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1. Inledning 
 

Elevernas förståelse och kunskaper i algebra är väldigt varierande och många forskare har 

studerat elevers förkunskaper från grundskolan inför gymnasiet, t. ex Persson och Wennström 

(2002). De poängterar vikten av att noga analysera elevernas fel för att bygga en stabilare 

grund för algebran innan man kan arbeta vidare. Eftersom elevers kunskaper i algebra är 

varierande och i flera fall bristande bör man fundera kring hur man som lärare lägger upp 

undervisningen i algebra. Palm (2008) anser att algebra är för matematik som vad grammatik 

är för ett språk.  Han noterar av sina erfarenheter som lärare att hans elevers kunskaper i 

algebra varierar i hög grad och kommer fram till att man som lärare t. ex kan använda sig av 

motexempel för att skapa ytterligare fördjupad förståelse för algebran. Med dessa motexempel 

kan man göra elever uppmärksamma på vissa begränsningar i olika metoder. Algebra 

uppfattas av eleverna som något svårt och Bergsten (1997) skriver att en förklaring till detta är 

att den algebraiska aktiviteten omfattar många olika områden, som han kallar den algebraiska 

cykeln, vilken innefattar översättningar, omskrivningar och tolkningar. 

I den här empiriska undersökningen studerar jag vanliga algebraiska fel som elever, i 

matematik 2a, gör när det de löser uppgifter på ett klassrumsprov om räta linjens ekvation, 

ekvationssystem och förenkling av uttryck. Min förhoppning är att jag och även andra lärare, 

ska ha nytta av studiens resultat för att få en bättre förståelse för vad eleverna gör för fel. 

Studien kan få mig, lärare och blivande lärare att fundera ytterligare kring sin undervisning i 

algebra och på så sätt utveckla den för att öka elevernas förståelse. Mer eller mindre all 

matematik bygger på algebra vilket gör att jag tycker detta område är intressant att studera. 

Studien har utgått från kvalitativa intervjuer med fyra elever på en gymnasieskola där jag varit 

placerad för min verksamhetsförlagda utbildning. Eleverna går andra året på vård- och 

omsorgsprogrammet och läser matematik 2a. Även om jag utbildar mig till gymnasielärare, 

vilket även denna studie är inriktad på, tror jag att studien även kan användas av lärare som 

undervisar i grundskolan eftersom det är där algebran introduceras för eleverna först.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

I den här studien intervjuas gymnasieelever utgående från deras resultat på ett prov om bl.a. 

räta linjens ekvation, ekvationssystem och förenkling av uttryck. Syftet är att undersöka vilka 

områden inom detta eleverna har svårigheter med. För att uppnå detta syfta besvaras följande 

forskningsfrågor: 

 Vilka svårigheter uppvisar gymnasieelever, som löser matematik 2a, när de löser 

uppgifter om räta linjens ekvation, ekvationssystem och algebraiska uttryck? 

 Hur behärskar elever, som läser matematik 2a, olika representationsformer för räta 

linjens ekvation och omformuleringar mellan dem? 
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3. Bakgrund 

 

I det här avsnittet kommer först vissa begrepp att tas upp som används i undersökningen. 

Efter begreppen kommer den tidigare forskningen att studeras och även här tas en del begrepp 

upp som kommer att användas i den senare diskussionen. 

3.1. Begrepp 
 

För att tydliggöra framläggningen av den tidigare forskningen som presenteras i bakgrunden 

förklaras här ett par begrepp. 

En representation kan förklara ett matematiskt begrepp. Ett matematiskt begrepp kan 

uttryckas med flera olika representationer, d.v.s. olika representationsformer, t. ex tabell, 

grafiskt, med ord eller algebraiskt. Med omformulering mellan representationsformer menas 

att man växlar mellan olika representationer, t. ex att en funktion som uttrycks algebraiskt 

översätts till en graf, alltså uttrycks grafiskt. 

 

3.2. Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning om tidig algebra- och algebraundervisning i skolan. Framförallt 

berör forskningen missuppfattningar och vanliga fel, som elever gör inom algebran. I 

kursplanerna för matematik 1a-c berör man endast representationer av vissa geometriska 

objekt och det är inte förens i matematik 2a-c som man berör geometrin analytiskt och binder 

samman geometriska och algebraiska begrepp (Skolverket, 2016). Nedan beskrivs en del 

forskning som visar på vanliga fel elever gör, samt begrepp för att analysera elevers 

matematiska lärande. Detta kommer att vara till stöd för att diskutera resultatet av 

intervjuerna. 

Sfard (1991) har studerat tidigare litteratur i området kring elevers matematiska inlärning. 

Hon sätter begrepp (concept) mot begreppsbild (conpection) och menar att begrepp återger en 

matematisk idé, en teoretisk konstruktion i något som hon kallar universe of ideal 

[mathematical] knowledge, som översatt blir universum av ideal [matematisk] kunskap. 

Begreppsbilden är istället en anhopning av representationer och andra associationer som 

utmärks av något som kallas universe of human knowing, som översatt blir den universum av 

mänsklig kunskap. Om begreppsbilden av ett matematiskt begrepp beskrivs och hanteras ett 

abstrakt objekt namnges den en strukturell föreställning till skillnad från operationell 
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föreställning där begreppsbilden beskrivs och hanteras av processer eller algoritmer. Sfard 

(1991) hävdar att den strukturella och operationella begreppsbilden är varandras supplement 

och för att få ytterligare perspektiv och djup matematisk förståelse är båda nödvändiga. Hon 

skriver även att den strukturella begreppsbilden är svårare och mer avancerad än den 

operationella begreppsbilden. Av den anledningen används den operationella begreppsbilden 

första vid inlärningen av ett nytt begrepp. Vid både begrepp och vid problemlösning 

samspelar både operationella och strukturella föreställningar där hon kallar omformuleringen 

från att se begreppsbilden som process (operationella) till ett objekt (strukturella) för 

reifikation. Gray och Tall (1994) gör även de en liknande uppdelning av den matematiska 

inlärningen. De kallar uppdelningen för duality between process and concept, som översatt 

blir dualitet mellan process och begrepp. De studerar både hur elever använder symboler för 

att representera en process och processens resultat. Vissa elever har svårt att förstå att två 

saker kan representera samma sak. Gray och Tall (1994) hävdar att när elever under 

matematisk problemlösning inte bara förstår hur man löser uppgiften (process) eller förstår 

begreppet (concept) utan även lyckas växla mellan förståelse av processen och av begreppet 

uppnår de vad forskarna kallar procept, där de förstår både processen och dess resultat. 

Persson (2010) genomförde en studie om räta linjens ekvation med första årets 

gymnasieelever på naturvetar- och teknikprogrammet och ett år senare en uppföljande studie 

med samma elever. Han ville huvudsakligen se om eleverna förklarade ett linjärt samband 

som en process, ett objekt eller en kombination av dem, likt Gray och Tall (1994). En av 

frågorna gällde huruvida eleverna visade tecken på Sfards (1994) begrepp reifikation. 

Resultaten från studien av Persson (2010) visade att en majoritet av eleverna (51%) i början 

av gymnasiestudierna enbart använde sig av numeriska förklaringar av sambandet mellan x 

och y i räta linjens ekvation. Endast ca 10% når en reifikation genom att kunna förklara det 

linjära sambandet som ett algebraiskt objekt. Ett år senare kunde ca 30% av eleverna använda 

flera representationsformer och de flesta numeriska representationerna (räta linjen som ett 

operationellt begrepp) hade ersatts av grafiska representationer (räta linjen som strukturellt 

begrepp definierat av med tabeller eller grafer). 

En stor del av algebraundervisningen fokuserar huvudsakligen på hantering av symboler, t. ex 

för att lösa ekvationer, och mindre på att omformulera matematiska problem till andra 

representationer. Brenner m. fl. (1997) skriver att elever har svårt att omformulera grafiska 

representationer, som grafer eller tabeller, till algebraiska representationer, t. ex ett 

funktionsuttryck. De delar upp elevers tillvägagångssätt vid lösningen av algebraiska problem 
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i två delar, färdigheter i problemrepresentationer (problem representation skills) och 

färdigheter i symbolhantering (symbol manipulation skills). Med färdigheter i 

problemrepresentationer anser de elevers förmåga att konstruera och använda sig av grafer, 

tabeller etc. Med färdigheter i symbolhantering avser de elevers förmåga att använda 

aritmetiska och algebraiska lösningsprocedurer. Denna studie fokuserar på high school elevers 

(femtonåringars) förmåga till omformuleringar och användning av olika representationer i 

algebra. Undervisningen i en av de tre studerade klasserna fokuserade på att arbeta med olika 

representationer, både föreläsningar och uppgifter för eget arbete. De resterande två klasserna 

undervisades enligt den vanliga kursplanen. Resultaten av studien visar att de eleverna som 

arbetat med flera representationer presterade bättre i uppgifter, där man huvudsakligen skulle 

omformulera algebraiska samband till grafiska. Däremot visade de sämre förståelse av 

symbolhanteringen i algebra. 

Birgin (2011) genomförde en studie med elever i årskurs 8, där målet var att se hur elever 

hanterar linjära funktioner algebraiskt och grafiskt. I studien skulle eleverna ta fram lutningen 

för en linjär funktion. Resultaten visade att eleverna hade stora problem med 

omformuleringen både från en grafisk till en algebraisk representation och omvänt. Dock 

visade resultaten på att elever lyckades något bättre med att lösa uppgiften algebraiskt än 

grafiskt. Även Nathan och Kim (2007) visade i en studie att elever i årskurs 8 hade problem 

med samma omformuleringar som ovan. Carpenter m.fl. (1981) gav i en undersökning av 

elever i sjutton års ålder en linjal och ett papper med både x- och y-axeln utritade. I 

undersökningen var det tänkt att eleverna skulle konstruera grafen för en given affin funktion 

samt skriva affina funktionen av den graf de fick. Av eleverna som genomförde 

undersökningen var det en femtedel (ca 17%) som kunde konstruera grafen utifrån en 

funktion medans endast en tjugondel (ca 5%) kunde skriva ut funktionen av grafen de fick. 

