
 

 

 

 

 

Att testa förståelse för vektorbe-

greppet i gymnasiets matematikkurs 

  

 

Gabriel Garancz 

Jessica Lundman 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Inom Matematik med didaktisk inriktning 61-90hp Robert Gunnarsson 

 

Lärarutbildningen Examinator 

Höstterminen 2012 Wang Wei Sönnerhed 

 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Matematik med didaktisk in-

riktning 61-90hp 

Lärarutbildningen  

Höstterminen 2012 

SAMMANFATTNING 

Gabriel Garancz, Jessica Lundman 

Att testa förståelse för vektorbegreppet i gymnasiets matematikkurs 

Antal sidor: 26 

 

Några av de ändringar som gjordes 2011 i läroplanen för gymnasieskolan var att vektorer lades in i 

det centrala innehållet för ämnesplanen Matematik 1c. Denna studie behandlar utformandet av 

uppgifter som testar elevers förståelse för vektorbegreppet där urvalet omfattar gymnasieelever 

som har läst eller läste kursen Matematik 1c inom perioden för uppsatsen. Metoden som användes 

var semistrukturerade intervjuer där uppgifterna agerade frågor och eleven fick svara på följdfrå-

gor så att tankebanor, funderingar och hinder skulle kunna observeras. 

Svaren som eleverna har gett på de uppgifterna har skapat ett brett spektrum av olika svar, en 

svarsrymd. Denna svarsrymd har sedermera blivit svarsalternativen till det slutliga test som studien 

har arbetat fram. Testet har således beprövade uppgifter som är skapade med en rad olika områ-

den som utgångspunkter. Utgångspunkterna, tillika inspirationen och stödet i uppgiftsskapande, 

har varit gymnasieskolans läroplan, ämnesplanen för matematik 1c samt forskning kring möjlig-

heter och hinder i förståelsen för vektorbegreppet. I utformandet såväl som under insamlandet av 

data har revideringar gjorts och vi har uppmärksammat de hinder och tankar som eleverna haft, 

som också då finns att tillgå. 
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1 Inledning  

2011 trädde en ny läroplan för gymnasiet i kraft. Innehållet i de olika ämnena tydliggjordes i det som nu-

mera heter centralt innehåll. Ett viktigt ämne i gymnasieskolan är matematiken som med den nya ämnespla-

nen fick ett delvis nytt innehåll, till exempel begreppet vektorer som tidigare inte funnits i matematikens 

ämnesplaner. Vektorer som förut enbart togs upp i ämnet fysik på gymnasiet, finns nu även omnämnd i 

det centrala innehållet i ämnesplanen för matematik i två punkter: 

 ”Begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsy-

stem. 

 Addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor. ” (Skolverket 

2011, s. 104) 

Knight tittade på elevers förståelse för vektorbegreppet redan 1995 och han menar att många elever sak-

nar nödvändiga baskunskaper om vektorbegreppet. Han menar även att ett samarbete mellan matematiken 

och fysiken i skolan vore att föredra, där matematiken bör lägga grunden till förståelse för vektorbegrep-

pet hos fysikstuderande elever och att det skulle underlätta för förståelsen i andra sammanhang såsom 

inom fysik om ett sådant samarbete mellan matematik och fysik skulle kunna fungera.  

Matematiklärare på gymnasiet har inte undervisat i vektorer sedan före 1994 och är troligtvis inte inlästa på 

vektorbegreppet inom matematik, alternativt så är det längesedan de arbetade med vektorer. Lärare som 

nu står inför det här uppdraget vill givetvis veta att eleverna har de grundläggande kunskaper om vektorer 

som är nödvändiga, men hur ska lärarna veta att eleverna verkligen har grundläggande förståelse för vek-

torer? Det saknas något för just detta ändamål. För att lärare ska veta om elever har förstått grunderna 

kring vektorbegreppet behövs ett test som prövar just förståelse för vektorbegreppet. Eftersom vektorbe-

greppet är ett nytt begrepp i matematiken finns inte mycket hjälp att tillgå. Den här studien vill därför, 

med hjälp av vad andra forskare har sett, ta fram uppgifter som kan testa elevernas förståelse för vektor-

begreppet.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla ett test, vilket agerar som ett verktyg för att utvärdera gymnasieele-

vernas förståelse för vektorbegreppet inom matematik. Testets innehåll riktar sig åt att på ett tillförlitligt 

sätt utvärdera förståelsen för begreppet och vara utformat på ett sådant sätt att testet ger eleven möjlighet 

att definiera vektorbegreppet och dess representationer, som eleven förstår dem. Frågeställningarna är 

som följer: 

 Hur skapas ett test, vars innehåll utvärderar gymnasieelevers förståelse för vektorbegreppet inom 

matematik? 

 Hur görs detta test tillförlitligt, med strävan om minimal påverkan av yttre faktorer såsom miss-

förstånd och språk? 
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3 Bakgrund 

Den här studien berör vektorer i den form som gymnasieelever i regel möter. För att förtydliga handlar det 

om vektorer i ett kartesiskt system som befinner sig i vektorrummet ℝ2 , det vill säga vektorer i två di-

mensioner som kan beskrivas i ett vanligt koordinatsystem. Kapitlet inleds med att definiera vektorer som 

begrepp och vad kursplanen säger att eleverna ska kunna efter avslutad kurs för att sedan redogöra för 

tidigare forskning. 

3.1 Vad är en vektor? 

En vektor är en matematisk konstruktion som används för att beskriva något som har både en riktning 

och en längd. En vektor kan därmed beskriva olika storheter som till exempel acceleration, kraft och mag-

netfält. Två vektorer är ekvivalenta om, och bara om, de anger samma riktning och samma längd. Inom ett 

vektorrum kan en vektor flyttas och är samma vektor med samma riktning och längd överallt i rummet. 

Om man ändrar riktning eller storlek har man således en annan vektor. En vektor kan ritas som en pil och 

i ett koordinatsystem kan en vektor dessutom beskrivas som en koordinat där vektorn utgår från origo 

och slutar i den punkt som anges (Nationalencyklopedin, vektor). Det går även att bilda en vektor mellan 

två punkter, exempelvis A och B i ett koordinatsystem. Vektorn från A till B skulle då fås genom att ta 

koordinaterna för B minus koordinaterna för A. Man kan även skriva vektorn   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ som då betecknar den 

vektor som beskrivs i exemplet (Se figur 1). 

 

Figur 1: Vanliga representationer av en vektor.   

En vektor kan delas upp i två termer och dessa två termer kallas då komposanter. Komposanterna går 

längs med vardera koordinataxeln. När två vektorer adderas ges en resultant. En resultant är den vektor 

som ersätter de två adderade vektorerna (Se figur 2) (Nationalencyklopedin resultant, komposant).  
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Figur 2: Exempel på komposanter och resultant. 

I motsats till begreppet vektor används begreppet skalär. En skalär är en storhet som kan skrivas som ett 

tal. Till skillnad från vektorer har den ingen riktning utan bara en storlek. Att multiplicera en vektor med 

en skalär innebär att vektorn blir ett visst antal gånger större eller mindre med bibehållen riktning. Exem-

pel på skalära storheter är massa och temperatur (Adams, 2010; Hillel, 2010; Nationalencyklopedin skalär). 

Ett specialfall som bör tas upp här när det gäller just riktning och storlek på en vektor och det är nollvek-

torn. Nollvektorn är den vektor som är vinkelrät mot alla vektorer och den har ingen speciell riktning eller 

storlek. Den har enbart noll som koordinater och blir resultatet av multiplikationen mellan en vektor och 

skalären noll (Adams, 2010; Hillel, 2010; Matmin, 2013). 

3.2 Vektorer i gymnasieskolans ämne matematik i förhållande till andra ämnen 

I gymnasieskolan används vektorer framför allt i fysiken för att beskriva storheter med både riktning och 

storlek. När man ska beskriva hur en bil rör sig räcker det inte med att tala om hur fort den rör sig utan 

man behöver även tala om åt vilken håll rörelsen sker (Adams, 2010). Inom fysiken, där vektorer är 

centralt, används vektorer främst för att beskriva krafter och hur två krafter som påverkar något kan ersät-

tas med en resultantvektor (Skolverket, 2011). 

I matematiken brukar vektorer behandlas framförallt i linjär algebra där man beskriver vektorer som en 

riktad sträcka. Man kan dock notera att i centralt innehåll i matematikens ämnesplan står vektorer under 

rubriken geometri. Enligt ämnesplanen för matematik 1c ska eleverna med hjälp av koordinatsystem 

kunna arbeta med vektorer vilket innebär att de ska kunna ta hjälp av koordinatsystemet för att definiera 

vektorns längd, starpunkt och ändpunkt.  

I det som står under det centrala innehållet har vi här valt att tolka som att området kring vektorer avser 

att de ska behandlas i koordinatsystem, varpå studiens resultat endast omfattar uppgifter där vektorer och 

dess olika representationer presenteras i ett koordinatsystem när detta är möjligt. Vi har även tolkat att 
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komposanter och resultanter bör inrymmas i kursen eftersom de utgör en, enligt oss, naturlig del av pro-

cesser som innefattar fler än en vektor såsom vektoraddition och -subtraktion, som enligt det centrala in-

nehållet inte behöver vara i ett koordinatsystem enligt vår tolkning. 

Knight (1995) menar att matematiker kan lägga en bra grund inom vektorförståelse hos elever för att de 

sedan ska kunna använda dessa kunskaper inom fysiken. I läroplanen för gymnasiet, under naturveten-

skapsprogrammet, finns detta samband också beskrivet: ”Matematik är ett eget ämne med sin särart, och 

det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att för-

stå och analysera samband inom andra ämnesområden.” (Skolverket, 2011, s. 47). I samma bok, under 

teknikprogrammet står motsvarande: ”Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att 

förstå, uttrycka och analysera sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 51). Under avsnittet ”Gymnasiegemen-

samma ämnen, Matematik” finns följande: ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp 

och metoder […] Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika 

sammanhang” (Skolverket 2011, s. 90). 

