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Eftersom tidigare undersökningar om översättningsfasen i den algebraiska cykeln handlat om översättning 

till uttryck eller förstagradsekvationer, är denna studies syfte att försöka klargöra och beskriva vilka olika 

uppfattningar som finns när elever på gymnasiet, som läser kursen matematik 2b, översätter textuppgifter till 

andragradsekvationer. Frågeställningarna handlar om hur elever översätter textproblem till 

andragradsekvationer samt vilka olika typer av svårigheter som finns i översättningsmomentet.  

Studien har utförts med en metod inspirerad av fenomenografi, där ett individuellt skriftligt frågeformulär 

besvarades av 43 elever i två olika klasser. Resultatet visar, i stora drag, att vanliga svårigheter är att förstå den 

matematiska innebörden i texten samt att kunna representera de olika delarna med ett korrekt matematiskt 

symbolspråk. Svårigheter finns också att se problemets alla delar samt att relatera delarna rätt i det stora 

övergripande sammanhanget. Många elever har tecknat förstagradsekvationer i stället för 

andragradsekvationer.  

Förhoppningen är att lärare, genom att ta del av de i studien framtagna kategorierna, kan få större insikt i 

och förståelse för de olika tankesätt som finns hos eleverna.  
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1Inledning 

Matematik är idag ett av de ämnen i skolan som får allt större fokus.  Att vi i Sverige har starka belägg för 

att lyfta diskussioner om matematikämnet till en ”alarmerande” nivå förstås genom att läsa de två 

internationellt jämförande (men oberoende) studierna TIMSS och PISA. Dessa visar att svenska elevers 

resultat i matematik ständigt försämras i jämförelse med andra länder (Skolverket, 2008, 2010). Den 

senaste TIMSS-rapporten som släpptes 2011visar återigen att de redan låga resultaten försämras ytterligare 

(TIMSS, 2011). Utbildningsminister Jan Björklund menar att svenska elevers matematikresultat måste 

ändras om vi i framtiden ska få duktiga forskare, ingenjörer och ekonomer i vårt land. I annat fall finns 

risk för att Sverige ”halkar efter” i utvecklingen (Utbildningsdepartementet, 2011). Att regeringen gjort en 

satsning på matematiken i grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2011), visar allvaret i att något måste 

göras; den negativa trenden ska inte bara stoppas, utan våra elevers kunskaper måste också förbättras 

avsevärt om vi som land betraktat ska kunna hålla oss med i utvecklingen. 

Ett av de områden inom matematiken som beskrivs som svårt för våra elever är algebra (Skolverket, 2008). 

Flera forskare styrker detta påstående genom slutsatser av sina egna arbeten (Persson, 2010; Olteanu, 

2000). Svårigheter med algebra verkar dock inte bara vara ett nationellt problem, utan har även visats i 

resultat från internationella undersökningar (Persson, 2005).  

Ett område inom algebran, som under alla mina år som lärare, visat sig vara svårt för eleverna är 

översättning från textade situationer till algebraiska uttryck och ekvationer. Jag och mina kollegor har 

upplevt att många elever besitter procedurkunskaper, det vill säga, de kan använda ett mekaniskt inlärt 

mönster för att lösa ”nakna ekvationer”, men de har problem med att tolka en situation och göra en ansats 

till en ekvation. Procedurförmågan är naturligtvis nödvändig, men utan modelleringsförmågan blir nyttan 

av kunskaper inom algebra/ekvationer inte motiverad. Det är bland annat i modellerings- och 

problemlösningsperspektivet översättningskunskaper blir ett kraftfullt och användbart verktyg för eleverna 

i det kommande yrket eller i vardagen. Persson (2005) skriver om att där aritmetiken fallerar, kommer 

algebran in och möjliggör lösandet.  

En viktig kompetens inom algebran är att kunna översätta vardagliga händelser till matematiska uttryck 

(Bergsten, Häggström & Linberg, 1997; Gunnarsson & Sönnerhed, 2013; Persson, 2005, 2010). Duru 

och Koklu (2011) menar att förmågan att omsätta ord till ekvationer är en viktig färdighet i flera områden 

av matematiken.  

Tidigare forskning (Aliu, 2006; Bednarz et al., 1996; Bernardo & Okasaki, 1994; Capraro & Joffrion, 

2006; Duru & Koklu, 2011; Koedinger, Alibali & Nathan, 2008; Nilsson, 2004; Olteanu, 2000; Persson, 

2005, 2010; Svensson, 2006) pekar på att elever har svårt med översättning från en situation beskriven 

med text till ett algebraiskt uttryck. Olteanu (2000) skriver att de största svårigheterna i algebra verkar 
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finnas i ”översättningarna” mellan det vi kallar vanligt språk och symbolspråk. Detta vill jag behandla i 

min uppsats. 

De flesta av de tidigare undersökningarna som gjorts om översättning har utförts i grundskolans senare år; 

därför har denna undersökning gjorts på gymnasieelever. De tidigare studierna har behandlat översättning 

till algebraiska uttryck och/eller förstagradsekvationer och i vissa fall har översättningsuppgifter blandats 

med algebrauppgifter av annan karaktär. Min ansats har därför varit att behandla enbart översättningsfasen 

(det vill säga, första steget i den algebraiska cykeln och inte algebra generellt) till andragradsekvationer. 

Min förhoppning är att de gjorda begränsningarna har motiverat studien och gjort den mer ingående och 

djup på aspekten ”översättning till andragradsekvationer”. En avsikt är även att arbetet ska bidra med 

kunskap på en del av översättningsområdet som inte tidigare undersökts specifikt. Resultatet borde 

därmed också vara intressant för andra lärare att ta del av.  

Eftersom få tidigare gjorda studier talar om vari svårigheterna i översättningsmomentet ligger, har detta 

arbete haft som avsikt att försöka identifiera detta. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om och 

förståelsen för hur elever som läser matematik 2b på gymnasiet översätter situationer beskrivna med text 

till andragradsekvationer samt peka på olika svårigheter som eleverna stöter på vid översätningsmomentet. 

För att på bästa sätt kunna hjälpa eleverna till bra ”översättningsförmåga” behövs det insikt i hur elever 

tänker och resonerar omkring fenomenet, vilka felföreställningar som finns och vad orsaken till dessa är. 

Med kunskap om detta kan lärare planera sin undervisning för att på bästa sätt gynna riktig 

begreppskunskap och undvika svårigheter. I ämnesplanen finns ett uppdrag där skolan ska ta hänsyn till 

varje elevs individuella behov, förutsättningar, erfarenheter, resonemang och tankar (Skolverket, 2011a). 

Att ta del av forskning och olika undersökningar, samt att göra undersökningar själv, gör att lärare i högre 

grad kan uppfylla uppdraget. Persson (2005) menar att lärare, för att kunna förbättra undervisningen, i 

högre grad måste börja göra undersökningar (med vetenskapliga metoder) i sitt dagliga arbete.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Eftersom tidigare forskning om översättning behandlat översättning till uttryck och förstagradsekvationer, 

så är denna studies syfte att hitta och beskriva de sätt som elever på gymnasienivå, som läser kursen 

matematik 2b, använder för att översätta textade situationer till andragradsekvationer. Studien behandlar 

enbart översättningsfasen i den algebraiska cykeln och inte algebra generellt. Med denna begränsning fås 

en mer inriktad, ingående och djup insyn på översättning från textuppgift till andragradsekvation. Därmed 

är förhoppningen att undersökningen ska bidra med att fylla en tidigare ostuderad aspekt. 

Syftet är avsett att uppfyllas genom besvarandet av följande frågeställningar: 

 Hur översätter gymnasieelever som läser matematik 2b textade situationer till 

andragradsekvationer? 

 Vilka olika typer av svårigheter finns i översättningsmomentet? 

  



 

4 
 

3 Bakgrund 

Bokstavssymbolerna är det synliga beviset för att ett innehåll handlar om algebra och det är de som är den 

stora skillnaden jämfört med aritmetiken (den gren inom matematiken som handlar om rent räknande). 

För att eleverna ska bli förtrogna med algebra, finns det tre olika faser som de måste behärska, se figur 1. 

Dessa faser kallas tillsammans den algebraiska cykeln 

(eller problemlösningscykeln), och består av översättning 

till symboluttryck, omskrivning av symboluttryck samt 

tolkning av symboluttryck.  

 

 

    Figur 1. Den algebraiska cykeln består av de tre 

    faserna översättning, omskrivning och 

    tolkning (Bergsten et al., 1997, s.15). 

Många gånger beskrivs ett problem eller en situation i text med vanligt språk (ibland även med en bild). 

För att kunna ta sig an problemet matematiskt krävs en förståelse av textens innehåll samt en översättning, 

modellering, till ett uttryck med symboler. Detta utgör fas 1. Den andra fasen innebär att symboluttrycket 

bearbetas, skrivs om, till förenklade ekvivalenta uttryck, som i slutet ger en lösning på problemet. I sista 

skedet sluts den algebraiska cykeln genom tolkning, som innebär att kunna tolka det symboluttryck som 

tillkom i slutskedet av fas två för att se hur det relaterar till den verkliga situationen; med andra ord tolka 

till vanligt språk och kanske till och med en bild. Det gemensamma i samtliga fasövergångar är att det sker 

någon form av översättning exempelvis från ord eller bild till symboluttryck, översättning mellan 

symboluttryck eller från symboluttryck till ord eller bild (Bergsten et al., 1997). 

Det är lika viktigt att kunna hantera alla tre faserna i cykeln eftersom de bygger på varandra och 

tillsammans utgör en helhet för förståelsen. De tre stegen måste behärskas på ett sådant sätt att eleverna 

kan gå in var som helst i kedjan och fortsätta (Bergsten et.al, 1997, Persson och Wennström, 2001, 

Persson, 2005, 2010). 

 I skolan ägnas mycket tid åt att göra omskrivningar, till exempel lösa ekvationer (fas2) (Bergsten et al., 

1997). Detta blir då på bekostnad av förmågan att översätta ett innehåll och tolka ett uttryck (fas 1 och 3). 

Denna aspekt tillsammans med elevernas svårighet att ta till sig bokstavssymboler kan få konsekvensen att 

eleverna tycker att de räknar med bokstäver (symboler) som saknar mening och med regler som de inte 

förstår hur och varför de fungerar (Bergsten et. al., 1997, Olteanu, 2003, Persson och Wennström, 2000a, 

2000b, 2001). Därför är det av största vikt att styrka och befästa översättningsförmågan för att underlätta 

en övergång mellan olika uttrycksformer, i detta fall verbalt språk till symbolspråk (Bergsten et al., 1997, 

Thompson, 1996).  
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3.1  Bokstavssymbolers betydelse och användning 

Ett av problemen som uppstår i algebra är att bokstäverna redan har en funktion i vårt verbala, vardagliga 

språk och att bokstaven därav tvingas omdefinieras när den används i matematiken. Vanligt är att eleverna 

uppfattar bokstavssymbolerna som förkortningar av ord eller objekt istället för en kvantitet, som 

exempelvis t , som ofta används som en beteckning på tid eller l , som brukar beteckna längd. Om 

förståelse för bokstavssymbolerna saknas, försöker eleverna associera bokstäverna till något bekant som de 

känner sig bekväma med. Det förekommer att exempelvis d  i en ekvation ersätts med talet 4, för att d  är 

den fjärde bokstaven i alfabetet. De felaktiga strategierna gör om uppgifter med algebraiska förenklingar 

till numeriska beräkningar, vilket inte var syftet med uppgifterna (Bergsten et al., 1997, Grønmo & 

Rosén, 1998, Persson, 2005). 

Något som eleverna måste inse i algebran är att det inte spelar någon roll vilken symbol som väljs för att 

representera det okända talet. (Bergsten et al., 1997, Grønmo & Rosén, 1998, Persson, 2005). Ett av de 

problem som uppstår är att en bokstav i algebran kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang 

den används. Bokstaven kan stå för ett obekant, konstant tal, ses som ett godtyckligt men konstant tal eller 

så representerar den inte något specifikt tal, utan står för ett tal som kan variera (Bergsten et al., 1997).  

Enligt Persson (2005) har Quinlan gjort olika indelningar av elevernas bokstavsuppfattningar. 

Uppfattningarna beskrivs i 5 nivåer och ordningen, från 1 till 5, visar den gradvisa utvecklingen av 

elevernas symbolförmåga (Figur 2). 

Nivå 1 Bokstaven ses som ett objekt som saknar mening, eller dess värde fås som bokstavens plats i 

alfabetet. 

Nivå 2 Det är tillräckligt att pröva med ett tal i stället för bokstaven. 

Niva 3 Det är nödvändigt att pröva med flera tal. 

Nivå 4 Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Det räcker att pröva med 

något av dessa tal. 

Nivå 5 Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Man behöver inte pröva 

med något av dessa tal. 

Figur 2. Quinlans indelningar av elevernas bokstavsuppfattningar. Nivåerna 1-5 visar den gradvisa 

utvecklingen av elevernas symbolförmåga (citerat i Persson, 2005, s.17). 

De första tre nivåerna är operationella (ser begrepp som process) medan de två sista är strukturella (ser 

begrepp som objekt). Många elever har svårt för att nå nivå 4 och 5 och alltför många är kvar på nivå 1 

(Persson, 2005). Enligt Bergsten et al. (1997) menar Reys att det är själva variabelbegreppet som är svårt, 

men att uppfatta en bokstavssymbol i en ekvation som ett specifikt okänt tal är lättare (Bergsten et al., 

1997). Tanken på att eleverna ska röra sig linjärt, från en lägre nivå till en högre, likt en hierarkisk stege, 

betvivlas numer av flera forskare. I stället tror de att eleverna med tiden tillägnar sig fler betydelser utan att 

de går miste om de tidigare (Persson, 2010).  
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Ett sätt att beskriva skolalgebra, är att visa på de olika situationer där bokstavssymboler används, vad 

symbolerna representerar och vilka matematiska aktiviteter de manar till. Bokstavssymbolernas användning 

sammanfattas i fyra aspekter (Figur 4): 

Bokstavssymbol som Algebra som Aktivitet 

Obekant, konstant Problemlösningsverktyg Lösa, förenkla 

mönsterbeskrivande Generaliserad aritmetik Översätta, generalisera 

Variabel, parameter Studium av relationer Relatera, göra grafer 

Godtyckliga symboler Studium av strukturer Omskriva, motivera 

Figur 4. Sammanfattning om bokstavssymbolernas användning (Bergsten et al., 1997, s.13). 

Det är ett absolut måste att eleverna lär sig och blir införstådda med att det är kontexten som avgör vilken 

roll en bokstavssymbol ska ha (Persson, 2010). Bokstäver som symboler ställer höga kognitiva krav på 

abstrakt tänkande och det är av stor vikt att eleverna förstår de olika sätt som vi använder 

bokstavssymbolerna på i matematiken. (Bergsten et al., 1997, Grønmo, 1999a). 

3.2 Svårigheter med översättning till symboluttryck enligt tidigare 

forskning 

Av intresse för denna undersökning är att titta på tidigare forskning som gjorts om översättning från 

verbalt språk till algebraiskt symbolspråk och då främst till förstagradsekvationer. Inga studier hittades som 

behandlar översättning till andragradsekvationer.  

Översättning från en uppgifts verbala representation till ett algebraiskt symbolspråk är ett av de största 

hindren som elever stöter på när de ska lösa problem inom matematiken och det är absolut en 

nödvändighet att kunna översätta en text till ett matematiskt uttryck och vice versa (Kieran, 1997, 

Grønmo, 1999b). De allra flesta undersökningar som gjorts tyder på att elever har svårt att översätta 

textade problem till matematiska symboler (Duru & Koklu, 2011; Capraro & Joffrion, 2006; Nilsson, 

2004; Svensson, 2006 m.fl.). Studier visar att många högstadieelever inte är begreppsmässigt förtrogna 

med att översätta från det skrivna ordet till matematiska förstagradsekvationer. I Nilssons undersökning, 

där elever i årskurs nio översätter textade problem till förstagradsekvationer, har 27 % av eleverna hälften 

eller fler korrekta ekvationer, 13 % tecknade endast uttryck. Dessa bristfälliga kunskaper visar att många 

har svårt med översättningen till ekvationer (Nilsson, 2004).  

Duru och Koklu (2011) visade i sin studie att eleverna lyckades bättre med flervalsfrågor än vad de gjorde 

med öppna frågor. Detta tyder på att eleverna har både svag läsförståelseförmåga i det matematiska språket 

samt svårigheter i att uttrycka sina tankar med matematiskt symbolspråk i de öppna frågorna. Flera 

forskningsresultat visar på att eleverna har för svag läsförståelse för att förstå den givna matematiska texten 

(Duru & Koklu, 2011; Lewis et al., 1994; Muth, 1991,1992; Van Garderen, 2004; Wollman, 1983; 

Svensson, 2006). Muth (1991) rapporterade att elevernas svårigheter med textproblem mer härrör från 

brist på färdighet i förståelse än från brist på räknefärdigheter. En del undersökningar visar att elever inte 
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kan komponera ihop texter matematiskt även om de vet innebörden av ord och betydelsen av symboler 

som ingår i texterna (Allington, 2001; Carter & Dean, 2006; Duru & Koklu, 2011).   

