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Sammanfattning:  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det blir någon skillnad beroende på hur 

formler presenteras och används samt kontextens betydelse i uppgifter. 

 

Undersökningen görs i två gymnasieklasser som läser samma mattekurs parallellt, i ena 

gruppen presenteras formeln direkt, i den andra så resonerar läraren fram formeln. Resultatet 

fås genom ett test och genom intervjuer. 

 

Resultatet visar att språket och kontexten i uppgifter har betydelse för hur elever kan lösa 

uppgifter. Resultatet gällande formelmetod visar att resonera fram formler kräver mer men att 

det är själva presentationen som är viktigare än om man börjar eller slutar med själva formeln. 

 

Slutsatserna jag drar är att det är svårt att säga att ena metoden är bättre och ger större 

förståelse än den andra, mer avgörande är vad det är för grupp mm. Något som kanske är än 

viktigare än i vilken ordning formler presenteras är procedurträningen och tiden, saker 

behöver sjunka in. 
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1 INLEDNING 
 

Under min tid som lärarstudent, då jag även jobbat som matematiklärare har jag funderat en 

hel del kring undervisningen och hur man ska lägga upp den på bästa sätt. Ofta hör jag hur 

folk säger att de inte kan någonting om matematik och att det är så svårt. Det har också 

kommit oroande rapporter från t.ex. skolverket om svenska elevers dåliga matematikresultat. 

Jag har i min vardag som matematiklärare och som student under VFU-perioderna 

(Verksamhets Förlagd Utbildning) sett flera exempel på hur uppgifters formuleringar kan 

ställa till det för eleverna. Elever använder formler utan att veta vad de egentligen betyder och 

får svar som är helt orimliga utan att de reagerar på dessa tokiga svar. Mina tankar gick då 

vidare till hur elevernas inlärning av formler går till och vilken betydelse inlärningen kan ha 

för förståelsen av formlerna. Det kändes därför självklart för mig att undersöka och skriva om 

det i mitt examensarbete där jag tar min utgångspunkt i följande: Spelar det någon roll om jag 

i början på ett nytt matematikavsnitt presenterar formeln på tavlan, förklarar den och gör 

räkneexempel utifrån den eller om jag först börjar med räkneexempel och resonemang för att 

sedan tillslut komma fram till formeln. Kan någon av dessa metoder vara överlägsen den 

andra eller har de bara olika för- och nackdelar. 

För att testa om det är någon skillnad valde jag ut två elevgrupper som fick olika undervisning 

kring formler och de fick sedan göra ett prov för att jag skulle kunna bedöma deras 

kunskapsinhämtning. När jag skulle konstruera ett prov så kom jag in på uppgifters kontext, 

det vill säga hur man presenterar ett räkneexempel i ett sammanhang knutet till en verklig 

situation, och vilken betydelse kontexten har för elevers förståelse, vilja och förmåga att lösa 

uppgifterna. Det blev då naturligt för mig att väva in även det i mitt examensarbete. 

 

Genom att undersöka hur inlärning av formler går till var min förhoppning att det skulle ge 

mig nyttig kunskap för min framtida yrkesutövning. Jag bedömde att det matematikavsnitt, 

som vid tillfället för examensarbetet var lämpligast att göra en undersökning kring, var räta 

linjen som finns i gymnasiekursen Matematik 2b. Det är ett avsnitt som har bra formler som 

passar att utföra ett test kring och avsnittet låg väldigt bra i tid för detta arbetes tidsram. Mitt 

mål var att försöka se helheten, både lärare och elevers perspektiv. 
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1.1 Bakgrund 

 

I detta avsnitt beskrivs vad i läroplanen som är relevant för detta arbete. I 

litteraturgenomgången beskrivs betydelsen av uppgifters kontext, vilken betydelse 

användandet av formler kan ha samt inlärningsmetoder och bedömning. Kunskapskraven som 

beskrivs är valda utifrån elevernas tidigare betygsnivåer.  

 

  

1.1.1 Vad säger läroplanen om matematikundervisning och betygsgränser 
 

I Läroplanen Gy11 (Skolverket 2011) står det att syftet med ämnet matematik och dess 

undervisning bland annat är att utveckla elevernas förmåga att arbeta matematiskt, vilket 

innefattar att eleverna ska utveckla både begreppsförståelse, strategier och metoder för att 

kunna lösa matematiska problem.  

 

Vidare i Gy11 står det att matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att med och utan verktyg kunna hantera procedurer och lösa 

standarduppgifter, kunna tolka realistiska situationer och utforma en matematisk modell som 

de kan använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Samt föra, följa och 

bedöma matematiska resonemang och kunna kommunicera matematiska tankegångar 

skriftligt, muntligt och i handling. 

 

För kurs matematik 2b som berörs i detta arbete står det i kunskapskraven för betyget E att 

eleven med viss säkerhet kan använda begrepp och samband begreppen emellan för att i 

bekanta situationer kunna lösa matematiska problem. 

Eleven ska också med viss säkerhet kunna hantera några enkla procedurer och lösa 

standarduppgifter, både med och utan digitala hjälpmedel. Likadant gäller för betyget C 

förutom att viss säkerhet tagits bort samt att eleven ska kunna hantera flera procedurer istället 

för enkla procedurer. 

Att analysera, formulera samt lösa matematiska problem av enkel karaktär är också något 

eleven skall kunna för betyget E. Problemen kräver endast enkla tolkningar och har endast ett 

fåtal begrepp. För betyget C krävs det däremot att flera begrepp är inkluderade samt 

avancerade tolkningar. 

I kunskapskraven för betyget C står det att eleven utförligt, med hjälp av några 

representationer, kan beskriva innebörden av centrala begrepp samt beskriva begreppens 

samband utförligt. 

Det som mitt arbete allra tydligast kommer in på är följande 

”I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom 

att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera 

resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder” (s. 111 Skolverket 2011). 

För betyget C ska eleven däremot uppnå följande: 

”I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom 

att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera 

resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem” (s. 112 

Skolverket 2011). 

 



 

 

3 

Skillnaden mellan E och C är att eleverna för ett E ska göra enklare tolkningar och de för ett C 

ska göra avancerade tolkningar. För ett E ska man tillämpa givna matematiska modeller. För 

ett C ska man välja och tillämpa matematiska modeller. 

 

 

 

1.2 Litteraturgenomgång 
 

Litteraturgenomgången delas in i fyra underrubriker för att underlätta för läsaren men 

nyckelorden språk, bedömning, inlärningsmetoder och formelanvändning överbryggar 

varandra och hör på många sätt ihop.  

 

 

1.2.1 Språket och kontexten  
 

Att konstruera test och prov tillhör en lärares vardag. Det är viktigt att som lärare ha i åtanke 

att uppgifternas konstruktion, både gällande språk och kontext, kan påverka elevernas 

förmåga att lösa uppgiften. Vid en bedömning är det viktigt att ta reda på om bristande 

prestationer beror på ett språkligt eller matematiskt hinder hos eleven. A. Pettersson m.fl. 

(2010) tar upp att en uppgifts kontext också spelar roll för hur elevers motivation är för att ta 

sig an uppgiften. Att konstruera uppgifterna så att eleverna gör åtminstone ett försök på 

uppgifterna är att föredra.  

 

”Det är viktigt att uppgifterna är så stimulerande att eleverna vill och vågar ta sig an dem” 

(Alm, 2004, s. 103).  

 

Det kan finnas ord i uppgiften som elever inte förstår, som är självklara för mig och mina 

lärarkollegor, som gör att eleven inte tar sig till uträkningsmomentet. Elevernas språkliga 

referensramar kan variera, särskilt beroende på ålder och kan då ställa till det i en matematiskt 

enkel uppgift. 

 

 ”En ”färja” är kanske inte välkänt för yngre barn uppväxta långt ifrån sjöar eller kust” (A. 

Pettersson m.fl. 2010 s. 19).  

 

Skolverket (2003) hävdar att det både i praktiskt pedagogiskt arbete som i forskning är väl 

belagt att det finns ett samband mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse. 

Matematiska begrepp utvecklas med hjälp av språket genom att eleverna blir medvetna om 

sitt kunnande och om hur de ska lära sig. Eleverna behöver därför ges utrymme i 

undervisningen att få förklara hur de har tänkt när de har löst olika uppgifter och de behöver 

delta i samtal kring matematik. Genom detta utvecklar de sin förståelse, sitt matematiska 

språk och sitt matematiska tänkande. Att ta matematiken till vardagen underlättar oftast för 

både elevernas rimlighetsuppfattning och motivation. 

 

”Ett väl utvecklat språk är en nödvändig förutsättning för allt annat lärande, också i 

matematik” (Skolverket 2003 s. 43). 

 

”En kontext med ett vardagligt innehåll, som eleverna kan föreställa sig, kan också vara till 

hjälp när eleven ska reflektera över resultatet” (Pettersson m.fl. 2010 s. 19).  
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En hjälp att hitta ett lämpligt sätt att lösa en uppgift kan också finnas i kontexten. Det fungerar 

även vid enklare beräkningsuppgifter, även fast elever kanske inte ser det. Pettersson m.fl. 

(2010) hänvisar till ämnesprovet i matematik för årskurs 9 år 2007. Där fanns följande 

uppgifter med: 

 
A.     B.      

 

 

Det var fler elever som klarade uppgift B än uppgift A trots att samma typ av beräkning ska 

utföras, vilket tyder på att kontexten i uppgift B fungerade som ett hjälpmedel för att lösa 

uppgiften. Uppgift A upplevs svårare eftersom eleverna inte hur de ska räkna ut talet utan 

miniräknare, de har inte tillräcklig taluppfattning och kunskap om hur division fungerar. 

 

 

1.2.2 Bedömning av elevers inlärning 
 

När uppgifter ska konstrueras behöver jag som lärare ställa mig ett flertal frågor. Uppgiften 

måste fylla sitt syfte, den måste bedöma en viss förmåga. A. Pettersson m.fl. (2010) som 

skriver om uppgifters betydelse för bedömning och hur man kan utforma dessa. En uppgift 

kan trots samma matematikinnehåll utformas på många olika sätt beroende på syftet med den. 

Är syftet med bedömningen att följa elevers olika beräkningssteg och resonemang så passar 

inte uppgifter med endast kort svar eller flervalsuppgifter. För detta syfte passar det bättre 

med tolkningsuppgifter eller uppgifter där eleverna får motivera sitt svar. I sådana uppgifter 

kan läraren få se prov på elevernas tolkning och användning av räknesätt, tal, 

beräkningsmetoder samt ibland även rimlighetsuppfattning.  

 

”Syftet med tolkningsuppgifter är att eleverna ska kunna översätta från ett matematiskt språk 

till ord.” (A. Pettersson m.fl. 2010  s. 18) 

 

När man konstruerar uppgifter behöver man även fundera kring huruvida de ska lösas med 

något hjälpmedel eller inte. Enligt A. Pettersson m.fl. (2010) är miniräknare, grafräknare och 

en del datorprogram bra hjälpmedel för att lösa mer öppna och undersökande uppgifter. Vill 

man undersöka elevers kunskap om beräkningar så ska man dock inte ha tillgång till 

miniräknare. Man kan se ett prov enbart som en bedömning eller även som en del av 

inlärningsprocessen. I artikeln från Skolverket (2003) och i Gipps (1994) kan man läsa att 

elever anser att de genom prov förstår vad som är viktigt att lära sig. Gipps (1994) menar 

också att det är viktigt att använda rätt bedömningsmetoder som testar den kunskap vi tycker 

att eleverna ska jobba med och utveckla. Är målet att eleverna ska kunna undersöka, tolka, 

analysera och föra olika resonemang behöver vår bedömning spegla det. 

 

I framförallt grundskolans senare år och gymnasieskolan domineras matematikundervisningen 

av diagnostiskt materiel, prov från läroböcker och poängsatta prov med uppgifter, ofta av 

rutinkaraktär, av samma typ som används i läroböckerna.  

 

 

”Svaret är rätt eller fel och vägen till svaret är den som läroboken eller läraren föreskriver” 

(Skolverket 2003 s. 32). 

 

En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. Hur länge räcker 
en säck torrfoder som väger 20 kg? 

Beräkna   
30

0,6
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Sådana typer av provuppgifter är såklart relevanta men behöver även kompletteras med andra 

utvärderingsformer så att man sammantaget får chansen till en bredare bedömning av olika 

kunskapskvaliteter.  

