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Abstract 
The aim of this thesis is to look for signs of students’ understanding of algebra by studying how 
they make the transition from arithmetic to algebra. Students in an Upper Secondary class on the 
Natural Science program and Science and Technology program were given a questionnaire with a 
number of algebraic problems of different levels of difficulty. Especially important for the study 
was that students leave comments and explanations of how they solved the problems. According 
to earlier research, transitions are the most critical steps in problem solving. The Algebraic Cycle is a 
theoretical tool that can be used to make different phases in problem solving visible. To formu-
late and communicate how the solution was made may lead to students becoming more aware of 
their thought processes. This may contribute to students gaining more understanding of the dif-
ferent phases involved in mathematical problem solving, and to students becoming more success-
ful in mathematics in general.  
    The study showed that the students could solve mathematical problems correctly, but that they 
in just over 50% of the cases, did not give any explanations to their solutions. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att söka indikationer på elevers förståelse i algebra genom att studera hur de 
gör övergången från aritmetik till algebra. Elever i en gymnasieklass, på naturvetenskapliga och 
tekniska programmen, fick en enkät med ett antal algebraiska uppgifter av skiftande karaktär och 
svårighetsgrad. Speciellt viktigt för studien var elevernas kommentarer och förklaringar till hur de 
löst dessa uppgifter. Enligt tidigare forskning är övergångarna mellan olika faser i problemlösning 
de mest kritiska stegen. Den algebraiska cykeln är ett teoretiskt verktyg som kan användas för att 
synliggöra de olika faserna vid lösandet av algebraiska problem. Att formulera och kommunicera 
hur lösningen går till, kan leda till att eleven blir medveten om sina egna tankegångar. Detta kan 
bidra till att elever får mer förståelse för olika moment som ingår i lösandet av matematiska upp-
gifter och bidra till att de blir mer framgångsrika i ämnet matematik.  
    Studien visade att eleverna kunde lösa matematiska uppgifter korrekt, men att eleverna i drygt 
50% av fallen inte lämnade någon förklarande text till sina lösningar.   
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1. Inledning 
 

Att göra beräkningar och lösa problem kan göras verbalt genom resonemang, men om resone-
manget är omfattande kan det bli svårt att bearbeta och ännu svårare att få en klar och fullständig 
överblick. ”En grundtanke i matematiken är att man ska kunna utgå från ett problem formulerat i 
text eller bild och överföra detta till siffror eller bokstäver” (www.lararnasnyheter.se, 2010: Sten-
dahl). Med hjälp av siffror och bokstäver går det att få struktur och skapa överskådlighet av ett 
problem. Vidare är det också viktigt att kunna återföra en lösning på ett problem till text och 
resonemang som en kontroll på att den erhållna lösningen är korrekt. Övergångarna mellan olika 
representationsformer kan vara svåra och krävande (www.lararnasnyheter.se, 2010:Stendahl).  
 
                                           
  
                          
 
 
 
 
Att räkna med bokstäver faller inom den gren av matematiken som kallas algebra. Det algebraiska 
symbolspråket är ett kraftfullt verktyg som behövs för vidare studier inom matematiken (Berg-
sten et al. 1997:9; Pedersen, 2013:1; Lu, 2009:1) men som ovanstående citat förmedlar är det nöd-
vändigt att veta och förstå vad som ligger bakom symbolerna. Utan tankeverksamhet kan det bli 
ett ”skyfflande och manipulerande av bokstäver” som inte ger någon djupare förståelse 
(www.skolverket.se, 2012:Kling). Övergången från retorisk till symbolisk matematik är ett kognitivt 
språng och kan vara ett svårt steg, speciellt om de grundläggande kunskaperna inte är tillräckliga 
(Hatami, 2007:7; af Ekenstam, 1985/86:13). Det är inte ovanligt att man gör grundläggande fel när 
man går från numerisk räkning till symbolisk (Albertsson, Johansson, Oscarsson & Tengstrand, 
2003:14).  
    Sfard och Linchevski (1994:87 i Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997:21) har betraktat den 
historiska utvecklingen av algebra kopplad till individens begreppsutveckling. De menar att en 
individs algebraiska begreppsutveckling i stort följer den historiska, och att dess olika steg måste 
gås igenom i följd. Först ses algebra som generaliserad aritmetik i en operationell fas. Därefter går 
man vidare till den strukturella fasen, som delas in i algebra för fixa värden och sedan funktionell alge-
bra. Slutligen tar man steget till den abstrakta algebran. Att flytta fokus från processen till att se 
processen som ett objekt i sig kallar Sfard och Linchevski reification (reifikation). Ett kritiskt om-
råde i algebraundervisningen blir med det här synsättet övergångarna mellan faserna (Persson, 
2005:15).  
    
