internationella och nationella mätningarna? 

Våra resultat stämmer överens med de alarmerande mätningarna, i praktiken visar det sig att en 

del elevers matematikkunskaper är bristfälliga såsom internationella och nationella mätningar 

påpekat. Utifrån storleken på den här undersökningen, med totalt 45 elever vid TAe2 och 39 

elever vid TAe3, anser vi att det endast kunnat fastställas tendenser till brister motsvarande de i 

internationella mätningarna TIMSS och nationella mätningarna NU-92 och Nu-03, men att 

undersökningen varit för liten för att ge några generella tendenser. Samtidigt anser vi, trots ovan 

nämnda brister, att elevernas kunskaper i algebra och ekvationer i praktiken är samstämmiga 

med de internationella och nationella mätningarna. 

8.3. Vilka orsaker kan vi hitta i vår undersökning, till att elevernas algebraiska kunskaper 

ser ut som de gör?  

Då Lgr 11 trädde i kraft höstterminen 2011, gick vår undersökningsgrupp av elever i årskurs 7. 

De har därför haft undervisning och kunskapskrav/mål utifrån två aktuella styrdokument under 

sin grundskoletid. Det är troligen en av flera orsaker till att elevernas kunskaper inom 

algebraområdet ser ut som de gör. De har inte fått de algebrakunskaper med sig som beskrivs i 

centrala innehållet i Lgr 11, för årskurserna 1-3 och 4-6 (Skolverket 2011, s. 63-64), utan kan 

genom läroplansbytet hamnat i en situation, vilken lett till att ett antal av undersökningens elever 

har brister i sina kunskaper inom området ekvationer. Dessutom saknas konkreta direktiv om 

vilka kunskaper elever i årkurs 9 ska få möjlighet att ta med sig från grundskolan, för att senare 

ges förutsättningar att fördjupa sina algebrakunskaper på gymnasiet (Kilborn, 2014, s. 432-433). 

Då vi sammanställt resultaten från diagnoser och intervjuer kan vi konstatera att ett antal elever 

har bristfällig kunskap om kommutativa och associativa räknelagarna. Det syns framförallt då 

eleverna ska utföra annulleringar (elevexempel 5, 6 och 8) i höger och vänster led i ekvationerna 

och ”missar” osynliga tecken som positiva och negativa framför både heltal och det obekanta, x. 

Även i intervjuerna med fokusgrupperna framkommer det att en elev hade svårt att beskriva 

räknereglerna, då denne gjorde försök att förklara additions och subtraktionsoperationerna med 

positiva och negativ tal, samtidigt som eleven uttryckte osäkerhet i sina egna uträkningar. Hade 

eleven kunnat se subtraktioner som öppna additionsutsagor, genom att addera heltalets invers 

och på det sättet nå det neutrala elementet 0 i de kommutativa och associativa räknereglerna 



52 

 

(Karlsson & Kilborn, 2014, s. 17-19) hade eleven troligen haft större förutsättningar att förstå de 

operationer som denne nu hade svårt att förklara och förstå under gruppintervjun. 

 

I undersökningen blev det även synligt att ett antal elever hade bristfälliga kunskaper om den 

distributiva räknelagen, i elevexempel 1 blir det synligt genom att eleven missuppfattat 3𝑥, som 

3 + 𝑥 och därigenom får ett felaktigt svar på uppgiften. Prioriteringsregeln tar vi upp som fråga i 

gruppintervjuerna och flera av eleverna kan beskriva hur operationerna med synliga 

parentestecken ska gå till, tyvärr var det få elever som löste TAe3 uppgift 6 vilken är den enda 

uppgiften som har en synlig parentes, så det är svårt att befästa elevernas kunskaper om 

prioriteringsregeln. Återigen kan vi konstatera att brister i de grundläggande räknelagarna lett till 

att eleverna har svårt att utföra ekvationslösningar korrekt. Vi håller därmed med Karlsson och 

Kilborn då de poängterar vikten av att elever tidigt får lära sig ovanstående räknelagar grundligt 

och att de förstår att dessa kan förekomma i olika former, som olika strategier inom aritmetiken 

för att kunna utveckla sina kunskaper vidare för att sedan använda dessa räknelagar och 

strategier i algebra (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 15-20). 