 

”Det är betydligt vanligare i andra ämnen än matematik att lärare gör en helhetsbedömning 

och väger in olika faktorer i bedömningen utifrån varierade underlag och inte enbart elevernas 

provresultat” (Skolverket 2003 s. 32). 

 

”Om elever märker att läraren också bedömer grupparbeten, laborationer och muntlig 

kommunikation blir också dessa viktiga inslag i undervisningen viktiga för elever” (Pettersson 

m.fl. 2010 s. 31). 

 

Enligt D. Nutall (1987) baseras bedömningen på ett urval av beteenden och de olika 

underlagen vägs samman och en sammanfattande bild om elevernas visade kunskap skapas. 

A.Pettersson m.fl. (2010) skriver om att bedömningen nuförtiden inte bara fokuserar på hur 

eleverna kan reproducera minneskunskaper, utan att ett större fokus ligger på hur eleverna kan 

använda sin förvärvade kunskap i olika sammanhang och vilka kunskapskvaliteter de 

uppvisar. Vi ska då bedöma vilken förståelse, och komplexiteten i den, som eleverna har nått. 

Vi behöver därför olika bedömningsmetoder, varierade bedömningssituationer och olika typer 

av uppgifter.  

I A. Pettersson m.fl. (2010) står det att läsa att läraren måste ha en klar uppfattning om vad 

denne vill bedöma och formulera frågorna så att svaren ger önskad information. Det går inte 

att bedöma all elevens kunskap, samt att innehåll och form gör bedömningen begränsad.  

 

Om man konstruerar ett prov med flervalsfrågor eller frågor där bara ett kort svar ska anges så 

blir bedömningen bara på om svaret är rätt eller fel. Gör man däremot uppgifter där inte bara 

svaret bedöms utan vikten ligger vid hur eleverna kommer fram till svaret behöver vi metoder 

för att bedöma helheten.  

 

”Vi kan i huvudsak skilja på två olika bedömningsmetoder då vi ska bedöma helheten, den 

holistiska och den analytiska” (Pettersson m.fl. 2010 s. 32).  

 

En holistisk eller global bedömning sker på basis av helhetsintrycket som bedömaren får av 

elevens prov. En analytisk bedömning är inriktad på olika delar av en process. Pettersson m.fl. 

2010 hävdar att både den analytiska och holistiska bedömningen kan användas på såväl hela 

prov som på enstaka uppgifter samt både med formativt och summativt syfte. Om 

bedömningen sker på formativ eller summativ väg avgörs av sättet som återkoppling ges efter 

bedömningen. Formativ bedömning har som syfte att stärka elevers lärande. En summativ 

bedömning avser att ta reda på vad eleven lärt sig. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar 

med bägge dessa syften. En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för 

undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till 

målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. 

Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. 

 

 

En variation av uppgifter är bra att eftersträva. Läraren behöver ofta en tydlig bild av 

elevernas kunskap på ett område. Många uppgifter av samma sort underlättar inte för att få en 

samlad bild av elevernas kunskap, det är bättre att samla ihop uppgifter av olika karaktär för 
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att få en så bra helhetsbild som möjligt av elevernas kunskap. Oftast är svaret inte det 

intressanta utan det är vägen dit som man som lärare vill se eftersom det ger en bild av 

elevernas tankebanor.  

 

”Viktigt är också att få reda på hur eleven kommit fram till ett korrekt eller felaktigt svar” (A. 

Pettersson m.fl. 2010 s. 22)  

 

A. Pettersson m.fl. (2010) påpekar också vikten av att kategorisera uppgifter och tänka vilken 

bedömningspotential uppgifter har. Olika uppgifter ger olika information om elevernas 

matematikkunskap. Valet av uppgifter skickar tydliga signaler till eleverna om vad läraren 

tycker är viktigt. Speciellt tydligt blir det vid prov och övriga bedömningssituationer. Det kan 

då vara bra att som lärare kategorisera uppgifterna för att uppnå en god variation och en 

medvetenhet om de olika uppgifternas innehåll och potential. Vissa uppgifter hamnar såklart i 

flera fack vid kategoriseringen men det är helt naturligt. Det är också viktigt att fundera kring 

att välja uppgifter som inte bara visar elevernas kunskaper utan där även missuppfattningar 

som finns kan avslöjas.  

 

 

1.2.3 Inlärningsmetoder 
 

Lärarens roll är viktig, för att få till en god lärandemiljö och lärandeprocess. 

I A. Pettersson m.fl. (2010) står det att en av lärandeprocessens viktigaste delar är att eleverna 

har en realistisk bild av sin egen kunskap, så att de tydligt ser vad de kan och vad de behöver 

lära. Detta kan göras genom en formativ bedömning. Majoriteten av eleverna behöver mer än 

en bra lärobok för att tillägna sig god matematikkunskap. De behöver också en lärare som 

t.ex. kan ställa ”rätt” frågor som leder eleverna vidare, samt se missuppfattningar som 

eventuellt kan finnas hos eleverna.  

 

”Läraren är den ”professionelle” som känner till kunskapsområdet och kan anvisa lämpliga 

vägar till innehållet, även om det är eleverna som måste var de aktiva i lärandeprocessen” 

(Pettersson m.fl. 2010 s. 46).  

 

Vidare står det att eftersom vetskapen om vad man behöver lära sig är så viktig i 

lärandeprocessen behöver eleverna inte bara vid kursstart utan även under hela 

undervisningsperioden diskutera innehållet samt få målen konkretiserade för sig. Läraren och 

eleverna ska möjliggöra elevernas medvetenhet om sin egen kunskapsutveckling. Läraren ska 

dessutom försöka få eleverna att ta ett större eget ansvar för sitt lärande. 

 

Ulin (1985) skriver att elever utan fantasi blir tvungna att lära sig saker utantill, titta i 

formelsamlingen och följa det givna receptet. Självklart behöver man klara det också, men det 

betyder oerhört mycket att få en tilltro till att på egen hand kunna finna en lösning. För att få 

ett bra självförtroende behövs det insikter, näring i form av förnyad förståelse för begrepp, 

samt en förmåga att iaktta det egna tänkandet. I t.ex. matematikens problemlösning ges många 

tillfällen att skärskåda sitt eget tänkande. Ulin anser att mer verklig matematik behöver tas in 

och att fundamentala begreppsbildningar ska övas.  

 

Löwing (2008) skriver att många lärare jobbar hårt för att deras elever ska lära sig så mycket 

det bara går. Problem blir att vad lärarna avsett att eleverna ska få med sig inte alltid är vad 

eleverna uppfattar. Lärare och elevers verklighet och bakgrund är ju väldigt olika, vilket tas 

upp i den fackdidaktiska forskningen. Löwing nämner att lärare är färgade av sina 
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erfarenheter, ämnes- och vuxenkunskaper, vilket är något som eleverna saknar och leder till 

att de tolkar lärarnas genomgångar etc. utifrån sin verklighet, erfarenheter och kunskaper.  

För att få en bättre kunskap om hur eleverna menar Löwing (2008) menar att man inte ska 

fokusera på om en uppgift är rätt eller fel utan istället fråga eleverna vad de gjort och hur de 

tänkt, då blir det också lättare att utgå från det och hjälpa eleven in i rätt tankebanor. En viktig 

del av undervisningen är talad matematik för den ger möjligheten att förklara oklarheter som 

kan finnas och stärker även begreppsbildningen. 

Elevers lust att lära ökar eller minskar beroende på olika situationer Skolverket (2003). Prov 

är ett tydligt sådant område och det är därför viktigt att införliva till eleverna att proven är en 

del av inlärningsprocessen samtidigt som det är ett av flera bedömningstillfällen för läraren.   

 

”Provens roll som motivationshöjande eller avskräckande faktor blir tydligare ju högre upp i 

skolåren man kommer”.  

 

En annan svårighet menar Dahl (1995) är att det i undervisningen är något som skapar rädsla 

för matematik. Hon menar att många är rädda men att de samtidigt kan känna en beundran för 

de människor som förstår matematiken. En känsla av underlägsenhet skapas då lätt i 

matematiska sammanhang. Medeltidens bild av matematik som abstrakt och onåbar lever 

liksom kvar. 

 

 

1.2.4 Formelanvändning i undervisningen  
 

I Dahl (1995) finns att läsa om hur chockande författaren upplevde att det var att börja läsa 

matematik vid Uppsala universitetet. Att sitta i en stor föreläsningssal med 300 andra 

ungdomar, lika anonyma, var för henne en fruktansvärd upplevelse. Föreläsaren stod längst 

ner vid tavlan, och oftast vänd mot den. Det var ett enda upprepande av skrivande och 

suddande. Gång på gång fylldes tavlan av nya ekvationer, formler och lösningar, som i en 

rask fart suddades ut igen och fylldes på av nya. Att placera in matematiken i ett 

sammanhang, som hade anknytning till hennes verklighet gick inte. Det blev bara en massa 

frågetecken kring var dessa formler hörde hemma och varför dessa ekvationer ställdes upp. 

Det som då hände var att Dahl kände sig ohjälpligt dum och misslyckad samt att matematik 

var något obegripligt och inte hör till världen som vanliga människor lever i. Hon menar 

därför att det är viktigt att ”sätta kött” på formlerna så att eleverna inte känner sig dumma 

utan begriper matematiken åtminstone hjälpligt så att de kan delta i och förstå samhället. 

Detta kan man göra genom att berätta om matematikern och människan bakom formlerna och 

reglerna så att man lättare hittar en röd tråd och ser sambanden. Hon menar också att eleverna 

behöver förebilder och betonar särskilt kvinnorna i matematiken. Dahl menar att 

undervisningens mål förutom att vi ska kunna göra prisjämförelser i affärer mm, är att vi ska 

kunna förstå den statistik som olika experter och politiker använder sig av, för att ha en bra 

demokrati. Matematiken ska hjälpa oss i vår vardag.  

Domar (1985) menar att man bör försöka få eleverna och inse att det är arbetsbesparande att 

lära sig vissa formler och fakta utantill.  

 

”Aktiv inlärning behövs” (sid. 73 Domar och Ulin 1985). 

 

Detta ger även större möjligheter att följa med i olika resonemang och kan även bidra till en 

djupare förståelse av formlerna.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att komma ett steg närmare en god undervisning. Specifikt att 

undersöka om elevers resultat och kunskap gällande formler beror på vilket sätt formler 

presenteras och används i undervisningen samt hur uppgifters kontext har betydelse för att 

elever ska kunna visa den kunskap de faktiskt besitter. 

Mina frågeställningar utifrån ovan blir då följande: 

 

1. Blir resultaten högre för elever som i undervisningen inte får en formel direkt, utan där 

man räknar och resonerar sig fram till en formel? 

2. Hur ska prov konstrueras och bedömas för att kunna bedöma elevers sammanlagda 

matematikkunskaper och hur ser elever på provens uppgiftstext/formuleringar? 
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2 METOD 
 

I metodavsnittet presenteras urval, datainsamlingsmetoder, etik, procedur och analysmetoder.  

Det nya könsneutrala ordet hen har valts att tas med i detta arbete, vilket är fördelaktigt på 

flera sätt, man slipper skriva han/hon för att behålla anonymiteten. 

 

2.1 Urval 

 

Studien initierades genom att kontakt togs med en gymnasieskola och förslaget på 

undersökning presenterades för matematiklärargruppen. Lärargruppen ställde sig positiva till 

deltagande och gemensamt valdes ett lämpligt matematikavsnitt ut. Avsnittet valdes utifrån att 

det fanns lämpliga formler att arbeta med och det skulle också passa bra i tiden för detta 

arbete. Valet föll på avsnittet räta linjens ekvation i kurs Matematik 2b. Det fanns flera klasser 

som läste aktuell kurs men i två av dem fanns elever som låg på ungefär samma betygsnivå. 

Att eleverna låg på samman nivå kunskapsmässigt var viktigt för att efter studien kunna göra 

en tvärjämförelse mellan grupperna.  

Från varje klass valdes minst tre elever som låg på betygsnivå E och minst tre elever som låg 

på betygsnivå C eller lite högre. Urvalet gjordes av den lärare som haft ungefär halva sin 

nuvarande klass och halva den andra lärarens klass under föregående läsår. Detta för att få till 

en så lika nivågruppering som möjligt i de båda grupperna. Så urvalet av vilka lärare som 

skulle vara med i undersökningen och undervisa blev naturligt utifrån vilka kurser de 

undervisade i och det ovan nämnda resonemang kring ett lämpligt urval av elever. 