 Algebra är ett stort område som omfattar många olika moment och av olika svårighetsgrader, 
dessutom är algebra en grund och förutsättning för annan matematik (Pedersen, 2013:1; Lu, 
2009:1). Det är därför viktigt att ha ordentlig begreppsförståelse i algebra. Samtidigt uppfattas 
algebra av många som svårt (Sollervall, 2006:34). Om kommunikation i olika former inom mate-
matikinlärning är en nyckel till förståelse, så bör undervisningen innehålla detta. Att prata och 
skriva om de svåra momenten kan vara till stor hjälp för både elev och lärare då kommunikation 
kan spegla elevens tankar. Det gäller att ha överblick och att kunna knyta ihop olika moment för 
att inte förståelsekedjan ska brytas.  
     Hur går det till när eleverna gör dessa viktiga och kritiska  övergångar (Sfard och Linchevski, 
1994:87 i Bergsten et al. 1997:21)? Hur tänker de? – och kan kommunikation om matematik syn-
liggöra dessa tankar och övergångar för läraren och eleven? 
 
 

Much of the elegance of mathematics lies in sym-
bolism that allows us to manipulate complex ideas. 
However, without comprehension of the substance 
behind the symbolism, the memorization of sym-
bols is meaningless. (Hurwitz, 1990 i Olteanu, 2003:11) 
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Summan av arean av en kvadrat och 16 gånger kva-
dratens sida är 36.  
Hur stor är kvadratens area ? 
Hur lång är kvadratens sida? 
Tag hälften av 16. Du får 8. Multiplicera sedan 8 med 
sig själv. Då får du 64. Addera sedan 36 till 64. Då får 
du 100. Drag sedan roten ur 100. Den blir 10. Du får 
sedan sidan genom att från 10 subtrahera talet 8. 
Alltså är sidan 2 och kvadratens area är 4.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Den här studiens syfte är att söka efter möjliga indikatorer  på elevers förståelse av algebra. Där-
för kommer jag att ställa följande forskningsfrågor:  
Hur gör elever översättningen från aritmetik till algebra samt omformning och tolkning av 
algebraiska uttryck? Vilka matematiska begrepp använder sig eleverna av i sina lösningar? För att 
få svar på dessa frågor kommer jag att göra en litteraturöversikt av tidigare forskning och resultat 
på området, samt genomföra en empirisk undersökning. Avslutningsvis diskuteras resultaten av 
undersökningen med hjälp av tidigare forskning. 
 
 

 

2. Litteraturgenomgång 
Olika forskningsprojekt har testat olika teorier om vad det är som gör att algebra uppfattas som 
svårt av eleverna. I det här avsnittet ges en kort inledande presentation av algebra och därefter går 
jag igenom en del av vad forskningen kommit fram till. 
 

 
2.1 Kort om algebrans utveckling 
Från början var algebran retorisk vilket innebar att endast vanligt språk användes vid problem-
lösningen. Senare i historien kom den synkoperade algebran som använde förkortningar, som kun-
de bestå av en kombination av tal och bokstäver. I början av 1600-talet införde fransmannen 
Françoise Viète det algebraiska symbolspråk som vi använder idag (Bergsten et al.,1997:21).  
 