Resultatet visar att omformuleringen från en algebraisk till en grafisk representation är svår 

och att den omvända omformuleringen är ännu svårare.  

En kvalitativ studie av Adu-Gyamfi & Bossé (2013) med elever i highschool (18 år) visade att 

många elever kunde växla mellan olika representationer av en affin funktion. Trots att vid 

ytterligare intervjuer visade eleverna på begränsad förståelse för ämnet. Kunskaper om 

representationer av matematiska begrepp innebär alltså inte nödvändigtvis förståelse av 

begreppen. De hävdar att däremot en allmän matematisk förståelse kan leda till en större 

förståelse av hur olika representationer kan användas. 
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Panasuk (2010) genomförde en studie om hur elever i middle school (12 år) uppfattar affina 

funktioner. Den visade på att eleverna använde sig av något som hon kallade manipulate with 

representations som översatt blir manipulation av representationer. Resultatet visade att 

elever hade svårt att se att olika saker kunde representera samma relation, t. ex att en tabell 

även kan ritas som en funktion. 

I en studie av Even (1998) undersöktes hur skickliga 152 collegestudenter var i att växla 

mellan en representation till en annan. I studien användes liknande funktioner som 

studenterna stött på under sina kurser. Resultaten visade att många elever hade problem med 

att arbeta och flytta sig mellan representationer. Studien visade även att elever som studerade 

grafer mer globalt var bättre på att se relationen grafiskt till algebraiskt, än de studenter som 

mer fokuserade på att studera grafer lokalt och mer specifikt. 

I en undersökning av Hattikudur m.fl. (2012) skulle 180 elever i årskurs sex till åtta rita grafer 

innehållande lutning och skärning i y-axel med hjälp av algebraiska problem. Studien visade 

att eleverna hade mer problem med att rita ut y-axeln korrekt än vad de hade med lutningen, 

vilket forskarna hävdar är orsaken till att eleverna kan relatera lutningen till verkligheten, som 

en kulle eller berg. Studien visar att elever har svårt att växla mellan algebraiska och grafiska 

representationer men samtidigt visade den på tydligt förbättring mellan eleverna i årskurs åtta 

mot eleverna i årskurs sex. 

Sammanfattningsvis visar forskningen att elever ofta har svårigheter i att växla mellan olika 

representationer i algebraiskt uppgifter i räta linjens ekvation, både algebraiskt till grafiskt 

samt, det omvända, grafiskt till algebraiskt. Forskningen påvisar att elever har svårt att förstå 

att flera representationer visar på samma matematiska begrepp. Många elever visar på god 

förståelse för symbolhantering vid lösning av uppgifter men inte i omformuleringen till en 

annan representation. Stor del av algebraundervisningen fokuserar huvudsakligen på 

hantering av symboler för att lösa uppgifter. Forskning visar på att elever som får 

undervisning i olika representationsformer visar på större förståelse för hur man växlar mellan 

dem, däremot tappar de i hanteringen av symboler. 

  



7 
 

4. Metod 

 

I det här avsnittet tas först insamlingsmetoden och urvalet för undersökningen upp. Efter det 

en presentation av etiska ställningstaganden och tillförlitligheten för att sedan övergå till hur 

intervjuerna genomförde och dess uppgifter som gavs. Avsnittet fortsätter sedan med 

analysmetoden och avslutar med en metoddiskussion. 

 

4.1. Insamlingsmetod 

 

Den här studiens data består av kvalitativa intervjuer med fyra elever på vård- och 

omsorgsprogrammet som läser matematik 2a. Intervjuerna med eleverna genomfördes enskilt 

och genomfördes under senare hälften av en 90-minuterslektion. Eleverna plockades ut en och 

en och efter intervjuerna var de lediga. När man vill veta vad informanterna tycker samt hur 

de tänker skriver Bryman (2011) att kvalitativa intervjuer skall användas. Den här studien 

undersöker elevers tillvägagångssätt och förståelse av matematiska uppgifter de genomgått i 

matematikundervisningen. De områden som undersöks är uppgifter i algebra utifrån ett prov 

som behandlar räta linjens ekvation, andragradsekvationer, potensekvationer, ekvationssystem 

och uttryck med fokus på de uppgifter som eleverna inte klarar på ett prov de nyligen 

genomfört. Under intervjun får eleverna lösa uppgifter av samma slag som från provet men 

med lite justeringar för att inte efterlikna provet helt. När de löser uppgifterna under intervjun 

ska de även förklara vad och varför de gör som de gör. Med dessa uppgifter som grund 

undersöks hur eleverna utför och förklarar de matematiska uppgifterna. Därför är 

datainsamling med hjälp av kvalitativa intervjuer lämpligt för denna studie. Bryman (2011) 

ger stöd för detta och hävdar att fördelen med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan 

vara flexibel och frågorna kan anpassas efter situationen till skillnad från exempelvis en 

enkätundersökning, där det är svårare att fördjupa sig i informanternas tankar och synpunkter. 

Bryman (2011) nämner vikten av att som intervjuare kunna vara flexibel med vilka frågor 

som ställs. Beroende på vad informanten ger för svar kan flexibiliteten hos intervjuarens 

frågor driva fram ytterligare svar som kan vara viktig för forskningen.  

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer och i den här studien används semistrukturerade 

intervjuer med stöd av Bryman (2011). Han skriver att när en semistrukturerad intervju 
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genomförs används en intervjuguide där olika frågor eller teman kan vara listade. Dessa 

frågor och teman är till hjälp för intervjuaren så att fokus på det som är viktigt hålls. Han 

menar att semistrukturerade intervjuer är lämpligt för oerfarna och orutinerade intervjuare. 

Intervjuguiden är till för att stötta intervjuaren att föra intervjun framåt. De frågor som är 

listade i intervjuguiden behöver inte följas efter en viss ordning utan kan variera beroende på 

situationen, bara man berör de teman eller områden som efterfrågas i studien. Det finns även 

utrymme att som intervjuare ställa följdfrågor om tillfälle finns och om det uppfattas som 

något som kan leda till mer uttömmande svar. En intervjuguide, se bilaga, har utformats för 

denna studie med stöd av Bryman (2011)  som nämner att detta ger informanten frihet och 

möjlighet att utforma sina svar.  

4.2. Urval 

 

Det fanns ett antal faktorer som påverkade urvalet av informanter till studien som utförts. På 

grund av en tidsaspekt utfördes studien under en verksamhetsförlagd utbildning på en 

gymnasieskola i Linköping. Det ledde till att urvalet av klass och elever begränsades till just 

handledarens klasser och elever. Studien omfattade en klass med tio elever och deras 

provsvar. Intervjuerna hölls med fyra av dessa elever, vilket berodde på tidsaspekten då så väl 

genomförandet av intervjuerna, transkribering som analys ska hinnas med. 

För att kunna undersöka elevers tillvägagångssätt och förståelse för vissa algebraiska problem 

utfördes studien på elever i en klass där ett prov nyligen utförts. Informanterna valdes genom 

ett målinriktat urval med stöd av Bryman (2011). Med målinriktat urval menas att forskaren 

väljer ut informanter som är väsentliga och relevanta för studien. Tanken var att provet skulle 

vara en indikator på vad eleverna gör för vanliga fel när de löser algebraiska uppgifter om räta 

linjens ekvation, andragradsekvationer, potensekvationer, ekvationssystem och förenkling av 

uttryck och utefter det välja ut uppgifter till intervjun. Anledningen till att ett målinriktat urval 

gjordes var att provet inte utfördes av alla elever i klassen och att flera av de som deltog i 

provet inte försökte lösa uppgifterna. Av de tio eleverna i klassen gjorde åtta stycken provet 

och det med blandade resultat. För att klara betyget E, som motsvarar godkänt, behövde man 

15 poäng av 34. Endast en elev klarade betyget E. Tre elever hade några enstaka poäng (11-

14p) under betyget E. De resterande fyra eleverna hade nio, fem, två och noll poäng. De 

elever som valdes ut till undersökningen var eleven som klarade betyget E och de tre eleverna 

som hade några enstaka poäng från betyget E. De elever som hade noll respektive två poäng 
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försökte inte lösa uppgifterna på provet vilket ledde till att dessa uteslöts från undersökningen. 

Eleverna med fem och nio poäng hade varierande närvaro under den verksamhetsförlagda 

praktiken, så för att vara säker på att ingen intervju skulle behövas ställas in så uteslöts dessa. 

Provet handlade huvudsakligen om algebra, allt från räta linjens ekvation, ekvationssystem, 

potenser, andragradsekvationer och förenkling av uttryck. Utifrån provet valdes tre områden 

ut där det ofta förekom fel. De tre områdena behandlade räta linjens ekvation, 

ekvationssystem och uttryck. De informanter som valdes ut hade helt eller delvis inte löst 

uppgifterna som berörde dessa områden. Alla elever gick på vård- och omsorgsprogramet och 

läser matematikkursen Matematik 2a. Matematik 2a är den minst omfattade matematik 2-

kursen då matematik 2b läses av samhällsvetarprogram och 2c av naturvetar- och 

teknikprogram enligt Skolverket (2016). 