I studien benämns den ena läraren som ”Lärare frm” det är den som visar formler direkt och 

utgår från dem, eleverna får ha miniräknare hela tiden och behöver inte tänka på att kunna 

saker utantill. De utvalda eleverna i denna grupp benämner jag som frm1, frm2, frm3, frm4, 

frm5 och frm6. Eleverna frm1- frm3 är de som innan bedömts ligga på E-nivå. Eleverna frm4- 

frm6 är de som innan bedömts ligga på C-nivå. 

Den lärare som inte ger formler direkt utan resonerar och räknar sig fram till dem benämner 

jag som ”Lärare res”. Dennes utvalda elever blir således res1, res2, res3, res4, res5 samt res6. 

Eleverna res1- res3 är de som innan bedömts ligga på E-nivå. Eleverna res4- res6 är de som 

innan bedömts ligga på C-nivå. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Datainsamlingen började med att eleverna från de två olika grupperna fick göra samma test 

efter att ha avslutat avsnittet räta linjens ekvation. Anledningen till att eleverna fick göra ett 

test var för att det bedömdes vara ett lämpligt sätt att se vad de hade för kunskap på området. 

För att kunna bedöma ett test och dess resultat och vad som hänt under den specifika 

undervisningsperioden då undersökningen genomförs behövs bakgrundsinformation om hur 

eleverna ligger till innan i kunskapsnivå. Vad elevernas förkunskaper är och vilken nivå de 

bedöms ligga på vid undersökningens start baseras på lärarnas erfarenhet av att ha haft 

eleverna tidigare. Lärarnas bedömning fick anses väga tyngre än vad ett förtest skulle säga om 

elevernas kunskap och vilken nivå de ligger på. Den första datainsamlingsmetoden är alltså ett 

test på undervisat område. 

 

Som ett komplement till detta test genomfördes också intervjuer med eleverna samt med de 

båda lärarna från de två grupperna, där också frågor tas upp som har att göra med kontexten i 
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uppgifter vilket hör ihop med den andra frågeställningen. Att genomföra intervjuer bedömdes 

vara ett bra sätt att ta reda på mer än vad själva testet gav och om det är någon fråga som 

missförståtts så märks det till skillnad från t.ex. enkäter. Genom att det inte var ett särskilt 

stort antal personer att intervjua var det även lämpligt att genomföra tidsmässigt. Intervjuerna 

i denna studie är både strukturerade och kvalitativa. Frågorna är förutbestämda men genom att 

det är ett samtal så kan oförberedda frågor komma upp och personerna ges då möjligheter att 

sväva ut i eventuella intressanta resonemang som frågan väckt, vilket kan ge en större 

helhetsbild (Johansson B. Svedner P-O. 2010) 

 

När intervjufrågorna konstruerades till lärarna så försökte jag skapa frågor vars svar skulle ge 

mig en helhetsbild av denna undervisningsperiod som testet omfattar med fokus på 

formelanvändandet och matematisk förståelse. När intervjufrågorna till eleverna 

konstruerades så var fokus på att få deras syn på formler i undervisningen och deras 

resonemang kring formelanvändande och förståelse, samt hur de ser på text i uppgifter och 

deras förståelse av standarduppgift respektive icke standarduppgift. 

 

Tyvärr kunde inte grupp frm’s test ske på tänkt vis, då tillfället de skulle göra testet på 

krockade med ett prov de skulle göra i ett annat ämne. Det var något som överraskade mig 

och lärare frm, så då fick lösningen bli att eleverna fick göra mitt test inbakat i lärare frm’s 

ordinarie prov på kapitlet. Detta prov skedde då senare än testet som grupp res gjorde. 

 

Olyckliga omständigheterna bestod i att varken jag eller Lärare frm hade koll på att när testet 

var tänkt att göras så blev det en kollision med ett annat ämne där det skulle skrivas ett prov 

precis då, vilket ju då självklart fick gå före och jag fick anpassa mig till den rådande 

situationen. Så kan det bli när man gör saker ute i verkligheten, det kan ibland krocka med det 

optimala man från början teoretiskt tänkt ut. 

 

2.3 Etik 

 

Studien har utförts enligt de regelverk som finns, både skrivna och oskrivna etiska regler och 

förhållningssätt och finns att läsa i Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(Johansson B. Svedner P-O. 2010). Respekt ska ges till deltagarna genom att de ska få tydlig 

information om arbetets syfte och innehåll. Deltagarna ska när som helst kunna avbryta sin 

medverkan och genom att delta i studien garanteras de också anonymitet. För att bibehålla 

anonymitet och läsflyt har vissa ord och stakningar tagits bort. Då skriftspråk skiljer sig från 

talat språk är även viss språklig formalia korrigerat i de av eleverna återgivna svaren. 

 

 

2.4 Procedur  

 

Tillsammans med de undervisande lärarna gjordes en grov planering för hur undervisningen 

skulle gå till. Därefter fick lärarna själva göra den mer noggranna planeringen, under översyn 

av mig för att kontrollera att planeringen stämde överens med vad som sagts. Den ena läraren 

(frm) presenterade formler direkt på tavlan och utgick från dem. Lärare res däremot började 

med lite räkneexempel och förklaringar som tillslut ledde fram till formlerna. 
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 ”Den här gången presenterade vi formeln  k =  
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 så att vi resonerade oss fram till den helt 

enkelt utifrån ∆𝑦 & ∆𝑥 som var en definition som vi kände till och när vi gjorde det insåg vi ju 

att ∆𝑦 är två stycken y-värden subtraherat med varandra och ∆𝑥 på samma sätt och på så vis 

skrev ner den här     k =  
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 och här var det många faktiskt  som inte hängde med på, svårt 

sätta fingret på varför men det är många som har svårt att se den kopplingen” (Lärare res).  

 

De två elevgrupperna fick därefter göra ett och samma test konstruerat av mig. Det bestod av 

två delar, ett utan hjälpmedel och ett med hjälpmedel. Som det stod beskrivet i urval så var de 

tre elever på E-nivå och tre elever på C-nivå ur varje klass som analyserats. Testet är 

huvuddelen i datamaterialet, men intervjuerna med undervisande lärare och de berörda 

eleverna fungerar som ett komplement till testet. 

 

För att få lärarnas bild av testperioden och deras åsikter genomfördes enskilda intervjuer med 

vardera läraren. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum med endast berörd lärare 

närvarande. Ljudupptagning gjordes för att bättre kunna fokusera på samtalet och kunna prata 

vidare om man skulle komma in på något intressant sidospår och inte vara strikt bunden till 

det manus av frågor som planerats innan. Som komplement till inspelningen fördes 

stödanteckningar. I efterhand kan sedan det inspelade materialet gås igenom och transkriberas 

i lugn och ro för att hitta de väsentliga delarna, likheter och skillnader mellan det ”Lärare frm” 

och ”Lärare res” säger. 

 

I intervjuer med Lärare frm och Lärare res så var tanken att få en insikt i hur de sett på 

undervisningen av detta avsnitt och hur deras grupper tagit emot den, men även vad de som 

rutinerade lärare ansett om de olika sätten att presentera formler i undervisningen. Målet var 

också att få en bild av de grupper som eleverna i mitt test ingår i.  

 

När testet konstruerades formulerades olika slags uppgifter, så inte samma sak testas flertalet 

gånger. Kontexten, hur uppgifter formulerades fanns med i tankarna. Syftet med uppgifterna 

har varit att försöka utröna vilken kunskap eleverna har på området räta linjen och om de två 

gruppernas olika undervisningssätt har haft någon betydelse för inlärningen. 

Uppgiftskonstruktionen utgick från vad syftet var med uppgifterna, vad som skulle bedömas, 

hur kontexten kunde göras så att den var till fördel för elevernas förståelse samt utifrån vad 

elever hade för referensramar. Syftet med testet var att följa elevers olika beräkningssteg och 

resonemang och då måste uppgifterna konstrueras utifrån det.  

 

När testet konstruerades så tillverkades lättare samt svårare uppgifter för att se hur 

svårighetsnivån påverkade elevernas resultat och för att kunna bedöma hur mycket och hur 

bra eleverna förstått området. Elevernas testresultat jämfördes för att kunna bedöma 

skillnader, främst mellan de två grupperna, men elevers individuella resultat uppgift ställd 

mot uppgift. 

 

Efter att kollat på testresultatet beslutades att intervjuer med eleverna var nödvändiga som ett 

komplement till det test de gjort. Kontakt togs med deras lärare som hittade en lämplig tid och 

plats för dessa intervjuer. Hen informerade de elever det gällde om när intervjun skulle ske 

och syftet med intervjun. De fick inte se frågorna innan utan syftet var att få deras tankar och 

svar utifrån frågorna när jag då på plats samtalade med dem. 

 

Bedömningen gjordes att det passade sig bäst att intervjua eleverna en och en, då är 

möjligheten störst för att fram vad var och en tycker. Vid konstruktionen av intervjufrågorna 
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fanns redan tankarna på vad är det jag vill få fram i intervjuerna. Även hypoteser om vilka 

eventuella följdfrågor det skulle kunna bli utav vissa intervjufrågor fanns med i tänket, samt 

vad som kanske skulle behöva förtydligas eller förklaras kring vissa frågor. 

 

Innan intervjuerna med eleverna påbörjades informerades de om att det var frågan om en 

anonym intervju men att jag som författare av arbetet tar var och ens namn för min egen skull 

för att kunna hålla reda på vem som sagt vad i mina papper. De fick veta att deras lärare inte 

skulle få reda på vad de sade här, och om deras intervjusvar skulle omnämnas i 

undersökningen så kommer det bara stå typ elev 1,2,3 osv. Eleverna fick också veta att de 

hade rätt att närsomhelst om de kände sig obekväma eller av annan anledning avbryta 

intervjun. Om eleverna tyckte det lät okej, (vilket alla gjorde) så påbörjades intervjuerna. 

 

Ljudupptagningar valdes även att göras under dessa intervjuer så att jag inte skulle behöva 

minnas allt eller skriva ner allt utan kunna ha fullt fokus på de samtal som fördes med 

eleverna utifrån mina intervjufrågor. Samma motivering egentligen som hades till 

ljudupptagningarna under intervjuerna med lärarna. 

 

I efterhand kunde sedan dessa intervjuer lyssnas på och transkriberas till skrift. Elevernas svar 

jämfördes med varandra och återigen tittades det på vad som lärarna hade sagt under 

intervjuerna med dem, för att kunna dra slutsatser av allas syn på saken och försöka få en 

helhetssyn på denna testperiod och vad som faktiskt kommit fram och vad som skulle vara 

intressant att kolla vidare på. 

 

När intervjuerna genomfördes var en elev per grupp frånvarande men bedömningen gjordes 

att övriga fem elevers svar från vardera gruppen skulle räcka som underlag till 

undersökningen. 

 

2.5 Analysmetoder 

 

De analysmetoder som använts i denna undersökning är transkribering av intervjuer och en 

jämförelse mellan de två elevgruppernas testresultat. För att bibehålla anonymiteten har vissa 

ord tagits bort, så även stakningar och om en person t.ex. ofta säger ehh innan det egentliga 

innehållet talas ut. Språket har även korrigerats så att eventuella stamningar eller brytningar 

inte förekommer i de av eleverna återgivna svaren. 
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3 RESULTAT 
 

Den ena frågeställning var huruvida det blir bättre resultat för elever som i undervisningen 

inte får en formel direkt, utan där formeln räknas och resoneras fram. 

Den andra frågeställning var hur prov ska konstrueras och bedömas för att kunna bedöma 

elevers sammanlagda matematikkunskaper och hur ser elever på provens 

uppgiftstext/formuleringar. Dessa frågeställningar hänger ihop och därför redovisas de ihop i 

resultatdelen. 

 

3.1 Intervju med Lärare frm och res 

 

Resultatet från intervjuerna med lärarna har delats upp i några olika delar och rubrikssatt så att 

det ska bli mer lättläst och bättre övergripbart. När intervjuerna gjordes utgicks de utifrån 

några frågor, men vid flera tillfällen under de båda intervjuerna kom vi vidare i samtalet och 

följdfrågor kom upp och besvarades. Lärarna intervjuades en och en och de var informerade 

om att deras svar skulle vara anonyma och att de hade rätt att avbryta intervjuerna. 