Den retoriska algebran består av dialog med argument och motargument, ett resonerande som 
steg för steg leder fram till en lösning. 
     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                         (Albertsson, Johansson, Oscarsson & Tengstrand, 2003:11) 
 
 
Den synkoperade algebran kunde se ut som följande: 2k + 3k = 5k där k står för kronor. Bok-
staven k är här inte en variabel och kan inte anta något värde, utan är endast en förkortning av 
ordet kronor. Hela uttrycket är en förkortning och en blandform (Hatami, 2008:45). 
 
Den retoriska uppgiften omskriven i det symbolspråk som vi använder idag skulle kunna se ut 
som följande: x(x+16) = 36 eller x2 + 16x = 36 (Albertsson et al., 2003:12).  
 
Detta sista uttryck (ekvation) är betydligt kortare än den retoriska dialogen trots att innebörden i 
de båda exemplen är densamma. Tack vare symbolspråket är det möjligt att reducera framställ-
ningen och få struktur och överskådlighet, vilket i sin tur kan underlätta lösandet av problemet. 
Vidare är det med hjälp av symboler även möjligt att generalisera uttryck så att det kan gälla för 
alla liknande problem.  
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2.2 Skolalgebra 
Den algebra som lärs ut i skolan är grundläggande och ska förbereda eleven för mer avancerad 
matematik. Symbolerna och bokstäverna som används är vad som skiljer algebra från exempelvis 
aritmetik och är i sig ett bevis för att det rör sig om algebra (Bergsten et al., 1997:13).  
 
Ett kort sammandrag ur Skolverkets kursplan för grundskola och gymnasium om syftet med äm-
net:  
 

  
 
 
 
 
 
                                                                             (Skolverket, 2011a:90; 2011b:63) 
  

Algebra introduceras tidigt i skolan och byggs sedan på för varje år i grundskolan och fortsätter 
vidare i gymnasiets kurser. En kort överblick och några utvalda exempel på innehåll ger att alge-
braundervisningen börjar i årskurs 1-3 med matematiska likheter, likhetstecknet samt enkla möns-
ter i talföljder, för att sedan byggas på med obekanta tal, algebraiska uttryck, formler och ekvatio-
ner i åk 4-9. Gymnasiets kurser Ma 2c – Ma 5 fortsätter utvecklingen mot en alltmer generaliserad 
och abstrakt algebra, bl.a. med moment som motivering och hantering av algebraiska identiteter, 
generalisering av matematikens lagar, algebraiska metoder och bevismetoder och slutar med sam-
band och förändring.  
       
 
Ett sätt att dela in skolalgebran är efter de aktiviteter som ingår vid arbetet med algebra, såsom 
översättning, symbolmanipulering och tolkning. Några grundläggande och nödvändiga kunskaper 
för att förstå algebra är bl.a. likhetstecknet (Bergsten et al., 1997:51,129), prioriteringsregler och 
negativa tal. Vidare fann Persson (2005:64) att betydelsen av god taluppfattning samt negativa 
och rationella tal inte nog kunde betonas som nödvändiga förkunskaper för att klara algebra 
framgångsrikt.  
 
 
I mitten av 1500-talet införde engelsmannen Robert Recorde den symbol vi idag känner som 
likhetstecken (=). Första gången det användes var i The Whetstone of Witte.  
 

   I will sette as I doe often in woorke use,  
   a paire of parralles, or Gemowe* lines of  
   one  lengthe, thus : ==,  bicause  noe  2,  
   thynges, can be moare equalle. 
   (Cajori, 1928:164)  
               (*ordet Gemowe betyder twin (tvilling) från latinets gemini) 