Vidare kunde vi se att elevernas kunskaper om likhetstecknets och det obekanta, x, innebörder 

var ofullständiga, vilka anses som speciellt viktiga kunskaper vid ekvationslösning (Bergsten 

m.fl. 1997, s. 51-52). De bristande kunskaperna om dessa centrala och viktiga begrepp ledde till 

att eleverna kom fram till felaktiga rötter till ekvationerna och i de fall då eleverna trodde att det 

obekanta talet, x, hade olika rötter beroende av om de befann sig till höger eller vänster om 

likhetstecknet, kommer troligen få mycket stora svårigheter att vidareutveckla sina matematiska 

kunskaper om inte kunskapsluckorna uppmärksammas och korrigeras. 

Ytterligare blev vi uppmärksamma på att nio elever löste TAe2 ekvationerna och fem elever 

löste TAe3 ekvationerna med informella lösningsmetoder vilka endast går att genomföra vid 

enklare ekvationer och inte är generella metoder. Utan formella lösningsmetoder kommer de 

eleverna få svårt att vidareutveckla sina ekvationslösningsstrategier och lösa ekvationer av högre 

grad än förstagradsekvationer. Dessutom tyder de få elevsvaren på uppgifterna 3, 4, 5 och 6 

(TAe3) på att elever som endast kan lösa ekvationer med informella lösningsmetoder inte har 

tillräckliga kunskaper att lösa de uppgifter där, ekvationen eller svaret, bestod av rationella tal, 

här negativa tal och bråktal (Bergsten m.fl. 1997, s. 60-64). Dessutom redovisade sex respektive 

två elever endast svar på uppgifterna i diagnos TAe2 respektive TAe3, och dessa svar visar inte 
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vilka kunskaper eleverna har i ekvationslösning och om de använt informella eller formella 

lösningsmetoder, vilket gör att dessa elevsvar inte gått att analysera ur kunskapssynpunkt. 

 

Vi förstod av undersökningens resultat att elever saknar tillgång till eget fördjupat matematiskt 

tänkande, RMT, och orsakerna till att elevernas algebraiska kunskaper kan kopplas till brist på 

flera av tankeredskapen. Anledningen till det är att elevernas kunskaper byggs upp från färdiga 

räknemodeller, genom att de tidigt får lära sig att utföra mycket av skolmatematiken som 

mekaniskt räknande. Det ”mekaniska räknandet” ser flera av de forskare vi uppmärksammat, 

som en orsak till elevers bristande algebrakunskaper, då de anser att det mekaniserade räknandet, 

står i vägen för en djupare matematisk förståelse och som skulle kunna ge eleverna möjlighet att 

utveckla flera olika strategier kring räknelagarna (af Ekenstam & Nilsson, 1979, s. 64; Olteanu 

2000, s. 26; Kinard & Kozulin, 2012, s. 118-119). Skulle eleverna i stället få utgå från hur man 

tänker och vilka tankeredskap man använder i olika moment anser vi att eleverna skulle ges helt 

andra förutsättningar till fördjupat matematiskt tänkande, RMT. Om elever redan från första 

klass fick börja med att utforska och använda de erfarenheter i matematik som de har med sig in i 

skolan, och därifrån bygga på, dessa egna erfarenheter, utifrån de fyra huvudgrupperna i 

tankeredskapen: tecken och symboler, grafiska/symboliska konstruktioner, formler och 

ekvationer och framförallt tankeredskapet matematiskt språk anser vi att man bygger 

matematikkunskaperna från grunden och eleverna skulle undvika de brister i ekvationslösning vi 

fått se i undersökningen. Här följer några exempel på hur olika tankeredskap skulle kunnat ha 

inverkat på elevernas lösningar. 

 

Förståelsen för de kvantitativa symbolerna: additions-, subtraktions- och likhetstecken, vilka har 

flera betydelser (Kinard & Kozulin, 2012, s. 121-122). Redskapen hade kunnat hjälpa elever som 

inte förstått eller sett de ”osynliga” additions- och subtraktionstecknen (Elevexempel 5 och 6) 

samt eleven som i gruppintervjun beskrev att denne upplevt svaret i uppgift 1 i TAe3 (bilaga 3), 

som ”konstigt”, då detta blev negativt. Det bekräftar även Christou och Vosniadou i sin 

undersökning från 2012, att elever i första hand väljer att besvara uppgifter med naturliga tal 

(Christou & Vosniadou, 2012). Redan år 1976 kom af Ekenstam och Nilsson fram till att elever 

fick högre lösningsfrekvens om svaret var naturliga tal. Dessutom visade af Ekenstam och 
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Nilssons resultat att eleverna hade svårt att se skillnad på exempelvis minustecknet, som negativt 

tal eller som symbolen för subtraktion (af Ekenstam & Nilsson, 1979, s. 62). 