 

 

3.1.1 Elevernas förståelse för formlerna 
 

Både Lärare frm och Lärare res upplever att eleverna under föregående år under kurs 1 i 

matematik hade en ganska god förståelse för den räta linjen och vad den innebar på den nivå 

det togs upp då. Och att när det nu i kurs 2 tas vidare borde det därför gå ganska bra. Men 

både Lärare frm och Lärare res märker att det inte alls går så bra för eleverna med det 

abstrakta tänkandet på detta område. Eleverna har svårt att koppla ihop det konkreta och 

abstrakta.  

 

”Den här räta linjens ekvation, jag tycker de förstår ganska bra när man i kurs 1, för då pratar 

man ju mycket liksom vad händer, nu ökar det med lika mycket, det minskar med lika mycket 

och man har ett startvärde. Det är som att det bryts litegrann när man gör den här räta linjens 

ekvation i kurs 2 och så ska man koppla tillbaka, det är inte lätt att få det abstrakta å konkreta 

å sitta ihop”. (Lärare frm) 

 

”De här formlerna är abstrakta och dom linjer vi jobbar med blir abstrakta istället för konkreta 

vilket dom ofta har varit i åk 1 och som jag då också inledde med här. Det tankesprånget tror 

jag gör att många känner sig väldigt obekväma och det kan vara så enkla saker som symboler 

och olika begrepp som gör att man tappar fotfästet litegrann”. (Lärare res) 

 

Båda lärarna är också överens om att det för de flesta eleverna till en början åtminstone är 

lättare att förstå metod frm då formeln ges direkt. Den ställer inte lika höga krav på att tänka 

själv och hänga med i resonemang som metod res gör då man resonerar sig fram till en 

formel. Metod res är en mer abstrakt väg att gå, men för de som vill nå högt i förståelse och 

betyg kan denna metod eventuellt underlätta för att nå dit. 

 

Både Lärare frm och Lärare res är även inne på att om man kollar betygskriterierna så är att 

resonera sig fram till formler är på de högre nivåerna och att det därför inte är något man kan 

eller ska kräva av alla elever.  
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”Det är ju så att om man tittar på kunskapskraven, att resonera sig fram till formler, även om 

man som här gör det i grupp, så är man ju uppe på de allra högsta betygsnivåerna. Så det är ju 

inte konstigt att det är knöligt, det är först och främst abstrakt. Abstrakt tänkande det är något 

som utvecklas långsamt och det är dessutom på en hög abstrakt nivå”. (Lärare res) 

 

Både Lärare frm och Lärare res säger att om man förstår formlerna så får en större förståelse 

för matematiken och kan nå högre kunskapsmässigt. Och förstår man matematiken bättre så 

har man även lättare för nästa steg, för då kan man hela tiden hänvisa, inte bara till en formel, 

utan det ger en helhetssyn. Lärare res påpekar dock att trots det så är det inte alltid som det 

blir ett bättre resultat för man kan falla på annat. 

 

Gällande hur eleverna använder formler så säger både Lärare frm och Lärare res att flera av 

eleverna under den första halvan åtminstone av detta avsnitt har en dålig förståelse för 

formlerna, men att det blivit bättre under resans gång. En dålig förståelse av formlerna tar sig 

i uttryck att eleverna kanske inte ens använder formlerna utan försöker räkna fram svaren på 

annat vis, eller att de inte förstår formlerna och vad de räknar på. Detta syns vid elevernas 

orimliga svar. 

 

Lärare frm säger att: 

”Många elever som gör uträkningen men dom använder inte formeln, alltså ställer upp en 

ekvation. Samma uträkningar men kanske på en lång rad med likamedtecken emellan bara. 

Försökt trycka på att använda en matematisk modell korrekt för att komma vidare”.  

”Eleverna har inte förstått kopplingen mellan formeln och ekvationen. Dom kan ibland skriva 

en väldigt lustig enhet, de har ingen aning om att det är kronor de fått ut fast de har en formel 

och ett sammanhang”. 

 

Lärare res säger att: 

”Jag upplevde litegrann att när eleverna gjorde det här testet hade många dålig förståelse för 

vad formlerna innebar, det grundar jag på i de frågor som eleverna ställer. Jag tror de hade 

väldigt svårt att koppla formlerna till verkligheten så att säga. Men jag upplever också på de 

frågor jag fått på slutet och på provresultatet att dom faktiskt behärskar det nu. Så det har varit 

en positiv utveckling, men kanske inte på samma sätt då de skrev testet”. Hen säger vidare att 

”även om de skev under olika förutsättningar så kan det ju vara lite kul att se, och då är det ju 

framför allt det här provet som de har skrivit hos mig nu jämfört med det hos ”Lärare frm”. 

Under testet försökte eleverna göra ett bra resultat men det var lite uppsluppen stämning och 

de vet att de inte blir bedömda på det”. 

 

Lärare frm säger att dennes grupp innehåller många elever som inte har så lätt för 

matematiken, och att hen därför vill göra matematikundervisningen så konkret som möjlig för 

dem. Hen ville visa, det här är ramen det kommer att handla om, vi kommer återkomma till 

det här hela tiden. 

”Jag presenterar formeln, vi utgår ifrån den. Att det skulle finnas en igenkänningsfaktor hela 

tiden var tanken”. 

 

Lärare res upplever att hen har en relativt duktig grupp men att den är knepig att undervisa för 

eleverna blir lätt frustrerade och hakar upp sig på detaljer, ”att förstå den övergripande bilden 

är inte lika tryggt som att förstå dom enskillda detaljerna”. Detta ställer till det både på 

lektioner och även när de är hemma och räknar på egen hand. Många av eleverna har också 

höga krav på sig själva och dom blir irriterade när det inte riktigt faller på plats, de har lite 

dåligt tålamod. 
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3.1.2 Presentation av formlerna 
 

Både Lärare frm och Lärare res uttrycker att de tror att eleverna föredrar metod frm, de är mer 

vana med den varianten, känner sig mer bekväma med den. 

 

”Jag tror att eleverna är ganska vana vid att få det presenterat på ett smidigt sätt, så att de får 

det tillrättalagt och det är ju det man får när man får en formel, gör så här” (Lärare res). 

 

”Jag har en uppfattning att elever som har det svårt gillar liksom inte när det kommer, det 

exemplet, det exemplet, dom vill att det ska hänga ihop” (Lärare frm). 

 

”Många elever är nog obekväma med att hela tiden få resonera innan man kan komma till 

proceduren å jag har ju jobbat väldigt mycket i årskurs 1 med egentligen ett motsatt sätt när 

man jobbar med proceduren först, å sen jobbar med problemlösning å förståelse” (Lärare res). 

 

De båda lärarna känner också att ingen av de båda metoderna är given att använda jämt eller 

att den ena skulle vara klart bättre än den andra, utan kan se för- och nackdelar med de båda 

metoderna och att en kombination av dem ibland kanske är det bästa. 

 

”Det bästa kanske är att man i samma grupp kanske gör lite olika med olika moment, eftersom 

en viss start passar några och någon annan start passar några andra” (Lärare frm). 

 

” Finns fördelar och nackdelar med båda metoderna, inte att den ena metoden är bättre än den 

andra. Beror på grupp och lärare, det är säkert väldigt olika från elev till elev så om man har 

en hel elevgrupp så måste man också känna efter litegrann, hur står den här gruppen i 

förhållande till det jag presenterar” (Lärare res). 

 

”det finns inget tydligt svar på vad som ska vara hönan och vad som är ägget. Det tror jag kan 

variera väldigt från grupp till grupp och formel till formel osv”(Lärare res). 

 

 

3.1.3 Lärare res’s tankar om metod res som undervisningssätt 
 

Ungefär så som Lärare res vill undervisa och gör försök med lite då och då men ofta blir hen 

besviken över att elever inte riktigt hänger med på det resonemang som vissa elever kan föra 

men som inte alla då hänger med på vilket gör att många personer känner sig lite förvirrade. 

Lärare res tycker att det är roligt och spännande att resonera sig fram till formler, men säger 

också att tyvärr så hamnar det ofta på en nivå som överstiger vad många elever kanske klarar 

av eftersom det är ett nytt område osv. 

 

”Man är van kanske vid att en få en formel, det här ska du använda, du använder den på det 

här sättet och så kan man lära sig ett antal typproblem, fördelen med att kunna resonera, om 

man kan resonera fram formlerna då har man verkligen förstått vad det handlar om”. 

 

Lärare res upplever att hens elever kör fast på någon detalj och känner sig värdelösa pga. det. 

”så det har ju inte varit helt problemfritt att frångå den här lite mera vad ska man säga pang på 

metoden men förhoppningsvis, jag har ju inte analyserat klart resultatet än, jag har ju heller 

inte riktigt kollat på dina provresultat än, förhoppningsvis så har det väl betalat sig, det är i 

alla fall min förhoppning”. Det är svårt och krångligt för dem i början men ger 

förhoppningsvis mer på slutet. 
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Lärare res har uppmärksammat något för hen anmärkningsvärt under repetitionen av kapitlet 

jämfört med hur det brukar vara i detta kapitel i denna kurs.  

 

”Det är intressant för det de har velat repetera, man hinner ju inte fördjupa sig i exakt allt, är 

förutom vinkelräta linjer (det är ett begrepp som de har haft väldigt svårt med jämfört med 

pararella) ekvationssystemen och problemlösning kring ekvationssystemen framför allt.  Å det 

är ganska ovanligt. När jag har haft elever tidigare så har det ofta varit så att vi har avslutat 

med ekvationssystemen och då har eleverna börjat få kläm på det, men hur var det nu med 

den räta linjen, och då har de ofta velat repetera det. Så jag har repeterat väldigt lite räta linjen 

till det här provet faktiskt. och ändå så får man väl säga att det är, till skillnad mot hur det 

brukar vara, ett litet antal elever som faller ur och om det är på ekvationssystem så är det en  

handfull elever”. (Lärare res) 

 

Lärare res påtalar också vikten av att eleverna verkligen förstår vad det är som händer om den 

här ingången görs, att resonera sig fram till en formel. För annars är det meningslöst och har 

ingen betydelse och då får läraren ändå stå där och visa så här gör du med formeln och så har 

denne tappat en lektion med eleverna, som dessutom är förvirrade och frustrerade osv. Det 

krävs extra stor förberedelse och noggrannhet av läraren vid användandet av metod res.  

 

”För att du kan inte släppa eleverna fritt utan du måste hålla i diskussioner och se till att 

diskussionen hålls på en sådan nivå att ni tar er vidare men så att alla ändå är med. Det kräver 

en del förberedelser, att vara vaken och förutse vad som kan hända. För tappar du eleverna i 

diskussionen då har du också tappat dom och deras förståelse för formeln och då kan det ta tid 

innan du fångar upp dom igen. Just den här gruppen har en tendens att så fort dom inte är med 

på banan så bestämmer dom sig för att det är väldigt svårt”. (Lärare res) 

 

Lärare res berättar om att hen tidigare år oftast har gjort tvärtom egentligen, presenterat 

formeln och sen jämfört.  

 

”Jag gör en grafisk lösning när man tar fram k-värdet och sen en algebraisk lösning och så går 

vi in och kollar var skiljer sig den åt och man ser att den egentligen inte skiljer sig åt. Det är 

samma sak vi gör. Så att man först gör å sen så får man kopplingen mellan det man redan 

kunde och den nya formeln”. (Lärare res) 

 

Hen tror att det är ett bra sätt att få en ny formel på. Att eleverna först får formeln och sen att 

de får se var den kommer ifrån. 

 

 

3.1.4 Procedurträning 
 

Under intervjun kommer vi in på procedurträning och vikten av den. Lärare res beskriver ett 

arbetssätt som eleverna är vana vid, att de först får det presenterat på ett smidigt och 

tillrättalagt sätt,  

 

”Vilket det ju är när man får en formel, gör så här. Man lär in en procedur”. (Lärare res) 

 

Med metod res så ska eleverna istället sitta och tänka själva. Många elever känner också 

felaktigt att de inte är på banan när någon annan knäcker formeln, fast de egentligen hänger 

med och förstår vad som händer, men de tänker att de själva skulle aldrig kommit på det. 
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Lärare res påtalar vikten av procedurträningen för att lära sig ett moment, vilket sen kan ligga 

till grund för förståelsen av det. 