 
Likhetstecknet är en av de första matematiska symbolerna som elever kommer i kontakt med. 
Exempelvis kan det röra sig om ett aritmetiskt uttryck som 2 + 2. Då eleverna beräknar detta 
använder de likhetstecknet för att tala om att det ’blir”(är lika med) = 4. När eleverna lär sig alge-
bra får de lära sig att innebörden av likhetstecknet är att det som står till vänster om likhetsteck-
net är detsamma som det som står till höger. Den här förståelsen för likhetstecknet är nödvändig 
för ekvationslösning.  
     I aritmetiken används likhetstecknet för att tala om att du har beräknat något, men i algebra 
används det för att visa på relationer mellan tal och uttryck och för att generalisera. ”The equal 
sign really means having the same mathematical entity on each side, being expressed in a different way” 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med oli-    
ka uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfa-
renhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter 
och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas 
tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang 
samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. 
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(www.KSL.com, 2012:Wheeler). Med en ekvation, dvs. två uttryck på vardera sidan om ett likhets-
tecken, är det möjligt att bryta ut enskilda element och att få fram ett värde för detta. Likhets-
tecknet är därför grundläggande och mycket viktigt i algebraiska uttryck.  
 

Aktiviteten omformning består bland annat av manipulering eller omskrivning av algebraiska ut-
tryck. Ett exempel kan vara att bryta ut enskilda variabler eller symboler ur formler vilket medför 
att symboler måste flyttas om. Om den retoriska uppgiften (s.2) översattes till x(x+16) = 36, så 
skulle en omskrivning av denna kunna vara x2 + 16x = 36. För att bryta ut x används ekvations-
lösning i form av en andragradsekvation, exempelvis med den så kallade ’pq’- formeln.  
 

q
pp

x −







±−=

2

22
 

 
Ett exempel på aktiviteten tolkning och översättning är att tolka en text och sedan översätta den till 
ett algebraiskt uttryck med algebraiska symboler. Det förekommer även vid omformning av alge-
braiska uttryck eftersom det är nödvändigt att först tolka uttrycket och därefter omforma det, 
vilket i sig är en form av översättning. Det sker även en tolkning av själva resultatet eller lösning-
en av ett algebraiskt problem då detta kontrolleras eller testas. 
    De tidigare nämnda aktiviteterna kan knytas till de tre ovan nämnda kategorierna så att det för 
var och en av dessa finns tre aktiviteter: översättning, manipulering samt tolkning. Eftersom algebrais-
ka symboler är både meningsbärande och manipulerbara är det viktigt att eleven kan tydliggöra 
detta i de olika faserna (Bergsten, 2003:4) och för att få det hela att fungera ”… måste några olika 
steg länkas ihop” (Löfwall, 2008:42). 
 
 
2.3 Den algebraiska cykeln  
De olika faserna i algebra kan beskrivas med hjälp av den algebraiska cykeln (Bergsten et al., 
1997:49). För att utveckla goda kunskaper i algebra behöver eleven kunna röra sig fritt mellan 
olika representationsformer. Då denna kunskap är förankrad blir den funktionell och kan använ-
das i problemlösning (Bergsten et al. 1997:16). Varje fas i den algebraiska cykeln är lika viktig 
(Persson & Wennström, 2000:55) och har sin egen problematik (Bergsten et al. 1997:16). Var och 
en inbegriper någon form av översättning.  
 
                       En  situation (ofta ett problem formulerat  i verbal 
              uttrycksform)  kan översättas  till  ett algebraiskt  ut- 
              tryck (t.ex. en ekvation), som sedan kan manipuleras 
              (skrivas om  med hjälp av algebraiska  räkneregler).  
              Det algebraiska uttryck man då får kan sedan tolkas 
              i förhållande till den ursprungliga situationen, (lösn- 
              ingen till det ställda problemet).  