Förståelsen för tankeredskapet: ekvationer, i vilket likhetstecknet spelar en huvudroll genom att 

det matematiska innehållet till vänster ska, oavsett operationer som utförs, vara ekvivalent med 

matematikinnehållet till höger (Kinard & Kozulin, 2012, s. 38-39). Redskapet hade kunna hjälpa 

de elever som löste uppgifter med obekant, x, i båda leden och vilka de besvarade med två olika 

värden för x, att inse att det inte gör utsagan sann. Även Küchemann kom fram till att elever har 

svårt att acceptera bokstävers innebörd, även om elev klara av aritmetiska operationer med 

heltal, har de svårt att utföra samma operation med obekanta tal (Küchemann, 1978, s. 26). 

Förståelsen för tankeredskapet: matematiskt språk, vilket har dubbla roller, dels en förmedlande 

roll och dels en konstruktiv roll, att skapa tankar (Kinard & Kozulin, 2012, s. 39). Redskapet 

hade kunnat hjälpa eleverna att formulera sina egna ekvationslösningsstrategier och se samband 

mellan olika områden i matematiken. Palm har, som tidigare beskrivits förklarat det på följande 

vis: Utan goda kunskaper i algebra ingen god kunskap i matematik och det gäller både skriftligt 

och muntligt (Palm, 2014, s. 464). Då de elever som deltagit i undersökningen troligtvis inte fått 

möjlighet att utveckla tillräckliga kunskaper om dessa tankeredskap eller ”matematikgrammatik” 

kan det vara förklaringen till elevernas otillräckliga matematiska språk, kanske beroende på att 

undervisningen varit ”bunden” av läroboken och elevernas lärare inte gett eleverna tillräckligt 

mycket utrymme att diskutera uppgifter och matematik med varandra. 

Ytterligare orsaker till att elevernas kunskaper ser ut som de gör är att de inte fått lära sig att se 

samband mellan aritmetik och algebra, de tror att de olika matematikområdena är avgränsade och 

har inte fått möjlighet och hjälp till att se och förstå att matematikens olika områden hänger ihop, 

Herscovics och Linchevski kallar det för A cognitive gap between arithmetic and algebra och det 

här gapet beror till stor del på att eleverna saknar goda kunskaper i räknelagarna och förstår 

innebörden av det obekanta talet, x, samt innebörden av likhetstecknet (Herscovics & 

Linchevski, 1994). I vår undersökning har flera elever brister i sina algebrakunskaper liknande 

de ovanstående, särskilt de elever som inte förstått att det obekanta talet, x, har samma värde 

oavsett om det står i höger eller vänster led i ekvationen, visar dessa brister. Även den 

undersökningen som Alibali, m.fl. har utfört visar även den att elevernas svårigheter med 
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ekvationslösning kan bero på att de har svårigheter att förstå likhetstecknets innebörd (Alibali 

m.fl. 2006, s. 310). 

Flera av elevernas diagnosresultat visar att de i första hand söker efter svar som består av 

naturliga tal, som Christou och Vosniadou påtalar i sin undersökning från 2012. Det blev tydligt 

då en elev funderade över om svaret till TAe3 Uppgift 1 (bilaga 3) som blev −3, verkligen 

kunde vara korrekt. 

Alla dessa orsaker sammantaget spelar en gemensam roll för hur elevernas kunskaper i 

ekvationslösning ser ut. Givetvis skiljer det sig från person till person vilken av ovanstående 

orsaker som spelar störst roll för den givna individens kunskaper. Det vi uppmärksammat och 

förvånat oss i vårt examensarbete är att flera tidigare undersökningar pekar på liknande 

problematik under en lång tidsperiod vad gäller elevers kunskaper inom ekvationslösning, 

samtidigt som vi i Sverige haft flera olika styrdokument under den givna perioden och det ändå 

blir ungefär samma resultat vid de olika undersökningarna, nämligen att elevers 

algebrakunskaper:  

 Beror på elevens brister i förståelse för hur räknelagarna används 

 Beror på elevens brister i förståelse för matematiska tecken som exempel additions-, 

subtraktions- och multiplikationstecken. 