”0,25 • 50 talar om vad 25 % av 50 är, det kan man lära in som en metod utan att veta varför 

jag multiplicerar med 0,25. å först sen så kan jag inse att 0,25 jaha det var 25 hundradelar, det 

är 0,25 just det procent var ju hundradelar, det ska jag multiplicera med 25 för att få 25 

stycken å dela på hundra för det var hundradelar och så kan man resonera sådär. Jag brukar 

visa varför, det första jag gör för mina elever, men dom blir inte bättre på %. Utan frågan är 

om de måste greppa metoden först och sen är beredda att förstå det här”. (Lärare res) 

 

 

3.1.5 Uppgifters kontext 
 

Både lärare frm och res är inne på samma teori som jag är angående uppgift 3 på del två i mitt 

test. Nämligen att uppgiften kan kännas aningens obekant för eleverna, de har inte lika stor 

vana att lösa en sådan uppgift, vilket gör att de upplever den som svårare än vad den faktiskt 

är. Lärare frm säger hastighet kanske ställer till det, att det var ingen standardformel för hens 

elever, för de har inte pratat om att k-värdet kan vara en hastighet.  
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3.2 Intervju med elever  

 

I elevintervjuerna följde samtalet ganska väl intervjufrågorna och därför redovisas resultatet 

utifrån intervjufrågorna och elevernas svar på varje fråga. Intervjuerna med eleverna skedde 

enskilt och de var informerade om att deras svar skulle bli anonyma. 

 

 

3.2.1 Intervju med elever i Grupp frm 
 

Hur upplevde du området om räta linjen? (lättare/svårare än normalt) 

 

Två av eleverna säger att de har ganska svårt för matematik, den ena tycker att hen ändå 

förstått detta område ganska bra. Den andra att det var lite svårare men ändå fick grepp om 

det efter ett tag och att det flöt på okej då. En elev tyckte det var som vanligt och en annan 

elev tyckte att det inte var så svårt utan mest grundläggande. En elev tyckte det var ganska lätt 

och det gick bra på genomgångar och lektioner, hen hade inga problem med detta område, E-

delen var som oftast ganska lätt för denna elev.  

 

 

Vad betyder formlerna på området räta linjen? 

 y = kx + m 

 k = (y2 – y1)/ (x2 – x1) 

 

Flera av eleverna kommer inte ihåg formlerna helt men kommer på dem snabbt när jag börjar 

prata om dem, en av eleverna kommer ihåg k-formeln. 

 

 

Hur använder du formler? 

 Lär du dig hantera en formel och bara stoppa in värden för att få ett svar 

eller förstår du vad formeln gör, vad som händer när du stoppar in värden och 

vad det faktiskt är för värden du stoppar in? 

 

Två av eleverna anser inte att de riktigt vet vad det är de stoppar in och vad de egentligen gör. 

De säger också att de inte har så stort intresse för matematik och att lära sig vad de gör utan 

de vill bara klara kursen. 

 

Tre av eleverna säger sig ha koll på formlerna och vad det är de stoppar in för värden och vad 

de får ut. De anser också att det blir lättare att räkna ut uppgifter om de förstår vad formlerna 

innebär. 

  

”Kan man inte formlernas innebörd så är det svårt att avgöra om svaret är orimligt” (Elev 

frm5). Två av dessa elever ser dessutom en nytta framöver i matematiken, att de kan förstå 

kommande saker och helheten bättre. Dessa två elever har inställningen att de vill förstå 

formlerna, och om de inte skulle förstå dem så skulle de försöka ta reda på innebörden av 

dem.  

 

”Det känns som att matten ska vara logisk men om jag inte förstår formeln så tycker jag det 

känns ologiskt, varför ska det vara så här. Så jag vill gärna veta vad formeln står för vilka 

siffror ska vara i formeln vart siffrorna ska gå till i formeln” (Elev frm5).  
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Vad anser du om att få en formel direkt och utgå ifrån eller att man räknar och resonerar sig 

fram till formeln?  Fördelar/Nackdelar vilket föredrar du? 

 

En elev svarar att metod frm föredras, ”Att få formeln på en gång tror jag, så att man fattar 

från början” (Elev frm 4). 

 

För de övriga eleverna spelar det egentligen ingen roll, men två elever tror kanske att metod 

frm är bättre för dem. 

”spelar egentligen ingen roll men kanske metod frm, då får man formel snabbt och fattar, 

annars kan det bli lite krångligt och mycket att komma ihåg” (Elev frm2).  

 

Den andra av dessa två menar att det är positivt för hen att få smälta formeln samtidigt som 

den används i fortsatta räkneexempel. Hen ser dock även det positiva med metod res i att 

tänka själv och resonera sig fram till en formel.   

 

”Men jag föredrar nog ändå metod frm men kanske för att jag resonerar ju på det sättet att 

man ska ju ändå veta varför formeln är som den är men å andra sidan har jag ju lite svårt för 

att komma på formlerna själv utan jag har lättare att lära mig en formel och sen använda mig 

av den” (Elev frm 5).  

 

Denna elev är även inne på att en del elever kanske inte är med i den här tänka själv delen och  

att de typ vaknar till liv när de ser formeln, men inte är med på resonemanget kring formeln. 

 

En annan elev säger följande: 

”Beror kanske på vilken formel det är, kanske skulle kunna variera lite. Om man gör metod 

res så får man kanske tänka lite mer, och tänka ut hur räknar man ut det här istället för att bara 

få själva anvisningen direkt, då kanske man blir lite mer insatt i det”(Elev frm 3). 

 

En elev säger att hen inte riktigt kan jämföra hur det skulle vara med metod res, eftersom hen 

bara tycker sig vara bekant att få metod frm i undervisningen men att oavsett metod är det 

viktigaste att undervisningen sker i ett lugnt tempo och att man går igenom det igen och igen 

och kortfattat så här var det. 

 

 

 

Upplever du att man förstår matematiken bättre om man förstår vad formlerna gör? 

 

Alla eleverna tror att en god förståelse för matematiken lättare fås om de förstår vad formlerna 

gör. Tre av eleverna är inne på att de nog får en bättre helhetsbild då. En av eleverna hade 

dessutom ett eget bra konkret exempel  

 

”Om man inte förstår formeln så är det väl svårt å gå vidare. t.ex. om man vet att 2 + 2 = 4 

men man förstår inte varför det är så. Det var som när jag var liten å pappa sa till mig att 1 + 1 

blir 2 å då tänkte jag att 2+2 blir tre eftersom tre kommer efter två. Jag förstod ju inte vad plus 

betyder så man ska ju veta vad plus betyder för att kunna lägga ihop det på ett bra sätt” (Elev 

frm 5). 
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Gjorde du ditt bästa på testet? 

 

De flesta eleverna tyckte att de var okej förberedda, sedan varierade det i mot vilket betyg de 

siktade mot och därmed hur mycket tid de lagt ner på förberedelser utöver lektionstid.  

 

”Ju mer jag lyssnar å förstår på lektionerna ju mindre behöver jag plugga. Man brukar ju 

räkna efter genomgångar, och eftersom jag förstår genomgångarna så hinner jag räkna på det 

också” (Elev frm 5). 

 

”Hänger med på lektioner och tränar även hemma inför prov men inte så att jag råpluggar” 

(Elev frm 1). 

 

”men jag pluggar ju aldrig hemma, så det hade jag ju kunna gjort, men annars gjorde jag mitt 

bästa” (Elev frm 4).  

 

 

 

Upplever du att text ur verkligheten i en uppgift kan göra det lättare att förstå hur man ska 

lösa den? 

 

En elev upplever att det är lättare att få endast ett tal, räkna ut det här, men om det är lite 

större uppgifter så är det lättare att ha text för då förstår hen bättre själv. Två andra elever 

tycker att texten kan göra en uppgift mer konkret och att de lättare kan koppla den till 

verkligheten. 

 

Siffror bara är enklare, blir så rörigt annars, säger en elev. En annan säger att mycket text kan 

frambringa ett motstånd och att man bara inte orkar läsa igenom hela texten och försöka 

begripa vad som ska räknas ut. 

 

 

 

Vilken av följande uppgifter anser du vara den lättaste att besvara korrekt utan hjälpmedel? 

Varför? 

 
A.     B.      

 

 

En elev skulle definitivt föredra uppgift A om denne haft miniräknare, men osäker vilken hen 

skulle föredra vid huvudräkning. 

En annan elev föredrar A för att det är så liten uppgift och då är det enklare med bara siffror. 

Tre av eleverna anser att uppgift b skulle vara lättare att besvara korrekt utan hjälpmedel.  

 

”B, man får upp en större bild som man kan tänka mer konkret på” (Elev frm 3) 

 

”B föredras, kan koppla det, då tänker man ju på en hundvalp som äter varje dag 0,4 kg. 

Lättare för att då tänker jag verkligen på det som händer. Hur lång tid det tar att äta upp hela 

säcken” (Elev frm 5). 

 

 

En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. Hur länge räcker 
en säck torrfoder som väger 20 kg? 

Beräkna   
30

0,6
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Många klarade på testets del 2 uppgift 2 men ej uppgift 3, vad gör 3:an svårare i tolkning av 

k och m-värde än att i 2:an sätta ut ett k och m-värde? 

Hur upplever du dessa två uppgifter? 

 

Alla eleverna upplever att uppgift 2 är mycket lättare än uppgift 3. Eleverna tycker att uppgift 

2 är en mer bekant och grundläggande uppgift än uppgift 3.  

 

”Uppgift 2 var jättelätt men uppgift 3 fattade jag ingenting av, men det känns som vi har 

jobbat med det där (2:an) det gjorde man på högstadiet också, mer bekant sen länge. Lite 

jobbigare med 𝑠 och 𝑡 istället för 𝑥 och 𝑦 men inte så jobbigt att man har fel, kanske får tänka 

mer bara”. (Elev frm4) 

 

”När man repeterar så brukar man väldigt ofta köra med dom grundläggande uppgifterna å 

sen så kanske man kör väldigt lite med de högre, i alla fall jag, för jag kan inte gå vidare på de 

svårare uppgifterna utan att kunna grunden. På genomgångar så går man igenom de 

grundläggande sakerna. Om vi gick igenom sånt som 3 mer å det var på grundläggande nivåer 

så hade vi nog blivit bättre på det. Då är vi vana att tänka på det här sättet” (Elev frm 5) 

 

Två av eleverna kan känna att de det kan vara lite förvirring då de har variablerna 𝑠 och 𝑡 

istället för variablerna 𝑥 och 𝑦.    

 

” 𝑠 och 𝑡 istället för 𝑦 och 𝑥 tror jag också förvirrar ganska många. Egentligen ingen skillnad, 

bara olika bokstäver men jag tror att det är något man hakar upp sig på och fokuserar mer på 

det än vad man skulle göra i vanliga fall och därför glömmer någonting” (Elev frm 3). 

 

En elev menar att uppgift 2 är mer kortfattad och rakt på sak. 

 

De flesta eleverna tycker att uppgift 3a inte är så svår när jag börjar ge lite ledtrådar och 

förklaringar till den, utan att det är att den är lite obekant som ställt till det för dem. 
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3.2.2 Intervju med elever i Grupp res 
 

 

Hur upplevde du området om räta linjen? (lättare/svårare än normalt) 

 

Två av eleverna tyckte området om räta linjen var helt ok, ganska normalt i svårighetsgrad. En 

elev tyckte det var lite svårare än vanligt.  

 

”Det har ju blivit lite nytt i alla fall, det är inte som tidigare, men man lär sig med tiden, inte 

så svårt nu när man är klar. Lite lite svårare än vanligt bara” (Elev frm 4).  

 

En annan elev upplevde att det var svårare i början men när hen kom igång var det lättare. En 

elev tycker att det är ett av de svårare momenten, men tycker sig trots det ha bra koll när 

området är avslutat. 

 

 

 

Hur använder du formler? 

 Lär du dig hantera en formel och bara stoppa in värden för att få ett svar 

eller förstår du vad formeln gör, vad som händer när du stoppar in värden och 

vad det faktiskt är för värden du stoppar in? 

 

Alla eleverna förstår i alla fall på detta avsnitt vad formlerna gör, vad det är man stoppar in 

och vad det är som kommer ut. De har bra koll på rörlig och fast kostnad. En elev säger att 

hen till en början mer bara räknade för att få ut ett svar men med tiden förstått innebörden. 

Samma elev påpekar även vikten av att förstå innebörden av formler så att hen vet vad man 

ska kunna använda den till i andra lägen så att det inte blir chansningar. Ytterligare en elev 

påpekar vikten av förståelsen för formlerna, att det är större chans att man får full pott på 

uppgifterna då, även fast hen oftast inte aktivt tänker på vad formlerna gör utan att det går per 

automatik. 