(Bergsten, 2003:4) 
     

Cykeln börjar med en händelse. I den retoriska uppgiften (s.2) är denna att bestämma area 
och/eller sida. Denna händelse översätts till algebraiskt symbolspråk. Det uttryck som då fås kan 
skrivas om och beräknas. Resultatet som erhålls måste sen tolkas för att avgöra om det är rimligt 
och om det stämmer med den ursprungliga frågan (Bergsten, 2003:4). I det här fallet erhålls två 
svar: 2 och -18. Eftersom det för kvadratens sida handlar om längd kan endast det positiva svaret 
användas.  
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   x + a 

         b     

Problemet givet i 

vanlig text.  

x(x+16) = 36 

x
2
 + 16x – 36 = 0 

Algebraiskt uttryck 

Svar: 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Den algebraiska cykeln med retorisk  uppgift 
 
 
Den algebraiska cykeln är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till att synliggöra och underlätta för 
eleverna att identifiera var någonstans i processen de befinner sig. För att behärska algebra eller 
att nå konceptuell förståelse krävs att eleven binder ihop de olika delarna till en helhet (Löfwall, 
2008:42). 
 
 
2.4 Svårigheter och missuppfattningar i algebra 
Många elever tycker att algebra är svårt. Enligt Bergsten et al. (1997:58) är ett av de svåraste mo-
menten för eleverna att översätta en uppgift given i vanlig text till en algebraisk representation. 
Bergsten (2003:12) pekar på problemet med att bokstäver och symboler står tillsammans och att 
det kan vara svårt för eleverna att  avgöra vilket som är en variabel, parameter eller ett fixt tal.     
 

Ett annat exempel på misstolkning är då eleven behandlar bokstäver som objekt. 
 
                            Om en kjol kostar K kronor och ett par byxor B kronor.  
     Om jag köper fyra kjolar och tre par byxor, vad innebär  
     då 4K + 3B ?  
     Svar:  4 Kjolar + 3 par Byxor  
 

Vid omskrivningar av algebraiska uttryck finns speciella regler för hur och vad man får göra. Ele-
verna behöver exempelvis känna till prioriteringsregler och parenteser och hur dessa fungerar.  I 
samband med negativa tal är det ganska vanligt att elever skriver två operationssymboler intill 
varandra, exempelvis ”gånger minus” som 32 −⋅ . Här måste parentes användas runt det negativa 
talet )3(2 −⋅  (Vretblad & Ekstig, 2006:11). Vidare nämns bråkstrecket och vikten av att detta står 
i samma nivå som likhetstecknet och andra operations- och relationella symboler.  
 

                                               (fel)    och   
b

a
x +   (rätt) 

 
Figur 2. Bråkstrecket på rätt nivå (efter Vretblad &  Ekstig, 2006:11) 
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Det kan också hända att  eleven ignorerar  minustecken framför en symbol eller siffra, -  6x = 12 
skulle då ge att x = 2. På ett liknande sätt kan ibland variabler ignoreras och ett uttryck som 6m + 
3 blir då 9m. Eleven lägger själv till en variabel och tolkar 3 som 3m.    
     Hur ser en elev på följande uttryck   3 ÷  40 = 3/40 ?   Det kan uppfattas på åtminstone två 
sätt. Det första alternativet är att 3 delat med 40 ’blir’ eller ’är’ tre fyrtiodelar. Eleven uppfattar att 
det är på grund av det som görs på vänster sida om likhetstecknet som avgör vad som blir svaret 
till höger om likhetstecknet (Lovell, 2004:13).  Det andra alternativet är att 3 delat med 40 ’är lika 
med’ eller ’samma sak’ som tre fyrtiodelar. Uttrycket uppfattas då som ett algebraiskt uttryck. 
Wheeler menar att likhetstecknet då visar en relation mellan det som står på vardera sidan om 
likhetstecknet och uttrycker detta som att det är en och samma sak på vardera sidan om likhets-
tecknet fast uttryckt på två olika sätt (www.KSL.com, 2012: Wheeler).  
 