En svårighet med textuppgifter kan vara att eleverna inte förstår de ord, begrepp, uttryck samt 

räkneoperationer som ingår i texten, så som exempelvis kvadraten av, sammanlagt, summan av, produkten, 

subtraherat från och så vidare. Det är både tolkningen av orden och översättningen till det matematiska 

språket som upplevs som svårt (Olteanu, 2000, 2007). För att kunna ”läsa in” matematiken i 

textuppgifter, krävs förståelse för orden samt tillämpande av tidigare kunskaper (Adams & Lowery, 2007; 

Aliu, 2006; Arcavi, 1994; Capraro & Joffrion, 2006; Duru & Koklu, 2011; Hiebert ,1988; Svensson, 

2006).  

Svårigheter uppstår inte bara vid de abstrakta termerna, utan också vid termer som används på ett sätt i 

vardagsspråket och på ett annat sätt i matematiken. Enligt Adams och Lowery (2007) samt Wollman 

(1983) hindras studenterna från att förstå de matematiska texterna på grund av användandet av ord som 

kan ha flera olika betydelser. Det är nödvändigt att förstå ordens innebörd för att kunna utveckla kognitiva 

förmågor i matematik i och med att språket är ett viktigt instrument för tänkandet (Olteanu, 2000).  

En del ord förknippas direkt av eleverna med någon grundläggande räkneoperation. Ord som ”mer än”, 

”längre”, ”fler”, ”tyngre” och” äldre” för tankarna direkt till addition, utan närmare reflektion över den 

situation de ingår i. Likaså förknippas ”färre”, ”kortare”, ”lättare” och ”yngre” med subtraktion (Malmer, 

1990). Vissa forskare benämner dessa ord som signalord och menar att de felaktigt kan förleda eleverna till 

att addera eller subtrahera. Många elever har svårt för att inse att signalord kan ha olika betydelse beroende 

på den situation som de ingår i. De har svårt att ur sammanhanget välja rätt räkneoperation till ordet. Ett 

och samma ord kan ibland innebära division och ibland multiplikation (Gunnarsson & Sönnerhed, 2013). 

Många elevers tankegångar, när de ställs inför uppgifter där orden ”mer än” ingår och där de ska jämföra 

två storheter, är att storheterna från början symboliserar lika mycket och att det därefter ska adderas en 

skillnad/differens till en av storheterna (Malmer, 1990). 

En alldeles speciell svårighet vid textuppgifter är att språket som används kan ”leda” eleverna till felaktiga 

associationer (Grønmo, 1999b). Följande klassiska exempel visar på detta: “Write an equation, using the 

variables S and P to represent the following statement:  ‘ At this university  there are six times as many 

students as professors.” Use S for the number of students and P for the number of professors.’ (Rosnick, 

1981, s. 418- 419). Många elever svarar på denna uppgift med den felaktiga ekvationen SP  6 , istället 

för den korrekta, PS  6  (Clement, 1982; Rosnick, 1981). Den hypotetiska operationen som används 

av många som tecknar det korrekta sambandet är: ”Studenterna är fler än lärarna. Vad ska göras för att de 

ska bli lika många? Jo, antalet lärare måste multipliceras med sex för att vara lika stort som antalet 

studenter.” (Bergsten et al., 1997, s. 58). I ovanstående resonemang framgår på ett tydligt sätt att de elever 

som klarar uppgiften först tolkar uppgiftstexten med egna ord och sedan skriver det med symboler. Här 

visas vikten av att först sätta egna ord på problemsituationen för att sedan kunna uttrycka sig korrekt med 
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det algebraiska språket (Bergsten et al., 1997; Grønmo, 1999a ). Uppgiften kan inte lösas genom att 

översätta texten från början till slut, då den matematiska presentationen inte kommer skrivas i samma 

ordning som informationen i texten ges. En direkt översättning leder fram till det felaktiga sambandet 

SP  6  (Bergsten et al., 1997; Clement, 1982; Rosnick, 1981). Det krävs en god begreppsförståelse för 

att få till rätt likhet (Bergsten et al., 1997). Persson och Wennström (2000b; 2001) testade vid två olika 

tillfällen gymnasieelever med ovanstående uppgift (då översatt till svenska). Resultatet av första testet 

visade att 30 % gav det felaktiga sambandet. Vid andra tillfället sjönk andelen till 25 %, vilket tyder på att 

elevernas algebraiska formuleringsförmåga stärkts. Även Kristiansson och Rosengren (2006) hade med 

denna uppgift i sin undersökning, där skrev 22 % det omvända sambandet. 

Eleverna får lättare med översättningen från textbeskrivning till matematiskt språk om de i sin egen 

omformulering av uppgiften använder sig av ”är lika med” (Grønmo, 1999 b). Ett exempel på en sådan 

omformulering är: 

     Uppgift: Lena behöver dubbelt så många blå som vita kakelplattor i badrummet /…/ 

 

     Omformulering: Antalet blå kakelplattor som Lena behöver till badrummet är lika med dubbelt så 

många som antalet vita plattor hon behöver (Grønmo, 1999 b, s. 20). 

 
 

Översättningsmomentet till en ekvation kan läras processuellt eller begreppsmässigt (konceptuellt). De 

elever som visar förståelse eller en förmåga att ge problemet en mening karaktäriseras av att ha konceptuell 

förståelse, medan de elever som endast läser orden som fragment och handlar i den ordning som står (det 

vill säga följer en procedur) karaktäriseras med att ha processuell förståelse (Capraro & Joffrion, 2006). 

Capraro och Joffrion (2006) visar att eleverna inte bara har svårt för att lösa textuppgifter begreppsmässigt, 

utan även processuellt (där textens ord, ordagrant kan översättas till matematiskt symbolspråk eller där 

uppmaningarna klart och tydligt står i den ordning de ska utföras). Detta resultat speglar även forskning av 

Mac Gregor och Stacey (1993) som konstaterade att även när eleverna fick uppgifter där de syntaktisk 

kunde översätta ”ord mot ord (symbol) ”, från vänster till höger, lyckades de inte, utan skrev felaktiga 

ekvationer. 

Svårigheterna med översättningsmomentet följer ofta med eleverna till gymnasiet (Gunnarsson & 

Sönnerhed, 2013). Undersökningar har visat att om textproblem blir stora och komplicerade krävs en god 

symboluppfattning och en god förmåga i matematisk modellering för att kunna översätta till symbolspråk 

(Koedinger & Nathan, 2004; Koedinger et al., 2008). Ju mer man matematiskt begär i en uppgift, det vill 

säga, ju mer komplicerad information som ska tas hänsyn till i textvillkoren, desto svårare verkar eleverna 

ha för att lösa uppgifter och lösningsfrekvensen minskar (Grønmo, 1999a). Eleverna har svårt att avgöra 

vad som kan sättas till obekant och vad den obekanta skulle representera. Det första kritiska momentet 

eleven stöter på i översättningssituationen är att försöka få ”syn” på vilken enhet det efterfrågade har. För 

det andra måste eleven förstå vad det är i situationen som kan översättas till något kvantifierbart. Ofta 
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finns här flera representationer att välja bland, varav något val kan anses som smidigare än något annat. 

Andra översättningsproblem är när bokstavssymboler är givna och eleverna själva ska konstruera uttryck 

efter vissa givna signalord i texten (Grønmo, 1999a; Gunnarsson & Sönnerhed, 2013). Aliu (2006) visar 

att elever har svårt att hålla isär de fakta som presenteras i textformuleringarna samt att hämta ut rätt 

information för att kunna lösa uppgiften på ett korrekt sätt. Många har problem att lösa uppgifter när 

mycket information ges och formuleringarna är långa.  

Bernardo och Okasaki (1994) visar att studenter är mer benägna att konstruera korrekta ekvationer när 

information om symboler presenterades i samband med påståendet än om de bara får påståendet utan 

information om symbolbetydelse. När studenterna hade tillgång till symbolhjälpen vid tecknande av 

sambanden, blev deras egna erfarenheter, minnen och kunskapsstrukturer omkring symbolläran mer 

tillgängliga. Även Wollman (1983) visar att högskolestudenter har svårt med att översätta matematiska 

texter till algebraiska ekvationer. Fyra olika anledningar till detta påträffades 1) brådska, 2) misslyckande 

att kontrollera den uppställda ekvationen till textvillkoren, 3) misslyckande att basera ekvationen på det 

som står samt 4) användning av icke algebraiska symboler.  

Svensson (2006) visar att en svårighet i de matematiska representationerna är att skilja på vad 2x  och x2

står för, samt förståelse för att det okända talets utseende inte spelar någon roll, x eller s , gör ingen 

skillnad. Författaren hävdar även att det är vanligt förekommande att elever glömmer att räkna med det de 

refererar till. Persson (2010) lade i sin undersökning märke till att eleverna i början av gymnasieperioden 

blandade ihop förenklingar och ekvationer, så att lösningen i den ena kunde övergå i den andra. Detta 

tolkas som att eleverna inte är säkra på vilken roll bokstavssymbolerna har i den aktivitet de för stunden 

arbetar med, vilket också blir tydligt i Nilssons (2004) studie. Persson hävdar vidare att översättning av 

situationer och problem till algebra generellt blivit bättre, men att förbättringspotential fortfarande finns 

(Persson, 2005, 2010; Persson & Wennström, 2001).  

En av uppgifterna i denna undersökning (se bilaga 1, uppgift 2) har en del likheter med en uppgift som 

Skolverket (2013) hade med på det nationella provet i kurs Matematik A, år 2005; ”Skriv som en likhet: 

x är 200 mer än y ”. 39 % av eleverna klarade uppgiften. Enligt skolverkets analys innehåller uppgiften 

två olika svårigheter fastän texten är mycket kort. Den ena svårigheten är att översätta ”200 mer än” till 

symbolspråk och den andra är att förstå vilket tal som är störst av x  och y . En vanlig feltolkning som 

eleverna gjorde var att översätta ”200 mer än” till ”200 gånger mer”. Ett fåtal elever hade försökt att ge 

exempel genom att sätta in värden på x  och y , vilket ledde till en felaktig likhet. Andra elever hade 

försökt att översätta textuppgiften till matematiska symboler som ex. yx  200 . I de två sistnämnda 

fallen används de matematiska symbolerna på ett icke-konventionellt sätt och likhetstecknets betydelse 

misstolkas utifrån uppgiften (Kristiansson & Rosengren, 2006).  
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3.3 Vad är en ekvation? 

Nationalencyklopedin (2013) definierar en ekvation som ett algebraiskt sammanhang som uppfylls av en 

okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x ). Ett enkelt exempel på ekvation är: 

xx 23  (det vill säga vilket tal fördubblas om man lägger till 3). Exemplet är en linjär ekvation, en så 

kallade förstagradsekvation.  

En andragradsekvation är en ekvation på formen 02  cbxax , där den obekanta storheten x  

förekommer som en andrapotens (Kiselman & Mouwitz, 2008; Nationalencyklopedin, 2013). I stora drag 

beskrivs en andragradsekvation som en likhet som innehåller en 
2x -term, det vill säga kvadraten på en 

obekant storhet (Olteanu, 2007). En andragradsekvation kan skrivas i både explicit och implicit form. I 

den explicita formen ingår andragradstermen ( 2x ) synligt medan den i implicit form måste utvecklas för 

att bli ”synlig”. Ett exempel på en ekvation i implicit form är 660)8( xx , som utvecklat till explicit 

form blir 66082  xx . Storheten kan förekomma i en produkt eller i en summa av termer; exempel på 

detta är 0)5)(2(  xx  eller 032  xx (Olteanu, 2007). Vid textade problem är det viktigt att 

eleven kan ”se” den obekanta storheten och sätta in den i de villkor som ges av texten på ett korrekt sätt. I 

en förstagradsekvation kommer den obekanta storheten oftast in bara på ett ställe, medan den i en 

andragradsekvation ofta kommer in på två ställen (Olteanu, 2007). För att eleven ska förstå 

bokstavssymbolen som ett okänt tal krävs enligt Persson (2010) att denne kan: 

 känna igen och identifiera, i en problemsituation, en okänd storhet som kan bestämmas genom 

att villkoren i problemet används. 

 tolka symbolerna som uppträder i en ekvation som representerade specifika värden. 

 symbolisera de okända storheterna som identifieras i en specifik situation och använda detta för 

att formulera ekvationer (Persson, 2010, s. 36). 

Olteanu (2007) konstaterar att en av svårigheterna som hon identifierat i sina undersökningar, var att 

eleverna ibland blandar ihop förstagradsekvationer med andragradsekvationer. 

3.4 Att förstå ekvationer och likhetstecknets betydelse 

Att använda ekvationer vid problemlösning är betydligt svårare och uppnås inte i lika hög grad som själva 

lösandet av ekvationer. Forskning inom algebraundervisning visar på två faktorer som är avgörande för att 

förstå ekvationer. Dessa är uppfattningen av bokstavssymboler (se tidigare avsnitt) samt likhetstecknets 

betydelse (Bergsten et al., 1997; Nilsson, 2004; Svensson, 2006).  

Problematik med likhetstecknets användning syns ända upp på högskole- och universitetsnivå (Anderberg, 

1992; Persson, 2010). Ett vanligt fel som eleverna gör är att missbruka tecknet, så att beräkningarna skrivs 

med en ekvivalens som inte stämmer (Anderberg, 1992; Nilsson, 2004; Svensson, 2006). Det krävs att 

eleven kan tolka likhetstecknet som ”är lika med” eller ”är lika mycket som” om de ska lyckas med 



 

11 
 

förståelse av ekvationer och likhetstecknet som relationssymbol. Finns förståelsen så ser eleven att 

vänsterledet står för ett lika stort tal som högerledet och att ekvationen då går att läsa från båda håll, det 

vill säga från vänster till höger eller från höger till vänster. Båda leden finns samtidigt och är likvärdiga. En 

vanlig uppfattning om likhetstecknets betydelse är ”blir” och det ses då som en uppmaning till att göra 

något (exempelvis beräkna eller förenkla) och få ett resultat, det vill säga synonymt med en operator 

(Bergsten et al., 1997; Kieran, 1992; Persson, 2010). Många elever anser att ett svar ska stå på höger sida 

om likhetstecknet, som i exemplet 945  . I detta fall ses likhetstecknet som dynamiskt, operationellt. 

Vänster och höger led ses här separat och finns inte samtidigt, utan vänster led finns först för att sedan 

(efter uträkningen) övergå till att bli höger led (Persson, 2010; Svensson, 2006). Det har visat sig att fler 

elever accepterar ekvationer av typ 106  x , än ekvationer av typ x 610 . I senare fallet uppstår 

svårigheter med att ett svar kan vara något, ”…hur kan 10 bli något när det inte är någonting som ska 

göras?” Även att ”svaret” står på fel sida förbryllar eleverna, då de lärt in likhetstecknets betydelse som 

”blir” och inte ”är” (Bergsten et al, 1997; Persson, 2010, Svensson, 2006).  

Bergsten et al.(1997) skriver att Mac Gregor menar att tre betydelsefulla aspekter för att ha en bra 

förståelse för ekvationer är att eleverna är medvetna om 1) Att bokstäver i en ekvation står för tal, 2) Att 

likhetstecknet står för att vänster och höger led är olika uttryck för samma tal. Det är inte ett tecken som 

står för uppmaningen att räkna ut ett svar samt 3) Högerledet i en ekvation kan vara ett algebraiskt 

uttryck. Ett vanligt problem är att de uppgifter som eleverna till största del mött i undervisningen inte 

tränat och utvecklat det logiska tänkandet om likhetstecknets betydelse (Persson och Wennström, 2000a). 

3.5 Problemlösning 

Textade uppgifter som ska översättas till matematiskt språk innebär problemlösning i olika grad och har 

alltid ansetts som svårt för våra elever (Persson, 2005). Vid problemlösning inom algebra, ska själva 

meningen med det uttryck man tänker skriva komma ur situationskontexten och hur man tolkar och 

uppfattar den (Persson, 2010). Första steget i en problemlösningsprocess är att förstå själva problemet, det 

vill säga kunna tolka och reda ut informationen (Polya, 1988). Många elever har svårt att tolka och 

bearbeta matematisk information och ”sy ihop” vad som finns i problemstrukturen (Malmer, 2002). Det 

är viktigt att eleverna läser texten så ingående att de kan förstå alla små fragment samt att de sedan kan 

länka ihop/relatera dem till en helhet. Strukturen i den information som ges i en textuppgift måste hittas, 

det vill säga sammanhanget som texten baseras på (Gunnarsson & Sönnerhed, 2013). Frågor som vilken 

information finns, vilka är villkoren samt vad vill man veta, är viktiga att ställa sig och söka svar på. Om 

ett uttryck eller en ekvation ska ställas upp är det viktigt att efteråt kontrollera om alla data har använts 

och om alla förutsättningar stämmer (Möllehed, 2001).  

Vid översättningen finns risk för att elever tappar någon information och får en översättning som stämmer 

med den ursprungliga informationen. Vanligt förekommande är att elever glömmer att relatera till det de 

utgått ifrån (Bergsten et al., 1997, Thompson, 1996). Många vill gärna använda sig av försök- 

misstagmetoden det vill säga, de använder sig av numeriska metoder istället för algebraiska (Möllehed, 
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2001). Vid problemlösningsarbetet utvecklar eleverna problemlösningsscheman som innehåller den plan, 

de strategier, det tillvägagångssätt och den förståelse som eleven har. Schemat kan senare användas för att 

identifiera, symbolisera och generalisera. En del i en elevs schema är att identifiera de storheter som 

efterfrågas i en textuppgift, tilldela dem beteckningar och sätta samman dem enligt de villkor som finns 

givna (Persson, 2010).  