4.3. Etiska överväganden 

 

När en undersökning utförs är det viktigt att som forskare följer vissa forskningsetiska 

riktlinjer. Bryman (2011) skriver om fyra huvudkrav eller principer som är grundläggande för 

att följa de forskningsetiska riktlinjerna. Dessa huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska övervägandena i den 

här studien har utgått från dessa krav, nedan följer en kort beskrivning av vad som menas med 

dessa huvudkrav och hur det genomförts i undersökningen. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar informanterna om syftet med studien. 

Kravet går även ut på att man tydliggör för informanterna om frivilligheten i studien och att 

de har rätt att avbryta intervjun när de vill och känner för det. Innan intervjuerna förklarades 

syftet något kortfattat men tillräckligt för att ge en tydlig bild av vad som efterfrågades. Ingen 

information undanhölls medvetet utan informanterna gavs även möjlighet att fråga kring 

studien. Samtyckeskravet menar Bryman (2011) innebär att informanten själv bestämmer över 

sin medverkan. Forskaren skall alltså få samtycke från informanterna. Informanterna i studien 

fick en fråga om att medverka i undersökningen och valde helt själva om de ville ställa upp 

eller inte, som tidigare nämnt så var tydligheten kring frivilligheten viktig. Bryman (2011) 

skriver att uppgifter som ges ut av informanterna skall behandlas med hög konfidentialitet, 

vilken då kallas konfidentialitetskravet. Om exempelvis personuppgifter eller liknande 

uppgifter ges ut av informanten så skall dessa bevaras oåtkomliga för utomstående personer 

som inte deltar i forskningen eller forskarlaget. I detta fall gavs tydlig information ut innan 
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intervjun om att intervjumaterialet enbart skulle ses och behandlas av forskaren. Det som 

tydliggjordes mest var att informanternas namn inte skulle framgå i rapporten. Informanternas 

namn har byts ut mot koder med exempelvis en bokstav eller siffra, för att inte någon 

koppling till deras namn ska vara möjligt. Det sista och fjärde kravet som Bryman (2011) 

diskuterar är nyttjandekravet. Den innebär att den insamlade data enbart används i 

forskningsändamål, den får inte lånas ut för kommersiellt bruk. I den här studien som gjordes 

på elever tydliggjordes detta genom att berätta att det bara är till för forskningen, inga svar 

eller tankar skulle nå till exempelvis deras lärare. Det kan även ha lett till att de svarade så väl 

de kunde och inte behövde oroa sig för att deras ordinarie lärare skulle få tag i information för 

exempelvis betygsbedömning. 

4.4. Tillförlitlighet 

 

När en kvantitativ studie genomförs diskuterar validitet och reliabilitet, vilket kan 

sammanfattas i en kvalitativ studie med att tillförlitligheten granskas. Man diskuterar då kring 

hur tillfredsställande och noggrann datainsamlingen är. Eftersom en kvalitativ studie och 

kvantitativ studie inte utförs på samma sätt är inte validitet och reliabilitet relevant. Bryman 

(2011) skriver att vissa forskare försöker tillämpa dem i kvalitativa studier men att många 

väljer att värdesätta kvaliteten med andra begrepp. Det begrepp som ofta används är då 

tillförlighet. Bryman skriver om fyra olika mindre delkriterier som tillförlitligheten kan delas 

in i, dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

I delkriteriet trovärdighet hamnar resultatet av studiens rimlighet och kan jämföras vid intern 

validitet från kvantitativa studier. Bryman (2011) menar att det är viktigt att skapa en 

trovärdighet av resultaten och att man både säkerställer att studien genomförts efter de regler 

som satts upp och att man redogör resultaten för de personer som är med i den sociala 

verklighet som studerats. Då denna studie genomfördes under tidspress kan inte den sociala 

verkligheten helt verifieras vilket kan leda till att tillförlitligheten kan diskuteras. 

Delkriteriet överförbarhet kan enligt Bryman (2011) jämföras med extern validitet från 

kvantitativa studier. Överförbarhet handlar om i hur stor uppsträckning resultatet går att 

tillämpa i andra situationer och kontexter, med täta och fylliga svar eller beskrivningar från 

intervjuerna skapas en databas som andra forskare kan ta hjälp av och bedöma i hur stor 

utsträckning resultatet kan användas i andra kontexter. I den här studien analyseras resultatet 

med så fylliga beskrivningar som möjligt. 
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Pålitlighet är det tredje delkriteriet och kan enligt Bryman (2011) liknas vid reliabilitet, vilket 

innebär att man som forskare skall använda sig av ett granskande synsätt för att kunna 

bedöma tillförlitligheten av undersökningen. Innebörden i detta är att man skapar en 

redogörelse för alla delar i forskningsproceduren till exempel frågeställning, 

undersökningspersoner, intervjuer och så vidare. Bryman (2011) skriver exempelvis att 

kollegor kan användas som granskare för att bedöma kvaliteten på de processer som använts. 

Den här undersökningen görs inom ramen för ett examensarbete och därför kan handledaren 

betraktas som granskare av processerna. 

Det sista delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera och kan enlighet Bryman (2011) 

ses som objektivitet. Kriteriet innebär att forskaren skall agera i god tro, då samhällelig 

forskning inte kan vara helt objektiv. Forskaren skall se till att personliga värderingar inte 

influerat undersökningen och dess resultat.  

4.5. Tillvägagångssätt av intervjuer 

 

För att få ut användbar data från en intervju är det viktigt att vara väl förberedd. Bryman 

(2011) skriver om vikten av att som intervjuare vara väl insatt och förbereda en struktur för 

intervjun. Viss genomgång av litteratur och forskning gjordes innan intervjun vilket bidrog till 

att intervjuaren varit insatt i området. Tidigare nämndes att en intervjuguide, se bilaga 1, 

användes under intervjun som stöd. De övergripande områden som används som grund i 

intervjuguiden är räta linjens ekvation, ekvationssystem och uttryck. Inom varje del finns ett 

par underfrågor men även bilder och grafer som tas upp och visas vid lösning av frågor under 

intervjun. 

Att intervjun genomförs på en ostörd och stilla plats är något som Bryman (2011) styrker och 

menar gör att informanten inte behöver frukta över att någon utomstående kan notera vad som 

sägs. I den här studien genomfördes ena intervjun i ett rum mellan två klassrum och tre 

intervjuer genomfördes i elevernas tysta rum som finns utplacerade i skolan. Den första 

genomfördes i rummet mellan klassrummet men avbröts på grund av att en lärare kom in och 

förklarade att det inte var tillåtet att vara där, av säkerhetsskäl. Det ledde till att intervjun 

avbröts och fortsatte i en avlägsen del av en korridor. Bryman (2011) skriver att det är viktigt 

med välformulerade frågor som ger informanten möjlighet att svara. Eftersom eleverna i 

studien läser matematik på en mer grundläggande nivå var tydligheten i frågorna något som 
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intervjuaren var vaksam på. Bryman (2011) skriver även om vikten av att som intervjuare 

vara en bra lyssnare, för att ta vara på intressanta svar och få informanten att följa upp dem.  

I den här studien spelades intervjuerna in med inspelningsprogram på en mobiltelefon. 

Intervjuerna spelades enbart in med ljud. Detta transkriberades, se bilaga 2, efteråt noggrant 

för att kunna tolka det så bra som möjligt. De flesta ljud noterades och vissa kommentarer när 

informanten visat något utmärkande i sitt kroppsspråk har lagts till för att analysen senare 

skall bli enklare. I transkriberingen skrivs frågetecken (?) ut efter meningen om informantens 

mening uppfattas som frågandes till skillnad från om intervjuaren ställt en fråga, då skrivs 

frågetecknet ut som vanligt. En av anledningar till att spela in och transkribera en intervju är 

enligt Bryman (2011) att det finns en stor risk att informanternas tankar och formuleringar 

kring vissa frågor kan tappas i ren glömska, han nämner även att risken är stor att intervjuaren 

missar att ställa vissa intressanta följdfrågor om den sitter och antecknar vad informanten 

säger. En nackdel med inspelning är tidsaspekten, då transkriberingen är tidskrävande, dels 

beroende på hur utformningen av den är dels hur väl detaljerad den är. Ytterligare en nackdel 

är att informanterna kan känna sig nervösa och pressade av vetskapen att de spelas in. I den 

här studien förklarade intervjuaren att inspelningen enbart är till för att komma ihåg det som 

sagt och som tidigare nämnt inte lämnas ut till utomstående personer. 

4.6. Uppgifter vid intervjun 

 

I den här delen presenteras de uppgifter, som var utgångspunkt för intervjun. Intervjun 

behandlade uppgifter om räta linjens ekvation, ekvationssystem i planet och förenkling av 

uttryck. 

4.6.1. Räta linjens ekvation 

 

1. Förklara de olika variablerna i räta linjens ekvation, alltså de olika bokstäverna. y = kx + m. 

Anledningen till att ha med frågan grundades i att många elever klarade uppgifter där m- eller 

k-värde skulle räknas ut. De klarade dock inte uppgifter där de skulle räkna ut värde på x med 

hjälp av insättning av givna värden på m, k och y. Det verkade som elever inte tror att man 

kan sätta in olika värden på x och y. 

2. Vad är m-värdet på den här räta linjen och på vilka sätt och du visa det på? y = 2x + 4.  
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Tanken med uppgiften var att se om eleverna kunde visa att m-värdet blir 4 på flera sätt än att 

bara plocka ut den från funktionen. Exempel att grafiskt veta att x = 0 där grafen skär y-axeln 

och med insättning visa att y blir 4. 

3. Har vi samma m-värde var vi än befinner oss på linjen? 

 

 

 

 

 

Bild 1: Bilden som visades vid uppgift 2 och 3. 