3.3 Tidigare forskning om elevers svårigheter med vektorbegreppet 

Tidigare forskning har studerat vektorbegreppet ur olika synvinklar. Knight (1995) har fokuserat på ele-

vernas förmåga att känna igen vektorer och dess komponenter samt förmågan att kunna uppskatta längd 

och riktning på en vektor. Han har även studerat hur elever hanterar vektoraddition, skalärprodukt och 

kryssprodukt. Nguyen och Meltzer (2003) har fokuserat på längd, riktning och addition, men de har bara 

använt sig av grafiska uppgifter med vektorer. Barniol och Zavala (2009) har använt sig av Nguyen och 

Meltzers undersökning och gjort en liknande studie där de studerat förförståelse och svårigheter med vek-

torers definition, alltså både riktning och längd, men även skalärprodukt och kryssprodukt. Wutchana och 

Emarat (2011) har studerat hur elever hanterar vektoraddition grafiskt i koordinatsystem efter att ha fått 

en traditionell undervisning enligt thailändskt skolsystem. Wutchana och Emarat (2011) har använt samma 

test som Nguyen och Meltzer (2003) och har därmed deras studie och uppgifter som grund. 

Alla dessa studier är gjorda på högskolenivå på studenter som ska läsa en grundläggande kurs i fysik eller 

har fysik som huvudämne. Knight (1995) har studerat elevernas förståelse innan undervisning i ämnet på 

universitet, precis som Nguyen och Meltzer (2003) och Zavala och Barniol (2009). Endast Wutchana och 

Emarat (2011) har gjort testet efter undervisning skett om vektorer. Flera av de forskare vi refererar till 

poängterar vikten av förståelse för vektorer, men samtliga studier visar att få elever har denna förståelse 

trots att de har läst om vektorer. Det är framför allt begreppet riktad sträcka och längd som verkar vara 

svårt (Barniol & Zavala, 2009; Flores, Kanim & Kautz, 2004; Fyhn, 2011; Hillel, 2000; Knight, 1995; 

Nguyen & Meltzer, 2003; Shaffer & McDermott, 2005; Wutchana & Emarat, 2011). 

Nguyen och Meltzer (2003) har testat hur elever jämför vektorers längd. Elever som inte klarade att göra 

den jämförelse korrekt hänvisade till i huvudsak tre faktorer; att vektorerna måste peka åt samma håll, vara 
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motriktade eller vara parallella.  Då eleverna ombads att endast jämföra vektorers riktning, alltså peka ut 

vilken eller vilka av vektorerna i en figur (Se figur 3) som har samma riktning som vektorn A, var det van-

ligaste felsvaret att både F och G har samma riktning, där det korrekta svaret är att endast vektor F har 

samma riktning. Det andra vanligaste felsvaret var att ingen av vektorerna hade samma riktning. 

 

Figur 3: Nguyen och Meltzer illustration till den uppgift där de bad eleverna att ange vilken eller vilka 

vektorer som har samma riktning som vektor A (2003, s. 637). 

Barniol och Zavala (2009) har också använt sig av samma uppgifter som Wutchana och Emarat (2011) 

samt Nguyen och Meltzer (2003) när det gäller att titta på elevers tankar om en vektors riktning. Trots att 

de ändrade sina alternativ något efter Nguyen och Meltzers rekommendationer så fick de fortfarande 

samma typ av felsvar, att det räcker att två vektorer pekar åt någorlunda samma håll, så har de samma 

riktning. Vidare kommer Barniol och Zavalas (2009) forskning fram till att eleverna skiljer på vektorer i de 

olika kvadranterna i ett koordinatsystem. Enligt dem tenderar eleverna att endast jämföra vektorer inom 

samma kvadrant och ser ibland kvadranter som negativa. Detta gäller främst tredje kvadranten som har 

negativa x- och y-koordinater. Slutsatsen från studierna är att eleverna inte har tillräckliga baskunskaper 

när det gäller vektorer. Vidare skriver Barniol och Zavala att eleverna har svårt att se när vektorer är paral-

lella. 

När eleverna utförde vektoraddition i en eller två dimensioner framkom några vanliga felaktigheter. Ele-

verna i de olika studierna ombads att addera två givna vektorer och sätta ut resultanten till dessa två. Wut-

chana och Emarat (2011) har identifierat fem vanliga kategorier av felsvar vid addition med vektorer i två 

dimensioner (Se figur 4). 
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Figur 4: Wutchana och Emarat har identifierat 5 vanliga kategorier av felsvar vid vektoraddition i två 

dimensioner. Alternativ a i figuren visar korrekt svar där summan av vektorerna A och B ska ge resul-

tanten R (2011, s. 108). 

 Eleverna missar att sätta ut riktningen på resultanten (b) 

 Eleverna markerar fel riktning på resultanten (c)  

 Eleverna drar resultanten mellan de båda vektorernas spetsar (d) 

 Eleverna laborerar med förflyttning av vektorer till trianglar av olika slag (e) 

 Eleverna sätter felaktigt ihop två vektorspetsar (f) 

Knight (1995) har ett liknande problem i sitt test, där elever grafiskt ska addera två givna vektorer. Skillna-

den är dock att dessa vektorer båda utgår från origo. Det vanligaste missförståndet som Knight identifie-

rade var att man helt enkelt ritade en vektor från spetsen på vektor A till spetsen på vektor B, vilket kan 

liknas med det Wutchana och Emarat (2011) också identifierade i flera av sina studenters svar. Nguyen 

och Meltzer (2003) fick vid vektoraddition i en dimension som det vanligaste felaktiga svaret en tvåpilad 

vektor. Wutchana och Emarat (2011) hittade samma felaktiga svar på samma uppgift. Eftersom Nguyen 

och Meltzer har testat samma uppgift som Wutchana och Emarat hittar de också samma kategorier av 

felaktiga svar. 

Flores, Kanim och Kautz (2004) såg i sin undersökning ett felaktigt alternativ där elever hanterade vekto-

rer som skalärer. Eleverna resonerade att om de har två vektorer som är 6 längdenheter var, så måste re-

sultanten vara större än 6 längdenheter. Det vanligaste svaret var √  , alltså att eleverna använt sig av 
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Pythagoras sats. Enligt Arons (1990) har elever lätt för att anamma vektoraddition intuitivt, men de saknar 

grundläggande förståelse för vad de egentligen gör. Elever klarar alltså att grafiskt lägga vektorer efter 

varandra men att de sedan har svårt att applicera detta på verkliga situationer. Arons har även noterat att 

förflyttning av vektorer vållar svårigheter. Eleverna vill gärna tro att en vektor sitter fast i den punkt den 

börjar i.  

Flera av forskarna ser att elever anammar vissa delar av en teori eller ett koncept och sedan använder det 

utan att vara fullt förtrogna med detsamma (Nguyen & Meltzer, 2003; Wutchana & Emarat, 2011; Barniol 

& Zavala, 2009). Nguyen och Meltzer drar slutsatsen att eleverna vet att de kan utföra operationer där 

vektorerna kan parallellförflyttas så att de läggs efter varandra, men att eleverna tenderar att blanda ihop åt 

vilket håll de ska läggas. Med andra ord om riktningen ändras eller ej. Wutchana och Emarat (2011) ser 

samma sak på motsvarande uppgift. Bland de inkorrekta svaren såg Barniol och Zavala (2009) att eleverna 

svarar att en resultant ska ha samma längd som ena vektorn, eller mer korrekt; som ena komposanten man 

adderar med eftersom längden inte ändras. Här menar Barniol och Zavala att eleven tolkat detta som att 

längden inte ändras i några fall överhuvudtaget, vilket är en missuppfattning eftersom denna tumregel bara 

gäller i vissa fall, exempelvis vid vektorförflyttning och vektoraddition. För att förtydliga så generaliserar 

eleven tumregeln på ett felaktigt sätt eftersom det inte går att tillämpa detta när man går från att dela upp 

en resultant i komposanter. Knight (1995) anser återigen att detta pekar på att eleverna har svårt för den 

grundläggande kunskapen, alltså att de inte kan identifiera begreppet vektor som både längd och riktning. 

De har även svårt att förstå att samma vektor är samma just för att de har lika längd och samma riktning. 

Även Hillel (2000) ser att elever generellt har svårt att förstå allmänna regler eftersom de beskrivs och kan 

representeras på många olika sätt. Detta resulterar i att eleven gör antaganden som bygger på svaga kopp-

lingar, vilket enligt Hillel troligen beror på att eleverna är ovana att arbeta med bevis. Barniol och Zavala 

(2009) har hittat annan svag koppling som elever ofta gör. Eleverna menar att det räcker att två vektorer 

pekar åt någorlunda samma håll inom samma kvadrant i ett koordinatsystem för att de ska har samma 

riktning.  

Shaffer och McDermott (2005) har testat uppgifter där samma uppgift presenteras på olika sätt. På ena 

sättet är det vagnar som krockar och fysiktermerna acceleration och hastighet är också inblandade. Sedan 

presenteras samma problem med enbart vektorer utan vagnar eller fysiktermer. Eleverna fick fler rätta svar 

på uppgiften där endast vektorer var inblandade. Wutchana och Emarat (2011) och Nguyen och Meltzer 

(2003) noterar att eleverna själva gör en koppling till fysiken och ordet kraft utan att det nämns i testet de 

låtit eleverna göra. Eleverna försöker använda sig av kunskaper de har eller känner till för att lösa proble-

met, vilket inte alltid ger rätt svar. Fysiken underlättar inte för eleverna när de ska lösa matematiska pro-

blem med vektorer och de konstaterar att när fysikens termer blandas in tillsammans med vektorer, så för-

står inte eleverna grunden de behöver om just vektorer för att lösa problemen (Shaffer & McDermott, 

2005). 
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Sammanfattningsvis finns forskning på att elever har svårigheter med en vektors riktning och när vektorer 

är ekvivalenta, så som när de har motsatt riktning. Eleverna har i synnerhet svårt med riktningar vid vekto-

raddition och vektorsubtraktion. Eleverna skiljer även på vektorer i de olika kvadranterna och ibland även 

beroende på riktning. Elevernas missförstånd gällande vektorer märks tydligast genom felaktiga generali-

seringar kring vektorers räknelagar, vilket också blir ännu mer tydligt när uppgifterna har en förankring till 

verkliga situationer såsom inom ämnet fysik. Eleverna verkar däremot lättare kunna hantera grafiska lös-

ningar och vektorers längd.  
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4 Metod 

Övergripande kring metoden som användes stod semistrukturerade intervjuer i fokus. I studien intervjua-

des elever som fick arbeta med de utformade uppgifterna. Dessa uppgifter bildade ett test som tillsam-

mans uppfyllde kraven enligt studiens syfte. När uppgifterna skapades utgick vi från forskning kring för-

ståelse för vektorer såväl som vektorbegreppet, men även läroplanen. Respektive moment i studiens pro-

cess förklaras mer ingående nedan.  