3.6 Övriga övergripande svårigheter med översättning till symboler 

Algebran är, och har alltid varit, en stötesten för eleverna (Persson, 2010). Elevernas kognitiva 

inlärningsprocesser av skolalgebran anses av forskare följa samma mönster som den historiska utvecklingen 

av algebra har gjort (Kieran, 1992; Thompson, 1996). Det algebraiska symbolspråket tog lång tid för 

mänskligheten att utveckla; därför kan vi även förvänta oss en lång tidsmässig och krävande process då 

eleverna ska tillgodose sig algebraisk kompetens (Thompson, 1996).  

Läromedel i matematik introducerar ofta algebra på ett sådant sätt att eleverna även kan lösa uppgifterna 

genom att kringgå de algebraiska symbolerna, vilket många gör (Anderberg, 1992; Kieran, 1992). Det 

finns särskilda svårigheter för eleverna med algebraiska symboler och att verbalt kunna beskriva något är 

inte likvärdigt med att kunna skriva ett matematiskt uttryck korrekt (Kieran, 1992). Många har problem 

med att förstå betydelsen av att aaa 2 och aaa 2  (Olteanu, 2000). Algebra ses av många som 

en samling regler som är svåra att generalisera och överföra på tidigare kunskaper (Kieran, 1992). Eleverna 

har svårt för att vara flexibla och kunna se symboler och begrepp både som objekt och operation, vilket 

krävs för att kunna arbeta med algebra framgångsrikt. Merparten av våra elever hinner inte fram till 

förståelse, eller får enbart en skenbar förståelse, för algebrans struktur. På grund av detta memorerar många 

ett strukturellt innehåll och blir tvungna att lita på procedurförmågan.  

3.7 Vad eleverna ska kunna i algebra vad gäller översättning 

I ämnesplanen för gymnasiets kurs Ma 2b, står att en av förmågorna eleverna ska utveckla är att tolka en 

realistisk situation och utforma en matematisk modell (Skolverket, 2011b). I kunskapskraven kan man 

vidare läsa, att för att erhålla betyget E, krävs att eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska 

problem av enkel karaktär. Dessa problem innefattar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I 

arbetet ska eleven kunna göra om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att 

tillämpa givna matematiska modeller (Skolverket, 2011b). 

Att översätta mellan olika representationer samt att kunna använda sina kunskaper för att formulera och 

ställa upp lämpliga modeller är viktiga förmågor för att eleverna på egen hand ska behärska 

problemlösningsförmågan/modelleringsförmågan att översätta en textuppgift till matematiskt 

symbolspråk. Dessa förmågor anses som viktigare än procedurförmågan (att kunna förenkla algebraiska 

uttryck), då dagens tekniska hjälpmedel som exempelvis symbolhanterande räknare hjälper till med dessa 

bitar (Persson, 2005, 2010).  
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4 Metod 

I metoddelen beskrivs vilka teoretiska grunder undersökningen vilar på, det vill säga undersökningens 

karaktär, val av undersökningsinstrument, hur urvalet av respondenter gjorts, hur undersökningen 

genomförts och analyserats, forskningsetiska principer samt reliabilitet och validitet. 

4.1 Vetenskaplig forskningsansats – metodval 

Arbetet syftar till att finna de variationer av tankesätt/uppfattningar som finns i tillvägagångssätt när elever 

översätter textade problem till andragradsekvationer. Både språkliga och matematiska aspekter har 

iakttagits. Dessutom har svårigheter och felföreställningar försökt att identifieras. Analysen har haft som 

avsikt att i elevsvaren hitta de olika kvalitativt skilda uppfattningar som finns i hur översättningsmomentet 

gått till. En lämplig ansats att tillämpa och som passat studiens syfte har då varit en metod inspirerad av 

fenomenografi. Uljens (1989) menar att resultatet av en fenomenografisk studie utgörs av framtagna 

kategorier och redogörande beskrivningar av de uppfattningar som dessa består av. Kategorierna ska vara 

kvalitativt åtskilda och utgöras av de olika elevuppfattningarna, inte av personerna själva. 

 

Fenomenografi innebär att forskaren tar reda på hur människor uppfattar delar av sin omvärld. 

Undersökningens datamängd är inte svar på hur något är, utan olika nyanser av hur en viss aspekt upplevs 

(Diemenäs, 2007). Detta perspektiv kallas av Marton (1992) för andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv handlar istället om att beskriva den objektiva verkligheten som den är. Båda 

perspektiven kan vara sanna även om de inte uttrycker samma sak. Intentionen är att hitta variationen och 

systematiken i en grupp individers erfarenheter om ett specifikt fenomen. Vilka tankar, uppfattningar och 

upplevelser har individerna vad gäller översättning? Diemenäs (2007) beskriver en uppfattning som 

relationen mellan personen och den speciella aspekten i omgivningen. Marton (1992) menar att 

upplevelsen av ett problem är beroende av situationen och de ingående personerna. I och med att olika 

personer har olika ”erfarenhetsryggsäck”, så kan ett och samma problem framstå olika för olika människor. 

Vi är inte medvetna om samma sak på samma sätt, vid samma tidpunkt, utan vissa perspektiv blir mer 

eller mindre framträdande, medan andra blir mer eller mindre undanträngda i periferin. Vid analysarbetet 

rycks strategierna/uppfattningarna ur sin kontext och innebörderna jämförs (Diemenäs, 2007). Resultatet 

av fenomenografisk forskning utgörs enligt ovanstående resonemang därför av, olika kvalitativt skilda 

kategorier samt beskrivning av dessa (det vill säga beskrivningar av olika uppfattningar som kommit till 

uttryck hos en grupp individer). Dahlgren och Johansson (2009) menar att fenomenografins syfte är att 

bidra med fördjupad förståelse för människans lärande och människors sätt att förstå sin omgivning.  

4.2 Metod för insamling av data 

Denna studie har använt ett frågeformulär, som enskilt och skriftligt besvarats av eleverna, för att på så sätt 

fått in de data som analyserats fenomenografiskt. Marton och Booth (2000) menar att vilket sätt man 

väljer att samla in information på saknar betydelse så länge metoden har förutsättningar att visa 

människors skilda sätt att uppfatta specifika fenomen. 



 

14 
 

 

Beslutet att använda ett frågeformulär/en enkät som insamlingsmetod grundades på att ett större urval av 

elever kunde göras, på den tid som fanns till förfogande, än om man valt intervju. Ett större urval elever 

innebär ett större underlag, det vill säga möjlighet till fler ”nyanser” av elevernas skilda uppfattningar. På 

så vis är förhoppningen att studien får högre reliabilitet. Intervjuer är i jämförelse mycket tidskrävande att 

göra och bearbeta. Dahlgren och Johansson (2009) menar att det i en undersökning aldrig går att 

garantera att alla olika uppfattningar som finns om ett visst fenomen identifieras, men ju större urval som 

görs, desto större blir sannolikheten att resultatet blir representativt för den målgrupp som undersöks. Ju 

fler respondenter en undersökning har, desto större sannolikhet att så kallad mättnad uppnås. 

 

Frågeformulärets syfte var att komma åt de skilda elevuppfattningarna som ligger bakom de resonemang 

som lämnats av eleven. Förutom de ”rena” matematiska frågorna valdes därför till varje uppgift två 

följdfrågor, vars mål var att ytterligare ge information till de frågeställningar som studien ämnar besvara. 

Det poängterades tydligt vid inledningen av undersökningstillfället att det inte var frågan om något test, 

prov, eller personlig bedömning. 

 

Vid konstruktionen av frågeformuläret lades stor vikt vid att de frågor och formuleringar som 

valdes/användes skulle kunna avslöja elevernas uppfattningar. Marton och Booth (2000) menar att varje 

individs förmåga att handla speglar individens förmåga att uppfatta något fenomen på ett visst sätt. 

Villkoren för skillnader i handlande grundas därför i att uppfattningarna är olika. I denna undersökning är 

meningen att elevernas handlande i aktiviteten, att översätta textuppgifter till andragradsekvationer, 

kommer att reflektera deras olika uppfattningar av översättningsmomentet. 

4.3 Konstruktion av frågeformulär  

Två beskrivande frågor valdes att ha med i anslutning till varje uppgift, vars syfte var att få kompletterande 

och mer ingående information om elevuppfattningarna; 1) Hur tänker du? och 2) Vad är svårt? 

Inte på något ställe på frågeformuläret stod ordet/begreppet andragradsekvation för att inte påverka 

resultatet i undersökningen, se bilaga 1. 

 

En av frågorna på frågeformuläret har färdiga svarsalternativ, medan de övriga sju är öppna. Öppna frågor 

möjliggör i högre grad att olika elevuppfattningar kommer fram som inte skulle ha kommit med om 

frågan hade färdiga förslag att välja bland (Bryman, 2011). Svaren ger därmed en djupare insyn i elevernas 

tankegångar. Syftet att ändå ha med en fråga med färdiga svarsalternativ var att förhoppningsvis hjälpa 

eleverna med att ”plocka fram” de redan befintliga uppfattningarna om ekvationstecknande och att ge dem 

en mer ”friktionsfri” start. Eftersom eleverna inte måste skriva lika mycket till svar på sådana uppgifter, 

minskar även risken för att de hoppar över uppgiften för att den upplevs som för krävande (Bryman, 

2011). Samtliga uppgifter har utifrån inspirationskällan gjorts om och anpassats till studiens syfte. För mer 

ingående information om de olika frågorna och på vilket sätt de testar elevernas kunskaper, se bilaga 2. 
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4.4 Urval 

Målgruppen för denna undersökning var gymnasieelever som läser kursen Matematik 2b. En viktig 

förutsättning för arbetets syfte och frågeställningar var att eleverna mött, bearbetat och läst färdigt området 

om andragradsekvationer. Enligt lärarna hade eleverna examinerats på området fem veckor innan 

undersökningen genomfördes. 43 elever från två olika klasser som undervisas av två olika lärare besvarade 

frågeformuläret. Klasserna går på samma gymnasieskola belägen i mellersta Sverige. 

Urvalet är ett så kallat ändamålsurval (Befring, 1994) eller bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) som styrts 

av praktiska och ekonomiska aspekter och medför att någon generalisering av studiens resultat till nationell 

nivå inte kan göras. Detta är dock en acceptabel metod i fråga om val av undersökningsgrupp, då syftet 

inte är att generalisera, utan att finna variationer i tillvägagångssätt. Variabler som kunde påverka elevernas 

uppfattningar försökte reduceras genom att eleverna kom från två olika klasser med två olika lärare. För att 

finna så många uppfattningar som möjligt valdes klasserna så att de innehöll elever med olika kön, 

kunskapsnivå, etnicitet samt ekonomiska hemförhållanden. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns vissa restriktioner som forskaren måste hålla sig till när en vetenskaplig 

undersökning utförs. Ur ett etiskt perspektiv är det fyra krav som ska tillgodoses för att studien ska vara 

individskyddad (Stensmo, 2002). Det första är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska 

informera deltagarna om studiens syfte samt de inslag som kan påverka beslut om medverkan. Eleverna 

informerades även om att ändamålet för deras insatser skulle vara underlag i forskning och inget annat. 

Det andra kravet är samtyckeskravet, som innefattar att deltagarna själva, utan påtryckningar, avgör valet 

om medverkan. I denna studie var alla elever över 15 år, vilket innebar att deras vårdnadshavare inte 

behövde involveras (Johannesson & Tufte, 2003; Vetenskapsrådet, 2002). Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, handlar om att all insamlad data ska hanteras av forskaren så att de enskilda 

individerna inte kan identifieras vare sig under arbetets gång eller när undersökningen avslutats. Det fjärde 

kravet kallas nyttjandekravet och innebär att insamlad data som berör enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Den insamlade datamängden är bara avsedd att 

användas för den tänkta studien och eleverna fick besvara frågeformuläret anonymt. 

4.6 Genomförande  

De båda klasserna genomförde frågeformuläret i klassrumsmiljö under en schemalagd lektion på 80 

minuter. Jag hade möjlighet att informera eleverna i början och finnas på plats vid de båda 

undersökningstillfällena för att säkerställa att alla deltagare fick samma förutsättningar. Eleverna arbetade 

enskilt med frågeformuläret under i genomsnitt cirka 25 minuter. Eleverna fick lämna salen då de ansåg 

att de gjort sitt bästa och var färdiga, för att på så vis eliminera risken att få färdiga rastlösa elever i 

klassrummet. I en av klasserna ställdes ingen fråga och i den andra var det en elev som i slutskedet ville ha 
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hjälp. Det enda som då gjordes var att läsa frågan igen och förtydliga, för att i så liten utsträckning som 

möjligt inverka på resultatet. Ordinarie matematiklärare fanns inte i klassrummet, inga hjälpmedel var 

tillåtna och eleverna skrev svaret på frågorna direkt på frågeformuläret.  

4.7 Bortfall 

Det totala bortfallet av elever utgjorde 7 % av urvalet. Ingen elev valde att inte deltaga efter att ha fått 

information om frivilligt deltagande i studien. I undersökningen förkom det dock att elever inte svarade 

alls på vissa uppgifter. Genom de två beskrivande frågorna som fanns med till varje fråga hade jag 

möjlighet att se vilka orsakerna till utelämnandet var. Oftast handlade det om att eleverna saknade 

förståelse för vissa matematiska ord eller hade svårt att se hur problemet matematiskt skulle länkas 

samman. Ingen synpunkt om att det var svårt att förstå någon frågeformulering kom upp, utan endast 

synpunkter om svårigheter i den matematiska förståelsen för hur problemet skulle tecknas. Kort och gott, 

består det interna bortfallet av de ”svar” som av någon anledning inte kunnat analysera på det sätt som var 

avsikten i undersökningen. Andelen obesvarade frågor/ingen lösning på de olika uppgifterna (av 43 

möjliga per fråga) kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Presentation av antalet obesvarade frågor (av 43 möjliga) per uppgift. 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 
Antal 
obesvarade 
frågor 

2 8 10 8 17 10 10 21 

 

4.7 Analys och redovisning av data  

Analysen av en fenomenografisk studie bygger på att forskaren urskiljer individers kvalitativt skilda sätt att 

tänka, skildra, framställa, återge och uppfatta fenomen i sin omgivning (Diemenäs, 2007; Larsson, 1986). 

För att hitta de kvalitativt skilda kategorierna i hur översättningsmomentet till andragradsekvationer gått 

till har elevernas svar på frågeformuläret tolkats, analyserats i likheter och skillnader, jämförts flera gånger, 

i olika omgångar och ur olika synvinklar med medvetenhet om att vara objektiv i analysarbetet. Först har 

fokus legat på de enskilda uttryckssätten för att senare ligga på de olika uppfattningsgrupperna. 

Uppgifterna har undersökts en i taget och kvalitativt urskilts genom hur olika översättningsstrategier 

använts. De olika grupperade strategierna har sedan jämförts i likheter och skillnader för att säkerställa 

tydliga avgränsningar emellan dem. Dessa fick utgöra ett första utkast av hypotetiska kategorier. Varje 

hypotetisk kategori har därefter granskats för att se om ytterligare indelningar kunde göras eller om vissa 

kategorier kunde sammanfalla. Hela tiden har arbetet gått mot att förfina tidigare strukturer och 

indelningar. Efter detta kunde kategorisystemet fastställas och varje kategori beskrivas. Analysen 

resulterade i sex kvalitativt skilda huvudkategorer, varav tre huvudkategorier indelas i ett antal 

underkategorier.  
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Viktigt påpekande är att det inte är rätt och fel lösningar som utgjort fokus i analysarbetet, utan skillnader 

i tillvägagångssätt i översättningsmomentet. Diemenäs (2007) menar att det först gäller att upptäcka de 

olika kvalitativa varianterna av svar, sedan måste dessa kategorier beskrivas, så att de återspeglar den syn på 

vilken de svarande beskriver sin omvärld. Larsson (1986) skriver att ”Det gäller att komma under ytan – 

att finna det som är underförstått” (Larsson, 1986, s.33). Det är viktigt att skillnaderna mellan de olika 

kategorierna tydligt framgår och att kategorierna inte går in i varandra. Marton (1992) och Diemenäs 

(2007) menar att analysen går från en beskrivande nivå till en mer analytisk-teoretisk. Meningen är att 

resultatet av analysen ska kunna relateras till tidigare forskning och teori inom området. I denna studie 

kommer även frekvensen till varje kategori att presenteras för att se benägenheten i omfattning hos de 

olika kategorierna. Det är dock inte frekvensen som är viktig i en fenomenografisk studie, utan de 

kvalitativt skilda beskrivande kategorierna. Det är emellertid vanligt att frekvensen anges i anslutning till 

kategorierna av samma anledning som nämnts ovan (Marton, 1992). I resultatdelen presenteras de olika 

kategorierna som har sin utgångspunkt i de insamlade frågeformulären. För att förtydliga de olika 

kvalitativa uppfattningarna som de olika kategorierna representerar kommer de kompletteras med exempel 

från elevlösningarna. Enligt Larsson (1986) är det viktigt att kategorierna är väl förankrade i ”råmaterialet” 

och att varje elevsvar kan placeras in i kategorisystemet på ett trovärdigt sätt. 

4.8 Reliabilitet och validitet samt metoddiskussion 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten och handlar om att det ska gå att lita på undersökningens resultat, 

medan validiteten, det vill säga giltigheten, står för att studien verkligen undersöker det den är avsedd för i 

enlighet med syftet och frågeställningarna. I stora drag är det ovanstående begrepp som beskriver kvaliteten 

i undersökningen (Bryman, 2011). 