4. Punkten (3,-2) ligger på en linje och du vet att m-värdet för linjen är 1. Vilket är linjens k-

värde? 

5. Vad är skillnaderna och likheterna mellan dessa linjer gällande m- och k-värde? 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Bilden som visades vid uppgift 5. 

4.6.2. Ekvationssystem 

 

6. Förklara vad ett ekvationssystem är och vad är det man får fram när man löser 

ekvationssystemet? 

7. Lös ekvationssystemet och förklara under tiden hur du tänker. 
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{
𝑦 = 5𝑥 − 2
𝑦 = 2𝑥 + 7

 

4.6.3. Förenkling av uttryck 

8. Förenkla och förklara hur du tänker. 

2𝑥(2𝑥 + 4) 

9. Förenkla och förklara hur du tänker. 

4𝑥2 + 2𝑥 + 2

2
 

10. Förenkla och förklara hur du tänker. 

4𝑥2 + 2𝑥 + 2

2𝑥
 

4.7. Analysmetod 

 

I den här studien används tematisk analys som analysmetod. Enligt Braun och Clark (2006) 

men även Bryman (2011) är tematisk analys en ofta använd analysmetod när kvalitativ 

forskning genomförs. Braun och Clark (2006) skriver att man genom tematisk analys 

eftersträvar att identifiera och analysera mönster i det insamlade materialet. De nämner dessa 

mönster som teman som tidigare nämnts. Då syftet med den här studien är att analysera 

vanliga fel elever gör i samband med vissa matematiska uppgifter så är det lämpligt att 

använda sig av tematisk analys. Elevernas förklaringar och tankar kan urskiljas och delas upp 

i olika teman som sedan kan analyseras. Studiens tematiska analys har utgått ifrån Braun och 

Clarks (2006) sexstegsguide. De menar att guiden inte är exakta regler som skall följas utan 

direktiv vid användning av tematisk analys. 

Första steget i en tematisk analys är enligt Braun och Clark (2006) att man skall lära känna 

datamaterialet. De menar att materialet skall transkriberas och läsas flera gånger så man som 

forskare kan få en djupare förståelse. Den här studiens analys startades med att 

transkriberingen lästes igenom flera gånger, men även att lyssna på det inspelade materialet 

för att skapa ytterligare bekantskap med det. Guidens andra steg är något som Braun och 

Clark (2006) kallar initial kodning, alltså att man kodar det insamlade materialet. Som 

forskare försöker man urskilja sådant som är intressant och markerar eller kodar detta. I den 
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här studien användes överstrykningspennor av olika färger på det som var intressant. Det som 

var av intresse i materialet kunde på så sätt organiseras i olika områden och representeras av 

en färg. Om det tredje steget skriver Braun och Clark (2006) att man sorterar koderna i olika 

teman. Forskaren skall försöka hitta samband och relationer mellan teman och de funna 

koderna. Fjärde steget innebär att huvudteman skall tas fram. Det skall finnas tillräckligt med 

material så att teman hålls ihop. Om inte så är fallet måste man fortsätta koda och fylla på. 

Det finns även risk för att teman får delas upp till underteman beroende på hur materialet ser 

ut. I fjärde steget men även i det tredje steget kan tankekartor användas för att få en 

helhetssyn av de olika temana. Nästa steg är att namnge de olika temana som tagits fram. I 

detta steg skall även en utförlig beskrivning av temat göras så det går att förstå vad det 

handlar om och hur det kopplas till undersökningens frågeställning och syfte. För att läsaren 

skall få grepp om vad temat handlar om är det viktigt att namnen på temana är tydliga, 

noggranna och verkningsfulla. Det sista steget som Braun och Clark (2006) skriver om är 

själva rapportskrivningen. De menar att det är viktigt att göra läsaren övertygad om 

undersökningens vinning och att den är i enlighet med datamaterialet. Rapporten kan beskriva 

relationer mellan teman men även jämföras mot andra teman. Rapporten skall innehålla citat 

från materialet finnas som inhägnar och styrker viktiga perspektiv. Citat skall listas och 

tydligt klargöra kopplingen till temat. Analysen i denna studie utfördes i möjligaste mån 

enligt de steg som Braun och Clark (2006) skriver och möttes ibland av vissa problem. Under 

kodningen kunde vissa områden upplevas gå in i varandra, vilket gjorde det svårt att skapa 

tydliga teman som kunde särskiljas. På grund av det här fick forskaren gå tillbaka flera steg 

för att särskilja materialet och på så sätt hitta passande teman som inte överlappade. 

4.8. Metodkritik 
 

Den här studien genomfördes med kvalitativa intervjuer av fyra elever för att undersöka vilka 

vanliga fel det gör men även hur de hanterar olika representationsformer. En möjlighet skulle 

kunna vara att, istället för analysera fyra elever kvalitativt, undersöka fler elever kvantitativt. 

Det skulle ge mer resultat att analysera däremot skulle det vara svårt att förstå hur eleverna 

tänker vilket den valda metoden har gett. Ytterligare en anledning till att undersökningen 

gjordes på enbart fyra elever kvalitativt var att många av de resterande eleverna i klassen 

visade på bristande närvaro, vilket togs upp tidigare. En idé skulle kunna vara att man 
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involverar andra lärares klasser, dock var det i slutskedet av VFUn så att organisera 

undersökningen med flertalet klasser skulle blivit tidskrävande.  

En annan kritik mot metoden att låta elever räkna uppgifter och intervjuas samtidigt är att de 

blir nervös vid själva uträkningen. De kan ha påverkats av informantens närvaro vilket kan ha 

gett vissa resultat.  
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5. Resultat 

 

Det erhållna datamaterialet kategoriserades i fyra olika teman vilka är matematisk 

kunskapsbrist, begreppsmissförstånd, matematisk förståelse och tillvägagångssätt och 

autopilot. En svårighet i att skapa teman var att de inte skulle gå in i varandra i allt för stor 

grad och av den anledningen analyserades materialet flertalet gånger. I resultatet kommer 

utdrag från transkripten exemplifiera de olika temana. 

Första temat benämns matematisk kunskapsbrist och omfattar de avsnitt eleverna visar brister 

i matematikkunskaperna i gällande område. Det andra temat kallas begreppsmissförstånd och 

omfattar elevernas felaktiga användning av matematiska ord och formuleringar. Tredje temat 

är matematisk förståelse och tillvägagångssätt och inbegriper då eleverna visar på viss 

förståelse för sina uträkningar och/eller de metoder och tillvägagångssätt de använder sig av 

vid beräkningen. Det fjärde och sista temat kallas autopilot och beskriver när eleverna 

beräknar och utför uppgifterna efter en viss strategi utan att påvisa förståelse för varför de gör 

som de gör. Vid autopilot visar eleverna inte att de förstår eller reflekterar över sitt 

tillvägagångssätt. Intervjuguiden kan som tidigare nämnts delas in i tre olika matematiska 

områden, räta linjens ekvation, ekvationssystem och uttryck. I resultatdelen kommer de fyra 

temana delas upp var för sig och inom varje tema tydliggörs skillnader genom en indelning i 

de olika områdena. I transkripten står I för intervjuaren och E1, E2, E3, E4 för respektive 

elev. 

5.1. Matematisk kunskapsbrist 

 

I det här temat kommer utdrag från intervjun som exemplifierar då eleverna visar tecken på 

brist på kunskap inom vissa matematiska områden.  

Alla elever antydde en viss kunskapsbrist vad gäller att lösa av räta linjens ekvation grafiskt. 

Vid fråga 2 svarade samtliga elever att värdet är fyra genom att titta på ekvationen. Ingen 

nämnde att de kunde lösa uppgiften genom att räkna ut det, som i detta fall var att sätta in x 

lika med noll, och finna linjens skärning med y-axel. Av eleverna kunde E1 och E2 till slut 

lista ut hur man kunde räkna ut m-värdet, dock med hjälp av intervjuaren. Här följer extrakt 

från intervjun där E1 räknar på uppgift 2: 
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I: ...vart är vi på x då? 

E1: 0 (?) 

I: Noll ja! kan vi använda oss av det för att kanske få fram k-

värdet? 

E1: Mm, ehhhh.. Att man.. Nä, jo! Att man tar 2 gånger 0. 

I: Mm, precis. Och det blir ju? 

E1: 0 

I: Då får vi att? 

E1: Då blir det plus 4. 

 

Eleverna antyder brister i omformuleringen från algebraiskt till grafiskt i uppgift 4 (se metod), 

där de ska beräkna k-värdet för linjen. E1, E3 och E4 var de som inte löste uppgiften till 

skillnad från E2 som löste den. E2 löste uppgiften helt algebraiskt genom att sätta in värdena 

för x, y och m i formeln och löste ut k algebraiskt. E1, E3 och E4 använde sig av ett annat 

tillvägagångssätt, nämligen att de alla ritade en graf enligt bild 1:  

 

 

 

 

 

Bild 1: E1, E3 och E4s lösningsmetod. 

I extraktet från intervjun nedan kan vi följa E3:s resonemang: 

E3: Det är väl det här man... så flyttar man upp så här… så vet 

man ungefär... aa.. då har man minus 2… man hoppar liksom 

så kommer 3an här.. så hoppar man ett steg så blir det samma 

hela vägen. 
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E3:s förklaring antyder brister i omformuleringen från algebraiskt till grafiskt, då hen ritar 

streck mellan y = -2 och x = 3 som E3 tagit från punkten (3, -2) känd i uppgiften. E3 inser 

sedan att m-värdet i uppgiften var 1 vilket borde vara värdet där linjen skär y-axeln. 