4.1 Urval 

De som omfattades av studien var de elever som gick i gymnasiet och läste antingen på ett naturveten-

skapligt eller tekniskt program. Ambitionen var att få testgrupper som nyligen läst eller läste matematik 1c 

under studiens period, där det viktigaste var att eleverna behandlat vektorer inom ramen för kursen, vilket 

eleverna som läser på ett naturvetenskapligt eller tekniskt program gör. Detta motiverar delvis urvalet. Ur-

valet har även skett ur bekvämlighetssynpunkt, vilket i sin tur beror på studiens omfång (Bryman & Nils-

son, 2002). Nedan följer en förteckning över urvalgrupper med tillhörande information såsom antal, vilket 

program de läser och övrigt som kan vara intressant som underlag. Totalt intervjuades 17 elever. Varje 

urvalsgrupp medverkande en gång. 

Elever som läser matematik 1a, 2a och 4 tar även upp vektorer, men då i en annan form. De som läser 

matematik 1a och 2a tar endast upp vektorer om det finns behov inför deras kommande yrke, då dessa 

kurser riktar sig åt yrkesprogram. På grund av osäkerhet kring dessa kursers omfång kring vektorer av-

gränsades dessa. Vidare behandlar matematik 4 endast vektorer inom det komplexa talplanet och innefat-

tas inte av studiens fokus jämsides med att inga elever har läst kursen i fråga under studiens period.  

Testgrupp 1 bestod av sex stycken elever. De hade olika lärare i fysik och matematik och efter några följd-

frågor konstaterade eleverna att deras lärare i matematik och deras lärare i fysik inte har kopplat ihop vek-

torer inom matematiken med vektorer inom fysiken. Enligt eleverna behandlas vektorer inom dessa två 

ämnen skilt från varandra. Eleverna läste på ett naturvetenskapligt program och gick första året på gymna-

siet. Testgrupp grupp 2 bestod också av sex elever. De hade samma lärare i fysik som matematik och gick 

sitt andra år på gymnasiet, med andra ord hade de avslutat kursen matematik 1c. Urvalsgruppen hade dock 

inte tagit upp vektorer inom ramen för kursen. De nämnde också att det var längesedan de arbetade med 

vektorer. Testgrupp 3 bestod av fem elever som läste naturvetenskapligt program. Dessa elever gick sitt 

första år på gymnasiet och var i fas att avsluta kursen matematik 1c. De hade gått igenom vektorer inom 

matematik men hade inte träffat på vektorer i något ämne de senaste veckorna. Eleverna hade inte samma 

lärare i matematik som fysik. 

4.2 Intervju 

I studien valdes semistrukturerad intervju som metod, i form av att uppgifterna i testet låg som grund för 

frågorna där eleverna uppmanades att muntligt och skriftligt delge sina tankar (Bryman & Nilsson, 2002). 

Således ombads eleverna att delge sina tankar kring varje uppgift, en i sänder. Uppgifterna i testet agerade 
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på så vis som en form av frågor i intervjun. Med andra ord läste eleven en uppgift och förklarade högt hur 

denne tänkte kring uppgiften, dess utformning och vad eleven tänkte att hon eller han ska göra och vilket 

sätt som denne vill försöka få fram sitt svar på. Här ställde intervjuaren följdfrågor om så behövdes. På så 

vis kan hela processen liknas vid en semi-strukturerad intervju där uppgifterna i testet utgör de skrivna 

frågorna och att följdfrågor med tillhörande diskussion är likadant som i en semi-strukturerad intervju. Då 

testet genomgick ett flertal revideringar ändrades även frågorna. Exempelvis utgjorde uppgifterna i det 

andra reviderade testet frågor för den tredje urvalsgruppen. Detta visas i flödesschemat för studiens metod 

nedan i figur 6. 

Det var en intervjuare och en intervjuperson i sänder där intervjuaren förde anteckningar om hur eleven 

tolkade uppgifterna och övrigt som var del av elevens tankebanor kring testet, enligt ovan, vilket lät oss 

möta det oväntade och vara flexibla under intervjun genom att ställa följdfrågor och be eleven utveckla de 

delgivna tankarna. Vi valde att inte båda vara med för att kunna utöka antalet intervjuer. I samtalet med 

eleven utforskades svårigheter med uppgifterna som berörde uppgifternas innehåll eller utformning, som i 

sin tur blev revideringar i testet. Antingen medförde den data vi fick från eleverna till revideringar av testet 

eller så bidrog deras olika svar, tankar och tolkningar till att bilda en bredd av svar. Denna bredd av olika 

tolkningar och svar bildar en svarsrymd, det vill säga den totala bredden och variationen i de svar vi har 

fått under dessa intervjuliknande test. Vår data är därmed i första hand elevernas yttrade tankar och ned-

tecknade svar och i andra hand de tolkningar och uppfattningar som vi antecknat. Detta kunde även vara 

som så att eleven sade något eller reflekterade över något i eller kring uppgiften som denne inte nedteck-

nade i sitt svar, varpå vi antecknade det troliga tankesättet. 

Detta ovan möjliggjordes genom att ha den semistrukturerade intervjun, vilket underlättade dessa obser-

vationer (Bryman & Nilsson, 2002). Här var vi givetvis tydliga med att poängtera för intervjupersonerna 

att testet inte avsåg att testa deras kunskaper, utan att vi ville testa uppgifterna i testet genom att ta del av 

deras funderingar och resonemang. Elevernas enskilda svar var inte av intresse för studien då det som var 

intressant var den totala svarsbredden, eller svarsrymden. Detta för att svarsrymden i sin tur skulle skapa 

de svarsalternativ som skulle återfinnas i den slutliga versionen av testet, nämligen studiens resultat. För att 

underlätta rättning för andra som vill använda vårt slutliga test såväl som för studiens del valde vi att slut-

ligen ha kryssalternativ, då det ger mindre utrymme för tolkning, vilket gör testet mer tillförlitligt. För att 

förtydliga bidrog testgrupp 1 och 2 med viktig data som ledde till ändringar på testet och dess uppgifter, 

samtidigt som vi också fick en svarsbredd, eller svarsrymd. Denna svarsrymd ställdes sedan mot den tredje 

testgruppens data, för att se om vi fått ett så kallat ”mättat” resultat (Bryman & Nilsson, 2002). Skulle vi få 

svar från testgrupp 3 som vi inte fått från grupp 1 och 2 skulle detta alltså betyda att testet måhända inte 

har testats tillräckligt. Detta visas i flödesschemat nedan i figur 6. 

Intervjuerna tog cirka 15 minuter vardera, och oftast hann inte eleverna göra färdigt samtliga uppgifter 

enligt testets första version. Dessa uppgifter togs sedermera bort, vilket förklaras mer ingående nedan. 

Intervjuerna spelades inte in men elevens kopia av testet behölls och intervjuaren förde löpande anteck-
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ningar över elevens tankar och funderingar, såväl som resonemang och de följdfrågor som ställdes. Ele-

verna besvarade testet genom svar på uppgifterna medan vi i första hand antecknande det som eleven sa 

och reflekterade kring. Med andra ord förde vi anteckningar på det muntliga och elevernas motiveringar 

medan eleverna skrev sina svar. Eftersom intervjuerna skedde parallellt med elevernas matematiklektioner 

fick vi sätta en maxgräns för intervjuerna. På grund av detta kunde inte alla elever besvara samtliga uppgif-

ter, vilket har kommenterats i avsnitt 4.8. Det gjordes inget för- eller eftertest på testgrupperna, även om 

vi ställde frågor för att undersöka bland annat hur länge sedan det var som de arbetade med vektorer, med 

mera. Detta är summerat ovan i urvalet. Intervjupersonerna fick även ta del av sina rättigheter, såväl munt-

ligt som skriftligt. Rättigheterna i fråga är de som förklaras nedan. Det ovan gäller samtliga urvalsgrupper. 

4.3 Forskningsetiska principer 

Rekommendationerna i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2011) tillämpades varpå de data 

som de elever som valde att delta i studien har bidragit med har behandlats konfidentiellt. Detta möjlig-

gjordes även då elevernas enskilda lösningar inte var av intresse. En direkt konsekvens av att data behand-

lades konfidentiellt var exempelvis att elevernas lärare inte fick ta del av resultat, vilket klargjordes för ele-

verna. Jämsides med övriga rättigheter och praxis som gäller enligt God forskningssed fick eleverna reda på 

studiens syfte och sin del i den såväl som vilka rättigheter de har att avbryta intervjun och/eller ta bort sin 

del i studien. I sin helhet borde detta ha medfört att elevernas svar i studien inte borde blivit påverkade av 

yttre faktorer såsom förväntningar eller en oro för påföljande konsekvenser. Vidare är studiens syfte så 

pass snävt och konkret att risken för att validitet sänks kan betraktas som liten som ett resultat av att in-

tervjupersonen har blivit missvisad i exempelvis studiens syfte och dennes roll i densamma (Vetenskaps-

rådet, 2011). Allt ovan informerades på plats både skriftligt som muntligt och intervjupersonen gavs möj-

lighet att ställa frågor. (Bryman & Nilsson, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). 

4.4 Avgränsningar kring testets innehåll 

Eftersom studiens fokus riktar sig åt ämnet matematik, har ingen hänsyn tagits till påverkan från andra 

ämnen som också behandlar vektorer, såsom fysik. Likaså har lärarens inverkan, påverkan och undervis-

ning inte beaktats inom studien. Med andra ord har studien begränsats till att utgå med uppgifterna i fokus 

med tillhörande forskning där övriga yttre faktorer, såsom lärare, läromedel, elevernas tidigare individuella 

och därtill skilda kunskaper och erfarenheter inte beaktas, utan är en del av resultat som inte givits särskild 

eller riktad uppmärksamhet eftersom dessa yttre faktorer och influenser som påverkar studien kan inte 

urskiljas inom ramen för studiens omfång. Sammantaget har därmed vektorer endast analyserats och stu-

derats i ämnet matematik, oberoende av elevens tidigare influenser eller parallella kontaktytor till vektorer. 