 Beror på elevens brister i förståelse för innebörden av likhetstecknet 

 Beror på elevens brister i förståelse för det obekanta talet (bokstäver) 

8.4. Förslag till förbättringar 

Om elever i svenska grundskolan ges möjligheter till att utveckla sina matematikkunskaper 

genom att redan från första klass bygga upp sina tankeredskap och att vi som lärare konsekvent 

arbetar för att elevers förståelse för räknelagar, strategier och matematiskt tänkande byggs på en 

allsidig grundplattform. Samt att eleverna uppmärksammas på de samband som de olika 

räknelagarna har gemensamt med olika matematikområden. Genom att uppmuntra eleverna att 

själva använda det matematiska språket genom att beskriva olika begrepp och tankeredskap och 

låta eleverna ta till sig dessa parallellt med att de olika räknesätten utforskas och utvecklas. Det 

talade språket leder vidare till att elevernas förståelse för matematikens olika företeelser stärks. 
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Genom att förstå de matematiska tankeredskapen, som just redskap, vilka kan användas i alla 

matematiska sammanhang och räknesätt, blir det sedan lättare att generalisera matematiken. 

Elevernas matematiska tänkande och förståelse hjälper dem därefter att sortera och organisera 

olika data logiskt. Har eleverna hittat sitt eget matematiska tänkande är det lättare att motivera 

dem till att fördjupa sina matematiska kunskaper. Om dessa möjligheter ges är vi övertygade om 

att elevers kunskaper inom algebra skulle kunna stärkas och utvecklas, så att kommande 

mätningar internationella (TIMSS 2015) skulle visa att elever i svenska skolan har lika goda eller 

bättre kunskapsnivåer som genomsnittet av de deltagande nationerna. Samt att i de nationella 

mätningarna nå ännu bättre lösningsfrekvenser än i de tidigare, NU-92 och NU-03, där svenska 

elever hade ca 90 % lösningsfrekvens på enklare ekvationer. 

Ett annat förslag är att använda Diamant och andra diagnoser, frekvent i alla åldrar, och utifrån 

elevernas resultat och påföljande individuella kartläggning, planera och genomföra undervisning 

i matematiken som på så sätt kan bli mer individanpassad 

Ytterligare förslag till förbättringar är att göra stödsatsningar inom olika matematikområden. Ett 

exempel är A Double Dose of Algebra i USA, vilket är en satsning som går ut på att ge elever 

dubbelt så mycket algebraundervisning under en period för att ge dem ett kunskapskoncentrat till 

fördjupade algebrakunskaper (Cortes m.fl. 2013). Ett annat exempel är en Mattesatsning som 

genomfördes med elever, vilka riskerade att inte uppnå kunskapsmålen för godkänt i årskurs 7.2 

  

                                                           
2 Mattesatsningen genomfördes under två veckor i januari 2014, vid en grundskola F-9 i Stockholms län. 



57 

 

8.5. Förslag till vidareforskning 

Under arbetet med vår undersökning har vi kommit fram till flera förslag till vidare forskning. 

Sverige har deltagit i internationella undersökningar sedan starten 1964, och med några få 

undantag nått låga resultat fram till dagens datum. Samtidigt har läroplanerna för grundskolan 

bytts ut och förnyats vid flera tillfällen under perioden: 1969, 1980, 1994 och senast 2011. Trots 

nya läroplaner har de internationella resultaten fortsatt att var låga och det vore intressant och 

läsa mer om det finns några samband eller inte, mellan Sveriges läroplaner och internationella 

undersökningar. På vilket sätt skiljer sig Sveriges läroplansutveckling i jämförelse med vårt 

grannland Finland, då Finland har en mycket bättre placering i de internationella 

undersökningarna TIMSS rankinglistor.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

Undersökning genom diagnostisering i matematik för 

examensarbete Cicci Barkåker och Georgia Butzias Issa vt 2014 
 

Vi, Cicci Barkåker och Georgia Butzias Issa, är två lärarstudenter i matematik som går vår näst sista 

termin på lärarprogrammet för högstadiet 7-9 vid Södertörns högskola. Vi arbetar med ett 

examensarbete, uppsats i matematik, och vill därför genomföra två diagnoser i matematik och 

gruppintervjuer med elever vid xxxxx skola för att kartlägga en del av elevkunskaperna inom algebra – 

ekvationer. Vår avsikt är att genomföra undersökningen i årskurs 9. 