E1, E3 och E4 antyder även kunskapsbrister i omformuleringen från algebraiskt till grafiskt i 

uppgift 6 och 7 om ekvationssystem. Eleverna tycks ha svårt för att se att det blir en punkt 

som kan översättas i en graf. På frågan skiljer sig svaren mellan eleverna något. E2 svarade 

delvis rätt och antyder en viss förståelse för ekvationssystem. E3 och E4 svarade båda att man 

med ett ekvationssystem får ut ett x-värde. De nämnde inte något om y-värdet utan påmindes 

om det av intervjuaren under lösningen av ekvationssystemet med valfri metod. Nedan följer 

utdrag från intervjun med E4 som illustrerar detta:  

I: Vad gör du med x:et då? 

E4: Mm, just ja. Då sätter vi in det i en utan dem här. 

 

E1 visste att både ett x- och y-värde ska räknas ut för att lösa ekvationssystemet. E1 kunde 

dock inte förklara grafiskt vad x- och y-värdet betydde. De slutade med att intervjuaren 

förklarade för E1 att det är linjernas gemensamma punkt som man räknar ut, alltså den punkt 

där linjerna skär varandra. Här följer utdrag som åskådliggör detta: 

E1: Ehh… man får veta vad x är och man får veta vad y är. 

I: Var då nånstans? 

E1: Va (?) 

I: Var nånstans? För här har du ju två stycken linjer va? 

E1: Aa 

I: När du säger att man får fram ett x och ett y.. det gör man 

absolut, men var då någonstans? Förklara lite kring det. 

E1: *fniss* 

I: Om du har två linjer... 

E1: Aa 

I: Deras gemensamma lösning va? 

E1: Aa 

I: Det är alltså? (visar lite med händerna) 

E1. Aa, på mitten 
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På uppgift 1 om räta linjens ekvation, skulle eleverna diskutera räta linjens ekvations 

variabler. E2 diskuterade alla variabler (x, y, m och k) medan E1, E3 och E4 enbart 

diskuterade m- och k-värdet. E1, E3 och E4 antyder kunskapsbrist i omformuleringen från 

algebraiskt till grafiskt. Eftersom bara m- och k-värde diskuteras tyder det på att eleverna 

enbart ser räta linjens ekvation framför sig och plockar ut det som anses viktigt eftersom x 

och y utesluts.  

E1, E3 och E4 antyder även brister i omformuleringen från grafiskt till algebraiskt. De 

diskuterade användningen av k-värdesformeln för att få fram lutningen i uppgift 4. Alla 

konstaterade att man behöver två stycken punkter för att kunna använda sig av formeln. 

Eftersom uppgiften bara gav en punkt skulle man göra om m-värdet till en punkt, vilket går att 

se grafiskt, och sätta in den i formeln. Användningen av formeln diskuterades inte med E2 då 

hen redan löst uppgiften algebraiskt. Nedan följer utdrag från intervjun med E3: 

I: För då behöver du två punkter...? 

E3: Aa, det behöver jag ja... så det blir svårt... isåfall... så att 

det här är ju en punkt så då behöver man ju en punkt till för att 

veta... aa... kunna räkna ut den 

 

Fråga 8 (se metod) gav alla elever olika svar på. Av svaren går att urskilja olika 

tillvägagångssätt och kunskapsnivåer vid förenkling av uttryck. E2, E3 och E4 visar 

kunskapsbrister i multiplikation av uttryck med variabler genom användning av förenklade 

lösningsprocesser. Uttrycket som skulle förenklas såg ut enligt följande: 2𝑥(2𝑥 + 4) vilket 

skulle förenklas till 4𝑥2 + 8𝑥 

Det var bara E1 som svarade rätt på den och räknade ut uttrycket genom att multiplicera in 

och noterade med pilar för att inte tappa bort sig i multiplikationen. Dock räknar eleven först 

2𝑥 ∗ 2𝑥 = 4𝑥 vilket sedan korrigerades. E2 gjorde följande beräkning: 

2𝑥(2𝑥 + 4) = 4𝑥 + 2𝑥2 + 8𝑥 = 2𝑥2 + 12𝑥 

vilket tyder på att E2 först multiplicerade in 2x med 2:an, sedan 2x med x:et och slutligen 2x 

multiplicerat med 4. E3 fick fram följande: 

2𝑥(2𝑥 + 4) = 4 + 8 + 𝑥2 + 4𝑥 
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vilket tyder på att E3 delade upp 2x i två delar och multiplicerade var för sig. E4 förenklade 

och kom fram till: 

2𝑥(2𝑥 + 4) = 4𝑥 + 8𝑥 

vilket visar att E4 multiplicerar enbart in 2 med 2x och sedan multiplicera 2x med 4. 

Näst kom uppgift 9, 
4𝑥2+2𝑥+2

2
  som skulle lösas och förenklas till: 2𝑥2 + 𝑥 + 1.  

Detta uttryck löste E1, E3 och E4 helt korrekt medan E2 först kom fram till det korrekta 

svaret men ville fortsätta förenkla enligt följande: 2𝑥2 + 𝑥 + 1 = 3𝑥2 + 1, men ändrade sig 

efter intervjuarens kommentar. 

Sedan visades uppgift 10: 
4𝑥2+2𝑥+2

2𝑥
  som var tänkt att eleverna skulle förenkla till 2𝑥 + 1 +

1

𝑥
. 

Den enda skillnaden mot tidigare uppgift är att nämnaren innehåller ett x. Ingen av eleverna 

kunde lösa uppgiften helt, dock svarade E2 rätt på de två första termerna men gav upp vid den 

sista. E1, E3 och E4 avslutade försöket att lösa uppgiften efter en stund utan att visa någon 

beräkning.  

5.2. Begreppsmissförstånd 

 

Det här temat omfattar när eleverna använder sig av matematiska ord och formuleringar 

felaktigt. 

E1, E3 och E4 visar begreppsmissförstånd för vad en punkt är grafiskt och delar upp punktens 

x- och y-värde i var linjen skär x- respektive y-axel. Detta sker i uppgift 4 (se metod) och 

deras lösningsmetod visades i bild 1. Nedan följer utdrag från intervjun som antyder att E1 

delar upp punktens x- och y-värde: 

E1: Såå... typ y är ju... säger här nånstans... nej... jo... minus 

två... och här är... då blir ju y... asså y är ju like med minus 2 

och därför är ju linjens... nej det var ju.....(E1 inser att m-värdet 

är 1 från uppgiften och att linjen skär y-axeln i 1) 
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E1 antyder ytterligare begreppsmissförstånd kring vad en punkt är grafiskt då k-

värdesformeln skall användas. Utdrag från E1:s antydan på begreppsmissförstånd visas nedan: 

I: Du vet ju hur man räknar ut k-värdet. 

E1: Aa 

I: Vad behöver du då? 

E1: Ehh... Jag behöver ju två sånna här (pekar på punkten) 

 

E4 antyder också begreppsmissförstånd för vad en punkt befinner sig grafiskt. I uppgift 7 har 

E4 löst ut x- och y-värdena men lyckas inte översätta det från en punkt, algebraiskt, till var 

den punkten är grafiskt. Det slutade med att intervjuaren förklarade. Utdrag från intervjun 

med E4 följer nedan: 

E4: Sen kan vi ju sätta in det... x... och då får man ju reda på 

vad y är... 

I:Mm, då har vi ju x och y som du säger. 

E4: Mm 

I: Vad säger den då... allmänt... då har du fått en punkt... vad 

är det för en punkt. 

E4: Ehm, jag vet inte... 

 

Under intervjun antydde E1 och E2 på missuppfattningar kring begreppet upphöjt. E2 pratar 

om upphöjt till i termer av att x2 är två x adderade med varandra. E1 återkommer till detta två 

gånger, ena gången pratar hen, likt E2, om att x2 är två x adderade med varandra, den andra 

gången diskuterar E1 kring 4x2. I det senare fallet säger E1 att 4x2 blir 4x gånger 4x. Utdrag 

från intervjun med E1 följer nedan: 

E1: 4x upphöjt i 2 

I: Mm 

E1: Det är ju 4x gånger 4x. 

I: Njae inte riktigt va? 

E1: 4x gånger 4x... är det inte det (?) 

I: Är inte 4 två gånger? Det står väl 4 x gånger x 

E1: Nä, jag vet inte. 
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E1 diskuterar kring räta linjens lutning i termer av att den kan luta neråt eller uppåt, vilket inte 

alls förklarar när k-värde är positivt eller negativt och hur den lutar just då. Extrakt från 

intervjun följer nedan: 

E1: Asså, k-värdet är ju hur linjen lutar. 

I: Mm. 

E1: Så den kan ju luta neråt och uppåt. 

 

E1 visar på begreppsmissförstånd på grund av sitt matematiska språk vid diskussion av m-

värdet i uppgift 2 (se metod). Eleven har efter lite hjälp från intervjuaren satt in x = 0 i räta 

linjens ekvation och säger då att det enda som finns kvar är plus 4. Utdrag från intervjun med 

E1 följer nedan: 

I: ... noll ja, kan vi använda oss av det för att kanske få fram k-

värdet? 

E1: Att man tar 2 gånger 0 (visar med formeln) 

I: Mm, precis. Och det blir ju? 

E1: 0 

I: Då får vi direkt att...? 

E1: Då blir det plus 4. 

 

E2 antyder missförstånd av variablerna x och y. E2 pratar om ett x-värde på x-axeln vilket 

antyder att hen inte vet att en linje har flera x-värden men även flera y-värden. Utdrag från 

intervjun av E2 visas nedan: 

E2: Aa, ehh. Ja, y är ju vad som kommer att visas i y-axeln 

tänker jag. . . och x motsvarar ju alltså x-värdet på x-axeln... 