Detta innebär att studien endast sett till de aspekter av vektorer som innebär att elever skall kunna besk-

riva en vektors representation som punkt och riktad sträcka, som det står i läroplanen. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Som en del av validiteten ska felkällor identifieras och tas ställning till. Den största felkällan är att underla-

get är relativt litet, varpå studien inte kan ses som representativ men däremot ger en bild av en tendens 

eller indikation på hur elever förstår vektorbegreppet inom det som behandlas inom kursen Matematik 1c 

(Vetenskapsrådet, 2011). Andra felkällor, såsom yttre faktorer behandlades i delkapitlet avgränsningar. Då 

resultatet av studien har sin grund i insamlad data från eleverna, i form av de semistrukturerade intervjuer-

na där uppgifterna agerade intervjufrågor, bidrar eleverna med underlag till utformningen av testet. Tack 

vare testets utformning bör, testet ska kunna göras vid ett annat tillfälle vilket bör göra pålitligheten hög 

(Bryman & Nilsson, 2002). Likaså bör konfirmeringen, vår egen objektivitet, vara hög då vi inte har haft 

någon tidigare kontakt med skolorna, lärarna eller eleverna. Vi har inte heller undervisat om det som är 

studiens fokus i form av genomgång eller förtest. Studiens fokus ger också en god relevans då problem-

området har en tydlig kontext (Bryman & Nilsson, 2002). 

Inom validiteten avgörs hur väl det som avses att observeras mäts (Bryman & Nilsson, 2002). Eftersom 

uppgifternas svarsalternativ ändras efter den data som inskaffats blir det bara intressant att reflektera över 

validiteten uppgift för uppgift, eftersom vissa uppgifter och deluppgifter har ändrats mer än andra. Upp-

gifterna har genomgått flera urvalsgrupper och är med andra ord beprövade, överlag. Här vill vi poängtera 

att ändringarna är till de bättre genom förtydliganden med mera och inte själva innehållet i uppgiften, vil-

ket inte bör påverka validiteten negativt. Vidare är de stöttade i sin utformning och revidering med hjälp 

av de semistrukturerade intervjuerna. Genom den semistrukturerade intervjumetoden finns inget bortfall i 

data, även om eleverna inte besvarade samtliga frågorna i testet under intervjuförfarandet. Sammanfatt-

ningsvis har bland annat samtyckes- och informationskravet tagits hänsyn till inom vad som är rimligt för 

studiens omfång och syfte (Bryman & Nilsson, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). 

4.6 Utgångspunkter till utformningen av uppgifter 

Inför utformningen användes flera utgångspunkter i den ordningen som ges nedan, för att allt eftersom 

preciseras och förtydligas. För att vidare precisera dessa användes Läroplan för gymnasieskola 2011:s definit-

ion av såväl förmågor som kompetenser som eleven ska utveckla (Skolverket, 2011). Kunskap beskrivs 

som ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra.” (Skolverket, 2011, s. 8). Här valdes att fokus skulle läggas 

på att utveckla uppgifterna för att mäta elevernas förståelse för vektorbegreppet snarare än sakförhållan-

den inom detsamma, såsom att lösa räkneuppgifter och andra praktiskt orienterade problem. Uppgifterna 

skulle alltså utformas som så att eleven endast behöver göra få och enkla beräkningar, för att undvika att 

räknefel och dylikt påverkar resultat. Testet hade alltså sitt fokus i att testa elevens förståelse för vektorbe-

greppet. Med utgångspunkt i definitionen av fakta, förståelse, färdighet och förtrogen skulle eleven ges 

möjlighet att visa sitt förhållningssätt till olika regler som berör vektorer och att denne kan orientera sig 

inom samma regler för att på så sätt visa att de har god kännedom om vektorbegreppet. Visserligen äm-

nade inte testet att pröva de fyra förmågor, men inspiration hämtades under processen. 
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Eftersom läroplanens syn på kunskap konkretiseras i respektive ämnesplan ges en förteckning över för-

mågorna som eleven ska utveckla inom matematik. I studien valdes följande som ansågs följa studiens 

fokus: ”1) använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 

[…] 5) följa, föra och bedöma matematiska resonemang. […]” (Skolverket, 2011, s. 90-91). Förståelse tes-

tas också i de nationella proven i matematik. Där ingår förståelse som en av de förmågor de listat från lä-

roplanen, som provet ämnar testa. I själva skapandet av uppgifterna togs inspiration från variationsteorin. 

Teorin bygger på att genom små förändringar lära gruppen och optimera lärandet, alltså genom att påvisa 

skillnader och kontraser. När uppgifterna till testet skapades gjorde de således så att de innehöll föränd-

ringar som skulle göra det möjligt att utröna vilka hinder eleven har med uppgiften, vilket lättast observe-

ras i jämförelse med andra uppgifter som eleven besvarat (Marton & Booth, 2000). Innebörden av teorin 

är att lära sig vad någonting är genom att lära sig vad det inte är. Vi skulle då kunna testa elevens förståelse 

inom ett specifikt moment genom flera uppgifter och se om det är en särskild del som eleven exempelvis 

inte förstår. 

Watson och Mason (2006) skriver att uppgifter som har en medveten struktur där det finns mindre för-

ändringar sinsemellan uppgifterna är långt mer effektiva för att bedöma elevers förståelse än vad uppgifter 

som inte har detta förhållande gör. Dessa små variationer gör att eleven ifrågasätter det mönster som 

denne hittills har följt vilket sätter förståelsen på prov. I vår studie har Watson och Masons artikel beaktats 

vid utformning av uppgifterna och även under skapandet av svarsalternativen till uppgifterna i det slutliga 

testet. 

4.7 Utformning av uppgifterna   

Vid utformningen av uppgifterna har inspiration tagits från utgångspunkterna ovan, jämsides med tidigare 

forskning kring vektorbegreppet som redovisades i kapitlet Bakgrund. En direkt biprodukt av denna litte-

raturstudie var att vissa hinder och svårigheter hittades inför själva utformningen. På så sätt kunde några 

svårigheter kring vektorer undvikas eller delas upp bland flera uppgifter för att lättare kunna urskiljas se-

nare. Sammantaget inrymmer testet som helhet att pröva samma problem eller vektors egenskap på olika 

sätt, exempelvis vektorn som punkt återges icke grafiskt och grafiskt. Exempelvis är uppgift 1i som finns i 

bilaga 2 grafisk medan uppgift 1iii som återfinns i bilaga 2 inte är grafisk. Uppgift 1i och 1viii som finns i 

bilaga 2 visar hur inspiration har tagits från variationsteorin, i form av att testa samma problem fast med 

kontinuerligt små ändringar. På så vis kan vi urskönja om eleven i detta fall har svårt med origo och/eller 

negativa koordinater, som senare testas i andra uppgifter (såsom i uppgift 2 som finns i bilaga 2). Genom 

detta så täcks alla möjliga problem upp då uppgifterna kompletterar varandra omlott. På samma sätt testa-

des flera undantagsfall vad det gäller vektorer för att kunna skymta dels elevens förståelse men främst för 

att ge utrymme för en bred svarsrymd som beskrivits tidigare. 

Uppgifterna i testet har ingen inbördes ordning, även om det går att ana att de första uppgifterna skulle 

kunna tolkas som lättare att lösa, om inte annat att de är mindre omfattade. Åtgärder har gjorts för att 

undvika eventuella felberäkningar där tal blandas ihop och av en slump är en del av svaret, exempelvis 
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används inte samma siffror på flera ställen i en uppgift och dess svar. Även om vi tog inspiration på ett 

brett sätt var målet att uppgifterna skulle testa så få förmågor och kompetenser som möjligt per uppgift 

samtidigt som de skulle undvika kända svårigheter som inte berörde vektorer. Exempelvis var negativa tal 

något som i största möjliga utsträckning undveks, för att på ett mer tillförlitligt sätt komma åt förståelsen 

kring vektorer. Dock har uppgift 1viii, 2 och 3 som finns i bilaga 2 negativa koordinater, vilket inte är det-

samma som negativa tal men som skulle kunna uppfattas som det enligt eleverna. Den första versionen av 

testet återfinns som Bilaga 1. 

4.8 Revideringar mellan testen 

Överlag gjordes många förtydliganden på testet för att till slut hamna på tre uppgifter, med totalt 17 del-

uppgifter. Det som reviderades var bland annat ordningen på vissa uppgifter samt att svarsalternativen 

strukturerades upp för att bli överskådliga och konsekventa. Likaså gjordes övriga implicita ändringar 

såsom att språket korrigerades och förtydligades för att undvika missförstånd, frågor förtydligades för att 

precisera frågan såväl som att inte avslöja information som hjälper eleven i sin lösning. Även svarsalterna-

tiven och på vilket sätt eleven skulle svara förtydligades. Även testets grafiska utformning förbättrades, 

grafisk hjälp lades till på några uppgifter som ett komplement. Uppgifter som låg utanför studiens syfte, 

tack vare ett mer nischat fokus, togs bort, likaså uppgifter och deluppgifter som innehöll svårigheter som 

inte berör vektorer. Exempel på uppgifter som inte längre låg inom studiens fokus var uppgifter kring vek-

toraddition och -subtraktion. Detta innebar att uppgift 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15 och 16 från bilaga 1 togs bort. 

Ett ändrat och mer nischat fokus innebar att studien endast syftade till, och tog inspiration från, den första 

punkten i ämnesplanen som nämner vektorer, nämligen ”Begreppet vektor och dess representationer 

såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsystem.” (Skolverket, 2011, s. 104). Därtill lades uppgifter till 

i det mer nischade fokuset för att få ytterligare bredd. Utöver att uppgifterna ovan togs bort genom att 

förändrat fokus försvann uppgift 7 från bilaga 1 vid revideringen till det slutliga testet på grund av för då-

ligt underlag, eftersom alla eleverna inte hann göra testets samtliga uppgifter.  

Ändringarna gjordes dels för att få tydligare svar från eleven och motverka bortfall i data, men även för att 

kunna skilja variationen i svarsrymden ytterligare. Att skilja svaren som utgjorde svarsrymden var viktigt 

för att kunna skapa svarsalternativ i det slutliga testet som fångar om de observerade olika svaren som ele-

verna kan tänkas svara. På så sätt blir testet tillförlitligt samtidigt som det tydligt kan ge en inblick i elevens 

förståelse för vektorer, utan att behöva ge möjlighet för eleven att svara öppet med egna ord som i sin tur 

kan bli tolkningsbara på ett annat sätt. I figur 5 som visas nedan ges ett exempel på hur kartläggningen i 

form av svarsrymden för en uppgift såg ut. Detta gjordes för varje enskild deluppgift inför revideringen 

som ledde fram till det slutliga testet. Vi har valt att endast redovisa en av dessa för att ge exempel på hur 

svarsrymden dokumenterades men vi har valt att inte redovisa de övriga 16 då bilaga 2 representerar dessa 

såväl som denna bilaga är studiens resultat. Figur 6 är ett flödesschema tillika överblick över hur processen 

sett ut enligt studiens metod. Detta är sammanfattning över vilken testgrupp som utförde vilket test såväl 

som när revideringar gjordes. Notera att texten ovan förklarar närmare vad varje steg i processen innebar. 