 

 

 

Vad anser du om att få en formel direkt och utgå ifrån eller att man räknar och resonerar sig 

fram till formeln?  Fördelar/Nackdelar vilket föredrar du? 

 

Fyra av eleverna föredrar att få formeln direkt, alltså metod frm, även om någon av dem ändå 

är lite osäker på vilken som är bästa metoden och betonar att det kanske är annat som är av 

större vikt än vilken av dessa metoder som läraren använder sig av. 

En elev föredrar metod res, att resonera sig fram till formeln och hen motiverar det med att då 

fattar man vad det handlar om och får en bättre förståelse av vad formeln gör. 

Några av eleverna vill ha formeln direkt och att läraren då förklarar vad som ska vara var, 

motiverar det med att man får en tydlig bild av vad formeln innehåller och förstår vad den 

gör. Eleverna anser att de hänger med bättre då. Sedan ska det vara några räkneexempel så att 

de ser hur siffrorna ska sättas in och hur formeln används i praktiken.  

En av dessa elever anser att hen har svårare att hänga med om inte får formeln fås först, utan 

resonerar sig fram till den. En annan elev är inne på att hen hade lite svårt för detta område till 

en början och misstänker att det eventuellt kan bero på att det var en metod som denne inte 

var bekväm med och inte riktigt hängde med på. 
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”Man vill veta formeln för det man ska räkna ut innan man ger sig in på en uppgift. För då får 

jag en bättre insikt på vad jag löser och vad det är jag ska lösa plus att det blir lättare för mig 

att lära mig. Om man vet formeln från början så får jag en bättre förståelse och så blir jag lite 

smartare och så vet jag vad allting handlar om” (Elev res 2). 

 

En av de elever som föredrar metod frm kan ändå se vikten av att verkligen sätta sig in 

djupare i vad formeln betyder, vilket denne anser är en fördel med metod res. 

En annan av de elever som tror den föredrar metod frm säger att hen inte tänkt så jättemycket 

kring vilken metod som är bäst och inte analyserat hur det framförts utan det viktigaste är att 

man känner att man hänger med. Men denna elev betonar att det allra viktigaste är att man får 

formeln tydligt förklarad för sig. 

 

”Viktigast är att få formeln tydligt förklarad för sig, annars förstår man ingenting, man kan 

inte dra några liknelser eller någonting. Det är ju när man kan dra dom där parallellerna som 

man känner att man är på banan. Vet inte om det spelar någon roll om man får formeln först 

eller inte. Inte tänkt på det. Analyserar inte hur det framförs, viktigast bara jag hänger med, 

om jag inte hänger med lägger jag nog märke till det. Kanske beror på avsnitt till avsnitt, hur 

insatt man är sen innan” (Elev res 4). 

 

 

 

Upplever du att man förstår matematiken bättre om man förstår vad formlerna gör? 

 

Alla eleverna är eniga om att de förstår matematiken bättre om de vet vad formlerna gör. 

 

”Ja absolut, man måste ju förstå innebörden för att förstå någonting. Att läsa något tomt ger 

ingenting, man måste förstå varje ord som står i förklaringen” (Elev res 4). 

 

 

 

Gjorde du ditt bästa på testet? 

 

Tre av eleverna anser att de gjorde sitt bästa utifrån förutsättningarna och kunskaperna då när 

testet ägde rum, men de hade ju inte tränat inför det så de kände sig inte så redo för det som 

de hade velat göra. Två av eleverna anser att de kunde gjort bättre, den ena var inte så 

noggrann och den andra använde inte hela tiden för testet.  

 

”var inte så noga, betygsätts inte, då tar man det inte på fullt allvar” (Elev res 3) 

 

 

 

Upplever du att text ur verkligheten i en uppgift kan göra det lättare att förstå hur man ska 

lösa den? 

 

Några elever tycker att text ställer till det, orsaken kan t.ex. vara att eleven har svårt med 

språket, eller att det bara krånglar till det ändå. Dessa elever vill bara ha talet direkt för att 

räkna ut det.  

 

”Svårt med svenskan så lättare att bara se siffrorna” (Elev res 6) 
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Några andra elever vill ha text med i uppgifterna för du får de mer information om vad det är 

som söks och vad som ska räknas ut och då kan de sätta sig in i det bättre. 

Vilken av följande uppgifter anser du vara den lättaste att besvara korrekt utan hjälpmedel? 

Varför? 

 
A.     B.      

 

 

Två av eleverna föredrar uppgift B, medan tre elever föredrar uppgift A. De som tycker A är 

lättare att besvara uttrycker att de ibland kan ha lite problem med språket alternativt tycker att 

text mest krånglar till det. De vill gå pang på räknandet. De elever som föredrar uppgift B 

däremot tycker att text hjälper dem förstå vad uppgiften handlar om och därav ledtrådar till 

vad som ska räknas ut. 

 

”Individuellt, jag skulle säga att uppgift B ger mycket mer information om vad du ska räkna 

ut för något å att du får sätta dig in i uppgiften så du vet vad du ska räkna ut för något. B- 

uppgiften är lättare för mig” (Elev res 2). 

 

 

 

Många klaradepå testets del 2 uppgift 2 men ej uppgift 3, vad gör 3:an svårare i tolkning av k 

och m-värde än att i 2:an sätta ut ett k och m-värde? 

Hur upplever du dessa två uppgifter? 

 

Alla elever tycker att uppgift 2 är enklare än uppgift 3, de känner att uppgift 2 är en mer 

bekant uppgift för dem, två av eleverna nämner att det är sådant de känner igen ända sedan 

högstadiet. De känner att det är lättare att få veta saker i uppgiftstexten som de sedan ska 

skriva ekvationen för än att få ekvationer och tolka vad de innebär. 

 

”Du ser i uppgift 2 vilka värden det är direkt och du vet var du ska sätta in 𝑘 och 𝑚, gör det 

lättare.” (Elev res 2). 

 

”Blev osäker då m värdet var 0 i uppgift 3. I uppgift 2 har jag fått allt förklarat, så jag behöver 

bara ställa upp den och räkna om det behövs. Men i uppgift 3 inte tolkat vad dom står för 

siffrorna” (Elev res 6). 

 

Två av eleverna tycker att 𝑠 och 𝑡 istället för 𝑦 och 𝑥 ställer till det lite för dem, ytterligare en 

elev uttrycker att det ställer till det lite mer med 𝑠 och 𝑡, men att det inte gör det så mycket, 

utan kanske bara gör det lite krångligare än vad det egentligen är. 

 

”Sträckan och tiden ställer till det i mitt huvud, och sen blev man väl lite trött på att man inte 

kunde något innan, kände sig hopplös när det gick dåligt rakt igenom” (Elev res 4).  

  

 

 

 

 

 

 

En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. Hur länge räcker 
en säck torrfoder som väger 20 kg? 

Beräkna   
30

0,6
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3.3 Testet 

 

I tabellerna nedan följer resultatet för eleverna i ”Grupp frm” respektive ”Grupp res”. Det har 

färgkategoriserat efter hur väl jag bedömer att de klarat de olika uppgifterna och även om 

någon försökt lösa någon uppgift på ett avvikande sätt. Under tabellerna finns förklaringar till 

de olika färgerna. Resultatet beskrivs också i textform. 

 

 

Testresultat ”Grupp frm”. 

del 1 frm1 frm2 frm3 frm4 frm5 frm6

1

2

3

4

del 2

1

2a

2b

3a

3b

ant. Rätt 3 4 0 5,5 7 7,5  
 

 

Testresultat ”Grupp res”. 

del 1 res1 res2 res3 res4 res5 res6

1

2

3

4

del 2

1

2a

2b

3a

3b

ant. Rätt 4 2 3 3,5 2 5  
 

Förklaring till färgkodningen. 

ok nästan ok halvt ok påbörjat ej ok annat lösningssätt, ekv.sys. & prövning

 

 

 

Resultat del 1: 

I Grupp frm klarade tre, nästan fyra elever fråga 1. I Grupp res klarade fem elever fråga 1.  

I Grupp frm klarade fem elever fråga 2. I Grupp res klarade en, nästan två elever fråga 2. 

I Grupp frm klarade två elever fråga 3. I Grupp res klarade inga elever fråga 3. 

I Grupp frm klarade en elev fråga 4. I Grupp res klarade inga elever fråga 4. 
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Resultat del 2: 

 

I Grupp frm klarade en elev fråga 1. I Grupp res klarade en elev nästan fråga 1. 

I Grupp frm klarade fyra elever fråga 2a. I Grupp res klarade alla sex elever fråga 2a. 

I Grupp frm klarade tre elever fråga 2b. I Grupp res klarade fyra elever fråga 2b. 

I Grupp frm klarade en elev fråga 3a. I Grupp res klarade inga elever fråga 3a. 

I Grupp frm klarade en elev fråga 3b. I Grupp res klarade en elev fråga 3b. 

 

De uppgifter som flest klarat är på del 1 fråga 1 och 2. På del 2 är det högst lösningsfrekvens 

på fråga 2a och 2b. 

 

Många av eleverna i grupp res löser flera av de enklare uppgifterna men nästan ingen av dem 

klarar de svårare uppgifterna. 

Flertalet av eleverna i grupp frm löser några av de enklare uppgifterna, och de elever som 

förväntas vara på C-nivå löser även flera av de svårare uppgifterna. 

Grovt sett visar resultatet en skillnad på elever i grupp frm, medans resultatet i grupp res visar 

en skillnad på uppgifter. 

 

 

 

3.4 Grupp res prov 

 

Eftersom det kan bli lite missvisande att bara redovisa testets resultat pga. tidigare nämnda 

omständigheter så tar jag även med grupp res provresultat då de haft samma förutsättningar 

inför som grupp frm hade för sitt test inbakat i deras vanliga prov. 

 

Jag har i min resultaträkning av grupp res prov bortsett de uppgifter och poäng som handlar 

om att lösa ekvationssystem eftersom det inte är med i min undersökning. Del 1 består av 

mestadels E-uppgifter medans del 2 består av C- och A-uppgifter. 

 

Provresultatet: 

 

  del 1 del 2 

elev 1 10 av 11 3 av 11 

elev 2 6 av 11 2 av 11 

elev 3 8 av 11 2 av 11 

elev 4 11 av 11 3 av 11 

elev 5 10 av 11 3 av 11 

elev 6 8 av 11 5 av 11 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 
 

Jag ser de rutinerade lärarna lite som experter på området då de verkligen är ute i 

verksamheten och varje dag möter dessa elever och kan se vad som funkar, och vad som inte 

fungerar, däremot är de förståeligt inte helt på det klara med exakt vad olika saker beror på för 

det är ju så komplext, många parametrar som spelar in. Därför ser jag intervjuerna med dem 

som väldigt lärorika och intressanta, samt att vi fick ett väldigt bra resonemang och jag fick en 

större förståelse för hur det kan vara med olika elever och olika arbetssätt. 

 

Det har också varit väldigt intressant att sitta ner och prata med ett antal elever och höra hur 

de ser på saker, främst kring formler men även kring uppgifter och dess kontext. 

 

Ett viktigt resultat som framkommit i detta arbete är att det finns för- och nackdelar med båda 

presentationssätten av formler, men att eleverna tycker att det viktigaste är att själva 

presentationen är bra och går lugnt till så att de är med på vad som händer, i vilken ordning 

det görs verkar spela mindre roll. 

 

Resultatet visar också tidens och procedurträningens förståelse för förståelsen. 

 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 
 

Det mest optimala för denna undersökning hade varit att välja ut två klasser som var helt 

homogena och helst undervisades av samma lärare, för att få så likvärdiga utgångspunkter 

som möjligt. Det hade också varit fördelaktigt för undersökningen om eleverna i de två 

klasserna hade haft ett bredare spektra av betygsnivåer, helst att de hade spänner över hela 

betygsspannet. Då har man möjlighet att se om det blir olika resultat för elever beroende på 

vilken nivå de låg från början. 