 

E3 antyder begreppsmissförstånd av det matematiska ordet graf. I uppgift 5 (se metod) har 

linjerna samma lutning men olika m-värden. E3 förklarar m-värdet som när linjen korsar 
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grafen när hen i själva verket menar koordinatsystemet och mer precist y-axeln. Nedan följer 

extrakt från intervjun av E3: 

I: ... Kan du säga något om den här? De här tre linjerna? 

E3: Dom har samma lutning. 

I: Mm 

E3: Men att dom korsar grafen på olika ställen 

I: De har alltid...? 

E3: Placering liksom... 

 

E3 visar på missförstånd för begreppet m-värde. E3 beskriver att m-värdet ger samma lutning 

på linje var vi än befinner oss. Det är samma m-värde var vi än befinner oss men det gör inte 

att linjen har samma lutning. Utdrag från intervjun med E3 visas nedan: 

I: ... Har vi samma m-värde var vi än befinner oss på linjen? Om 

vi är där nere, där eller där? 

E3: Aa 

I: Varför det? 

E3: Det att den har samma lutning hela vägen. 

5.3. Matematisk förståelse och tillvägagångssätt 

 

Detta tema fångar när eleverna visar förståelse för det matematiska innehållet och de använda 

lösningsprocedurerna. 

Alla elever visar på förståelse för räta linjens ekvation och dess variabler grafiskt. I uppgift 5 

(se metod) diskuterar alla elever likheter och skillnader för de tre linjerna. Nedan visas utdrag 

från intervjun med E3: 

I: Då ska vi se... Här… Kan du säga något om den här? De här 

tre linjerna? 

E3: Dom har samma lutning. 

I: Mm. 

E3: Men att dom korsar grafen på olika ställen 

I: De har alltså olika..? 
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E3: Placering liksom. 

I: Vilken variabel i räta linjens ekvation är det som... 

E3: Det är m som är olika eftersom det är tre olika punkter på 

y-axeln. 

 

E2 och E3 visar förståelse för vad lösningen av ett ekvationssystem är algebraiskt men även 

omformulerat grafiskt. Båda eleverna diskuterar kring att x- och y-värdet är en punkt som de 

förklarar är när linjerna skär varandra i en graf. Extrakt från intervjun med E2 följer nedan: 

I: ...var hamnar vi då om vi tittar på en graf? 

E2: Vi har alltså.. i skärningspunkten. 

I: Precis, där de? 

E2: Där de skär varandra. 

 

Alla elever visar på förståelse för räta linjens ekvation, i uppgift 2, grafiskt då alla utan att 

tveka säger att m-värdet är fyra. Utdrag från intervjun med E4 följer nedan: 

I:.. Vi börjar med den här. y lika med 2x + 4. . . . Kan du få fram 

m-värdet på något annat sätt? 

... 

E4: Men det är ju den där.. 4an (och pekar på sista delen i räta 

linjens ekvation) 

 

E1 och E2 antyder dessutom ytterligare matematisk förståelse då de löser uppgift 2 

algebraiskt. De klarar av att sätta in x-värden i funktionen och får fram ett värde på y. Nedan 

följer extrakt från intervjun med E2: 

E2: Ja, alltså man kan ju sätta in nollan här då så att man får y 

lika med 2 gånger 0 plus 4.. då räknar man ju ut formeln 

 

E1 och E3 antyder på förståelse för hur k-värdesformeln används algebraiskt. Båda klarar av 

att diskutera förutsättningar för att få använda formeln, de behöver två punkter. Dock kan de 
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inte omformulera formeln grafiskt och få ut en andra punkt vilket även visades tidigare i delen 

om kunskapsbrist. E1s förståelse för användning av k-värdesformeln visas i utdraget från 

intervjun nedan: 

I: Med formel 

E1: Mm 

I: Vad behöver du då? 

E1: Ehh. Jag behöver ju två sånna här (pekar på en punkt) 

I: Mm 

E1: Och... ehh.. att man har det här k lika med y-ett minus... 

(visar k-värdesformeln) 

 

Alla elever visar på matematiska tillvägagångssätt vid förenkling av uttryck. E1, E3 och E4 

använder sig av pilar för att inte missa någon uträkning och vilken ordning som skall följas 

vid multiplikation av parenteser. Exempel går att se nedan i bild 2:  

 

 

Bild 2: E1, E3 och E4s tillvägagångssätt av pilar vid förenkling av uttryck. 

Alla elever visar matematisk förståelse och tillämpar ett korrekt tillvägagångssätt vid lösning 

av ekvationssystem algebraiskt i uppgift 7. Eleverna genomförde alla uppgiften med hjälp av 

substitutionsmetoden och fick fram ett x-värde och ett y-värde. Som tidigare nämnts antydde 

E1, E3 och E4 brister i ekvationslösning grafiskt och kunde inte förklara att punkten är 

linjernas gemensamma punkt, där de korsar varandra. E2 använde sig av ett annat 

tillvägagångssätt vid ekvationsslösningen än vad de andra gjorde. Exempel på E2s 

ekvationslösning såg ut enligt bild 3 nedan: 

 



27 
 

Bild 3: E2s tillvägagångssätt vid ekvationsslösning algebraiskt. 

De tre resterande eleverna E1, E3 och E4 använde sig av samma tillvägagångssätt som E2, 

men på en mer grundläggande nivå vilket visas i bild 4: 

 

Bild 4: E1, E3 och E4s tillvägagångssätt vid ekvationslösning algebraiskt. 

5.4. Autopilot 

 

Detta tema visar när eleverna utför uppgifter per automatik, utan att visa på förståelse eller 

reflektion. Autopilot kan exempelvis vara när eleven diskuterar ett problem, löser det men kan 

inte koppla resultatet till det ursprungliga problemet. Detta kan tolkas som att de utför 

uträkningar utan att egentligen veta varför. 

I uppgift 2 ges en rät linjes ekvation och dess graf och intentionen är att eleven skall förklara 

hur man kan få fram m-värdet utan att använda grafen. Alla elever visar på någon form av 

automatiskt svar på frågan utan att varken räkna ut eller förklara varför. E1 tyder på autopilot 

när hen däremot direkt svarar på frågan då den ser uppgiften grafiskt, men kan inte svara då 

uppgiften är tänkt att lösas algebraiskt. Nedan följer utdrag från intervjun med E1: 

I: Då har du en sån vi har pratat om precis och hur kan vi få 

fram m-värdet... här har du faktiskt hela... (avbruten av E1) 

E1: Där är m-värde 4 

I: Mm då är frågan, hur kan du få fram m-värdet utan att läsa 

av på grafen om... (Avbruten av E1) 

E1: Att man ser att det skär i y-axeln 

I: Mm, men om du inte läser av på grafen, kan du räkna... ut m-

värdet? Hur gör du då? 

E1: Hur jag räknar ut m-värdet (?) 
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E2, E3 och E4 visar på autopilot när uppgift 2 ges. De ger ett svar på rutin att m-värdet blir 4 

utan att förklara algebraiskt varför det blir så. I detta fall sätter man in x = 0 vilket ger y = 4.  

Termer från transkriptet från E2 visas nedan: 

E2: Men det ser jag direkt för jag har använt funktionen så 

många gånger. 

 

E1 tyder på autopilot på ekvationssystem i uppgift 7. Utan att frågan har ställts från 

intervjuaren säger E1 ordet substitutionsmetod. Det visar på att E1 kodar och vet vad hen ska 

göra för att lösa uppgiften algebraiskt, men kan senare i intervjun inte förklara grafiskt vad det 

är. Utdrag från intervjun med E1 visas nedan: 

I: (plockar fram pappret på ekvationssystem 1) 

E1: Substitutionsmetod! 

I: Aa (!) Det är det du tänker på när du ser det här.. 

E1: Eller additionsmetod 

I: Mm, då vill jag veta vad man får fram när man löser ett 

ekvationssystem. 

E1: Ehh... Man får veta vad x är och man får veta vad y är. 

I: Var då nånstans? 

E1: Va (?) 

... 

 

Alla elever antyder under ekvationslösningen att de går in i autopilot. När de använder sig av 

substitutionsmetoden vet de att man algebraiskt sätter ihop ekvationernas utan att förklara. De 

förklarar inte att de översatt till grafiskt hittar punkten som är gemensam. Extrakt från 

intervjun med E2 visas nedan: 

E2: Mhm... Aa okej... Mmm... Aa jag bara sätter dem i var sitt 

led och sätter första ekvationen här... så... och lika med istället 

för y:t... så 
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E3 visar på autopilot på uppgift 7 då hen använder sig av ordet "typ". När eleven försökte lösa 

uppgiften visade eleven tydligt att den inte visste hur man skulle göra. När E3 sedan använde 

sig av "typ" och gjorde en beräkning så uppfattades det som att E3 någonstans kom ihåg hur 

man genomförde den typen av frågor utan att egentligen veta varför. Nedan följer utdrag från 

intervjun med E3: 

E3: Man får ut x-värdet 

I: För? 

E3: Om man tar här typ substitutionsmetoden så får man ut x-

värdet för... 

 

5.5. Sammanfattning av resultatet 
 

Här kommer frågeställningarna i undersökningen att besvaras med en tabell över varje elev 

samt korta svar till frågeställningarna som sammanfattning. Svaren på frågorna 1-10 

sammanfattas i nedanstående tabell. 

Tabell 1: Resultatsammanfattning för eleverna på respektive fråga. 

 E1 E2 E3 E4 

Fråga 1 Diskuterade enbart k 

och m 

Diskuterade allt Diskuterade enbart k 

och m 

Diskuterade enbart k 

och m 

Fråga 2 Såg i formeln att m är 

4. Kunde med viss 

hjälp även grafiskt 

räkna ut. 