 

 
16 

 

Figur 5: Exempel på hur svarsrymden ser ut för en uppgift, i detta fall 1x enligt bilaga 1 och 1i enligt 

bilaga 2. 

 

Figur 6: Flödesschema över studiens process tillika arbetsgång. 

1. Förberedelser inför 
skapandet av testet. Görs 

genom att avgöra förmågor, 
hämta inspiration, se till 

centralt innehåll och tidigare 
forskning. 

2. Utformning av test 1 
(studiens bilaga 1). 

3. Testgrupp 1 intervjuas 
med test 1. 

4. Revidering av test 1 enligt 
insamlad data från intervjun 

med testgrupp 1. 
5. Utformning av test 2. 

6. Testgrupp 2 intervjuas 
med test 2. 

7. Revidering av test 2 enligt 
insamlad data från intervjun 

med testgrupp 2. 

8. Sammanställer total 
svarsrymd av datan från 

testgrupp 1 och testgrupp 2. 
9. Utformning av test 3. 

10. Testgrupp 3 intervjuas 
med test 3. 

11. Kontroll av att data från 
testgrupp 3 ryms inom den 

totala svarsrymden från 
testgrupp 1 och testgrupp 2. 

12. Utformning av stutligt 
test (studiens bilaga 2) med 

hjälp av svarsrymden. 
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5 Resultat och resultatdiskussion 

I detta kapitel redogörs resultatet i form av svarsrymden, följt av vår resultatdiskussion kring densamma. 

Resultatdiskussionen har vi lagt som en del av resultatkapitlet för att underlätta läsningen. Likaså har resul-

tatet, med tillhörande resultatdiskussion, blivit uppdelat i tre områden för att ge en bättre överblick. 

Denna indelning är endast gjord för att underlätta läsningen och är inte kopplat till resultatet eller ana-

lysen.  

Svarsalternativen i det slutliga testet är skapade av elevernas svar, med andra ord variationen i svarsrym-

den. Då det är det slutliga testet som är vårt resultat av studien kommer inte elevcitat och statistik att re-

dovisas utan den variation av svar som framkom, alltså svarsrymden. Som resultat redovisas de olika fel-

aktiga alternativen som kom fram vid intervjuerna. Det slutliga testet återfinns som bilaga 2, med tillhö-

rande facit. För kännedom var frekvensen på det rätta alternativet på varje deluppgift som minst sex. 

Detta för påvisa att ingen uppgift var helt främmande för eleverna och därmed borde uppgifterna rymmas 

inom matematikkursen. 

5.1 Vektorn som riktad sträcka 

 

 

Figur 7: Uppgift 1i och uppgift 1viii. 

Uppgiften 1i visar en vektor som rör sig i första kvadranten i ett koordinatsystem. Majoriteten av eleverna 

ansåg till sist att detta var en vektor. Viss osäkerhet fanns kring om en vektor kan finnas i ett koordinatsy-

stem, likaså om en vektor kan utgå från origo samt om en vektor kan sakna enhet. Även tankar om att 

vektorn är en del av en linjär funktion fanns, såväl som tankar om att det är en resultant som i sin tur 

borde bilda två komposanter. Uppgift 1viii visar en vektor i tredje kvadranten som har en negativ riktning 
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i såväl x- som y-led och inte utgår från origo. Nästan uteslutande klarade alla elever denna, där den största 

ovissheten låg kring att vektorn inte utgick från vare sig origo eller någon av koordinatsystemets axlar.  

 

 

Figur 8: Uppgift 1iii och uppgift 1iv. 

De två uppgifterna 1iii och 1iv undersöker elevens syn på betydelsen av en vektors riktning. Tveksamhet-

erna som kom fram vid intervjuerna var kring just riktningens betydelse.  Någon elev kommenterade att 

det oftast är viktigt att veta längden, men inte alltid. Eleven kunde dock inte ge något exempel på fall där 

detta gäller.  

 

Figur 9: Uppgift 1v. 

På uppgift 1v svarade eleverna ofta att figuren troligen inte beskrev en vektor eftersom eleverna inte hade 

sett en sådan tidigare. Samtliga elever tvekade något på denna uppgift eftersom de inte sett något liknande 

förut. Några få elever tog hjälp av fysikargument och menade att figuren beskriver en förflyttning först åt 

ett håll och sedan tvärt åt ett annat håll. Det borde enligt eleverna inte beskriva en vektor eftersom det är 

två olika riktningar. Argumentationen för att figuren beskrev en vektor gick att vektorn hade både längd 

och riktning. Svaren var jämnt fördelade mellan att det var en vektor och att det inte var en vektor. Någon 

av eleverna kunde resonera korrekt med hjälp av sina kunskaper från fysiken men blev sedan osäker på 

om det var riktigt eftersom det vi pratade om var matematik. 

5.2 Resultatdiskussion kring svarsdata; vektorn som riktad sträcka 

Eftersom tidigare forskning visar att just begreppet riktad sträcka och längd kan vara svårt för eleverna har 

vi konstruerat uppgifter som testar just detta (Knight, 1995; Nguyen & Meltzer, 2003; Barniol & Zavala, 

2009; Wutchana & Emarat, 2011). Samtidigt har ämnesplanens innehåll varit i fokus och vi har försökt 

täcka in det som eleverna förväntas kunna gällande vektorer efter avslutad kurs. Under intervjuerna fram-

kom att det fanns oklarheter kring om en vektor kan börja i origo eller inte. Det finns två uppgifter, 1i och 

1viii i bilaga 2, där det finns en pil i ett koordinatsystem där vektorn i den första uppgiften börjar i origo 
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och där vektorn i den andra uppgiften inte utgår från origo. På dessa uppgifter är svarsalternativen lika 

vilket gör att uppgifterna tillsamman kan utröna eventuella tveksamheter i att testa elevens förståelse. 

Uppgift 1viii som befinner sig i tredje kvadranten täcker även in en funnen tveksamhet kring om en vektor 

kan vara negativ eller inte. Sammantaget testar dessa uppgifter det som elever bör känna till om vektorer 

då det gäller riktad sträcka och längd enligt ämnesplanen. Eftersom ämnesplanen tydligt anger att det är i 

ett koordinatsystem vektorer ska behandlas har vi valt att lägga samtliga uppgifter, där figurer förekom-

mer, i koordinatsystem. Tveksamheten kring om vektorer kan finnas alls i koordinatsystem antar vi här-

stammar från att eleverna är mer vana vid vektorer i fysiken, och där existerar vektorer inte i koordinatsy-

stem, enligt några intervjuade elever.  

Uppgiften 1iii och uppgiften 1iv är tänkta att se om eleverna kan förstå att en vektor kan beskrivas på 

olika sätt, att det inte alltid måste vara just en pil eller en punkt, utan i regel förklarad i text. Tillsammans 

bidrar uppgifterna till att visa om eleven anser att en vektors riktning har betydelse eller ej och agerar där-

med som ett komplement till de övriga uppgifterna som berör riktning.  

Uppgift 1v är ytterligare en fortsättning på svårigheterna kring längd och riktning där elevernas förmåga 

att tänkta själva sätts på prov. Flera elever sa att de aldrig sett den typen av vektor förut och därmed var 

tveksamma till om det var en vektor eller inte. Eftersom svarsalternativet ”Ja, figuren beskriver en vektor 

för att vektorn har en början, ett slut och visas som en pil” (Se bilaga 2) täcker in det som i uppgift 1i är 

korrekt svar ses här om eleven kan använda sin kunskap om kravet på att en vektor endast kan ha en rikt-

ning, på ett korrekt sätt och därmed förkasta detta alternativ. Vid intervjuerna gjorde flera elever gärna 

koppling till ämnet fysik när de blev osäkra vilket även Wutchana och Emarat (2011) samt Knight (1995) 

noterat.  

5.3 Vektorn som punkt i ett koordinatsystem 
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Figur 10: Uppgift 1ii, uppgift 1vii och uppgift 1ix. 

I uppgift 1ii orienterar sig en punkt i den första kvadranten och visas inte grafiskt. Här ansåg cirka hälften 

av eleverna att detta kunde representera en vektor, med utgångspunkt i origo. Oftast ansåg eleven att 

punkten är en koordinat och ingenting mera. Andra svar var att en vektor måste gå igenom punkten och i 

vissa fall att vektorn antingen måste börja eller sluta i punkten. I dessa fall skulle man då inte veta riktning-

en. Flera svar innehöll felaktiga riktningar eller saknade riktning. Liknande resultat, men med högre osä-

kerhet, återfanns i uppgift 1vii. 

I den sista uppgiften som berör vektorn som punkt, nämligen uppgift 1ix, ges två punkter som finns i 

första och andra kvadranten, där eleven ska ta ställning till om en linje från punkten i första kvadranten till 

punkten i den andra kvadranten kan representera en vektor. Eleverna menade att det gick, med en jämn 

spridning gällande riktning och att det inte gick att fastställa riktningen på grund av för lite information. I 

samtalet med eleven kopplade även någon elev punkterna till origo. 

5.4 Resultatdiskussion kring svarsdata; vektorn som punkt i ett koordinatsy-

stem 

Att uppgift 1ii och 1vii är samma sak uttryckt på olika sätt visade sig bli en svårighet för eleverna. Elever 

ska enligt ämnesplanen känna till en vektors representation även som punkt i ett koordinatsystem. Antalet 

deluppgifter som berör vektorn som punkt är tillsammans tänkta att se om eleven mött på vektorn som 

punkt tidigare eller om eleven missuppfattat delar av denna representation av en vektor. Tydligt blev att 

just vektorn som punkt är svårare för eleverna att hantera än vektorn som riktad sträcka eller pil. Då flera 

elever tidigt i sin lösning av uppgiften konstaterade att det enbart är en koordinat, gör de givna svarsalter-

nativen i det slutliga testet att eleverna tvingas tänka till ordenligt kring uppgiften. Att sedan följa upp ele-

vernas resonemang kring punkt som vektor med uppgift 1ix med två givna punkter gör att de förhopp-

nings ifrågasätter sitt eget resonemang. I fysiken arbetar eleverna med vektorer som riktad sträcka men 

inte som punkt i ett koordinatsystem. Det är givetvis inte lätt att ta ställning till vektorn som punkt om 

man inte mött det tidigare och inte har några andra kunskaper att bygga sina ställningstagande på. 
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5.5 Andra representationer av vektorer 

  

Figur 11: Uppgift 1vi. 