Eftersom studien haft som avsikt att undersöka variationen av uppfattningar som eleverna har, har en 

metod inspirerad av fenomenografi ansetts som mycket lämplig (då den kategoriserar uppfattningar och 

inte eleverna själva). Fenomenografins arbetsmetod utförs på ett systematiskt sätt och de framtagna 

beskrivande kategorierna ger goda förutsättningar att lägga fram resultatet på ett begripligt och tilltalande 

sätt. Precis som Uljens (1989) säger, består resultatet av en rapportering av de framtagna kvalitativt skilda 

kategorierna och de uppfattningar som de representerar. Den fenomenografiska ansats som använts vid 

kategoriseringen i detta arbete liknar en så kallade meningskategorisering, vilken är en enklare variant av 

strikt fenomenografisk kategorisering. Meningskategoriering sker utifrån hur man på enkelt sätt tolkar in 

en mening i datan. Metoden som använts skulle därför mer rättvisande beskrivas som en metod inspirerad 

av fenomenografi och kategoriseringen är fenomenografi-liknande.  Med tanke på den data som inkom 

ansågs det lämpligt att göra på det sättet. 
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För att kategorierna i denna undersökning skulle få så hög grad av giltighet som möjligt gentemot studiens 

syfte krävdes att frågeformulärets frågor var av sådan karaktär att de verkligen mätte det som var avsikten; 

att spegla elevernas uppfattningar av översättningsmomentet. För att säkerställa att frågeformulärets frågor 

skulle generera relevant information för undersökningen, diskuterades frågorna med både handledaren och 

de lärare som undervisade i de två klasserna där undersökningen skulle utföras. Detta ledde till att en av 

frågorna, den sista, byttes ut mot en enklare variant. Jag hade även innan skapat mig en god kännedom om 

vilka frågor som kunskapsmässigt skulle vara lämpliga, genom att dels studera tidigare forskning inom 

området och dels studera ämnesplaner och läromedel och föra en diskussion med undervisande lärare och 

handledare. Efter detta gjordes en pilotstudie på en grupp innehållande 10 elever, som liknade den grupp 

som undersökningen skulle utföras på, det vill säga målgruppen. Syftet med pilotstudien var att se om 

frågorna ”mätte” det de skulle göra samt om frågeformuleringarna var sådana att inga missförstånd eller 

missuppfattningar kunde uppstå. Viktigt var också att se tidsspannet eleverna behövde för att genomföra 

formuläret. Pilotstudien visade att frågeformuläret skulle kunna utgöra lämplig grund vid analysarbetet 

med att ta fram de olika kvalitativa elevuppfattningarna som finns vid översättning från textproblem till 

matematiska andragradsekvationer.   

Att jag var med vid de två tillfällena då undersökningen genomfördes och såg till att samtliga elever fick 

samma välgenomtänkta information och förutsättningar, exempelvis vid frågor, anser jag ökar 

tillförlitligheten. Som tidigare nämnts var de undervisande lärarna inte med vid undersökningstillfällena. 

Detta var ett genomtänkt beslut för att eleverna inte skulle känna sig stressade och eventuellt riskera att 

”blotta” sina tankar för en nyfiken lärare som i slutet av terminen ska betygsätta deras matematiska 

förmåga.  

En fördel med användandet av ett skriftligt frågeformulär har varit att samtliga respondenter tecknat ner 

sina uppställningar, resonemang och tankegångar, vilket gjort materialet förhållandevis lätt att analysera. 

En nackdel har varit att det i några enstaka fall varit svårt att tolka det på papperet nedskrivna budskapet. I 

dessa fall har medbedömare rådfrågats i och med att möjlighet att fråga eleverna inte funnits på grund av 

den begränsade tiden. Larsson (1986) påpekar att varje individ tolkar och översätter det skrivna till sina 

egna tanke- och erfarenhetsstrukturer och att detta kan utgöra ett problem. Olika forskare skulle därmed 

kunna komma fram till olika kategorisystem. Först efter att kategorisystemet gjorts färdigt jämfördes 

utfallsrummet av uppfattningar mot tidigare studier.  

För att analysen skulle göras på ett så likvärdigt och konsekvent sätt som möjligt valde jag att analysera 

varje fråga på frågeformuläret var för sig. För att ytterligare säkerställa reliabiliteten i studiens resultat 

användes en oberoende bedömare med erfarenhet av matematik från skolår 4 på grundskolan till 

högskolenivå för att se om de framtagna kategorierna gav en representativ bild av elevernas uppfattningar. 

Diskussioner har förts omkring elevernas svar på de olika frågorna på frågeformuläret för att eliminera 
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risken att något/några synsätt och därmed slutliga kategorier skulle missas och inte komma med. Möjlighet 

för uttalanden om såväl elevsvar som utformande av kategorier har getts plats. Utöver den oberoende 

bedömaren fick även de undervisande lärarna ta del av vissa delar av analysen för att säkra att rimliga 

tolkningar av elevernas svar hade gjorts. Lärarna fick dock inte se svaren för den klass de undervisar. Alla 

inblandade bekräftade det kategorisystem som slutligen fick utgöra resultatet, vilket innebär en reducering 

av risken att inte ha tagit fram det mest representativa kategorisystemet. För att ytterligare stärka 

tillförlitligheten och underlätta läsarens förståelse, valdes att visa autentiska elevexempel till varje kategori. 

Trots beaktande av ovanstående faktorer så återstår ännu risken att kodningen av ett elevsvar inte speglar 

elevens avsikt med uppgiften. Dahlgren och Johansson (2009) menar att det i en undersökning aldrig går 

att garantera att alla elevers uppfattningar uppdagas. Möjlighet finns att fler uppfattningar kommer fram 

om urvalsgruppen ändras, till exempel om antalet respondenter ökas eller byts ut. I den genomförda 

studien kan en möjlig mättnad ha uppnåtts i och med att det under analysarbetet inte genererade fler 

kategorier efter att halva materialet genomgåtts. Den andra klassens svar visade också hög 

överensstämmelse med den tidigare klassens analyserade svar, vilket visar på så kallade mättnad. 

Naturligtvis kan det totala bortfallet ha påverkat studiens resultat men med bakgrund till ovanstående 

resonemang kan troliga antaganden göras om att även dessa elevlösningar kunnat platsa i någon av de 

befintliga slutkategorierna.  
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5 Resultat och resultatdiskussion 

I figur 5 visas det kategorisystem som blivit resultatet av den analyserade datamängden i ett träddiagram. 

Samtliga elevsvar har analyserats och de svar som visar en ansats till att teckna en ekvation återfinns i 

någon av kategorierna på nästa sida. För att underlätta för läsaren tas endast några få elevexempel upp vid 

varje kategoribeskrivning; de som på ett tydligt sätt representerar/exemplifierar den beskrivna 

uppfattningen. Dessutom förs en diskussion tillsammans med resultatet för att få en logiskt 

sammanhängande struktur. Resultaten sätts därmed in i ett större sammanhang och relateras till 

bakgrunden och tidigare forskning. Diskussionen till varje kategori förs efter respektive presenterade 

elevexempel. 

Lösningar med likartade ekvationer har grupperats under sex övergripande rubriker/huvudkategorier, 

benämnda med: Tecknar samtliga villkor, Tecknar förstagradsekvation, Tecknar andragradsekvation, 

Tecknar tredjegradsekvation, Tecknar uttryck samt Tecknar ej konventionell ekvation. Dessa sex 

huvudkategorier är kvalitativt åtskilda. De tre övergripande rubrikerna/huvudkategorierna Tecknar 

förstagradsekvation, Tecknar andragradsekvation samt Tecknar tredjegradsekvation, har brutits ner till 

underkategorier som utgör olika kvalitativa aspekter på hur översättningsuppfattningarna gestaltat sig. 

43 elever har ingått i undersökningen och 197 svar av 301 möjliga har handlat om översättning från text 

till andragradsekvation. För att åskådliggöra hur de 197 olika lösningarna på de öppna frågorna fördelas 

över de olika kategorierna och underkategorierna kommer antalet lösningar (frekvensen) anges i anslutning 

till beskrivningen av den specifika huvudkategorin eller underkategorin. 
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Figur 5. Träddiagrammet visar en sammanfattning av 

tankegångar/tillvägagångssätt/strategier som elever använder när de översätter textuppgifter 

till andragradsekvationer.  

Elevstrategier vid översättning från text till andragradsekvation 

Tecknar 
samtliga villkor 

Tecknar 
förstagrads-

ekvation 

Fokus på en 
faktor 

Fokus på del av 
samband  

Misstolkning 
av ord 

Matematisk 
missuppfattning 

av signalord 

Tecknar 
andragrads-

ekvation 

Missförstånd av 
sammanhang 

Samband som 
inte fungerar  

Ordagrann 
översättning 

Tecknar 
tredjegrads-

ekvation   

Matematisk 
missuppfattning 

av signalord 

Tecknar 
uttryck  

Tecknar ej 
konventionell 

ekvation  
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5.1 Resultat och diskussion av de öppna frågorna 

Här presenteras, beskrivs och diskuteras de olika kategorierna på föregående sida, det vill säga resultatet av 

den analyserade datamängden av de sju öppna frågorna. I texten ges svar på studiens två frågeställningar: 

Hur översätter gymnasieelever som läser matematik 2b textade situationer till andragradsekvationer? samt 

Vilka olika typer av svårigheter finns i översättningsmomentet? 

 5.1.1  Tecknar samtliga villkor  

I denna huvudkategori, med frekvens 33, återfinns lösningar med andragradsekvationer som speglar 

samtliga förutsättningar, villkor och relationer i texten. Eleverna har läst och översatt texten, samtliga ord 

och helheten, med rätt matematisk innebörd. De har utgått från x  (den obekanta storheten), om denna 

funnits given, eller gjort ett antagande vad x  ska vara, om detta inte funnits givet. Därefter har 

informationen i texten använts för att bygga upp uttryck för problemets ingående delar och slutligen har 

de olika delarna relaterats till varandra i det samband som uppfyller villkoren och förutsättningarna i 

texten. En så korrekt översättning som möjligt av ord, begrepp och operationer till matematiskt 

symbolspråk har gjorts. Kategorin kännetecknas också av välgjord skriftlig systematisk dokumentation och 

presentation, med alla väsentliga delar redovisade och ingen onödig information. Vid de geometriska 

problemen finns tydliga bilder utritade med uttryck för sidornas längder utsatta. Eleverna har gjort om 

uppgiftstexten i sina huvuden till eget språk och på så vis fått en inre bild över problemets innebörd, vilket 

hjälper dem med strategier för hur lösandet ska anammas. I figur 6 ses resonemang som förts i uppgift 4 

och 2.  

 

4. En rektangels längd fås genom att dubblera höjden och därefter lägga till 3,0 cm. Rektangelns area är 65 cm
2
. 

Teckna en ekvation som kan användas för att beräkna rektangelns höjd.  
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2. Skriv som en ekvation: kvadraten av x  är 500 mer än y . 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Två lösningar som innehåller textens samtliga villkor. Eleven i första exemplet har gjort antagandet 

att rektangelns höjd är x, sedan använt informationen i texten för att sätta upp ett uttryck för längden. 

Slutligen har samtliga delar relaterats till varandra genom att använda formeln för area. I andra exemplet ses 

hur eleven med hjälp av egna ord reder ut hur ekvationen ska tecknas. 

Andelen svar på respektive uppgift som hamnade i denna kategori (av 43 möjliga per fråga) ses i tabell 2. 

Anledningen till att just denna kategori beskrivs med frekvens per fråga, är att det är av intresse att se 

antalet lösningar som innehåller samtliga villkor i texten. 

Tabell 2. Presentation av antalet lösningar per uppgift som hamnade under kategorin Tecknar samtliga villkor. 

Uppgift 2 3 4 5 6 7 8 

Antal 

lösningar 

9 4 4 4 7 3 2 

 

Att rita en tydlig bild innebär ett tankemässigt stöd för att inte behöva ha alla problemets delar enbart i 

”huvudet” och risken för att någon information tappas bort minskar. Här kan man se del av de 

problemlösningsscheman som Persson (2010) menar att elever utvecklar med tiden. Eleverna tar sig förbi 

de kritiska aspekterna som Gunnarsson och Sönnerhed (2013) skriver om, när de bland annat ur texten 

kan ”läsa sig fram till” vad som kan sättas till obekant och vad den obekanta ska representera. De visar 

fortsättningsvis att de kan översätta varje liten del i problemet genom att teckna de uttryck som ska ingå i 

ekvationen på ett korrekt sätt. Genom att sedan relatera de olika delarna till varandra i en ekvation, visar 

de att de inte bara har läsförståelse för ”delbitarna” utan även för problemet i sin helhet och sitt 

sammanhang (Gunnarsson & Sönnerhed, 2013; Malmer, 2002; Möllehed, 2001; Polya, 1988). I elevernas 

beskrivningar om hur de tänker när de löser uppgiften, märks att de, i enighet med det Grønmo (1999a) 

skriver, formulerar om innebörden av uppgiften till egna ord. De har kontroll över och är medvetna om 

vilken räkneoperation de så kallade signalorden ska representera och de luras inte av omvända samband 

eller verbal ordföljd (Bergsten et al., 1997; Grønmo, 1999a).  Eleverna ”äger” förståelsen av innehållet 
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innan de börjar med själva skrivandet och tecknandet av ekvationen. I andra exemplet i figur 6 kan man se 

exempel på det Malmer (1990) skriver, att elever i uttrycket ”mer än” lägger in, att storheterna x och y  

från början är lika stora och därefter adderas 500 till y för att kunna likställas med x-termen i kvadrat. Det 

är tydligt att dessa elever har goda matematiska kunskaper i bagaget om hur olika ord, begrepp och 

operationer ska översättas och användas på ett korrekt matematiskt sätt. Precis som Möllehed (2001) 

menar, är det sistnämnda av avgörande betydelse för att kunna teckna ekvationer rätt. 

5.1.2 Tecknar förstagradsekvation 

Denna huvudkategori, med frekvens 104, är kvalitativt åtskild övriga huvudkategorier på grund av att 

elevlösningarna karaktäriseras av ekvationssamband av första graden, vars innebörd inte är i enlighet med 

textens villkor. Anledningen till detta är att eleverna har läst och tolkat textinformationen på ett sådant sätt 

att översättningen till matematiskt symbolspråk blivit en förstagradsekvation. En del elever har bara läst 

texten med avseende på en av de två faktorerna. Många elever har endast haft översättningsfokus på en 

liten del av det totala sambandet. Andra har tecknat förstagradsekvationer på grund av misstolkning av ord 

och ytterligare andra har missuppfattat den matematiska översättningen/representationen av ett visst 

signalord. Dessa olika tillvägagångssätt utgör underkategorier som presenteras nedan.  

Fokus på en faktor 

I denna underkategori har fokus i översättningen enbart legat på de tal som relaterar till den ena faktorn. 

Anledningen är att eleverna läst texten ord för ord utan att ta hänsyn till helheten i uppgiften. Detta har 

lett till att ekvationens ena led saknar relationen med det x  som eleverna från början utgått ifrån, det vill 

säga, de har i ekvationens ena led ingen multiplikation mellan de två faktorerna ” x ” och ”uttrycket med 

x ”.  Den tecknade ekvationen stämmer inte med de villkor som finns beskrivna i texten och i uppgift 4 

får de ingående termerna olika enhet. Figur 7 visar hur elever i uppgift 4 samt uppgift 7 endast tolkar 

uppgiftstexten med de tal som relaterar till en faktor och därför ”missat” att uttrycka ekvationens ena led 

som en multiplikation. De korrekta ekvationerna ska vara 65)32( xx respektive 

40000)400(  xx  

 
4. En rektangels längd fås genom att dubblera höjden och därefter lägga till 3,0 cm. Rektangelns area är 65 cm

2
. 

Teckna en ekvation som kan användas för att beräkna rektangelns höjd.  
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7. Vid inköp av en vara sjönk priset om man beställde flera. Om man beställde x st., så blev det nya styckepriset på 
varan antal varor subtraherat från det ursprungliga priset 400. Vid ett inköp blev den totala kostnaden 40 000 kr. 
Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på hur många varor som beställdes. 

 

 

  

Figur 7. I elevlösningarna visas hur förstagradsekvationer tecknats på grund av att översättningen skett för 

ordagrant och inte till uppgiften i helhet. Fokus har legat på de tal som relaterar till en faktor, vilket har gjort 

att de ”missat” att relatera ekvationens ena led till det okända tal de utgått ifrån; det vill säga, de missar 

multiplikationen med faktorn, x. Eleverna får i första exemplet ett ekvationssamband där enheterna för de 

ingående termerna är olika.  

 

Enligt Bergsten et al. (1997), Thompson (1996) och Svensson (2006) är det ett vanligt förekommande fel 

att eleverna glömmer att räkna med det okända tal som de från början utgått ifrån, när de ska skriva olika 

uttryck. Här visas även att de ”missar” den okända faktorn i ekvationen. Man kan tycka att eleverna skulle 

bli påminda om den ”glömda” faktorn genom valet av det ekvationssamband de gjort. 