 
2.5 Tidigare forskning om elevers förståelse av algebra 
Lee och Wheeler gjorde under åttiotalet en studie The Arithmetic Connection (1989). Undersökning-
en studerade elevers förståelse för algebra och kopplingen mellan aritmetik och algebra. Studien 
omfattade 350 elever i Class X, motsvarande åk1 i svensk gymnasieskola. De fann i studien att 
elever ofta hänvisade till en algebraisk regel då de löste uppgifter och många gånger var det regler 
som de själva hittat på. Exempelvis nöjde sig en del elever med att bara nämna: “It’s a rule” eller 

att helt enkelt bara skriva 3232 xx
ba +  utan att ge någon närmare förklaring (Lee & Wheeler,  

1989:43). I studien gavs eleverna bland annat följande uppgift: 5/(2-x) + 5/(2+x) = 4 vilken fel-
aktigt utvecklad ledde till att 20 = 4.  Ett exempel på en sådan felaktig utveckling kunde se ut som 
följer: 
                                   1. find lowest common denominator which is (2 – x)(2 + x) 
               2. then multiply them together with 5. 
                                      3.  you’ll end up with 5(2 + x +2 – x) 
                                      4. which then equals 5(4) =4 
                                               Result 20 = 4  
                                                                        (Lee & Wheeler, 1989:45)  
 
Några av svaren visade att eleven hade accepterat, trots uppställningar och förklaringar av vad 
varje led var, att ekvationen ledde fram till 20 = 4. Enligt Lee och Wheeler använde en del sina 
egna ‘hemsnickrade’ regler. Vidare poängterar de att den övervägande delen av eleverna aldrig ens 
reflekterade över att dessa regler kunde leda fram till resultat som var fullständigt nonsens. Davis 
et al. (1978:127 i Lee & Wheeler, 1989:51) påpekar att elever sällan gör några kontroller, varken 
numeriska eller logiska, trots att de speciellt uppmanats att göra detta. Studien visade att det kräv-
des goda kunskaper och förståelse i både aritmetik och algebra för att det skulle vara möjligt för 
eleven att arbeta med kopplingen/övergången mellan aritmetik och algebra. De menade också att 
när det gäller det pedagogiska, så finns det ingenting som kan hjälpa eleverna att hitta den här 
kopplingen. Lee och Wheeler hänvisar till Filloy och Rojano (1984 i Lee & Wheeler, 1989:52) 
som menar att övergången till algebra innebär för eleven att lära sig ny syntax och ett nytt språk, 
och att detta tycks destabilisera elevens kontroll över det aritmetiska språket som eleven redan 
känner och kan.   
 En studie av af Ekenstam (85/86) omfattade elever i grundskolans  åk 9 särskild kurs. af Eken-
stam uppger att det var frapperande att se skillnaderna i svaren. Om en elev hade riktig förståelse 
borde alla uppgifterna ha varit lika lätta att lösa, men i stället var det stora skillnader vilket han 
menar beror på att eleverna inte kan läsa och förstå likhetstecknet från båda håll. Vidare nämner 
af Ekenstam att en annan studie visat att:  
                      elevernas förståelse för grundläggande  begrepp som ligger  
                      mellan aritmetik och bokstavsräkning många gånger inte är  
                      tillräckligt utvecklad.   
                       (af Ekenstam, 1985/86:12) 
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Denna studie visade att det fanns en rad svårigheter, exempelvis begrepp som eleverna bör lära 
sig för att kunna komma vidare.  
     Grønmo (1999:19) nämner specifikt att det är viktigt att lära eleverna att knyta sitt vardags-
språk till matematikens språk. Användandet av symboler och bokstäver  kan uppfattas som alltför 
abstrakt av en elev. Att sätta ord på matematiken, muntligt eller skriftligt,  hjälper till att klargöra 
tankarna. Hon nämner också likhetstecknet och menar att man behöver förklara och klargöra 
likhetstecknets olika betydelse i olika kontexter och sammanhang. Även Sollervall (2006:1) anser 
att vardagsspråkets användning i matematiken är viktigt och menar att ett utförligt skrivande är 
en väg in i algebran. Han pekar också på att det hämmar utvecklingen av förståelse att bara an-
vända sig av formler och aldrig ge någon fullständig förklaring om vad det är.  
 