Eleven får i uppgift 1vi en funktion och ska avgöra om denna kan representera en vektor eller ej. Cirka 

hälften menade att funktionen kunde beskriva en vektor och resten menade att den inte kunde beskriva en 

vektor. Vid fallet att funktionen kunde beskriva en vektor sökte eleverna en tolkning, som kunde vara att 

funktionen gav koordinaterna till ändpunkten för vektorn respektive att vektorn fanns någonstans på den 

linje som funktionen gav. I båda fallen behövdes mera information för att avgöra det hela, enligt eleven, i 

synnerhet för att avgöra hur lång vektorn skulle bli. I något fall nämndes origo som en punkt och att 

funktionen skulle ge den andra punkten.  

 

 

 

 

 

Figur 12: Uppgift 2i, uppgift 2ii, uppgift 2iii, uppgift 2iv och uppgift 2v. 
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I uppgift 2i var det ytters få elever som menade att det inte är samma. De felaktigheter som användes som 

argument var att vektorerna finns på olika ställen i koordinatsystemet och därmed inte är samma vektor. 

Alternativa ord till riktning som framkom, till exempel lutning, riktningskoefficient, samma vinkel, betrak-

tades som synonymer och behandlades inte som fel. Argument som användes i intervjuerna värda att 

uppmärksammas är att flera elever såg vektorerna som en resultant och att de då har samma resultant och 

därmed är samma. Alltså ett korrekt svar på frågan men med ett felaktigt resonemang. I uppgift 2ii var de 

flesta elever överens om att de inte var samma vektor då riktningen var olika. Andra svar var att vektorer-

na var samma vektor eftersom de hade samma längd jämsides med att vektor D inte är en vektor då den 

utgår från origo. Ett annat svar var att de två vektorerna tar ut varandra och bildar svaret noll. 

Tillsammans undersöker uppgift 2iii och 2iv hur eleverna tolkar den del av påståendet som lyder ”om D är 

positivt […]” (Figur 10), det vill säga hur eleven tolkar att en vektor som går i negativ x- och y-riktning 

ändå kan betraktas som positiv. Några elever menade att påståendet inte stämmer och motiverar det med 

att vektor D är positivt riktad, vilket gör att en del av påståendet är falskt. Andra svar var att vektorerna tar 

ut varandra och bildar svaret noll, att de har en skillnad i kraft, att de utgår eller inte utgår från origo samt 

att vektorerna inte är på samma ställe i koordinatsystemet. Skillnaden i resultaten mellan 2iii och 2iv var 

liten. 

Under uppgift 2v gav eleverna varierade svar på om riktningen spelar roll eller ej. De elever som menade 

på att vektorerna var samma resonerade att riktningen inte spelade någon roll. Även att vektorerna har 

samma startpunkt framkom som ett resonemang för att de är samma vektor men även att det var samma 

vektor för att de kunde bilda en resultant, vilket ofta var elevens första tanke. 

 

 

 

Figur 13: Uppgift 3i, uppgift 3ii och 3iii. 
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I uppgifterna 3i, 3ii och 3iii fick eleverna ta ställning till tre påståenden och motivera varför eller varför 

inte vektorn i fråga var störst. Merparten av eleverna motiverade sina svar med att det var längden som var 

viktigast och att tjockleken på vektorn inte spelade någon roll. Men det fanns även argument såsom att en 

vektor som börjar på negativa koordinater eller som har en negativ riktning i x- och y-led inte går att jäm-

föra med de vektorer som ses som att ha en startpunkt på positiva koordinater och/eller har en positiv 

riktning i x- och y-led.  

5.6 Resultatdiskussion kring svarsdata; andra representationer av vektorer 

Från början fanns igen baktanke med att använda en funktion bland vektorerna. Det var endast tänkt som 

ett felaktigt alternativ till en representation av en vektor. Det visade sig att eleverna försökte skapa vekto-

rer eftersom de visste att det var vektorer de blev intervjuade kring. Resultatet av detta blev till flera felakt-

iga svarsalternativ i det slutliga testet samt blev det tydliggjort att det råder stor oklarhet kring vektorbe-

greppet.  

Knight (1995) såg i sin forskning att många elever har svårigheter med att förstå att två vektorer är samma 

vektor så länge de har samma riktning och lika längd. Uppgift 2i är utformad med Knights resultat i 

åtanke. Uppgiften är sedan vidareutvecklad i 2ii och 2v. Tillsammans är uppgifterna tänkta att testa elever-

nas kunskaper kring vilka faktorer som spelar in då två vektorer är samma vektor. Det som vållade störst 

osäkerhet var uppgift 2v, där två lika långa vektorer pekar åt olika håll men börjar i samma punkt. Intuitivt 

ville flera elever börja skapa en resultant vilket återspeglas i ett av de felaktiga svarsalternativen. Denna till 

synes enkla uppgift sätter elevernas förståelse för vektorer ordentligt på prov. Att sätta svaren på de olika 

uppgifterna i relation till varandra gör att det går att se mönster i en elevs förståelse för vektorer. En elev 

som till exempel svarar korrekt på uppgift 2i, att det är samma vektor för att de är lika långa och har 

samma riktning, och sedan på uppgift 2v svarar att A och B också är samma vektor med samma svarsal-

ternativ, visar tydligt att den inte har den grundläggande förståelse för vektorer som förväntas. Nguyen 

och Meltzer (2003) såg i sin studie att när elever skulle jämföra längd gjordes detta enklast om vektorerna 

pekade åt samma håll, var parallella eller var motriktade. Uppgift 3 i det slutliga testet tar upp en vektors 

längd och eftersom uppgiften presenteras i ett koordinatsystem, vilket inte Nguyen och Meltzer hade, 

framkom ytterligare ett svarsalternativ. Visserligen ansåg denna elev att vektor c var längst, men att den 

pekar åt ett negativt håll och därmed inte är störst eftersom     . Eleven menade att vektor c i uppgift 

3 blev -4 längdenheter och att de andra två vektorerna var ungefär 2 längdenheter långa. I det här fallet 

verkar det som att koordinatsystemet gör det svårare för elever att resonera kring vektorns längd. Det 

skulle vara intressant att se vilka svarsalternativ som kommer fram om exakt samma uppgift utan koordi-

natsystem testats.  

Vektorer verkar inte vara något ämnesövergripande för eleverna. Exempelvis frågade en elev om det var 

vektorer inom matematik eller vektorer inom fysik vi menade. Eleven fortsatte att tveka om det verkligen 

var vektorer eftersom det inte fanns någon enhet, där främst Newton efterfrågades. Eleven kunde inte 

göra kopplingen till koordinatsystemets gradering utan ville gärna ange en längd i Newton. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel redogörs för en övergripande diskussion inte är direkt kopplade till svarsrymden utan sna-

rare mer generella mönster som observerats såväl som våra tankar kring dessa. Därefter följer metoddis-

kussionen där vi granskar studiens metod och process. Studiens slutsats presenteras och sedan ges förslag 

till vidare forskning. 

6.1 Övergripande diskussion 

Syftet var inte att få fram svårigheterna inom vektorbegreppet. Vi har dock läst oss till flera svårigheter 

och missförstånd som tidigare forskare har hittat genom sina test. Vi har även i vår data kunnat hitta flera 

av de svårigheter som bland annat Knight (1995), Nguyen och Meltzer (2003) samt Wutchana och Emarat 

(2011) beskriver. 

Vi har även noterat, precis som Nguyen och Meltzer (2003), Wutchana och Emarat (2011), Barniol och 

Zavala (2009) att elever kommer ihåg vissa steg i en process och anammat delar av ett koncept, däremot är 

eleverna ofta osäkra på om exempelvis regeln gällde, eller inte gällde. Ett första tydligt exempel är vårt på-

stående om en längd utan bestämd riktning kan beskriva en vektor. Där säger elever att de minns att det 

var något med riktningen men de kan inte säkert minnas om det hade betydelse eller inte. Tydligt blev att 

vektorer ännu inte fått stort utrymme i matematiken utan att det är fysikens tankar som dominerar. Ele-

verna vill gärna tänka kraft när de tänker vektorer.  

En annan tydlig sak som vi aldrig kunnat förutse är att eleverna gärna vill göra något, utföra en operation 

om de enbart får en punkt eller en vektor. Har de endast en punkt var det vanligt att de inte kunde göra 

något för de saknade riktning eller längd. Det tolkades som att punkten kunde vara antingen där vektorn 

skulle börja eller sluta, eller att det kunde vara där två vektorer möts. På de uppgifter där det endast var en 

vektor tänkte eleverna nästan instinktivt på komposanter till vektorn eller att det var en resultant. Det var 

sällan eleverna såg en vektor som just bara en vektor. Eleverna verkar inte ha arbetat med enskilda vekto-

rer, en i sänder, i undervisningen. 

6.2 Metoddiskussion 

I studien har det gjorts intervjuer med sammanlagt 17 elever och det finns en medvetenhet om att det är 

ett litet urval och är inte representativ men ger dock en indikation. Styrkan är dock istället att direkta följd-

frågor kunnat ställas till eleverna. Eftersom eleverna ombads att tänka högt och tycka till om både ut-

formningen på frågorna och tänka högt hur de resonerade fram ett svar så är djupet större. Bland revide-

ringarna av testet tillkom att uppgifterna krävde motiveringar kring hur eleverna tänkte, oavsett svar, 

ökade möjligheten till en bredare svarsrymd. Valet att anteckna ner det eleverna kommenterade istället för 

att spela in intervjuer var för att vi ansåg att det är svaret som eleven ger som är av vikt, inte eventuella 

undertoner som kommer fram vid transkribering. Eftersom de själva skrev ner sitt svar som motivering 

samt att vi som intervjuare noterade ner tankebanor räcker det för att få in rymden av svar till det slutliga 
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testet. Vidare gjorde intervjun det möjligt för oss att fråga hur eleverna tolkade uppgifterna med avseende 

på grafisk utformning såväl som språket, det vill säga hur de tolkade formuleringarna på frågorna. 