Diagnoserna är Skolverkets Diamantdiagnoser TAe2 och TAe3 och varje diagnos beräknas ta ca 10 

minuter att genomföra, vilket betyder ca 20-30 minuter totalt med information och utdelande och 

insamlande av materialet.  

För att komplettera elevernas diagnosresultat tänker vi genomföra ett par gruppintervjuer med elever 

från varje klass. Intervjuerna berör endast de uppgifter som eleverna fått vid diagnostiseringen och är till 

för att vi studenter ska få en mer komplett bild av elevernas kunskaper i de givna ekvationerna. 

Vi har dessutom för avsikt att genomföra intervjuer med de undervisande matematiklärarna för att 

komplettera elevernas svar om hur undervisningen inom ekvationstemat ser ut i den aktuella 

elevgruppen och därigenom få en möjlighet att ytterligare belägga elevernas svar kring de aktuella 

uppgifterna. Lärarintervjuerna är informella och kommer att genomföras efter elevintervjuerna. 

I enlighet med forskningsetiska regler kommer vi att ta följande hänsyn: 

Konfidentialitetskravet – elever som deltar i undersökningen kommer att anonymiseras, det vill säga att 

inga namn på elever, lärare eller skola kommer att finnas med i arbetet då det läggs fram för 

examination. Det här anonymitetskravet är till för att skydda alla deltagande elever och lärares 

identiteter och förhindra eventuella personliga svårigheter i framtiden. 

Informationskravet – deltagande elever informeras om vad deras svar kommer att användas till. 

Samtyckeskravet – eleverna samtycker till att delta i intervjuerna, de uppmärksammas om att vi 

kommer att använda resultatet i vårt examensarbete. 

Nyttjandekravet – resultaten av våra undersökningar, diagnoser och intervjuer, kommer endast att 

användas i vårt examensarbete och kommer därefter att makuleras. 
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Undersökning i matematik med elever vid xxxx skola vt 2014 
 

Vi är två lärarstudenter från Södertörns högskola, Cicci Barkåker och Georgia Butzias Issa, som skriver en 

uppsats i matematik.  

För att kunna göra det kommer vi att genomföra en undersökning med elever i årskurs 9 vid xxxx skola 

under april 2014. Undersökningen görs med två diagnoser, test i matematik området ekvationer, med 

samtliga elever och därefter önskar vi intervjua elever om de uppgifter de genomfört i diagnosen. 

Intervjuerna kommer att ske i grupp med 5-6 elever och berör endast de matematikuppgifter – 

ekvationer, som eleverna utfört. Anledningen till intervjuerna är för att eleverna ska kunna beskriva hur 

de kommit fram till resultaten i uppgifterna och att vi studenter ska kunna få fram en tydligare bild av 

elevernas kunskaper. 

Intervjuerna kommer att spelas in under tiden och endast användas av oss studenter för vårt 

examensarbete, efter arbetets slut kommer vi att radera alla ljudfiler. 

Eleverna kommer att vara helt anonyma i vårt examensarbete, men vid undersökningstillfället kommer 

vi att använda elevernas förnamn för att kunna koppla ihop den skriftliga diagnosen med intervjun och 

därigenom få en bild av elevens kunskaper. 

 

Elevens namn och klass: 

 

________________________________________________________________________________ 

Markera ett alternativ: 

 

 Jag ger tillstånd för ovanstående elev att delta i gruppintervju i matematik. 

 

 Jag ger inte tillstånd för ovanstående elev att delta i gruppintervju i matematik

x 
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Bilaga 2  
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Bilaga 3
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Bilaga 4 

Intervjufrågor fokusgrupper 

Vad känner ni för algebra i allmänhet? 

Hur upplevde ni de här Diamantdiagnoserna allmänt? 

Var det någon skillnad i svårighetsgrad på de två diagnoserna TAe2 och TAe3? 

Beskriv vilka uppgifter som var lätta/svåra i TAe2? Beskriv på vilket sätt? 

Hur kom ni fram till värdet för x? 

Vad betyder likhetstecknet? 

Beskriv vilka uppgifter som var lätta/svåra i TAe3? Beskriv på vilket sätt? 

(Vilka räkneregler har ni använt vid lösandet av uppgifterna? Annulleringslagar? 

Prioriteringsregeln? Räkning med bråk?) 

Är det någon som vill tillägga något? 

 