Fokus på del av samband 

Underkategorin, med 45 lösningar, kännetecknas av att eleverna endast tecknat ett samband över en liten 

del av det totala sammanhanget som finns beskrivet i uppgiftsformuleringen. Det lilla delsambandet 

stämmer med någon enskild del i uppgiften och två okända tal/variabler har använts för att kunna uttrycka 

sambandet. Här hittas med andra ord ekvationssamband av första graden som innehåller mer än en 

obekant storhet/variabel och där ekvationen inte speglar den övergripande innebörden i texten. Eleverna 

översätter endast ett fragment i uppgiften. De har svårt för att översätta och koppla ihop textens olika 

påståenden och hitta det övergripande sammanhanget för att få fram det efterfrågade. I figur 8 visas först 

ett exempel på hur en förstagradsekvation med två obekanta storheter används för att teckna hur två av 

triangelns sidor i uppgift 5 förhåller sig till varandra. Det andra exemplet visar hur en extra variabel, x , 

satts in i ekvationen, fast det inte behövs, då det i uppgiftstexten står att ” x  är S ”. Eleven inser inte att S 

representerar en mängd och att ekvationen ska tecknas HS 2
. 
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5. I en rätvinklig triangel är den ena kateten hälften så lång som hypotenusan och den andra kateten 4 dm 
kortare än hypotenusan. Teckna en ekvation som kan användas när man vill bestämma hypotenusans längd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skriv en ekvation där du använder variablerna H och S för att beteckna följande påstående: 
”Det finns S gånger så många hästar som skötare i ett stall” Använd H för antalet hästar och S för antalet 
skötare.  

 
 

 

Figur 8. Gemensamt för de båda lösningarna är att översättningen av texten endast skett på vissa påståenden 

och inte på uppgiftens hela samband. Elevsvaret (i det första exemplet) visar förstagradsekvationer med två 

obekanta storheter över hur två av sidorna i triangeln förhåller sig till varandra. De små ”delekvationerna” 

stämmer med vissa villkor i texten, men kan inte användas för att få ut det efterfrågade i uppgiften. Eleven (i 

det andra exemplet) har lagt in en extra variabel, x, för att kunna uttrycka ekvationen och på så vis fått det till 

en förstagradsekvation. Eleven inser inte att det faktiskt i textens information står hur många gånger fler 

antalet hästar än skötare det är.  

Kategorin visar att eleverna har svårigheter att se alla delar i problemet samt hur delarna, med hjälp av 

olika räkneoperationer, ska relateras till varandra i en andragradsekvation.  I dessa fall har eleverna behövt 

använda sig av två obekanta storheter i stället för en. En sådan ekvation går inte att lösa enbart med hjälp 

av informationen i uppgiften, då uppgiftstexten enbart ger information relaterad till en obekant storhet. 

Att många elever har svårt för att se hur de olika delarna i en text relaterar till varandra påtalas av flera 

forskare (Gunnarsson & Sönnerhed, 2013; Möllehed, 2001). Precis som Aliu (2006) visar, har elever svårt 

att hålla isär de fakta som presenteras i textformuleringarna samt att hämta ut rätt information för att 

kunna lösa uppgiften på ett korrekt sätt. Det finns även andra undersökningar som visar att elever inte kan 

komponera ihop texter matematiskt även om de vet innebörden av ord och betydelsen av symboler som 

ingår i texterna (Allington, 2001; Carter & Dean, 2006; Duru & Koklu, 2011). Wollman (1983) visar att 

även högskolestudenter misslyckas med att basera ekvationen på det som står i uppgiftstexten.  
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I andra exemplet i figur 8 visas att svårigheter finns med att en symbol samtidigt kan stå för både ”antal av 

ett visst begrepp” och för en mängd utan relation till något begrepp (Persson, 2010). Olteanu (2000) 

menar att många behärskar formelspråket dåligt och blandar ihop symbolen och vad symbolen står för. Att 

en extra variabel lagts till i andra exemplet kanske också kan bero på att deras uppfattning är att det 

okända talet x  måste vara med när man skriver en ekvation. En del av elevkommentarerna till uppgifterna 

tyder på att det kan vara så.  

 

Misstolkning av ord 

I denna underkategori, med 19 elevsvar, hittas lösningar på uppgift 3, där elever misstolkat språket i texten 

enligt det som i bakgrunden benämnts med ”omvänt samband”. Kategorin är uppgiftsspecifik. Uppgiften 

”Det finns S gånger så många hästar (H) som skötare (S) i ett stall” har tecknats med ekvationen SH = 

S, i stället för den korrekta S2 = H. Eleverna har tolkat ord för ord enligt den ordning de förekommer i 

texten, från vänster till höger, vilket resulterat i en ekvation av första graden som inte stämmer med de 

villkor som finns i uppgiften. Översättningen har gjorts på ytlig nivå och inte med den djupare 

matematiska betydelsen. 

Att svårigheter finns med så kallat omvänt samband påtalas även av Bergsten et al. (1997) och Grønmo 

(1999b). Dock är andelen elever som ”gått i fällan” i denna studie lägre än i Perssons och Wennströms 

(2001, 2000b) samt Kristianssons och Rosengrens (2006) studie som nämnts i bakgrunden. 10 % jämfört 

mot 25 % respektive 22 %. Om eleverna gett sig tid till och gjorde det som vana att reflektera över den 

ekvation de skrivit, skulle de kanske märka att sambandet som de skrivit endast stämmer om S och H är 1, 

vilket skulle vara en ganska trist och intetsägande ekvation att teckna. 

Matematisk missuppfattning av signalord 

Gemensamt för lösningarna i den här underkategorin är att sambandet tecknats som en 

förstagradsekvation med anledning av att eleverna inte tolkat signalord på rätt sätt på grund av begreppslig 

missförståelse. Med andra ord så har de matematiska representationerna av vissa signalord blivit felaktiga. I 

många fall visas i lösningarna begreppslig missförståelse när det gäller multiplikation. Många av eleverna 

har tolkat och översatt ”gånger” som upprepad addition i stället för upprepad multiplikation. Exempel på 

detta är att representera ”det okända talet ( x ) gånger det okända talet ( x ) som två gånger det okända talet 

( x2 )”. I första exemplet i figur 9 visas hur eleven översätter ”Multiplicera talet med sig själv” med ” x2 ”. I 

stället för att skriva det matematiska uttrycket för ”ett tal i kvadrat”, så skrivs ”en fördubbling” av talet, 

därav blir ekvationen en förstagradsekvation. I de senare exemplen översätts ”S gånger så många” med 

”dubbelt så många”. I underkategorin återfinns även lösningar med fel matematisk representation av 

”kvadraten av” som x , x  eller 
2x samt de som begreppsmässigt blandat ihop area och omkrets.  
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6. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på vilket tal som ska stå istället för frågetecknet så att 
resultatet i sista rutan stämmer. Kom ihåg att du inte behöver lösa ekvationen. 
 

 

 

 

 

3. Skriv en ekvation där du använder variablerna H och S för att beteckna följande påstående: 
”Det finns S gånger så många hästar som skötare i ett stall” Använd H för antalet hästar och S för antalet skötare.  

 

 

 

   

 

3. Skriv en ekvation där du använder variablerna H och S för att beteckna följande påstående: 
”Det finns S gånger så många hästar som skötare i ett stall” Använd H för antalet hästar och S för antalet skötare. 

 

Figur 9. Gemensamt för lösningarna är att eleverna har tecknat förstagradsekvationer för att en matematisk 

missförståelse i översättning av signalord finns. Eleven, i det första exemplet, tecknar en förstagradsekvation 

på grund av den matematiska representationen ”Multiplicera talet med sig själv” med ”2x”. I de senare 

exemplen översätts ”S gånger så många” med ”dubbelt så många”. 

Här märks betydelsen av att ha en korrekt matematisk uppfattning om och förståelse för ”innebörden av 

matematiska ord och begrepp” om den tecknade ekvationen ska överensstämma med textens villkor. Precis 

som Olteanu (2000, 2007) menar, är det inte bara tolkningen av ord som upplevs som svårt, utan även 

översättningen till det matematiska språket, det vill säga de matematiska representationerna. I uppgift 1, 2, 

4 och 5 ingår begrepp som en del elever inte kan översätta på ett matematiskt korrekt sätt. Fel som uppstår 

är exempelvis hopblandning av area och omkrets (Olteanu, 2000, 2007) samt betydelsen av orden 

”kvadraten av”, ”hypotenusa” och ”katet”. Elever har många gånger svårt att förstå ord och uttryck som 

ingår i texten (Olteanu, 2000, 2007; Kristiansson & Rosengren, 2006). Att många elever gör den felaktiga 

representationen av ” x gånger x ” som x2  ses i flera av uppgifterna (1, 3 och 6). Att elever har svårt med 

att skilja på x2  och 
2x  betonas även av andra forskare (Olteanu, 2000; 2007; Nilsson, 2004; Svensson, 
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2006). Här syns tydligt det Kieran (1992) menar; att verbalt kunna beskriva något är inte likvärdigt med 

att kunna skriva ett matematiskt uttryck korrekt. 

5.1.3  Tecknar andragradsekvation 

Denna huvudkategori, med 25 elevlösningar, skiljer sig kvalitativt från de övriga huvudkategorierna 

genom att lösningarna karaktäriseras av ekvationssamband av andra graden, vars innebörd inte är i enlighet 

med textens villkor. Anledningen till detta är att eleverna har läst och tolkat textinformationen på ett 

sådant sätt att översättningen till matematiskt symbolspråk blivit en andragradsekvation. En del elever har 

missförstått själva sammanhanget i texten. Andra har av uppgiftstexten valt ut ett samband som inte kan 

användas för att ta reda på den efterfrågade obekanta storheten. Slutligen finns de elever som gjort 

översättningen ordagrant och inte med matematisk logik. Dessa tre olika tillvägagångssätt utgör 

underkategorier som presenteras nedan.  

Missförstånd av sammanhang 

10 elevlösningar återfinns i denna underkategori som kännetecknas av att eleverna tecknat en 

andragradsekvation som inte uppfyller de villkor som finns uppställda i uppgiftstexten på grund av 

missförstånd av textens sammanhang. Samtliga lösningar handlar om uppgift 6, vilket gör att 

underkategorin är uppgiftsspecifik. Elevernas intentioner har varit att följa ”funktionsmaskinen” steg för 

steg, men deras matematiska läsförståelse av textens helhet blivit felaktig, då de relaterat till det 

ursprungliga x -värdet vid flera steg, fast ingen sådan information givits. Två olika typer av 

missuppfattningar har påträffats och visas i figur 10. En är att eleverna vid uppmaningen ”Multiplicera 

talet med sig själv”, relaterar till det ursprungliga okända talet x , och multiplicerar med det. Den andra 

missuppfattningen är att eleverna i flera av stegen (inte bara vid ”Multiplicera talet med sig själv”) relaterar 

till det ursprungliga x :et.  
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6. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på vilket tal som ska stå istället för frågetecknet så att 
resultatet i sista rutan stämmer. Kom ihåg att du inte behöver lösa ekvationen. 

 
 
 

  

 
6. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på vilket tal som ska stå istället för frågetecknet så att 
resultatet i sista rutan stämmer. Kom ihåg att du inte behöver lösa ekvationen. 

 

 

Figur 10. Gemensamt för lösningarna är att eleverna inte kan läsa och tolka texten i ett sammanhang. 

Lösningarna karaktäriseras av att eleverna relaterar tillbaka till det ursprungliga x- värdet, fast ingen sådan 

information finns i uppgiften. I första fallet förstår inte eleven att det är det ”nya” uttrycket 
6

x
som ska 

upphöjas till 2. I andra fallet finns missuppfattningen att i varje steg i funktionsmaskinen utgå från det 

ursprunglika okända talet. 
 

Underkategorin kan sägas vara det omvända fallet till underkategorin ”fokus på en faktor” under 

huvudrubriken 5.1.2, där eleverna i ekvationen” glömt” att relatera till det ursprungliga x :et (det vill säga 

endast fokuserat på de tal som har med den ena faktorn att göra). 

 

Den här underkategorin visar att eleverna inte bara har svårt för att lösa textuppgifter begreppsmässigt, 

utan även processuellt, det vill säga när textens ord ordagrant kan översättas till matematiskt symbolspråk 

eller där uppmaningarna klart och tydligt står i den ordning de ska utföras. Resultatet styrks även av 

tidigare forskning (Capraro & Joffrion, 2006; MacGregor & Stacey, 2004). I denna studie visas att när 

färdiga instruktioner i uppgiften ges, tenderar vissa elevers uppfattningar att relatera tillbaka till det 

ursprungliga okända talet x , fastän den matematiska texten uppmanar till något helt annat. 

  

Samband som inte fungerar 

De fem elevlösningarna som återfinns här, handlar alla om uppgift 5 och gör därför underkategorin 

uppgiftsspecifik. Den karaktäriseras av att valet av ekvationssamband inte kan användas för att få fram det 

efterfrågade i uppgiften. Elevernas översättningar har lett dem till att välja ett samband som inte kan 

användas för att få fram den okända storheten. Lösningarna visar att problemets olika delar har relaterats 

till formeln för area och inte till relationen i Pythagoras sats. Detta har inneburit att eleverna behövt 

använda sig av fler än en obekant storhet, en för hypotenusan och en för arean. Ekvationerna kan därmed 
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inte användas för att få fram det efterfrågade i uppgiften så vida inte mer information tillförs uppgiften i 

form av ett värde på arean (Figur 11).  

5. I en rätvinklig triangel är den ena kateten hälften så lång som hypotenusan och den andra kateten 4 dm kortare 
än hypotenusan. Teckna en ekvation som kan användas när man vill bestämma hypotenusans längd.  

 

 

Figur 11. Lösningen visar hur översättningen lett eleven att välja ett samband som inte kan användas för att få 

fram det efterfrågade i uppgiften. Ekvationen är av andra graden men innehåller två obekanta storheter.  
 

Underkategorin ger exempel på det Anderberg (1992) och Kieran (1992) hävdar; att elever oftast väljer ett 

”lösningssätt” som de känner sig bekväma och bekanta med. När eleverna inte inser hur det korrekta 

sambandet ska tecknas med den information som ges i texten, för att kunna få ut det okända talet, tar de 

ett annat välkänt samband som de är vana att räkna med.  

Ordagrann översättning 

Underkategorin beskriver de elevlösningar, vars ekvationer tyder på att eleverna lurats av den språkliga 

ordföljden i texten.  Texten har lästs ytligt och översatts ordagrant från verbalt språk i stället för att ha 

tolkats och översatts ur en logisk matematisk synvinkel.  I ekvationerna syns att eleverna översatt de 

matematiska orden i den ordning de står i texten och inte efter den matematiska innebörden. I första 

exemplet i figur 12 ser vi hur en elev översatt ”kvadraten av x är 500 mer än y” med yx  5002
. I 

andra exemplet översätts ”så blev det nya styckepriset på varan antal varor subtraherat från det 

ursprungliga priset 400” med )400( x . 
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2. Skriv som en ekvation: kvadraten av x  är 500 mer än y . 

 

 

 

Figur 12. Elevlösningarna visar att felaktiga ekvationer ställts upp på grund av att översättningen gjorts 

ordagrant från verbalt språk till matematiska symboler och inte efter den matematiskt korrekta innebörden. 
 

För att kunna ”läsa in” matematiken i textuppgifter krävs, precis som många andra undersökningar visar, 

en förståelse för ordens matematiska innebörd samt tillämpande av tidigare kunskaper (Adams & Lowery, 

2007; Aliu, 2006; Arcavi, 1994; Capraro & Joffrion, 2006; Duru & Koklu, 2011; Hiebert, 1988; 

Svensson, 2006). Även i denna studie har elever lurats av ”omvänd ordföljd”, eller annorlunda uttryckt 

översättning ”i rätt matematisk följd och inte i verbal ordföljd”. Underkategorin är helt i enighet med det 

som Bergsten et al. (1997), Grønmo (1999b) och Olteanu (2000) hävdar; att språket lurar eleverna till 

tankemässigt felaktiga associationer. I uppgift 2, där eleverna översätt ”mer än” felaktigt, har 

översättningen blivit så ordagrann att 500 adderats till fel variabel. Eleverna har då svårt för att se vilken av 

variablerna x  och y  som ska vara störst (Bergsten et al., 1997).  Detta var även en av de främsta 

svårigheter som skolverket lyfte fram (Kristiansson & Rosengren, 2006). En annan vanlig felaktighet som 

de såg, var att eleverna som läst matematik A (enligt gamla ämnesplanen) översatte ”mer än” som ”gånger 

mer”.  I denna undersökning är det dock bara en elev som översatt uppgiften på det viset. Flera 

forskningsresultat visar på att många elever har för svag läsförståelse för att förstå matematisk text (Duru & 

Koklu, 2011; Lewis & Walker, 1994; Muth, 1991,1992; Van Garderen, 2004; Wollman, 1983; Svensson, 

2006). Enligt Adams och Lowery (2007) samt Wollman (1983) hindras studenter från att förstå 

matematiska texter på grund av att ord kan ha flera olika betydelser. Att teckna en ekvation som hamnar i 

denna underkategori, visar på en felaktig förståelse för betydelsen i texten.  Enligt Grønmo (1999a; 1999b) 

är upphovet till denna underkategori att eleverna inte gör om uppgiftstexten till sitt eget språk med egna 

ord. Omformulering med egna ord skulle hjälpa eleverna att förstå den exakta innebörden av uppgiftens 

mening. 