 

Hur hög reliabiliteten är i detta arbetes undersökning går ju att diskutera, då de båda 

gruppernas test inte utfördes på riktigt lika sätt. Eftersom det tyvärr p.g.a. olyckliga 

omständigheter blev så att eleverna i ”Grupp frm” fick göra mitt test inbakat i sitt prov på räta 

linjen och ekvationssystem och inte som ett enskilt test som ”Grupp res” fick göra så är det 

lite mer problematiskt att bara jämföra dem rakt av. Dessutom finns det en uppenbar risk att 

det blir det skillnad i inställning och prestation hos eleverna till vad man är inställd på bedöms 

för ens betyg och vad som ligger utanför det som bedöms. 

Vad man också måste vara medveten om i jämförelsen av dessa gruppers test är att ”Grupp 

frm” hade kommit längre än ”Grupp res” då testet gjordes för respektive grupp. ”Grupp frm” 

hade dessutom repeterat och var mer förbereda eftersom deras test var inbakat i deras vanliga 

prov. 

 

De olyckliga omständigheterna bestod i att varken jag eller Lärare frm hade koll på att när 

testet var tänkt att göras så blev det en kollision med ett annat ämne där det skulle skrivas ett 

prov precis då, vilket ju då självklart fick gå före och jag fick anpassa mig till den rådande 

situationen. Så kan det bli när man gör saker ute i verkligheten, det kan ibland krocka med det 

optimala man från början teoretiskt tänkt ut. 
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Utifrån dessa förutsättningar kände jag att en rättvisare jämförelse skulle vara att även kolla 

på provet ”Grupp res” sedan fick göra på räta linjen och ekvationssystem. Då bör de ju ha 

hunnit lika långt och ha haft chans till samma förberedelser och ta det på samma alvar. Lärare 

res är också inne på dessa tankar att även om de skriver under olika förutsättningar så kan det 

ju vara lite kul att se, och då är det ju framför allt det här provet som de har skrivit hos hen nu 

jämfört med det hos ”Lärare frm”. 

 

Om man ser till provet som ”Grupp res” gjorde så är det ett mycket bättre resultat på det än på 

mitt test de gjorde. Kanske var de mer noggranna då och bättre förberedda, de hade fått jobba 

med området lite längre och hade även fått repetera. 

 

Reliabiliteten i intervjuerna både med lärare och elever bedömer jag däremot som hög då jag 

utgått från samma intervjufrågor och intervjuerna skett på lika vis. Så det materialet har 

samlats in på samma sätt. Jag upplevde också att frågorna var ganska välformulerade för de 

som skulle besvara dem och att inga missförstånd skedde. Det var någon enstaka gång som 

någon elev inte förstod frågan riktigt, men då sa denne till om det och jag förklarade lite 

tydligare och då var eleven på banan igen och besvarade frågan på ett sätt som gjorde att jag 

tolkade det som att eleven förstått frågan rätt.  

 

Jag anser även att intervjufrågorna och testuppgifterna är konstruerade på så vis att jag ska få 

ett resultat som avser det jag haft för avseende att undersöka. 

 

Man skulle kanske kunna försökt hitta fler ungefär likvärdiga elever i de två grupperna och 

jämfört deras resultat också. Jag tycker ändå att urvalet får anses som representativt för 

undersökningen då jag i betygsnivå har förhållandevis lika uppsättning i mina två 

undersöksgrupper. De elever som är med i undersöksgrupperna är också representativt för en 

normal gymnasieklass, med olika kön och ursprung representerade. 

 

Validiteten får också anses vara bra, resultaten visar en sann bild av det som undersökts, 

däremot kanske man inte kan generalisera helt utifrån denna förhållandevis lilla undersökning 

och säga att precis så här är det. Men en hel del som kommer fram i denna undersökning tror 

jag gäller generellt, såsom att elever kan ha lite svårt för det abstrakta, att tiden och 

procedurträningen är viktigare än på vilket vis formler presenteras. 

 

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 
 

4.3.1 Text och kontext i uppgifter 
 

Formelanvändning är en del av det som står i Läroplanen Gy11 (Skolverket 2011) om att 

syftet med ämnet matematik och dess undervisning bland annat är att utveckla elevernas 

förmåga att arbeta matematiskt, vilket innefattar att eleverna ska utveckla både 

begreppsförståelse, strategier och metoder för att kunna lösa matematiska problem. Och jag 

anser att för att kunna lösa ett matematiskt problem måste man ju först förstå vad uppgiften 

faktiskt handlar om, där kommer kontexten in som Alm pratar mycket om.  

 

För som lärare res är inne på så kan elever som förstår själva matematiken och formlerna bra 

falla på andra saker så att resultatet ändå inte blir så bra. En sådan sak tror jag ofta är språket 
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och kontexten, samt hur bekanta eleverna är med uppgiften. Jag hade en tanke med mitt val av 

uppgift 2 och 3 på testets del 2 utifrån detta, för att få se en förmodad skillnad mellan 

lösningar på standarduppgift och något som inte är standarduppgift. Det var även intressant att 

prata med eleverna om dessa uppgifter och hur de upplevde dem. 

 

I uppgift 2a på del 2 får eleverna fakta om rörlig och fast kostnad att utgå ifrån för att först 

teckna en funktion. Detta arbetssätt är de vana med och känner sig bekväma med, vilket 

resulterar i att många av eleverna klarar denna uppgift. Nästan lika många klarar 2b där de får 

ett y-värde och sedan skall ta fram ett x-värde genom ekvationslösning. 

I uppgift 3 däremot så får man två funktioner som man ska tolka betydelserna av. Detta 

tankesätt är eleverna inte alls lika bekväma med, och lösningsfrekvensen på den uppgiften blir 

mycket lägre.  

 

Angående huruvida text i uppgifter är bra så är eleverna delade i den frågan, det verkar 

mestadels bero på språkliga svårigheter och taluppfattning som avgör om texten blir till hjälp 

eller till stjälp. Flera av eleverna menar att kontexten gör det lättare att koppla till verkligheten 

och då kan det vara lättare att förstå vad det är man ska göra för att lösa uppgiften. 

Ska man se ett prov enbart som bedömning eller ska man även se det som en del av 

inlärningsprocessen?  

Baserat på min erfarenhet som lärare och lärarpraktikant under utbildningen visar att ett prov 

kan vara en tydlig del i inlärningsprocessen, därför är det viktigt att efter rättning, grundligt gå 

igenom ett prov med eleverna, de lär sig en hel del av det. Dessutom brukar många av 

eleverna ha ett stort intresse av att se hur uppgifterna bäst skulle lösas och hur det 

överensstämde med deras egen uppfattning, de vill lära sig. Återkopplingen av ett prov ger ju 

läraren dessutom ett tillfälle att ta reda på hur eleverna förstått och tolkat uppgifterna och om 

det är det matematiska eller språket som eventuellt ställt till det.  

 

 

4.3.2 Koppla till verkligheten för förståelse 
 

En viktig sak är att kunna koppla matematiken till verkligheten, vilket läroplanen säger är 

viktigt, även Ulin tar upp detta. 

Lärare res är också inne på detta och säger ju att hen upplevde att när eleverna gjorde det här 

testet hade många dålig förståelse för vad formlerna innebar, det grundade hen på de frågor 

som eleverna ställde, och hen tror eleverna hade väldigt svårt att koppla formlerna till 

verkligheten då. Men lärare res upplever också på de frågor hen fått på slutet och på 

provresultatet att eleverna faktiskt behärskar det nu. Så det har varit en positiv utveckling, 

men kanske inte på samma sätt då de skrev testet.  

 

Detta leder ju då vidare till att fundera kring tidens betydelse för inlärningen, och lärare res 

betonar att det är ju inte så konstigt för det måste ju få sjunka in. Det är också den bilden 

eleverna ger i intervjuerna, deras skillnad i förståelse vid intervjun när kapitlet var avklarat 

jämfört med tidigare under avsnittet då testet gjordes. 

  

Om man tittar på grupp res så har någonting hänt mellan testet och provet för det är en enorm 

skillnad på nivån däremellan. Frågan är vad det beror på, är det att om man resonerar sig fram 

till en formel och sedan jobbar med den så får man efter ett tag en god förståelse, eller att 

procedurträningen kopplats ihop med aha snilleblixten ”aha, det är så här det funkar”. Lärare 

res menar att det är svårt att veta vad som är vad och det är säkert olika för olika elever, de har 

ju både problem-, procedur- och resonemang-tränat inför provet. Det är lite svårt att veta vad 



 

 

30 

det är som gett den här utvecklingen, det kan Lärare res inte sätta fingret på. Men att det skett 

en utveckling mellan testet och provet är tydligt. 

 

Jobbar man med ett område så till slut så ser man de här kopplingarna som man kanske inte 

såg från början, troligen oavsett vilken metod man väljer angående formelpresentation. 

 

 

4.3.3 Testresultat tolkning 
 

Om man ser till provet som ”Grupp res” gjorde så är det ett mycket bättre resultat än på mitt 

test de gjorde. Kanske var de mer noggranna då och bättre förberedda, de hade fått jobba med 

området lite längre och hade även fått repetera. Eller kan det vara så att polletten trillar ner 

ordentligt efter ett litet längre tag, vilket gjorde att undervisningsformen ”Grupp res” hade 

gjorde att de väl efter ett tag förstod området bättre. 

Att det blev mer rött på grupp res’s test än på grupp frm’s är troligen att Grupp frm jobbat 

längre och var mer provförberedda, har man fått plugga har man troligen fått ordning på det 

man inte kan. 

 

Med tanke på hur testet för de två olika grupperna visade så kan man se att på de uppgifter 

som kan tyckas ligga på E-nivå så är det ingen jättestor skillnad mellan de båda grupperna. De 

flesta verkar vara med på E-uppgifterna men inte på dom svårare uppgifterna. 

Det verkar som om ”C-eleverna” drar ifrån ”E-eleverna” först mot slutet av avsnittet. 

Man kan se två uppdelningar om man studerar testets resultat. En uppdelning på nivå och en 

uppdelning på elever. När man inte fått plugga så blir det uppdelning på nivå, när man får 

plugga då blir det uppdelning på elever.  

 

Man kan då eventuellt dra slutsatsen att tiden man jobbat med ett område och på vilket sätt 

man blivit undervisad spelar mindre roll för att klara de enklare uppgifterna, men för att klara 

de svårare uppgifterna så är tiden man arbetat med området mer avgörande. Som jag ovan är 

inne på att det tar ett tag innan ”polletten” trillar ner ordentligt.  

 

Den orsak som detta arbete har tappat i reliabilitet på grund av har istället gett insikten om 

vilken betydelse tiden och procedurträningen har för förståelsen av ett område. 

 

 

4.3.4 Blev det någon skillnad beroende på formelmetod 
 

Vilken metod och vilket undervisningssätt som skulle vara bäst kan väl egentligen inte 

generellt sägas. Det finns ju olika vägar att förstå en formel. Båda metoderna av när formler 

presenteras har ju sina för- och nackdelar. Det beror på vad det är för grupp och vad det är för 

lärare. Vad som dock kan sägas om de båda metoderna är att ”metoden frm” där man får en 

formel presenterad direkt är ett sätt som eleverna är mer vana och bekväma med. Det är också 

den metod som kanske är att föredra om man har många elever som är på en mer 

grundläggande nivå, det är inte lika stor risk att ”tappa” eleverna med denna metod som det är 

med ”metod res” där man resonerar sig fram till en formel. Med ”metod res” däremot så är 

man på en abstraktare och högre nivå, och elever som får detta sätt kanske har större chans att 

nå högre nivåer, i resonemang och förståelse. 

 

Både lärare och några av eleverna är inne på att det krävs mer av eleverna om man gör metod 

res, men att om resonemanget hålls på en bra nivå kan det leda till en god förståelse. Det är 
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dock väldigt lätt att man tappar vissa elever med metod res om man inte är väldigt vaksam. 

Om man läser skolverkets betygskriterier så visar ju även betygsnivåerna där att resonemang 

ligger på de högre betygen. 

 

Men även metod frm att få formeln, varsågod använd den, så här tillämpar man den och sen 

får man tillämpa den ett tag och sen går man in på varför den ser ut som den gör, ger ofta en 

god förståelse. Har man tillämpat formeln i flera olika områden har man ju också lärt sig att 

förstå den litegrann.  

 

Lärare res. menar att man ofta får lite resonemang kring formler även om man presenterar 

dem direkt och inte resonerar sig fram till dem, genom att det i ganska stor grad finns 

åtminstone några elever per klass som kommer vara glatt nyfikna på varför det funkar som det 

gör. Och det är alltid någon som frågar och då kan man faktiskt ta upp ett resonemang kring 

formeln. 