Det går att ana att elever inte är vana vid den här typen av matematiktest. Det är lätt att tro att eleverna 

förväntar sig att matematik innebär att räkna, att göra operationer och inte lika mycket tänka och fundera 

på det sätt som de ombads göra under intervjuerna, med en av författarna närvarande. Hur detta kan ha 

påverkat eleverna är dock svårt att säga. Givetvis kan de ha känt sig pressade även om tydlighet fanns 

kring att det inte var deras kunskaper eller eleverna själva som skulle utvärderas, utan att deras synpunkter 

och tankar skulle bli data för att utforma och utvärdera testets uppgifter. Här är det värt att poängtera att 

det är flera elever som primärt kommer i kontakt med vektorer i ämnet fysik, som i sin tur märktes i resul-

tatet, såsom att eleverna kommenterade att de aldrig sett vektorer i ett koordinatsystem. Vi försökte parera 

problematiken med att eleverna har inom vektorbegreppet påverkats mycket av ämnet fysik genom att 

fråga eleverna om de har varit i kontakt med vektorer den senaste tiden och i sådana fall på vilket sätt och 

inom vilket ämne, likaså undersöka om de har samma lärare i matematik som i fysik.  

Över hälften av de 17 deluppgifterna har första alternativet som rätt svar. Detta kan vara negativt då ele-

verna kanske börjar fundera på om de har fel just av den anledningen. Vi har dock varit konsekventa med 

i vilken ordning våra alternativ kommer, samt att tydligt ordna svarsalternativen enligt ja- och nej-svar. Ef-

tersom detta var viktigare för oss så föll det sig som så att alternativ 1 blev rätt svar i de flesta uppgifterna. 

Vi anser att vi är på god väg med vårt test, men det kan alltid utvecklas mer. Vi har läst oss till flera svårig-

heter, samt noterat några själva och genom att få en viss svarsrymd och sedan ange dessa som alternativ 

bedömer vi att vi säkerställt att uppgifterna mäter det som de är tänkt att mäta, nämligen förståelse för 

vektorbegreppet. Vi har lyckats ringa in flera tveksamheter och byggt in dessa som svarsalternativ vilket 

gör att testet bör ge en bra fingervisning om elevers förståelse för vektorbegreppet. Störst tveksamhet på 

testet framkom på uppgift 1ii, 1v och 2v. Testet har alltså även lyckats ringa in upplevda svårigheter och 

ge rimliga svarsalternativ där eleverna tvingas tänka till. Att det har gått åt 17 deluppgifter för att täcka in 

en punkt i det centrala innehållet pekar åt att testet täcker in olika aspekter på samma delmoment. 

6.3 Slutsats 

Våra två frågeställningar är tvinnande runt varandra genom att vår process i att skapa ett test samtidigt 

verifierar att testet blir tillförlitligt, genom upprepade intervjuer med olika testgrupper. Den tredje test-

gruppen, vars svarsalternativ skulle falla inom svarsrymden från testgrupp 1 och 2 för att säkerställa att 

testet har tillräckliga alternativ, bekräftade testets tillförlitlighet. Med de revisioner som gjorts, såsom gra-

fisk utformning och förtydligande av frågor har lett fram till vår slutsats, nämligen vårt test. Detta test är 

beprövat och kan utröna vad eleven har missförstått eller har problem med i sin vektorförståelse, om så 

nu är fallet. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi anser oss ha kommit fram till några bra uppgifter och lagt grunden till andra bra uppgifter. Dessa upp-

gifter skulle kunna bli ännu bättre genom att fortsätta arbeta med dem på samma sätt som vi gjort. Att 

utforska den andra punkten gällande vektorer i det centrala innehållet är nästa möjlighet och då använda 

våra uppgifter från bilaga 1 som en grund. Denna uppsats har inte studerat hur läroböckerna hanterar vek-

torer då detta inte kunnat inrymmas inom studiens omfång. Vidare forskning skulle kunna titta på hur 

vektorer tas upp i läroböcker i förhållande till ämnesplanen eller i förhållande till våra framtagna uppgifter.  

Eftersom både Knight (1995) samt Shaffer och McDermott (2005) kommer fram till att grunden bör läg-

gas i matematiken för att öka förståelsen i fysiken skulle det vara intressant att undervisa en grupp elever i 

grundläggande vektorbegrepp i matematiken och sedan följa upp i fysiken, samt ha en kontrollgrupp som 

inte får samma grund i matematiken för att se om det får någon effekt. Vi hade en tanke om att elever 

som har samma lärare i matematik och fysik skulle ha en fördel eftersom läraren då kan knyta samman 

kunskaperna om vektorer i de olika ämnena. Detta skulle kunna undersökas på olika sätt, genom intervjuer 

med lärare som har båda ämnena samt de som bara det ena. Alternativt låta elever som har samma och 

olika lärare få tänkta kring om de tycker lärarna knyter samman vektorer. Detta skulle vara oerhört intres-

sant eftersom vi sett att det förekommit oklarheter kring om en vektor i fysiken är samma som en vektor i 

matematiken. 
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Bilaga 1 

Första versionen av testet 



Kontaktuppgifter till undersökarna: 

 Gabriel Garancz, gaga1250@student.hj.se     

 Jessica Lundman, luje1111@student.hj.se 
 

 
 
Namn: _________________   Klass: __________   Skola: ___________________   Program: ____________________ 
 
 

 
Denna undersökning går ut på att testa uppgifter på ett specifikt område som finns inom Matematik 1c (som du läser om du går 

på ett naturvetenskapligt/tekniskt program). Vi arbetar med att ta fram uppgifter inom detta område och vi vill nu pröva dessa 

för att se om du som elev uppfattar uppgifterna så som vi tänkt dem. Vi vill alltså ta del av dina tankar om de olika 

svarsalternativen såväl som dina tankar om vilka uppgifter du uppfattar som svåra eller lätta och varför du uppfattar dem så.  

Vi skulle nu vilja ha din hjälp att göra uppgifterna bättre, det är alltså inte dig eller dina kunskaper vi vill testa, utan hur bra 

uppgifterna är. Därför kommer ditt namn och annat som kan identifiera dig tas bort i den rapport vi arbetar på och som 

beräknas vara klar strax efter nyår. Din lärare kommer inte heller att få ta del av dina svar. Om du inte längre godkänner att vi 

använder din del i vår undersökning kan du kontakta oss. Likaså har du rätten att avbryta intervjun om du så önskar. 

 
Jag har tagit del av information (skriftligt som muntligt) om vad undersökningen handlar om, 
 
Jag har läst kursen Matematik 1c, 
 
Jag har varit i kontakt med vektorer inom de senaste två veckorna, 


Jag har kommit i kontakt med vektorer utanför kursen Matematik 1c, såsom i exempelvis ämnet Fysik, 
 
Jag har fått kontaktuppgifter till undersökarna, 
 
Jag vill vara med i undersökningen                 Datum för intervjun: ____________ 
 

 
  

mailto:gaga1250@student.hj.se
mailto:luje1111@student.hj.se


1. Vilket eller vilka av följande alternativ kan beskriva en vektor? Flera är möjliga. 
i.        

 
ii.  

 
iii. En längd och en riktning. 

 
iv. En längd, men ingen bestämd riktning. 

 
v. 7 längdenheter (l.e.) 

 
vi.  ⃗

 
vii.          



viii.       


 
 
 
 

ix.   
 
 
 










x.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Figuren till vänster nedan ger en resultant, rita denna i figuren till höger nedan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Vad är en skalär? Välj ett eller flera alternativ. 
i. Det är en konstant (ett tal) som man kan multiplicera med en vektor. 

ii. Det är avståndet mellan startpunkten och ändpunkten av flera vektorer. 
iii. Det är differensen (skillnaden) mellan två punkter. 
iv. Inget av alternativen ovan. 
v. Jag vet inte. Men det är inte något av följande ovanstående alternativ: _____________ 

 
 

4. Beräkna     där   är       och   är       . 
 
 
 
  



5. Använd figuren till höger. Vilket eller vilka påståenden nedan stämmer? 
i.  

a.   och   är samma vektor. 
b.   och   är samma vektor. 
c. Om   är positiv så är      . 
d.       . 
e.   och   är samma vektor. 
f. Inget av påståendena stämmer. 

 
ii. Är någon av vektorerna störst?  

a. Nej. 
b. Ja, vektor _____ är störst. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

6. Du har vektor  , som sedan blir  3 gånger så stor. Vilken av       eller   svarar då mot detta? 
i.  . 

ii.  . 
iii.  . 
iv.  . 
v.  . 

vi. Inget av ovanstående alternativ. Motivera! 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Du har vektorn       . 
i. Vad står 3:an för? 

a. Längden i x-led. 
b. Längden i y-led. 
c. Den sammanlagda längden på vektorn. 

 
ii. Vad står 2:an för? 

a. Längden i x-led. 
b. Längden i y-led. 
c. Den sammanlagda längden på vektorn. 

 
iii. Finns det olika sätt att rita denna vektorn        på? 

a. Ja (visa i koordinatsystemet till höger). 
b. Nej, det finns bara ett sätt (rita). 
c. Nej, det finns inget sätt. Varför inte? 

 
  



 

8. Vi har två vektorer som är lika stora. Vi kallar dessa   och   och syns till höger.  
 

 
 
Vi har fyra påståenden och 12 svarsalternativ (som vi döpt från a till L). Välj det svarsalternativ som du anser svarar på ett 
påstående på bästa sätt. Ett svarsalternativ kan användas flera gånger.  
 
 
Svarsalternativ (a till L): 
 

 
 
 
 
 
 

 
             k) Resultanten blir 0. 
  
             L) Ingen av dessa är rätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Påståenden: 
i. ____   och   adderas enligt vektoraddition. Vilken av a-L svarar bäst mot summan    ? 

ii. ____   subtraheras från   enligt vektorsubtraktion. Vilken av a-L svarar bäst mot subtraktionen    ? 
iii. ____   subtraheras från   enligt vektorsubtraktion. Vilken av a-L svarar bäst mot subtraktionen    ?   
iv. ____ Addera vektor   med sig själv. Vilken av a-L svarar bäst mot    ?  

 
 
 
 
 
 

9. Vad innebär det att en vektor är större än en annan? Vilket alternativ stämmer? 
a. Den är längre än den andra vektorn i positivt x-led. 
b. Den är längre än den andra vektorn i positivt y-led. 
c. Den är längre än den andra vektorn i negativt x-led. 
d. Den är längre än den andra vektorn i negativt y-led. 
e. Den är totalt sett längre än den andra vektorn. 
f. Det går bara att jämföra när båda sträcker sig ut från origo, där den längsta är störst.  

 
 
 
 

10. Vad är en komposant? 

i. En vektors förändring i x-led. 

ii. En vektors förändring i y-led. 

iii. En vektors förändring i både x- och y-led. 

iv. En del av punkt, såsom 3:an i punkten       . 

v. Summan eller differensen mellan flera vektorer. 
vi. Inget av alternativen ovan. 

vii. Jag vet inte. 
  