5.1.4 Tecknar tredjegradsekvation 

Denna huvudkategori med13 elevsvar, skiljer sig kvalitativt från de övriga huvudkategorierna genom att 

lösningarna karaktäriseras av ekvationssamband av tredje graden, vars innebörd inte är i enlighet med 

textens villkor. Anledningen till detta är att eleverna har läst och tolkat textinformationen på ett sådant sätt 

att översättningen till matematiskt symbolspråk blivit en tredjegradsekvation. Eleverna har missuppfattat 

den matematiska översättningen av signalord. Denna underkategori presenteras nedan.  
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Matematisk missuppfattning av signalord 

 

Underkategorin, med frekvens13, kännetecknas av att eleverna tecknat tredjegradsekvationer på grund av 

att de har en matematisk felföreställning av signalord i texten, vilket gjort att den symboliska 

representationen av ordet blivit felaktigt. Översättningen visar att eleverna missförstår den matematiska 

betydelsen av signalordet ”dubblera”. De tolkar begreppet som upprepad multiplikation med den okända 

storheten i stället för upprepad addition. I lösningarna representeras den verbala texten ”dubblera” med  

” 2x ”, vilket gör att de fått ett samband som inte stämmer med textens villkor. I figur 13 kan man se hur 

eleven översatt ”dubblera” med ” 2x ”, vilket leder till en tredjegradsekvation istället för en 

andragradsekvation. 

 

 

4. En rektangels längd fås genom att dubblera höjden och därefter lägga till 3,0 cm. Rektangelns area är 65 cm
2
. 

Teckna en ekvation som kan användas för att beräkna rektangelns höjd.  

 

 
Figur 13. Exemplet visar hur eleven översätter och tolkar signalordet ”dubblera” med upprepad 

multiplikation i stället för upprepad addition. Den matematiska representationen av ”dubblera” som x2
 gör 

att ekvationen blir av tredje graden. 

 

I denna underkategori kan man se den omvända företeelsen av den uppfattning som finns beskriven i 

underkategorin ”Matematisk missuppfattning av signalord ” (att representera 
2x med x2 ) under 

huvudkategorin ”Tecknar förstagradsekvation” (rubrik 5.1.2). Här är i stället uppfattningen att 

översättningen av upprepad addition kan göras som upprepad multiplikation, det vill säga att översätta      

” x2  som 
2x ” (Olteanu, 2000). I studien kan man se att en del elever har tecknat en 

2x -term i en 

andragradsekvation, som egentligen enligt texten, ska tecknas i implicit form (det vill säga att 
2x -termen 

inte ”syns” förrän en förenkling av ekvationen gjorts) på grund av denna anledning. Orsak till detta fel kan 

vara att eleverna under denna termin arbetat med andragradsekvationer och andragradsfunktioner och 

därför känner sig vana med att skriva 
2x . Dock saknar de förståelse och ”inre bild” över vad 

2x  innebär. 

5.1.5 Tecknar uttryck  

Den kvalitativa egenskapen i denna huvudkategori är att inget ekvationssamband med likhetstecken är 

tecknat, endast ett uttryck med en eller flera variabler är givna. 19 av elevlösningarna finns här. Fast det 

endast är ett uttryck givet, kan det skönjas att eleverna tecknat ett uttryck för någon del som finns 
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beskriven i texten, se figur 14. Översättningen har haft fokus på endast en del av ett påstående i texten och 

inte på någon relation eller helheten i uppgiften. Eleverna visar svårigheter med att se hur de ingående 

delarna ska relateras till varandra i en likhet, vars villkor utgörs av att det stora övergripande 

sammanhanget/innebörden i uppgiften.   

 

4. En rektangels längd fås genom att dubblera höjden och därefter lägga till 3,0 cm. Rektangelns area är 65 cm
2
. 

Teckna en ekvation som kan användas för att beräkna rektangelns höjd.  

 

 

 

 
Figur 14. Eleven har inte tecknat någon ekvation, utan bara ett uttryck för ett fragment i texten. 

Fokus i översättningen har legat på en liten del av ett av påståendena och inte på någon relation eller 

uppgiften som helhet.  

 

På samtliga av de sju öppna frågorna hittades lösningar som finns i huvudkategorin ”Tecknar uttryck”. 

Detta visar, vilket även Olteanu (2007) och Persson (2010) beskriver, att alla elever inte har klart för sig 

vad en ekvation innebär utan blandar samman en ekvation med ett uttryck. Det är inte ovanligt att 

eleverna i en uppgift ”hoppar” mellan olika sätt att tänka (Persson, 2010). Detta tolkas som att eleverna 

inte är säkra på vilken roll bokstavssymbolerna har i den aktivitet de för stunden arbetar med, vilket också 

blir tydligt i Nilssons (2004) studie. I Nilssons (2004) undersökning i årskurs nio var andelen elever som 

svarade med ett uttryck 13 %; i denna studie är andelen 10 %.  

5.1.6 Tecknar ej konventionell ekvation 

Det kvalitativt utmärkande i denna huvudkategori är att lösningarna innehåller tecknade ekvationer, 

uttryck eller samband som inte är giltiga, det vill säga, inte definierade. Eleverna har använt de 

matematiska symbolerna på ett icke konventionellt sätt, då sambanden både innehåller likhetstecken och 

en olikhet. Tydligt är att eleverna inte har upptäckt relationstecknets innebörd. För att se utfallsrummet i 

kategorin visas samtliga tre lösningar: 
2500 xy  , yx  5002

 och yx 500 . Gemensamt är 

att eleverna har översatt ”mer än” med olikhetstecken och ”är” med likhetstecken.   

 

Forskare menar att det inte är någon ovanlighet att eleverna använder de matematiska symbolerna på ett 

ickekonventionellt sätt (Anderberg, 1992; Nilsson, 2004; Svensson, 2006). Detta noterades även i 

Skolverkets analys av de nationella proven för matematik A år 2005 (Kristiansson & Rosengren, 2006). 

Att endast tre lösningar hamnat i denna kategori visar att de allra flesta i studien använt likhetstecknet på 

ett giltigt sätt och därmed visat förståelse för vad en ekvation är.  
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5.2 Resultat av uppgift 1 

Eftersom uppgift 1 var den enda uppgiften med färdiga svarsalternativ, redovisas den separat. Resultatet av 

svaren uppvisar vissa aspekter som enbart kan ses i denna fråga och inte i de öppna frågorna. 

 
Ett kvadratiskt bord har arean 256 dm2. Vilken/vilka av nedanstående ekvationer kan användas för att räkna ut 

bordets sida? 

A. 2562 x      B. 2564 x     C. 2562 x        D. 
2256 s              E. s2256   

 

1. Översättning/lösning med de båda ekvivalenta ekvationerna C & D    (5) 

2. Översättning/lösning med ekvation C eller D   (13) 

3. Översättning/lösning med ekvation A eller A & E (1:a grad)  (5) 

4. Översättning/lösning med ekvation B (1:a grad, koefficient 4)  (7) 

5. Översättning/lösning med ekvation A & C eller D & E (både 1:a- & 2:a grad) (6) 

6. Översättning/lösning med blandade alternativ (både 1:a- & 2:a grad, samt olika koefficient) (5) 

7. Icke besvarad fråga     (2) 

       Totalt: 43 

 

1. Översättning/lösning med de båda ekvivalenta ekvationerna C & D     

Endast 5 elever av 43 besvarade frågan med de båda svarsalternativen C & D. Dessa elever har översatt 

information i uppgiften med korrekta matematiska representationer. Eleverna kan översätta den obekanta 

storheten med både x  och s , vilket visar en förståelse för att val av symbol inte spelar någon roll. En 

annan kunskap som de visar är uppfattningen av en ekvation som ett objekt, där det är möjligt att läsa 

ekvationen både från vänster och höger det vill säga, det spelar ingen roll om ekvationens vänsterled och 

högerled byter plats.  Likhetstecknet ses då som en relationssymbol och inte som en operator (Bergsten et 

al., 1997; Kieran, 1992; Persson, 2010). I figur 16 kan vi följa ett elevresonemang.  

 

 

Figur 16. Elevlösningen visar att eleven översatt texten med korrekt matematisk innebörd. 

Översättning har gjorts till två olika ekvivalenta ekvationer, där bland annat vänster- och högerled bytt 

plats samt där symbolen för den obekanta storheten sett olika ut. 

 

2. Översättning/lösning med ekvation C eller D   

Denna kategori fick den högsta andelen svar, vilket motsvarar ca 30 %. Eleverna har översatt 

informationen i texten på ett korrekta matematiskt sätt. Dock har de inte översatt till två olika ekvivalenta 

ekvationer, vilket visar på att svårigheter finns i att se hur den representation de valt även på andra vis kan 

representeras, det vill säga att ekvationerna 2562 x  och 
2256 s är ekvivalenta. 10 elever valde 

alternativ C och tre elever valde alternativ D. Anledningen till detta kan både ligga i att ekvationens båda 

led har bytt plats samt att eleverna inte är vana att se symbolen s  som representant för det okända talet 
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(Bergsten et al. 1997; Grønmo & Rosén, 1998; Persson, 2005, 2010). De elever som ser ekvationen som 

en process har svårt att acceptera att ett uttryck står i ekvationens högra led (Bergsten et al., 1997; Persson, 

2010). 

3. Översättning/lösning med ekvation A eller A & E (1:a grad)   

Samtliga fem elevsvar på denna uppgift visar på missuppfattning av det matematiska symbolspråkets 

uttryckssätt när man multiplicerar två okända tal med varandra. De har alla skrivit i sina förklaringar att de 

tagit ”sidan gånger sidan” när de löst uppgiften, men sedan har de representerat detta felaktigt med x2  i 

stället för 2x . Översättningen av ordet ”gånger” visar på missförstånd av nyckelord som representerar en 

matematisk operation. 

 

4. Översättning/lösning med ekvation B (1:a grad, koefficient 4)   

Ca 16 % av eleverna har valt detta svarsalternativ. I de två beskrivande frågorna framkommer att eleverna 

har tänkt omkrets i stället för area. Översättningen har gjorts med resonemang att om man multiplicerar 4 

med sidans längd så får man det sammanlagda, alltså gäller B. 2564 x , se figur 17. Dessa elever har 

begreppsmässigt blandat ihop area och omkrets, fastän en areaenhet stod skriven i uppgiftstexten.   

 

 

Figur 17. Eleven har blandat ihop begreppen area och omkrets. 

 

5. Översättning/lösning med ekvation A & C eller D & E (både 1:a- & 2:a grad)  

Gemensamt för denna kategori är uppfattningen att x2 samt 2x betyder/representerar exakt samma sak. 

Att eleverna resonerar på detta sätt framkommer tydligt av den beskrivande frågan, där de ska förklara hur 

de har tänkt, se figur 18. 

 

 

Figur 18. Exemplet visar att eleven uppfattar x2 och 
2x som samma sak. 

 

För att för läsaren förtydliga skillnaden mellan denna kategori och kategori nummer tre så är det så, att här 

anser eleverna att x2  och 2x  är exakt samma sak, medan de i kategori tre tror att representationen för ett 

tal multiplicerat med sig själv är x2 . Dessa elever kan misstänkas sakna en ”inre bild” av uttryckens 

innebörd, till exempel geometrisk tolkning och betydelse. 
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6. Översättning/lösning med blandade alternativ (både 1:a- & 2:a grad, samt olika koefficient)  

I denna kategori hamnar de elevsvar som blandat ihop både första- och andragradsekvationer samt att ett 

av alternativen är B. ( 2564 x ). I detta fall sker inte bara ett missförstånd att 22 xx   utan elevernas 

valda svar visar på att 224 xxx  .  
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5.3 Översikt över strategier vid översättningsmomentet 

Nedan följer två tabeller (Tabell 3; Tabell 4) varav den första visar hur olika översättningsstrategier använts 

vid de olika uppgifterna och den andra visar en frekvenssamanställning för varje typ av 

huvudkategori/underkategori. Det är inte möjligt att ur första tabellen utläsa hur många elever som 

använder de olika strategierna per uppgift. Ett kryss markerar endast att ett visst tillvägagångssätt vid 

översättningen använts. 

Tabell 3. Översikt över vilka strategier/tillvägagångssätt som använts vid de olika uppgifterna (se bilaga 1). 
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1 X    X       

2 X    X   X  X X 

3 X  X X X     X  

4 X X X      X X  

5 X  X    X   X  

6 X    X X    X  

7 X X      X  X  

8 X  X       X  

 

Tabell 4. Frekvenssammanställning över användandet av strategier/tillvägagångssätt för varje typ av 

huvudkategori/underkategori 

Tillvägagångssätt i översättningsmomentet Frekvens 

Studerar samtliga villkor 33 

Tecknar förstagradsekvation – Fokus på en faktor 23 

Tecknar förstagradsekvation – Fokus på del av samband 45 

Tecknar förstagradsekvation – Misstolkning av ord 19 

Tecknar förstagradsekvation – Matematisk missuppfattning av signalord 17 

Tecknar andragradsekvation – Missförstånd av sammanhang 10 

Tecknar andragradsekvation – Samband som inte fungerar 5 

Tecknar andragradsekvation – Ordagrann översättning 10 

Tecknar tredjegradsekvation – Matematisk missuppfattning av signalord 13 

Tecknar uttryck 19 

Tecknar ickekonventionell ekvation 3 

Summa 197 
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6 Diskussion 

Diskussionskapitlet delas in i fem olika delar. I första delen förs en allmän diskussion om sådant som 

kommit fram i studien och som är av värde att lyfta fram. I andra delen sammanfattas kort de väsentligaste 

slutsatserna av den insamlade och analyserade datamängden med utgångspunkt från studiens 

frågeställningar. I tredje delen tas didaktiska konsekvenser upp som en följd av slutsatserna av resultatet. I 

fjärde delen förs en metoddiskussion genom att konstruktivt granska undersökningsmetoden och den egna 

insatsen. I femte delen presenteras förslag på fortsatt forskning inom området.  

6.1 Allmän diskussion 

Först och främst måste konstateras att resultaten av den analyserade datamängden klart och tydligt visar att 

eleverna i denna studie har svårigheter med att översätta textade uppgifter till andragradsekvationer. Detta 

ses på att andelen korrekta lösningar är låg, samt att frekvensen på de kategorier som innehåller någon 

form av missuppfattning över hur översättningen går till är hög. Dessutom var endast 197 av 301 (65 %) 

lösningar av sådan karaktär att de kunde användas i studiens syfte. Detta betyder att 35 % av alla uppgifter 

som lämnats in inte var i närheten av någon form av översättning till ekvation.  Nilsson (2004) visar också 

ett liknande resultat, när elever översätter textuppgifter till förstagradsekvationer. Att vissa elever har svårt 

för att teckna ekvationer kan enligt Bergsten et al. (1997) tyda på att de inte har tillräcklig förståelse för 

bokstavssymboler och likhetstecknets betydelse. Det skulle kunna vara så att de eleverna fortfarande 

befinner sig på nivå 1 och 2 i Quinlans gradvisa utvecklingsnivåer av elevernas symbolförmåga (Bergsten et 

al., 1997; Persson, 2005; 2010).   

 

Många av de elever som inte besvarat frågor menar att det är svårt att ”reda ut” de olika delarna i texten, 

speciellt att bestämma vad som ska sättas till x . Dessa elever har inte anammat algebra som 

problemlösningsverktyg, det vill säga hur de kan använda algebra för att ta reda på det man ännu inte vet 

(Persson, 2010). Gunnarsson och Sönnerhed (2013) skriver om att elever har svårt att ”se” vilken enhet 

det som efterfrågats har samt att se vad som är kvantifierbart. Ju mer innehållsrik den textade uppgiften 

var, desto mindre målande kommentarer framkom om vad det var som var svårt i uppgiften. En tolkning 

av de sparsamma kommentarerna ju mer svårighetsgraden ökar kan vara att förståelsen av problemet blir så 

knapp att det till och med blir svårt att i ord formulera vad som är svårt. Uppgifter som inte har någon 

kontext kan vara svåra för eleverna att lösa, då de inte har möjlighet att projicera tankarna på någon 

praktisk situation (Capraro & Joffrion, 2006).  

 

Att elever har svårt att göra om verbala situationer till algebraiska uttryck visas även i andra 

undersökningar (Aliu, 2006; Bednarz et al., 1996; Bernardo & Okasaki, 1994; Capraro & Joffrion, 2006; 

Doru & Koklu, 2011; Koedinger et al., 2008; Nilsson, 2004; Olteanu, 2000; Svensson, 2006). Tidigare 

forskning om översättning till algebraiska uttryck och förstagradsekvationer har visat sig utgöra problem 

för eleverna och denna studie visar att svårigheterna även finns för översättning till andragradsekvationer. 
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Dessutom ökar svårigheterna ytterligare med ”fler dimensioner”(det vill säga, andra kategorier) när steget 

till andragradsekvationer tas.  

 

Att andelen inlämnade svar absolut var högst på fråga 1, vid färdiga svaralternativ och inte öppna frågor, 

tyder på att eleverna har svårt att göra om en text till ett matematiskt uttryck. Andra undersökningar som 

gjorts pekar också på en ökning i svarsfrekvensen, då färdiga svarsalternativ vid översättningsproblem 

redan finns givna i uppgiften. Duru och Koklu (2011) menar att detta visar på att eleverna har svårt att 

själva formulera den matematiska ekvationen som ska representera den givna texten i problemet. Eleverna 

har både svag matematisk läsförståelseförmåga samt svårigheter i att uttrycka sina tankar med matematiskt 

symbolspråk, vilket även konstateras av Kieran (1992). I övrigt så tenderar svarsfrekvensen att sjunka ju 

mer ”komplicerad” uppgiften blir, det vill säga desto mer information som ges i texten och som ska ingå i 

det samband som ska tecknas. Detta menar även Aliu (2006), Grønmo (1999a), Koedinger och Nathan 

(2004) samt Koedinger et al. (2008). 