Såg i formeln att m är 

4. Kunde med viss 

hjälp även grafiskt 

räkna ut. 

Såg i formeln att m är 

4 

Såg i formeln att m är 

4 

Fråga 3 Ja Ja Ja Ja 

Fråga 4 Klarade varken 

algebraiskt eller 

grafiskt 

Klarade algebraiskt Klarade varken 

algebraiskt eller 

grafiskt 

Klarade varken 

algebraiskt eller 

grafiskt 

Fråga 5 Korrekt svar Korrekt svar Korrekt svar Korrekt svar 

Fråga 6 Förklarade att man 

får ut ett x och ett y 

men inte vad det 

representerar grafiskt 

Korrekt förklarat Förklarade att man 

får ut ett x och ett y 

men inte vad det 

representerar grafiskt 

Förklarade att man får 

ut ett x och ett y men 

inte vad det 

representerar grafiskt 

Fråga 7 Klarade av att lösa ut, 

men inte förklara 

grafiskt 

Klarade av att lösa ut, 

och även förklara 

grafiskt 

Klarade av att lösa ut, 

men inte förklara 

grafiskt 

Klarade av att lösa ut, 

men inte förklara 

grafiskt 

Fråga 8 Korrekt Inte korrekt Inte korrekt Inte korrekt 

Fråga 9 Korrekt Inte korrekt Korrekt Korrekt 

Fråga 10 Inte korrekt Inte korrekt Inte korrekt Inte korrekt 
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Detta resultat ger följande svar på undersökningens två forskningsfrågor: 

 Vilka svårigheter uppvisar gymnasieelever, som löser matematik 2a, när de löser 

uppgifter om räta linjens ekvation, ekvationssystem och algebraiska uttryck? 

 Hur behärskar elever, som läser matematik 2a, olika representationsformer för räta 

linjens ekvation och omformuleringar mellan dem? 

De svårigheter som elever uppvisade i uppgifter med räta linjens ekvation var att de kunde 

lösa en uppgift algebraiskt men inte se vad det representerade i en graf, men även det 

omvända. Eleverna hade svårigheter i att se x och y som ett samband mellan varandra då de 

enbart diskuterade m- och k-värdet i räta linjens ekvation. Eleverna visade på att de 

algebraiskt kan lösa ett ekvationssystem, däremot låg svårigheterna i vad den algebraiska 

lösningen betyder grafiskt. De visade alltså även här på brister i omformuleringen mellan 

olika representationer. När de skulle förenkla uttryck låg svårigheterna i att utföra 

multiplikation med produkter innehållande både en siffra och en variabel. 
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6. Diskussion 

 

I resultatdelen gjordes en tematisk analys av det empiriska materialet från intervjuerna med 

eleverna. Syftet med studien var att undersöka vanliga fel elever gör i algebra, som hade 

noterats på ett tidigare prov de gjort. De uppgifter som de flesta av eleverna gjorde fel på 

valdes ut till intervjun för att få svar på vilka problem elever hade vid lösningen av 

uppgifterna. I diskussionen kommer resultaten att diskuteras med hjälp av den tidigare 

forskningen som finns kring elevers uppfattningar och fel inom algebra.  

 

6.1. Resultatdiskussion 

 

Av resultaten gick det att notera att elevernas största brister låg i omformuleringen från 

algebraisk till grafisk representation av en rät linje. Eleverna klarade av att visa båda 

representationsformerna men klarade inte av att växla mellan dem. Det verkar som om de inte 

ser att samma matematiska begrepp kan förklaras med olika representationer. Panasuk (2010) 

visade på detta i en studie med elever som var 12 år. Att jämföra hennes elever på 12 år med 

eleverna i den här studien som var 17 år kan verka skevt men jämför vi resultatet med Persson 

(2010) så verkar det som att steget för att kunna växla mellan olika representationer sker 

någon gång i gymnasiet. Han gjorde en undersökning som visade att första årets naturvetar- 

och teknikelever visade mer eller mindre enbart på numeriska förklaringar på ett linjärt 

samband vilket ett år senare hade förändrats och visade på fler elever som använde sig av 

flera representationer, då med även grafiska förklaringar. Noterbart här är att natur- och 

teknikelever nu läser en mer fördjupad matematikkurs (matematik 1c) första året på 

gymnasiet för att senare övergå till matematik 2c. Även om eleverna i den här studien är inne 

på andra året på gymnasiet har de innan läst en mindre omfattande matematikkurs (matematik 

1a) under första året för att andra året läsa matematik 2a. Skillnaderna mellan matematik 1a 

och 1c Skolverket (2016) är att man i matematik 1c läser om just olika representationer av 

funktioner, men även om algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer, 

vilket inte ens berör i kurs 1a. Eleverna i den här undersökningen har helt enkelt inte fördjupat 

sig lika mycket som eleverna i Perssons (2010) studie. Det kan vara en av anledningarna till 
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att eleverna i den här studien inte alls visar på lika god förståelse för att omformulera problem 

algebraiska till grafiskt som naturvetar- och teknikelever. 

I uppgift 1 var det enbart en av eleverna (E2) som diskuterade alla variabler i räta linjens 

ekvation. De resterande eleverna diskuterade enbart m- och k-värdet och vad de representeras 

grafiskt. Att inte diskutera x och y i räta linjens ekvation tyder på att eleverna inte ser ett 

samband mellan x och y, de verkar inte ha en grafisk bild av räta linjens ekvation. Dessa 

elever visade prov på ett operationellt synsätt men inte på ett strukturellt synsätt och inte 

förmåga att växla mellan algebraisk och grafiskt representation av en rät linje. De var alltså 

oförmögna till reifikation (Sfard, 1991). Eleverna visade i uppgift 2 att de algebraiskt klarar 

av att få fram m-värdet i räta linjens ekvation. Det var tydligt att de använde sig av en inlärd 

process för att få fram värdet, de visste att sista siffran representerar m-värdet. Ingen av 

eleverna lyckades förklara omformuleringen grafiskt, d.v.s. att man kan sätta in x = 0 i 

formeln för räta linjens ekvation direkt för att få fram m-värdet. Två av eleverna (E1 och E2) 

kunde till slut med lite hjälp från intervjuaren komma fram till omformuleringen. Det kan vara 

så att eleverna oftast löser uppgifter enbart algebraiskt eller grafiskt utan att fundera på att 

flera representationer kan förklara samma matematiska begrepp. Varför de inte funderar kring 

denna omformulering kan förklaras utifrån uppgift 3, där alla eleverna förklarade att m-värdet 

alltid är den samma var man än befinner sig på linjen, vilket borde betyda att de vet att linjen 

alltid skär y-axeln i en punkt, då x = 0. Av den anledningen verkar det som eleverna tror att 

man inte kan byta ut x- eller y-värdet med en siffra för att dessa variabler alltid står med i 

formeln för räta linjens ekvation. Detta kan även förklara varför nästan alla eleverna enbart 

diskuterade k- och m-värdet i uppgift 1. De verkar inte se att det är ett samband mellan x och 

y vilket kan bero på att de inte kan omformulera räta linjen från algebraiskt till grafiskt. Något 

som styrker detta är Birgin (2011) men även Kim & Nathan (2007) som genomförde studier 

där eleverna visade på bristande förståelse i omformuleringen algebraiskt till grafiskt men 

även det omvända. 

För att lösa uppgift 4 behövdes både en algebraisk strategi för lösningen och en grafisk 

representation av den räta linjen. Eleverna behövde alltså en reifikation av sin begreppsbild 

Sfards (1994). Av de fyra eleverna var det en (E2) som klarade uppgiften och de tre 

resterande eleverna visade enbart på en algebraisk strategi. Dessa elever försökte få en 

geometrisk bild av hur de skulle lösa uppgiften men klarade inte av det steget. De hade svårt 

att omformulera det algebraiska uttrycket i uppgiften när de skulle rita grafen vilket de senare 

behövde i uppgiften. Carpenter m.fl. (1981) gjorde en studie där 17% av eleverna, i samma 
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ålder som i denna studien, klarade av att konstruera grafen till en funktion vilket visade på 

liknande resultat. Likt uppgift 2 visade det sig att eleverna hade problem med begreppet punkt 

i termer av att omformulera från grafiskt till algebraiskt vilket kan ha gett dessa resultat. Hur 

de försökte rita linjen går att se i resultatdelen. I uppgift 6 och 7 klarade alla elever att lösa ut 

ekvationssystemets x- och y-värde algebraiskt utan några anmärkningsvärda problem. 

Däremot är det bara en elev (E2) som kunde övergå från processen (lösningen av 

ekvationssystemet) till objektet (linjernas skärningspunkt) vilket visar på reifikation, enligt 

Sfard (1994). Det verkar som att de tre andra eleverna har en inlärd lösningsalgoritm för 

ekvationssystem, som de tillämpar, utan att egentligen förstå själva meningen med 

ekvationssystem. Det är tydligt att de inte kan växla mellan olika representationer, som även 

tidigare uppgifter visat. 

Att eleverna har svårt att omformulera från algebraiskt till grafiskt, samt omvänt är tydligt. 