 

Utifrån vad eleverna sagt i intervjuer så verkar inte det viktigaste för dem vara när en formel 

kommer, utan att de får den grundligt förklarad. Så jag anser att det är något som väger tungt, 

just att grundliga förklaringen är det viktigaste, mycket viktigare än själva ordningen saker 

kommer. För det som man i en undervisningssituation verkligen vill undvika är de upplevelser 

som Dahl skriver om angående hennes matematikstudier på Uppsala universitet. 

 

Så en viktig sak för läraren är att ha insikt i hur elever tar emot den undervisning denne ger. 

Läraren behöver vara vaksam på om eleverna hänger med på vad denne visar. 

Konsekvenserna av att någon eller några elever inte hänger med kan ge dem sämre motivation 

att förstå och klara av matematiken. 

 

Detta är en sak som är viktig att ha med sig i undervisningen, vissa gånger behöver man vara 

speciellt vaksam på hur eleverna hänger med. Ett sådant område som kräver stor vaksamhet är 

när man för matematiska resonemang, vilket lätt kan bli abstrakt. Att som i metod res resonera 

sig fram till en formel kräver noggrannhet, vaksamhet och goda förberedelser vilket lärare res 

också påtalar.  

 

Det är fortfarande en intressant fråga det här med hur man tar avstamp i uppstarten av ett nytt 

område och hur man hanterar formler. Jag känner att frågan fortfarande inte kan sägas vara 

fullt besvarad, och frågan är om det går att hitta ett entydigt svar på det. Det kan skilja så från 

grupp till grupp, vilken lärare det är som undervisar, vilket avsnitt det handlar om, etc. 

 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Följande är något som jag tar med mig in i mitt läraryrke och som andra lärare också bör 

tänka igenom. Vad har jag för grupp, vilken nivå är eleverna på och till vilken nivå skall 

eleverna nå, hur är jag som lärare, vad passar det bäst med att göra på just detta område. 

Utifrån dessa frågor anser jag att man ska besluta på vilket sätt man presenterar formler vid 

det tillfället. 

 

Så en viktig sak för läraren är att ha insikt i hur elever tar emot den undervisning denne ger. 

Läraren behöver vara vaksam på om eleverna hänger med på vad denne visar. 
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Konsekvenserna av att någon eller några elever inte hänger med kan ge dem sämre motivation 

att förstå och klara av matematiken. 

 

Det är fortfarande en intressant fråga det här med hur man tar avstamp i uppstarten av ett nytt 

område och hur man hanterar formler. Jag känner att frågan fortfarande inte kan sägas vara 

fullt besvarad, det krävs nog fler liknande tester på fler områden och att testerna verkligen 

görs under lika förutsättningar, för att både reliabiliteten och validiteten skall kunna stärkas, 

så det uppmanar jag till. Men jag tror ändå att det inte kommer att ge ett generellt svar som 

gäller för alla grupper eftersom det skilja så mycket från grupp till grupp. 

 

Utifrån vad eleverna sagt i intervjuer så verkar inte det viktigaste för dem vara när en formel 

kommer, utan att de får den grundligt förklarad. Detta elevperspektiv tar jag med mig in i min 

framtida yrkesutövning. Även detta privilegium att sitta ned och prata med eleverna om hur 

de upplever saker och tolkar uppgifter är något jag tar med mig, tyvärr finns oftast inte denna 

möjlighet i det vardagliga lärararbetet, men det är något jag i min yrkesroll ska försöka få in 

tid för lite då och då i alla fall. 

 

Jag har även fått ett mer fördjupat tänk till hur man ska tänka vid konstruktion och bedömning 

av uppgifter, både genom litteraturen och genom de samtal jag haft med eleverna. T.ex. 

språket och kontexten så att eleverna inte faller på det, samt om syftet med bedömningen är 

att följa elevers olika beräkningssteg och resonemang så passar tolkningsuppgifter eller 

uppgifter där eleverna får motivera sitt svar. I sådana uppgifter kan läraren få se prov på 

elevernas tolkning och användning av räknesätt, tal, beräkningsmetoder samt ibland även 

rimlighetsuppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

REFERENSER 
 

Alm, L. (2004) ”På upptäcktsfärd i elevernas värld av tal”. I Skolverket: Att visa vad man kan. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Dahl, K. (1995) Ger matematik men eller mening?, Nämnaren nr 2. 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/1522_95_2.pdf 

 

Domar, T. Ulin, B. (1985) Begreppsbildning och analys av matematiska resonemang. 

Nämnaren. ncm.gu.se/pdf/namnaren/7277_85-86_4.pdf 
 

Gipps C. (1994) Beyond testing. Towards a theory of educational assessment. London: 

Falmer/Routledge. 

 

Johansson B. Svedner P-O. (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsförlaget AB. 

 

Löwing, M. (1985) Utvärdering av matematikundervisning. Nämnaren. 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/6266_85-86_4.pdf 

 

Nutall, D. (1987). The validity of assessment. European Journal of psychology of Education. 

II. s. 109-118. 

 

Pettersson, A., Olofsson, G., Kjellström, K., Ingemansson, I., Hallén, S., Björklund-Boistrup, 

L., Alm, L. (2010)  Bedömning och kunskap – för lärande och undervisning i matematik. 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik. Stockholms 

universitet. Sverige. 

 

Skolverket. (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik. Nationella 

kvalitetsgranskningar 2001-2002. Stockholm: Skolverket. (hämtat den 24 oktober 2014.) 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok

%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1148 

 

Skolverket. (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket/Fritzes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1148
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1148
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1148


 

 

34 

BILAGOR 
 

Bilaga 1, testet 

 
Test, avsnitt 1.3 

 

För alla uppgifter gäller det att redovisa tydligt, visa dina beräkningar och tankegångar. Gör 

ett försök på alla uppgifter. 

 

del 1 utan hjälpmedel 

 

 

 

1) En rät linje går genom punkterna (1, 2) och (3, -4) Bestäm linjens lutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) En rät linje går genom punkten (1, 2) och har k= 3. Rita linjen och ange linjens ekvation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Skriv ekvationen för den linje som går genom punkten (1, 2) och som aldrig skär 

𝑦 =  −3𝑥 + 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Två linjer  y = 2x + 5  och  y = kx + m  skär varandra i en enda punkt. Den punkten 
ligger på y-axeln.  
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Vilka värden kan riktningskoefficienten k ha? Motivera. 

 

 

 

 

För alla uppgifter gäller det att redovisa tydligt, visa dina beräkningar och tankegångar. Gör 

ett försök på alla uppgifter. 

 

del 2  med hjälpmedel 

 

1) En rät linje har riktningskoefficienten  k = 1,2  och skär y-axeln i punkten (0, 3)  

Avgör om punkten (175, 207) ligger på linjen. 

 

 

 

 

2) David beräknar kostnaderna för sin BMW. den fasta delen ligger på 7000 kr/år och de 

rörliga kostnaderna på 20 kr/mil. 

 

a) Skriv en funktion för kostnaden C (x) kr om David kör x mil per år. 

 

b) Vid vilken körsträcka blir kostnaden 19000 kr/år? 

 

 

  

 

 

3) Tarzan och Jane sprang ett lopp på 1000 m. Tarzan fick starta före Jane för att loppet 

skulle bli jämt. Sträckorna s meter som de sprang beskrivs av de linjära modellerna  

𝑠 = 4,7𝑡   och   𝑠 = 3,5𝑡 + 210  

där t är antalet sekunder efter Janes start. 

 

a) Ange och tolka funktionernas k- och m-värden. 

 

b) Vem kom först i mål och hur långt efter var då den andra? 
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Bilaga 2, testresultat 

 

 

del 1 frm1 frm2 frm3 frm4 frm5 frm6

1

2

3

4

del 2

1

2a

2b

3a

3b

ant. Rätt 3 4 0 5,5 7 7,5  
 

 

 

del 1 res1 res2 res3 res4 res5 res6

1

2

3

4

del 2

1

2a

2b

3a

3b

ant. Rätt 4 2 3 3,5 2 5  
 

 

 

ok nästan ok halvt ok påbörjat ej ok annat lösningssätt, ekv.sys. & prövning  
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Bilaga 3, Intervjufrågor lärare frm 

 

Intervju Lärare frm 

 

Anonym intervju och om jag omnämner intervjusvar i undersökningen så kommer jag bara 

skriva Lärare frm. Du har rätt att närsomhelst om du känner dig obekväm avbryta intervjun. 

Är det ok att spela in, för mitt eget kom ihåg? 

 

 

Hur upplevde du att undervisa på området om räta linjen? 

 Hur var det att börja med formel och inte att ta sig till den? 

 

 

Vad anser du om att få en formel direkt och utgå ifrån eller att man räknar och resonerar sig 

fram till formeln?  Fördelar/Nackdelar vilket föredrar du?

  

Vad upplever du att eleverna föredrar? 

 

Hur upplever du att dina elever använder formler? 

 Lär de sig hantera en formel och bara stoppa in värden för att få ett svar 

eller förstår de vad formeln gör, vad som händer när de stoppar in värden och 

vad det faktiskt är för värden de stoppar in? 

 

Upplever du att man förstår matematiken bättre om man förstår vad formlerna gör? 

 

Övrigt du vill säga kring detta test? 
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Bilaga 4, Intervjufrågor lärare res 

 

 

Intervju Lärare res 

 

Anonym intervju och om jag omnämner intervjusvar i undersökningen så kommer jag bara 

skriva Lärare res. Du har rätt att närsomhelst om du känner dig obekväm avbryta intervjun. Är 

det ok att spela in, för mitt eget kom ihåg? 

 

 

Hur upplevde du att undervisa på området om räta linjen? 

 Hur var det att inte börja med formel utan att ta sig till den? 

 

 

Vad anser du om att få en formel direkt och utgå ifrån eller att man räknar och resonerar sig 

fram till formeln?  Fördelar/Nackdelar vilket föredrar du?

  

Vad upplever du att eleverna föredrar? 

Du sa i ett tidigare samtal att eleverna inte alls tycker om detta sätt, vad ligger motståndet i? 

 

Hur upplever du att dina elever använder formler? 

 Lär de sig hantera en formel och bara stoppa in värden för att få ett svar 

eller förstår de vad formeln gör, vad som händer när de stoppar in värden och 

vad det faktiskt är för värden de stoppar in? 

 

Upplever du att man förstår matematiken bättre om man förstår vad formlerna gör? 

 

Övrigt du vill säga kring detta test? 
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Bilaga 5, Intervjufrågor elever 

 

Intervju elever 

 

Anonym intervju men tar ditt namn för min egen skull och för att kunna hålla reda på vem 

som sagt vad i mina papper, er lärare kommer inte få reda på vad ni säger här, och om jag 

omnämner intervjusvar i undersökningen så kommer jag bara skriva elev 1,2,3 osv. Du har 

rätt att närsomhelst om du känner dig obekväm avbryta intervjun. 

Är det ok att spela in, för mitt eget kom ihåg? 

 

 

Hur upplevde du området om räta linjen? (lättare/svårare än normalt) 

 

Vad betyder formlerna på området räta linjen? 

 y = kx + m 

 (y2 – y1)/ (x2 – x1) 

 

Hur använder du formler? 

 Lär du dig hantera en formel och bara stoppa in värden för att få ett svar 

eller förstår du vad formeln gör, vad som händer när du stoppar in värden och 

vad det faktiskt är för värden du stoppar in? 

 

Vad anser du om att få en formel direkt och utgå ifrån eller att man räknar och resonerar sig 

fram till formeln?  Fördelar/Nackdelar vilket föredrar du? 

 

Upplever du att man förstår matematiken bättre om man förstår vad formlerna gör? 

 

Upplever du att text ur verkligheten i en uppgift kan göra det lättare att förstå hur man ska 

lösa den? 

 

 

Gjorde du ditt bästa på testet? 

 

 

Vilken av följande uppgifter anser du vara den lättaste att besvara korrekt utan hjälpmedel? 

Varför? 

 
A.     B.      

 

 

Många klaradepå testets del 2 uppgift 2 men ej uppgift 3, vad gör 3:an svårare i tolkning av k 

och m-värde än att i 2:an sätta ut ett k och m-värde? 

Hur upplever du dessa två uppgifter? 

 

En hundvalp äter 0,4 kg torrfoder varje dag. Hur länge räcker 
en säck torrfoder som väger 20 kg? 

Beräkna   
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0,6
 