6.2 Kort sammanfattning och slutsatser av data 

Hur översätter gymnasieelever som läser matematik 2b textade problem till andragradsekvationer?  

I denna studie har det visat sig att uppfattningarna om hur översättningen från textuppgift till 

andragradsekvation går till kan sammanfattas i sex olika kvalitativt skilda huvudkategorier, vilka är 

Studerar samtliga villkor, Tecknar förstagradsekvation, Tecknar andragradsekvation, Tecknar 

tredjegradsekvation, Tecknar uttryck samt Tecknar ej konventionell ekvation. Huvudkategorierna Tecknar 

förstagradsekvation, Tecknar andragradsekvation och Tecknar tredjegradsekvation har delats upp i 4, 3 

respektive 1 underkategorier som beskriver hur översättningen av texten har gått till. Att samtliga 197 

elevlösningar kunnat delas in i det framtagna kategorisystemet med begränsade kategorier, tyder på att 

många av eleverna tenderar att ha liknande associationer och tankegångar om hur översättningen till 

andragradsekvationer ska göras. För att vara en andragradsekvation, måste en produkt av två uttryck med 

den obekanta storheten tecknas. Eleverna i denna undersökning har visat tendenser på att detta är svårt i 

och med att relativt många (104 av 197, det vill säga cirka 53 %) av elevlösningarna är tecknade ekvationer 

av första graden. De olika anledningarna till varför det blivit förstagradsekvationer härrör från hur 

översättningen gått till, det vill säga hur eleverna tolkat och förstått uppgiftstexten. För det första finns de 

elever (cirka12 % av elevlösningarna) som endast översatt texten med fokus på de tal som relaterar till en 

faktor. För det andra finns de (cirka 23 % av elevlösningarna) som endast har översättningsfokus på en 

liten del av det totala sambandet. För det tredje har vissa elever (cirka 10 % av elevlösningarna) misstolkat 

ord i texten och för det fjärde visar cirka 9 % av elevlösningarna att det finns elever som har 

missuppfattningar om hur den matematiska översättningen av signalord ska göras. 

Cirka17 % av elevlösningarna visar att det finns elever som har läst och översatt uppgiftstexterna till 

andragradsekvationer på ett sådant sätt att den matematiska innebörden stämt överens med samtliga 
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villkor i texten. Övriga lösningar som var av andra graden (cirka 13 %) visar på översättningar av tre olika 

slag. Det finns elever (cirka 5 % av elevlösningarna) som läst och missuppfattat själva sammanhanget i 

texten. Det finns också elever (cirka 3 % av elevlösningarna) som av textinformationen leds att välja ett 

samband som inte går att använda för att få fram den obekanta storheten för att det valda sambandet 

innehåller två obekanta storheter. Dessutom finns elever (cirka 5 % av elevlösningarna) som gjort 

översättningen ordagrant och inte med matematisk logik. 

Cirka 7 % av elevlösningarna är tecknade ekvationer av tredje graden, vilket visar att elever i 

översättningen haft missuppfattningar om hur den matematiska översättningen av signalord ska göras. 

Cirka 10 % av lösningarna är enbart tecknade uttryck, där endast ett litet fragment av textens helhet har 

översats och inte någon relation. Tre elevlösningar visar att det förekommer elever som läser texten på ett 

sådant sätt att översättningen inte blir en konventionell ekvation.  

Kort kan sägas att när elever får i uppgift att översätta en verbal text som beskriver ett samband av andra 

graden, så översätter eleverna texten på olika kvalitativa sätt så att lösningarna både blir förstagrads- 

andragrads- och tredjegradsekvationer samt även uttryck och icke konventionella ekvationer. 

Vilka olika typer av svårigheter finns i översättningsmomentet? 

Arbetets båda frågeställningar hänger naturligt samman och går in i varandra. Svaren på den första 

frågeställningen genererar logiskt sett svaren till den andra frågeställningen. Genom att se hur eleverna 

gjort översättningen från verbalt språk till symbolspråk kan man identifiera vari svårigheterna i 

översättningsmomentet ligger.  

Fyra olika svårigheter hittades genom att studera de lösningar som var förstagradsekvationer. För det första 

har elever svårt för att ställa upp en likhet som innehåller det okända tal som de från början utgått ifrån. 

Detta visar sig då elever många gånger bara fokuserar på den ena av två faktorer och ”glömmer” den andra. 

Eleverna ser inte att det ursprungliga x :et ska vara med i likheten. Många likheter som ställts upp 

innehåller endast en av två faktorer.  Den andra svårigheten som visat sig är att elever inte kan ”se” 

uppgiftens totala sammanhang och innebörd. Flertalet elevlösningar är tecknade förstagradsekvationer på 

endast ett litet fragment/något påstående i texten. En tredje svårighet är att kunna översätta det skrivna 

språket till rätt matematisk innebörd av de ord som står. Sista och fjärde svårigheten som gör ekvationen 

till en förstagradsekvation (och även en tredjegradsekvation) är att eleverna inte kan representera vissa 

signalord med korrekta matematiska symboler. 

Tre olika svårigheter i översättningsmomentet upptäcktes genom att studera de ekvationer som var av 

andra graden. Ett problem som visat sig är att elever kan missförstå hela sammanhanget i texten. Till 

exempel har elever i varje steg i en tänkt funktionsmaskin relaterat tillbaka till det ursprungliga x -värdet i 

stället för att låta funktionsmaskinen bearbeta uttrycken steg för steg. Ett annat problem, dock inte så 
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frekvent förekommande, är att elever har svårt för att välja rätt samband till den information som ges i 

texten. Det är viktigt att välja det samband som gör att en ekvation med endast en obekant storhet kan 

tecknas, om ekvationen ska kunna användas för att få fram det okända talet. Vissa elever har valt 

ekvationssamband som innehåller flera obekanta storheter. Ytterligare problem som visat sig är att elever 

översätter texten ordagrant och inte med matematisk logik. 

Vissa elever har även problem med att se att texten i uppgiften beskriver ett samband som kan tecknas med 

en ekvation. Elevlösningar visar att många endast har tecknat uttryck i stället för ekvationer. En ytterst 

liten andel elevlösningar visar att elever även har svårt för relationstecknets innebörd. Det syns genom att 

de tecknat ickekonventionella ekvationer. 

I frågan med de fasta svarsalternativen framkom även att elever har svårigheter med att känna igen olika 

ekvivalenta uttryck, där ekvationens båda led har bytt plats samt där utseendet på den okända storheten 

ändrats. Dessutom framkom i denna uppgift att det finns elever som har uppfattningen att 2x och x2  står 

för samma sak. 

Kort sagt kan sägas att svårigheter i översättningsmomentet dels består av att förstå den matematiska 

innebörden i texten och dels av att kunna representera de olika delarna med ett korrekt matematiskt 

symbolspråk. Svårigheter finns också med att se problemets alla delar samt att relatera delarna rätt i det 

stora övergripande sammanhanget. 

6.3 Didaktiska konsekvenser 

Min förhoppning med denna studie är att lärare ska få större förståelse för hur gymnasieelever som läser 

matematik 2b översätter textade uppgifter till andragradsekvationer samt vilka svårigheter som uppstår i 

översättningsmomentet. 

Kännedom om de olika uppfattningar som finns när det gäller översättning till andragradsekvationer 

underlättar arbetet för lärare att snabbare identifiera felföreställningar och hjälpa eleverna vidare mot 

gångbara tankebanor. Studiens resultat visar bland annat att elever har brisande förståelse för innebörden 

av ord, begrepp och meningar i den verbala representationen. Detta skulle kunna förebyggas om läraren 

görs medveten om språkets centrala betydelse (Capraro och Joffrion, 2006; Grønmo, 1999a). Jag tror 

därför att det är viktigt för lärare att öppna upp och stimulera den muntliga aktiviteten i klassrummet till 

förmån för god begreppsförståelse. Att sätta ord på uppgiftens olika delar samt totala innebörd tror jag kan 

hjälpa eleverna till en bättre förståelse av hur ekvationer ska tecknas. Studien visar att eleverna behöver 

träna sin matematiska läsförståelse för att kunna se alla delar i problemet samt hur delarna hänger ihop. 

Detta kan göras genom att eleverna får träna på att göra om problemtexten till sitt eget språk (Grønmo, 

1999a; Duru & Koklu, 2011) så att de förstår vad som frågas efter, hur informationen i texten ska 

användas samt hur samtliga delar ska relateras (Polya, 1988). 
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Slutsatsen av studien är alltså att det skulle vara fördelaktigt om undervisningen har inslag av träning för 

eleverna i att ”se” hur rätta räkneoperationer väljs till orden i texten samt hur signalord kan ha olika 

betydelse beroende av vilken kontext de ingår i. Ett exempel på sådant signalord som eleverna kan ha svårt 

för är ”mer än”. Ett bra sätt för att reda ut och förstå innebörden i problem tror jag är att låta eleverna 

diskutera och resonera med varandra. Jag tror även att det är viktigt att läraren är med under 

diskussionerna för att vägleda eleverna genom att ställa ”rätt” didaktiska frågor som utmanar befintliga 

tankestrukturer, så att eleverna själva inser brister i resonemang och behovet av nya ansatser i lösandet. 

Studien pekar även på vikten av att lärare hjälper eleverna genom att visa lämpliga strategier i hur man gör 

för att reda ut innehållet i en text, hur man på olika sätt kan göra antaganden över vad den okända 

storheten ska vara och hur valen man gör kan spela roll för svårighetsgraden i uppgiftens fortsatta lösning 

(Möllehed, 2001; Polya, 1988). En annan viktig förmåga som jag tror att eleverna har stor nytta av är att 

kunna reflektera över den ekvation som de tecknat (Capraro & Joffrion, 2006) för att på så vis hitta 

eventuella fel. I och med att många elever i studien tecknat ekvationer som inte stämmer överens med de 

uppställda villoren i texten, kanske en hel del av dessa ekvationer skulle omprövas med nya ansatser efter 

att eleverna reflekterat över innebörden av de första ekvationerna de tecknat och upptäckt att de inte 

stämmer. Troligtvis behöver eleverna mer träning i att kunna sätta ord på vad de tecknat och fundera över 

relevans och rimlighet. Har hänsyn tagits till alla villkor i texten? Stämmer de givna förutsättningarna? Har 

termerna samma enhet? Leder den tecknade ekvationen till att den eftersökta storheten kan bestämmas?  

Att i en undersökning få fram tendenser som visar på att svårigheter med symboler finns, gör det mer 

motiverat och behövligt för lärare att väva in moment och diskussioner i undervisningen som underlättar 

och utvecklar en objektbaserad syn på symboler och dess användning. För att ”komma över” de hinder och 

svårigheter som finns i översättningsmomentet tror jag att det är bra om lärare visar eleverna många olika 

varianter på exempel där svårigheterna ”byggs in” på ett systematiskt sätt så att eleverna själva får vara med 

att uppleva och upptäcka de fällor som annars är lätta att gå i. 

 

Detta arbete fokuserar endast på översättningsfasen i den algebraiska cykeln, men min personliga 

uppfattning om algebran är att om den ska kännas meningsfull och oumbärlig för eleverna, krävs att de får 

arbeta med alla tre faser i cykeln. Jag tror att det är först när man har förståelse för hela kedjan och 

färdighet i att använda den som insikten om algebrans funktion som värdefullt och effektivt redskap 

infinner sig. Lärare måste planera sina exempel noga för att underlätta att dessa insikter uppnås. Precis som 

Anderberg (1992) säger, tror jag att lärare måste gå systematiskt till väga och verkligen motivera för 

eleverna syftet med att kunna ställa upp en ekvation. Läraren kan även välja att presentera problem i 

situationer som eleverna känner till, för att de ska få känna att de inte bara löser problemen för själva 

lösandets skull, utan att kunskapen kan användas till något vettigt.  

Sammantaget är det viktigt att ge eleverna bra förutsättningar för att kunna översätta genom att ge dem 

goda grunder i ”symbollära”, ” matematiskt språkbruk” och ”matematisk läsförståelse”. Mer övning behövs 

för eleverna i att växla mellan olika representationsformer och uttrycksformer så att de känner sig bekväma 
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med det och kan göra det på ett gångbart och effektivt sätt (Bergsten et al., 1997; Grønmo & Rosén, 

1998; Persson, 2005, 2010). Förmågan att kunna känna igen en ekvation skriven på olika ekvivalenta sätt 

är en stor fördel om man ska lyckas. Lärare kan medvetet träna eleverna i detta genom att dels använda 

olika utseende på den obekanta storheten, kasta om vänster och höger led i ekvationen samt uttrycka de 

olika leden med mer eller mindre utvecklade uttryck. Mer tid borde, enligt studiens slutsatser, ägnas åt att 

eleverna ska lära sig att se en ekvation som ett objekt (Persson, 2010) och inte som en process. Att ha 

förståelse för att en ekvation kan läsas från båda håll tror jag skulle underlätta för eleverna när de i 

uppgifter ska välja ut flera ekvivalenta uttryck för en och samma situation (som till exempel i uppgift 1). 

Resultatet visar vidare att mer undervisning bör ägnas åt att ge eleverna bra begreppslig förståelse för den 

notation som används för att representera olika räkneoperationer, exempelvis att xxx 2 och 

2xxx  . Läraren kan aktivt, medvetet och tydligt åskådliggöra, på så många sätt det går (exempelvis 

geometriskt), skillnaden mellan olika uttryckssätt. Eleverna behöver få ”inre bilder” av vad som utgör 

skillnader och likheter mellan olika begrepp/objekt.  

Vad gäller begreppsliga hopblandningar som visats sig vara en svårighet i denna studie, exempelvis av 

orden area och omkrets, kan det vara en god idé att låta eleverna skriva ”ordlistor” med de olika 

orden/begreppen. De kan också få skriva ner egna förklaringar med ord intill och göra egna exempel på 

hur orden samt begreppen används. Genom att aktivt arbeta med begreppen själv tror jag att de befästs 

mycket bättre än om den bara passivt skulle läsa ur en bok eller höras från en lärare. Olteanu (2007) tar 

upp dilemmat att lärare ibland förutsätter att eleverna kan vissa saker. Detta kan ske med vissa signalord, 

som kanske bara ses som ”vanliga ord i vårt språk” och blir på så sätt ett förgivettagande men som visar sig 

kunna ställa till problem i den matematiska översättningen (Duru & Koklu, 2011; Capraro & Joffrion, 

2006). Skaffar eleven sig fel definition av något begrepp eller tillfälligt blandar ihop begrepp, blir inte 

textproblemen lösta. 

Resultatet visar att mer tid bör läggas på översättningsmomentet. Som Kieran (1992) menar, tar de 

områden som tagit lång tid på sig att utvecklas under historiens gång, även tid för våra elever att tillägna 

sig. Viktigt för att lyckas med översättningen är även att eleverna kan tillämpa tidigare kunskaper i nya 

situationer. Eftersom det är allmänt känt att algebra är, och alltid har varit, en stötesten (Persson, 2005) 

för eleverna, tror jag att det är viktigt att undervisningen är välplanerad och byggd på den forskning som 

gjorts för att så mycket som möjligt främja god kunskapsutveckling. För att lärare ska få bättre förståelse 

för och vetskap om var tyngdpunkten i undervisningen bör ligga, är det av stor vikt att de på eget initiativ 

håller sig underrättad om aktuell forskning inom området. För en lärare är det ett viktigt inslag i 

kompetensen att veta hur eleverna uppfattar de fenomen som presenteras, då kunskaper om olika 

uppfattningar kan användas för att eliminera kritiska aspekter samt att känna igen individuella elevers 

föreställningar (Larsson, 1986). Forskningen har en betydande roll genom sin benägenhet att” hitta” och 

”ringa in” vari svårigheterna för eleverna ligger. Olteanu (2007) skriver att det sker en positiv utveckling i 

elevernas algebralärande när undervisningen fokuseras på tidigare identifierade svårigheter.   
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6.4 Metoddiskussion 

I metodkapitlet diskuterades en del av de för- och nackdelar som finns med att använda ett frågeformulär 

som undersökningsmetod. I denna metoddiskussion kommer fokus ligga på de aspekter som inte tagits 

upp tidigare. Hur metodinstrumentets uppgifter satts samman har haft stor betydelse för i vilken grad 

svaren på undersökningens frågeställningar nåtts. Vad gäller uppgifterna på frågeformuläret så valdes de ut 

så att de innehöll en bredd av variation, vilket innebär att eleverna har behövt ändra något i sitt 

tillvägagångssätt för var och en av uppgifterna. Detta har gett större förutsättning för en mer nyanserad 

bild av hur elever översätter textuppgifter till andragradsekvationer samt vilka svårigheterna tenderade att 

vara. Frågeformulärets utformning ansågs ge det tillräckliga underlaget för att kunna fånga in de olika 

uppfattningarna som elever i målgruppen har.  

Att första uppgiften är en fråga med färdiga svarslaternativ, kan ha påverkat elevernas svar i de övriga 

frågorna. Kanske andelen elever under kategorin ”tecknat uttryck” skulle varit högre om första frågan inte 

visat på hur färdiga ekvationer ska se ut? Nackdelen med färdiga svarsalternativ diskuterades i metoddelen.  