Särskilt noterbart är att E2 visar på en något större förståelse än resterande elever. Något 

intressant i samband med uppgift 8 och 9, förenkling av uttryck, är att de andra tre eleverna, 

E1, E3 och E4, utför dessa beräkningar något bättre än E2. Uppgift 8 är det dock bara E1 som 

löser helt men i uppgift 9 är det enbart E2 som inte lyckas lösa den helt, utan kan först med 

lite hjälp från intervjuaren fixa till sitt fel. E2 är den av eleverna som visar störst förståelse för 

olika representationer, men brister mer än de andra i symbolhanteringen i uppgifterna med 

uttryck. Brenner m.fl. (1997) gjorde en studie som visade att elever som undervisas mer i 

representationer än den vanliga undervisningen visar bättre resultat i omformuleringen 

algebraiskt till grafiskt men även det omvända. Däremot visade dessa elever på sämre resultat 

i symbolhantering. Det kan vara så att E2, i sitt eget arbete i matematiken, fokuserat mer på 

att få en djupare förståelse för vad algebraiskt betyder grafiskt men samtidigt tappat mot de 

andra eleverna i symbolhanteringen, vilket inkluderar förenkling av uttryck. I resultatdelen 

går det att se skillnader i E2s ekvationslösning jämfört med resterande tre elevers 

ekvationslösning. Alla eleverna använde sig i grunden av samma metod men E2 utförde 

ekvationslösningen med större och färre steg vilket kan motsäga det tidigare nämnda, att E2 

har tappat i symbolhanteringen. 

Användning av flera representationer och växla mellan dem är där eleverna i den här studien 

gör de största felen. Nedan kommer dessa mindre omfattande fel att diskuteras. I uppgifter 

med förenkling av uttryck delar många av eleverna upp tal, innehållande en siffra och en 

variabel, i flera steg. Det verkar som de inte tror att man kan multiplicera en siffra 

tillsammans med en variabel. Det kan bero på att elever inte då ser talet som färdigräknat så 
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exempelvis talet 2x ser de inte som ett tal. Uppgift 8 innehöll en multiplikation innehållande 

variabler till skillnad från uppgift 10 som var en division med variabler. Rent matematiskt så 

är en division med 2x det samma som en multiplikation med 1/2x, vilket kan ha förklarat 

varför båda uppgifterna gav ungefär samma antal felsvar. Uppgift 9 var däremot en division 

med enbart en siffra vilket kan ha varit anledningen till att nästan alla lyckades med den 

uppgiften. Detta visar att många elever har problem med multiplikation med produkter 

bestående av både en siffra och en okänd variabel. Detta kan även förklaras då E2 exempelvis 

diskuterar x2 som en addition av x och x och när E1 diskuterar 4x2 som en multiplikation av 

4x med 4x. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att många elever har problem med omformuleringen mellan 

algebraiskt och grafiskt, vilket även tidigare forskning visat på som t.ex. Birgin (2011), 

Carpenter m.fl. (1981), Even (1998) och Brenner m.fl. (1997). Det verkar som att många 

elever oftast löser matematiska problem enbart algebraiskt eller grafiskt utan att fundera över 

de två representationernas koppling. I elevers matematiska lärande behövs en process, men 

även ett objekt, en matematisk bild, för att nå det som Sfard (1994) kallar reifikation. Det kan 

vara så att man i de tidigare matematikkurserna snarare fokuserar på att eleverna ska klara av 

att hantera symboler och numeriska förklaringar, än att arbeta med olika representationer. Det 

är förstås en nödvändighet att detta skall hanteras men möjligheten att använda sig av fler 

representationer i tidigare kurser kan vara en lösning för att öka elevernas förståelse och bör 

diskuteras i framtida kursplaner i matematik. Samtidigt går det att fundera på, som studien av 

Adu-Gyamfi & Bossé (2013) visade på, att en mer allmän matematisk förståelse hos eleverna 

tenderar till en ökad förståelse för olika representationer istället för att enbart fokusera på 

deras kunskaper om just matematiska representationer, vilket de menar inte nödvändigtvis 

motsvarar en förståelse för ett matematiskt begrepp. I studien av Persson (2010) visas en 

relativt stor ökning av elever som använder fler representationer och på reifikation i andra året 

jämfört med första året på gymnasiet. Elever i de klasserna läser då ytterligare matematik 

efterkommande år, vilket kan leda till att de får ytterligare möjligheter att utveckla detta. Den 

här undersökningen gjordes i en klass på vård- och omsorgsprogrammet i matematik 2a där 

det i kursplanerna (Skolverket, 2016) står att eleverna skall klara av att hantera flera olika 

representationer och växla mellan dem. Till skillnad från naturvetar- och teknikklasser så läser 

inte dessa elever mer matematik under sin studiegång (om de inte väljer till extra), vilket kan 

var en anledning till att man borde fördjupa sig i fler representationer i algebran i tidigare 

matematikkurser.  
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6.2. Vidare forskning 

 

Av resultaten i den här studien framgår att de studerande eleverna gör många fel inom 

algebran, speciellt i omformuleringen mellan olika representationer av räta linjen. För att 

elever ska kunna få djupare förståelse för algebran är det viktigt att ha kunskap i 

omformuleringen mellan representationerna för att få elever att inse att två olika 

representationer kan betyda samma sak. Matematik innehåller så pass mycket algebra vilket 

kan vara en anledning till att man bör lägga mer tid på ytterligare forskning kring ämnet för 

att motverka felen som eleverna gör. Brenner m.fl. (1997) visade i sin studie att elever som 

fick undervisning som fokuserade på representationer presterade mycket bättre än deras 

parallellklasser som fortsatte med den vanliga algebraundervisningen. Dock visade de på 

sämre symbolhantering vilket kan vara en anledning till att göra ytterligare undersökningar 

som kan leda till en mer anpassad algebraundervisning för att få elever att utveckla både 

symbolhanteringen och olika representationer.  

Mycket av den tidigare forskningen är riktad mot elever i fasen mellan aritmetikundervisning 

till algebraundervisning. Av den anledningen finns det möjlighet att ytterligare undersöka 

skillnader i algebrainnehåll i gymnasiekurserna för att anpassa undervisningen bättre, vilket 

Persson (2012) visar. Av resultaten i hans studie går se att eleverna efter ett år hade utvecklat 

en mycket större förståelse för representationer i algebran. Dessa kan dock till viss del 

förklaras på grund av att eleverna gick naturvetar- och teknikprogrammet på gymnasiet. Det 

finns utrymme för att göra studier på andra program i gymnasiet som inte läser lika 

fördjupade matematikkurser som dessa elever.  

Det skulle även vara intressant att studera elevernas svårigheter och resultat i relation till 

vilket typ av uppgifter de möter i sina läroböcker och i undervisningen, för att studera på 

vilket sätt det stödjer elevernas förståelse för och kopplingar mellan olika 

representationsformer.  
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8. Bilaga 

Intervjuguide 

 

Räta linjens ekvation 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 

- Ekvationens och variablernas (k och m) betydelse. 

- Visa bild 1 på graf med tillhörande ekvation. Diskutera kring hur vi kan få fram värdet på m 

utan att läsa av på grafen? (x=0 -> y=m) eller (insättning av x och y om k är känt).  

- Har ekvationen samma värde på m var vi än befinner oss på linjen? 

- Låt intervjuperson beräkna värdet på lutningen i ekvation 1 med 1 (2) känd punkt och känt 

värde på m. Förklara under beräkningen hur du tänker. (m-värde -> punkt (0, m)) (fler 

tillvägagångssätt?) 

- Visa bild 2 på graf med tre ekvationer med samma lutning men olika värden på m. Vad 

verkar m-värdet visa? (förskjutning i y-led) 

 

Ekvationssystem 

- Förklara vad ett ekvationssystem är. Vad är det som fås fram vid lösning av 

ekvationssystem?  

- Ge exempel på användningsområde med ekvationssystem. 

- Visa ekvationssystem 1 och låt intervjupersonen lösa och förklara hur hen tänker under 

lösningsprocessen. Förklara varför man sätter ekvationernas y:n mot varandra 

(substitutionsmetoden). 

 

Uttryck 

- Förenkla uttryck 1 och förklara processen 

- Förenkla uttryck 2 och förklara processen 

- Förenkla uttryck 3 och förklara processen 

- Förenkla uttryck 4 och förklara processen 
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- Förenkla uttryck 5 och förklara processen 

 

Bild 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: 
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Ekvation 1: 

punkt 1 (3, -2) och m-värde 1 

Ekvationssystem 1: 

{
𝑦 = 5𝑥 − 2
𝑦 = 2𝑥 + 7

 

 

Uttryck 1: 2𝑥(2𝑥 + 4) 

Uttryck 2: −3(−𝑥 + 2) 

Uttryck 3: 
4𝑥2+2𝑥+2

2
 

Uttryck 4: 
4𝑥2+2𝑥+2

2𝑥
 

Uttryck 5: 
4𝑥2+2𝑥+2

2𝑥2  

 

Lathund; Att tänka på före och under intervju: 

Exempel på olika slags intervjufrågor 

Inledande frågor – kan du berätta om… 

Uppföljningsfrågor – be intervjuperson utveckla sitt svar. 

Sonderingsfrågor – Uppföljning av svar… 

Preciserande frågor – Vad gjorde du då? 

Direkta frågor – styrande frågor som ”tycker du att…” eller ”är du nöjd med..?” 

Indirekta frågor – vilka åsikter har man här på jobbet? 

Strukturerade frågor – Jag kommer nu att byta tema. 

Tystnad – ge intervjuperson möjlighet att tänka efter/komplettera ett svar. 

Tolkande frågor – Menar du att... känner du att... etc. 
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Krav på intervjuare 

Informationskravet: Förklara syftet med undersökning, hur genomförs den och vad kan den bidra 

med. Informera om frivilligheten att delta och möjligheten att avsluta intervju när som helst. 

Samtyckeskravet: Intervjupersonen har rätt att sätta krav på sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Tystnadsplikt. Allt som sägs eller skrivs stannar hos intervjuaren. Namn eller 

uppgifter skrivs inte ut i rapport. 

Nyttjandekravet: Allt som sägs och skrivs används endast i forskningsändamål och hålls innan 

gruppen för forskningen. 

 

 

 

 

 

 

 