11. Du har vektorerna A och B.  
i. Vad blir resultanten om du adderar A och B? Rita i koordinatsystemet nedan. 

 

ii. Om du har –  och –  , vilka alternativ beskriver resultanten i förhållande till A+B? Flera alternativ är möjliga. 
a. Resultantens längd ändras. 
b. Resultantens längd ändras inte. 
c. Resultanten har en annan riktning. 
d. Resultanten har samma riktning. 

e. Det går inte att ha –   och –  . 
Varför inte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Du har tre punkter.     och  . Från   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  får vi svaret       . Tolka uträkningen av        genom att kryssa i ett 
eller flera alternativ nedan. 

i. Det är en resultant av en vektoraddition. 

ii.    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  är två vektorer som bildar en ny vektor. 

iii.    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  är två vektorer som bildar en punkt, men inte en vektor. 

iv.    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  respektive   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  går inte att genomföra. 

v.  Vi kan ta fram   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  och    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , men vi kan inte göra additionen   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 
 
 

13. Vad är skalären till        om svaret blir         ? 
i.  Det är en konstant (ett tal), alltså är skalären   . 

ii.  Det är avståndet mellan startpunkten och ändpunkten av flera vektorer, alltså från        till         . 
iii.  Det är differensen (skillnaden) mellan två olika punkter, alltså              , dvs.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

14. I koordinatsystemet till höger finns tre vektor. Är det möjligt att hitta 
resultanten till dessa tre vektorer? 

i. Detta är inte möjligt. Varför inte? 
ii. Detta  är möjligt (visa i koordinatsystemet till höger).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Vilket alternativ stämmer för    . 
i.        

ii.        
iii.        
iv.        
v. Detta är inte möjligt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. I Koordinatsystemet syns resultanten för tre vektor, namngivna     och  . Rita ut dessa vektorer så att de bildar denna 
resultant, markera/namnge dem     och  . Dock har vektorerna vissa krav, enligt nedan: 
 

 : Har kravet att vektorn sträcker sig i positivt x-led. 
 
 : Har kravet att vektorn sträcker sig i positivt y-led. 
 
 : Har kravet att vektorn sträcker sig i negativt x-led och positivt y-led. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! Ditt bidrag kommer att hjälpa oss att förbättra uppgifterna! 
 

Vill du ta del av uppsatsen när den är klar (våren 2013)? Vänligen lämna din mail-adress här nedan. 



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Slutliga testet med facit 

 



1. Ta ställning till påståendena/figurerna nedan. KRYSSA ENDAST I ETT ALTERNATIV! 






i. Kan figuren till höger beskriva en vektor? 
























ii. Kan        beskriva en vektor?












 

































iii. Kan en längd och en riktning beskriva en vektor? 












iv. Kan en längd, utan bestämd riktning, beskriva en vektor?


















v. Kan figuren till höger beskriva en vektor? 
 
















Ja,        kan beskriva en vektor, enligt figuren a) nedan till vänster.  
Ja,        kan beskriva en vektor, enligt figuren b) nedan i mitten. 
Ja,        kan beskriva en vektor, som en startpunkt och/eller ändpunkt enligt figuren c) nedan till höger. 
Nej,        kan inte beskriva en vektor, för att det är endast en punkt. 
Nej,        kan inte beskriva en vektor, för att man vet inte riktningen. 
 
 
 
 
 
a) b)   c)   
 
 
 
 
     Exempel på startpunkt och slutpunkt 
  
slutpunkt   
 
       
   

Ja, figuren beskriver en vektor, för att vektorn har en början, ett slut och visas som en rak pil. 
Ja, figuren beskriver en vektor, för att vektorn är en del av en linjär funktion (i detta fall    ). 
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn är i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn utgår från origo.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, den beskriver en resultant.

 

Ja, för att både längd och riktning behövs för att beskriva en vektor. 
Ja, men det räcker att veta längden för att beskriva en vektor, eftersom riktningen inte spelar någon roll.   
Nej, för att man har inte tillräckligt med information. Man måste exempelvis veta vart vektorn börjar eller slutar. 

Ja, för det räcker att veta längden för att beskriva en vektor, eftersom riktningen inte spelar någon roll.   
Nej, för att man måste veta både längd och riktning för att kunna beskriva en vektor. 
Nej, för att man har inte tillräckligt med information. Man måste exempelvis veta vart vektorn börjar eller slutar. 
 
 

Ja, figuren beskriver en vektor, för att vektorn har en början, ett slut och visas som en pil. 
Ja, figuren beskriver en vektor, för att vektorn är en del av en linjär funktion. 
Ja, figuren beskriver en vektor, för att det går att göra en resultant med hjälp av vektorn. 
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn är i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn inte utgår från origo, x-axeln eller y-axeln.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn är inte rak. 





vi. Beskriver           en vektor?


























































vii. Kan punkten P i figuren till höger beskriva en vektor? 








































































Ja, punkten beskriver en vektor, enligt figuren a) nedan till vänster.  
Ja, punkten beskriver en vektor, som en del av vektorn enligt figuren b) nedan till höger. 
Ja, punkten beskriver en vektor, som en startpunkt och/eller ändpunkt enligt figuren c) nedan till vänster.  
Nej, figuren beskriver inte en vektor, den är bara en punkt i ett koordinatsystem/diagram. 
 

 
 
 
 
a)   b)     
 
 
 
 
 
 
 
 
              Exempel med två vektorer 
c)       
 
 
 
 
                         Exempel på startpunkt och/eller slutpunkt 
 
 

Ja,          beskriver en vektor, för att denna är en del av en linjär funktion enligt figuren a) nedan till vänster.  
Ja,          beskriver en vektor, för att denna är en del av en linjär funktion enligt figuren b) nedan till höger. 
Nej,          beskriver inte en vektor, för att det är en funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
a)   b)  













viii. Kan figuren till höger beskriva en vektor? 




































ix. Från punkten A till punkten B; kan detta beskriva en vektor? 








 

  

Ja, figuren beskriver en vektor, för att vektorn har en början, ett slut och visas som en rak pil. 
Ja, figuren beskriver en vektor, för att vektorn är en del av en linjär funktion. 
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn är i ett koordinatsystem.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn inte utgår från varken origo, x-axeln eller y-axeln.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn är negativ.

 

 

Ja, detta beskriver en vektor, enligt figuren a) nedan till vänster. 
Ja, detta beskriver en vektor, enligt figuren b) nedan till höger. 
Ja, detta beskriver en vektor, enligt figuren c) nedan till vänster. 
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn är i ett koordinatsystem.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att vektorn inte utgår från origo, x-axeln eller y-axeln.
Nej, figuren beskriver inte en vektor, för att det är bara två punkter i ett koordinatsystem/diagram. 
 

 
 
 
a)   b)    

 
 
 
 
 
 
 
 
c)       

    

 



2.  Ta ställning till påståendena nedan med hjälp av figuren till höger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Är   och   är samma vektor? 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Är   och   samma vektor? 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Om   är positiv, är då      ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. Är      ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Är   och   samma vektor? 
 
 
 
 
 
 
  

Ja, de är samma vektor, för att de är lika långa och har samma riktning. 
Nej, de är inte samma vektor, för att det finns inte vektorer i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, de är inte samma vektor, för en vektor ska utgå från origo, x-axeln eller y-axeln. Dessa är då inte vektorer.
Nej, de är inte samma vektor, för att de befinner sig på olika ställen.

 

 

Ja, de är samma vektor, för att de är lika långa och har samma riktning. 
Nej, de är inte samma vektor, för att de finns inte vektorer i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, de är inte samma vektor, för att en av dem utgår inte från origo, x-axeln eller y-axeln.
Nej, de är inte samma vektor, för att de befinner sig på olika ställen.
Nej, de är inte samma vektor, även om de är lika långa eftersom de har olika riktning. 


 

 

 

Ja, påståendet stämmer, för att de är lika långa och har samma  riktning. 
Ja, påståendet stämmer, för att de tar ut varandra. 
Nej, påståendet stämmer inte, för att de finns inte vektorer i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, påståendet stämmer inte, för att en av dem utgår inte från origo, x-axeln eller y-axeln.
Nej, påståendet stämmer inte, för att de befinner sig på olika ställen. 
Nej, påståendet stämmer inte, även om de är lika långa eftersom de har olika riktning i figuren. 
Nej, påståendet stämmer inte, för   är inte positiv. 


 

 

 

 

Ja, påståendet stämmer, för att de är lika långa och har samma riktning. 
Ja, påståendet stämmer, för att de tar ut varandra. 
Nej, påståendet stämmer inte, för att de finns inte vektorer i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, påståendet stämmer inte, för att en av dem utgår inte från origo, x-axeln eller y-axeln.
Nej, påståendet stämmer inte, för att de befinner sig på olika ställen. 
Nej, påståendet stämmer inte, även om de är lika långa eftersom de har olika riktning i figuren. 

Ja, de är samma vektor, för att de är lika långa och har samma riktning. 
Ja, de är samma vektor, för att de sitter ihop och kan bilda en resultant. 
Nej, de är inte samma vektor, för att de finns inte vektorer i ett koordinatsystem/diagram.
Nej, de är inte samma vektor, för att de inte utgår från origo, x-axeln eller y-axeln. 
Nej, de är inte samma vektor, även om de är lika långa eftersom de har olika riktning. 
 



3. Ta ställning till alla tre påståendena nedan med hjälp av figuren till höger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Vektor   är störst. 










 
 
 
 
 
 

ii. Vektor   är störst. 










 
 
 
 
 

iii. Vektor   är störst.  


















 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ja, för att den har det högsta positiva y-värdet. 
Nej, för att den är smalare än  .
Nej, för att den är kortare än  . 
Nej, för att den är smalare än   och kortare än  . 
Nej, för att den börjar på delvis negativa koordinater. 
 

 

Ja, för att den är den enda riktiga vektorn eftersom den utgår från origo. 
Ja, för att den är tjockare än både   och  . 
Ja, för att den är positiv i både x- och y-led.
Nej, för att den är kortare än  . 

Ja, för att den är längre än både   och  .
Nej, för att den börjar på negativa koordinater.  
Nej, för att den är smalare än  . 
Nej, för att den har en negativ riktning. 



 

 

Facit till slutliga testet 

 

Uppgift Rätt alternativ 

1i 1 

1ii 1 

1iii 1 

1iv 2 

1v 6 

1vi 3 

1vii 1 

1viii 1 

1ix 2 

2i 1 

2ii 5 

2iii 1 

2iv 1 

2v 5 

3i 3 

3ii 4 

3iii 1 
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