En nackdel med att sju av åtta frågor var av öppen karaktär kan ha gjort att vissa elever struntat i att lösa 

uppgifter för att öppna frågor kräver mer tankearbete än frågor med färdiga svarsalternativ.  Risk finns 

också för att eleverna inte är vana vid öppna frågor, och då hoppar över dem. 

   

Under dataanalysen infann sig en insikt som skulle kunna vara av intresse för fortsatt forskning. Det gäller 

de korrekta ekvivalenta svarsalternativen på uppgift 1; x2 = 265 och 265 = s2. En stor andel elever valde 

endast ett av alternativen och frågan som då uppstår är: Varför valdes inte det andra? Beror det på att 

utseendet (symbolen) på det okända talet är ett annat eller att ekvationens båda led har bytt plats? Att 

undersöka svårighetsgraden för de båda parametrarna skulle förhoppningsvis bidra med ännu en viktig del 

av elevernas uppfattningar av översättningsmomentet. 

 

Att så många av eleverna i undersökningsgruppen lämnade in fråga åtta obesvarad kanske inte bara har att 

göra med dess högre grad av problemlösning utan även att eleverna i slutet av frågeformuläret blev trötta 

och därför inte orkade slutföra eller ta sig an uppgiften. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om 

uppgiftsmängden varit mindre? En aspekt som aldrig kan kommas åt, är hur ”helhjärtade” elevernas 

engagemang i undersökningen varit, eftersom de var anonyma och inte fick ut någon ”positiv belöning” av 

undersökningen för egen del. 

 

Pilotstudien visade sig vara bra i det avseende som beskrivits i metoden, men resultatet av den visade sig 

vara något missvisande, då andelen besvarade uppgifter var mycket högre än hos undersökningsgruppen. 

Dataanalysen visade dock inte några tendenser på att någon av uppgifterna hade misstolkats av eleverna, 

utan det var avsaknad av matematiskt begreppsliga resonemang som var orsaken till uteblivna svar. 
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Att alla eleverna valde att vara med i undersökningen gör att resultatet blir mer pålitligt. Hade vissa/flera 

elever tackat nej till medverkan, hade resultatet kanske blivit missvisande på grund av att värdefulla 

uppfattningar kunnat gå förlorade.  Man kan då tänka sig att det är elever med vissa svårigheter och med 

stor förbättringspotential som väljer att avvika. Inga generella slutsatser kan dras av studien i och med att 

urvalet inte gjorts utifrån de premisser som krävs för att resultatet ska vara generaliserbart. Det är dock 

rimligt att tro att de olika uppfattningarna som hittats i arbetet även stämmer överens med och kan 

representera andra elevers uppfattningar vid översättning. En del slutsatser som dragits stöds även av andra 

forskares resultat, vilket visar på att slutsatserna förmodligen är giltiga och intressanta även utanför den 

undersökta gruppen.  

 

En möjlighet finns att det inre bortfallet hade blivit lägre med djupintervjuer i och med att de flesta oftast 

har lättare för att utrycka sig i tal än i skrift. Men detta kan inte konstateras då många elever kanske skulle 

känna sig pressade i situationen och inte få möjlighet att tänka i lugn och ro. Det skulle även kunna vara så 

att eleverna ”öga mot öga” känner ett krav på att prestera och då kanske svarat med chansningar som inte 

grundats i några logiska matematiska resonemang. Detta skulle ha bidragit till att sänka studiens validitet.  

 

Min egen insats i undersökningen bör, liksom val av metod, också synas och granskas kritiskt. En del av 

detta har diskuterats under metoddelen men lite kvarstår att redovisa här. Vid analysen av den insamlade 

datamängden har jag varit medvetenhet om vikten av att lägga min egen förförståelse åt sidan och inte låta 

det egna erfarandet färga och bana väg för tolkningen. Marton och Booth (2000) trycker på att det vid 

tolkningsarbetet vid en fenomenografisk studie är viktigt att helt sätta sig in i respondenternas perspektiv 

och göra sig förtrogen med det insamlade materialet. Trots vetskap och ambition om detta finns inga 

garantier för att mina tidigare kunskaper inom området inte kan ha påverkat tolkningen i någon grad. 

Som forskare gör man endast beskrivningar av det som framkommit ur analysen och de beskrivningarna 

talar egentligen inte om hur något är, utan bara hur det uppfattas vara (se metoddelen). Möjlighet finns att 

någon annan person som skulle få analysera samma datamängd skulle finna ett annat kategorisystem än 

det som beskrivs i denna studie, men förhoppningsvis hade innehållet i de olika kategorierna varit 

likvärdigt. Det faktum att en utomstående medbedömare samt de två undervisande lärarna deltagit i delar 

av analysarbetet och där vi i diskussioner kommit fram till hur det slutliga kategorisystemet ska 

presenteras, tyder på att så skulle vara fallet. Att en mättnad i det insamlade materialet nåtts är ett gott 

tecken på att alla uppfattningar inom undersökningsgruppen kommit upp till ytan och att metodvalet 

varit bra.  

Sammantaget tycker jag att ovanstående resonemang talar positivt för det resultat som framkommit ur 

undersökningen och en förhoppning finns om att de upptäckta elevuppfattningarna kan hjälpa andra 

lärare att planera en undervisning som i så stor utsträckning som möjligt underlättar elevernas förståelse för 

hur textade uppgifter kan översättas till andragradsekvationer.  
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6.5 Förslag på fortsatt forskning 

På grund av studiens begränsningar, samt att det under arbetets gång dykt upp frågor som skulle vara av 

intresse att söka svar på, ges här förslag på innehåll för möjliga framtida studier inom området. 

Naturligtvis skulle det vara intressant att göra en fördjupning av detta arbete genom att använda intervjuer 

som undersökningsmetod för att kunna gå på djupet i de olika elevuppfattningarna. Det skulle även vara 

engagerande att se hur olika undervisningsformer påverkar elevernas förmåga att översätta textade problem 

till matematiskt språk.  

Tänkas kan även att välja ut något specifikt ur denna studie och undersöka den aspekten för sig. Till 

exempel vad gör det så svårt för elever att kunna ”ta ut” olika ekvivalenta uttryck och förstå att de 

representerar samma sak? En annan möjlig undersökning skulle vara att ”vända på” frågeformuläret och 

undersöka tredje steget i den algebraiska cykeln, det vill säga ge eleverna de färdiga ekvationerna och be 

dem redogöra för sammanhang som skulle kunna beskrivas av de matematiska andragradsekvationerna.  

En analys av läromedel kanske kunde förklara varför eleverna har svårigheter med att översätta verbalt 

språk till ett matematiskt, liksom varför eleverna är så ”inkörda på” x  som symbol för den okända 

storheten och främmande för andra symboler som exempelvis s ?  

Listan kan göras lång och det viktigaste är att forskning ständigt sker så att goda förutsättningar finns att 

kunna ändra undervisningen åt det håll som behövs. 
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Bilaga 1 

Att teckna en ekvation 

 

1. Ett kvadratiskt bord har arean 256 dm
2
. Vilken/vilka av nedanstående ekvationer kan 

användas för att räkna ut bordets sida? 

 

A. 2562 x      B. 2564 x     C. 2562 x        D. 
2256 s  E. s2256   

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 

 

 

 

2. Skriv som en ekvation: kvadraten av x  är 500 mer än y . 

 

 

 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 

 



 

 
 

3. Skriv en ekvation där du använder variablerna H och S för att beteckna följande påstående: 

”Det finns S gånger så många hästar som skötare i ett stall” Använd H för antalet hästar och S 

för antalet skötare.  

 

 

 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En rektangels längd fås genom att dubblera höjden och därefter lägga till 3,0 cm. Rektangelns 

area är 65 cm
2
. Teckna en ekvation som kan användas för att beräkna rektangelns höjd.  

 

 

 

 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 



 

 
 

5. I en rätvinklig triangel är den ena kateten hälften så lång som hypotenusan och den andra 

kateten 4 dm kortare än hypotenusan. Teckna en ekvation som kan användas när man vill 

bestämma hypotenusans längd.  

 

 

 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på vilket tal som ska stå istället för 

frågetecknet så att resultatet i sista rutan stämmer. Kom ihåg att du inte behöver lösa 

ekvationen. 

 

  
 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 



 

 
 

7. Vid inköp av en vara sjönk priset om man beställde flera. Om man beställde x st., så blev det 

nya styckepriset på varan antal varor subtraherat från det ursprungliga priset 400. Vid ett 

inköp blev den totala kostnaden 40 000 kr. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda 

på hur många varor som beställdes. 

 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

 

 

 

 

 

8. En asfalterad rektangulär parkeringsplats med måtten 18×28 meter utökas runt om med en över allt 

lika bred asfaltsstrimma. Hur bred ska strimman vara om man vill att parkeringsplatsens area ska 

fördubblas? Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på svaret. 

 

 

 

Hur tänker du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårt? 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 

 

Tankegångar om frågeformulärets frågor 
 

1. Ett kvadratiskt bord har arean 256 dm2 . Vilken/vilka av nedanstående ekvationer kan användas för att 

räkna ut bordets sida? 

A. 2562 x      B. 2564 x     C. 2562 x        D. 2256 s  E. s2256   

 

Som konstruktör till uppgifterna finns en stor poäng med att ha en enkel uppgift först, så att eleverna får 

chans att komma igång på ett bra sätt. Uppgift 1 är den allra enklaste formen av en andragradsekvation, 

innehållande enbart en andragradsterm (på ena sidan likhetstecknet) och en konstant (på andra sidan 

likhetstecknet). Två av svarsalternativen är korrekta i denna uppgift. Detta för att se hur eleverna uppfattar 

ekvivalenta ekvationer, där höger och vänster led bytt plats, samt utseendet på det okända talet.  

 

2. Skriv som en ekvation: kvadraten av x  är 500 mer än y . 

 

Avsikten med uppgiften är att se hur eleverna förstår det matematiska språket, med de specifika orden 

”kvadraten av” och ”mer än”. Inspiration till uppgiften har hämtats från det nationella provet i matematik 

A vårterminen 2005.  Då var uppgiften av förstagradskaraktär (Skolverket, 2013). Intressant att notera är 

att endast 39 % av eleverna som skrev det nationella provet detta år klarade originaluppgiften. Enligt 

skolverket innehåller uppgiften två olika svårigheter fastän texten är mycket kort. Den ena svårigheten är 

att översätta ”500 mer än” till symbolspråk och den andra är att förstå vilket tal som är störst av x  och y . 

En vanlig feltolkning som eleverna gjorde var ”500 gånger mer”. Ett fåtal elever hade försökt att ge 

exempel genom att sätta in värden på x  och y , vilket ledde till en felaktig likhet. Andra elever hade 

försökt att översätta textuppgiften till matematiska symboler som ex. yx  200 . I de två sistnämnda 

fallen används de matematiska symbolerna på ett icke-konventionellt sätt och likhetstecknets betydelse 

missbrukas (Kristiansson & Rosengren, 2006).  

 

3. Skriv en ekvation där du använder variablerna H och S för att beteckna följande påstående: 

”Det finns S gånger så många hästar som skötare i ett stall” Använd H för antalet hästar och S för antalet 

skötare.” 

 

Inspiration till denna uppgift kommer från ett välkänt klassiskt matematikproblem som bygger på ett så 

kallat ”omvänt samband”. Ursprungsuppgiften blir dock inte en andragradsekvation, då det enligt den 

finns ”sex gånger så många studenter som professorer på ett universitet”. En svårighet med uppgifterna är 

att de inte går att översätta ordagrant ord för ord. Situationerna är beskrivna med ord på ett sätt som 

medför att man förleds att ställa upp ett felaktigt samband. I ursprungsuppgiften medför ordagrann 

översättning det felaktiga sambandet PS 6 , istället för det korrekta SP 6 . Enligt Capraro och 

Joffrion (2006) visas i denna typ av uppgift (med ”omvänt samband”) om eleverna ställer upp ekvationen 

enligt texten processuellt eller begreppsmässigt. Texten i uppgiften är vardaglig och har en betydelse. 



 

 
 

Eleverna kan i huvudet ”se” hästarna och skötarna och därmed bli hjälpta i sitt tänkande. Detta till 

skillnad från uppgift 2, där siffrorna inte får någon visuell innebörd.  

 

4. En rektangels längd fås genom att dubblera höjden och därefter lägga till 3,0 cm. Rektangelns area är 65 

cm2. Teckna en ekvation som kan användas för att beräkna rektangelns höjd.  

 

Uppgiften har valts för att andragradsekvationer är mycket tillämpbara när det gäller att lösa geometriska 

problem. De flesta textuppgifterna i elevernas läromedel var också av geometrisk karaktär. En förutsättning 

för att kunna ställa upp en korrekt ekvation är att eleverna först och främst måste inse vilken enhet det 

efterfrågade har samt vad det är i texten som kan översättas till något ”mätbart”. Sedan krävs förståelse av 

de matematiska begreppen, som ex. ”dubblera”, ”lägga till” och ”area”. Därefter ska delarna relateras 

tillvarandra i det samband som finns beskrivet i texten. Denna ekvation kommer innebära att ett uttryck 

med x (den obekanta termen) endast kommer finnas i ekvationens ena led och på den andra sidan 

kommer konstanten 65 att stå. Uppgiften är tagen från läromedlet ”Matematik för gymnasiet-exponent 

2b” (Gennow, Gustafsson & Silborn, 2012). Andragradsekvationen tecknas enligt texten i implicit form. 

5. I en rätvinklig triangel är den ena kateten hälften så lång som hypotenusan och den andra kateten 4 dm 

kortare än hypotenusan. Teckna en ekvation som kan användas när man vill bestämma hypotenusans 

längd.  

 

Även denna typ av geometriuppgift löses med hjälp av uppställning av en andragradsekvation. Kopplingen 

mellan andragradsekvation och geometriskt problem är i detta fall användningen av Pythagoras sats. 

Tecknandet av denna ekvation innebär att ett uttryck med obekant kommer att finnas i båda led av 

ekvationen, vilket inte var fallet i föregående uppgift. Enligt Gunnarsson och Sönnerhed (2013) blir 

översättningsproblemen större för eleverna ju mer komplicerade uttryck man ber dem att konstruera. 

Uppgiften är tagen från matematikbanken.  

 

6. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på vilket tal som ska stå istället för frågetecknet så 

att resultatet i sista rutan stämmer. Kom ihåg att du inte behöver lösa ekvationen. 

 

  
 

Avsikten är att undersöka elevernas förståelse för det matematiska språket, dvs. översättning från 

matematiska ord till symboler. Hur översätter eleverna ”multiplicera talet med sig själv?” Denna ekvation 

kan tecknas processuellt eftersom räkneoperationerna uttryckligen står i den ordning de ska utföras. 

Eleverna behöver bara” läsa och göra” och ingen begreppslig förståelse för texten behövs (Capraro & 

Joffrion, 2006). Inspiration till uppgiften kommer från Kängurutävlingen, Cadet gymnasiet (2004). 



 

 
 

Kristiansson och Rosengren (2006) har använt sig av originaluppgiften (med färdiga svarsalternativ) i sin 

undersökning och ingen av eleverna valde att teckna en ekvation för att komma fram till rätt svar.  

 

7. Vid inköp av en vara sjönk priset om man beställde flera. Om man beställde x st., så blev det nya 

styckepriset på varan antal varor subtraherat från det ursprungliga priset 400. Vid ett inköp blev den totala 

kostnaden 40 000 kr. Teckna en ekvation som kan användas för att ta reda på hur många varor som 

beställdes. 

Anledningen till att denna uppgift valdes med, är att texten i problemet har en vardagsnära karaktär och 

att enheten som ekvivalensen ska uttryckas i är kronor och inte någon längdenhet. Eleverna måste förstå 

innebörden av problemet för att kunna teckna en korrekt ekvation. En riktig begreppslig förståelse krävs i 

och med att texten inte går att översätta ordagrant. Att den totala summan anges, gör det lättare att hitta 

sambandet.  Inspiration har hämtats från läromedlet ”Matematik 4000, blå” (Alfredsson et al., 2007).  

Andragradsekvationen kommer att tecknas i implicit form. 

8. En asfalterad rektangulär parkeringsplats med måtten 18×28 meter utökas runt om med en över allt 

lika bred asfaltsstrimma. Hur bred ska strimman vara om man vill att parkeringsplatsens area ska 

fördubblas? Teckna en ekvation som kan användas för att få reda på svaret. 

Inspiration till uppgiften har hämtats från Olteanus (2007) doktorsavhandling ”Vad skulle x kunna vara?”. 

Det visade sig att många elever kunde urskilja delarna i uppgiften men inte relatera dem till varandra och 

till helheten (Olteanu, 2007). Uppgiften är lite speciell i sin karaktär, då den kräver djupare 

problemlösningsförmåga än de övriga uppgifterna. Mer arbete måste läggas i att tolka beskrivningarna i 

problemtexten, hitta strukturen och det rätta sambandet, dvs. riktiga begreppskunskaper behövs. 

Ekvationen kommer att tecknas i implicit form och det är första uppgiften där två parentesuttryck ska 

multipliceras med varandra. 

I det stora hela erbjuds eleverna på detta frågeformulär åtta olika uppgiftsvarianter med olika aspekter på 

att teckna en andragradsekvation.  

 

 