                                                                      
ABC

bAaB

BC

b

AC

a +
=+  

 

Vidare menar Sollervall (2006) att det är förödande om eleven möter matematiken som ovan och 
poängterar att “redovisningarna undviker precis de mellanled som enligt min erfarenhet är 
avgörande för effektiv och säker hantering av rationella uttryck inom algebran” (Sollervall, 
2006:34). 
 

Sammanfattningsvis nämner flera forskare att det är övergången från aritmetiken till algebran, 
översättningsfasen, som är svår för eleverna. Viktigt och grundläggande är likhetstecknets bety-
delse i denna övergång. Vidare är dessa forskare eniga om att förmåga att kommunicera sina tan-
kegångar och att föra resonemang är en nyckel till algebraisk förståelse. 
 
 
2.6 Forskning om elevers förståelse av algebra i ett internationellt perspektiv 
En allmän överblick av forskning inom algebra ger att forskning av tidigare och senare datum ser 
ut att ha något olika perspektiv. Forskare i USA och Canada som gjorde studier mellan sjuttio- 
och nittiotalen fann att det är övergångarna i de olika representationsformerna i algebra, som är 
den största svårigheten för eleverna (Lee & Wheeler, 1989:53).  
   I Norge har Grønmo (Grønmo & Rosén,1998; Grønmo, 1999) flera studier från åttio- och 
nittiotalet och i dessa kommit fram till att kommunikation är en viktig del av matematikundervis-
ningen. Bland annat är själva symbolerna ett problem då eleverna är vana vid bokstäver i det var-
dagliga språket. Även Naalsund (www.forskning.no, 2012: Naalsund) menar att kommunikation i 
klassrummet har stor betydelse för inlärningen och att man måste komma ifrån ett algoritmiskt 
skyfflande av symboler som inte ger eleven någon förståelse för vad de håller på med. Pedersen 
(2013:22) menar istället att norska elever är dåliga på algebraisk symbolhantering och att  mer tid 
och fokus bör läggas på detta moment. Hon hämtar stöd för sin slutsats från Star och Rittle-
Johnson (2007 i Pedersen, 2013:22) vars studie omfattade undersökningar av tidskrifter och data-
baser om matematikundervisning. De fann att under den senaste tioårsperioden hade man inte 
någon gång fokuserat på undervisning som utvecklar elevers procedurella kunskaper.   
   Star och Rittle-Johnson verksamma i USA,  pekar på att det inte finns någon konsensus bland 
amerikanska lärare och forskare om vad som ska räknas som algebra. En del anser att algebra är 
symbolmanipulering medan andra ser algebra som funktioner och ekvationer (Star & Rittle-
Johnson, 2009:11). Dessutom är man inte överens om i vilken årskurs eleverna ska börja med 
algebraiska symboler. De nämner att det på många håll pågår forskning där dessa införs redan i 
de tidigare årskurserna, men påpekar att det inte finns några resultat som visar om detta är fram-
gångsrikt eller inte. Enligt Star och Rittle-Johnson är det viktigt att elever kan röra sig fritt mellan 
olika representationsformer och att eleverna även lär sig att lösa samma uppgift på flera olika sätt. 
Vidare har Star och Rittle-Johnson (2009:16) också sett i en studie från Hong Kong att det är 
viktigt att läraren löser uppgifter på tavlan och att läraren då visar hur en och samma uppgift kan 
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lösas på olika sätt och att dessa framställningar visas samtidigt sida vid sida. Detta förfarande har 
enligt studien varit framgångsrikt och lett fram till att elever börjat förstå algebra.   
   Lu gjorde 2009 en jämförande studie mellan elever i England och Taiwan. De senare placerar 
sig ofta högt i resultatlistorna i TIMSS-studierna, medan de engelska eleverna hamnar längre ner. 
För denna jämförelse har Lu använt sig av verktyget GeoGebra, ett datorprogram som ofta an-
vänds i geometriundervisningen för att visualisera kurvor och linjer. Lus slutsats (Lu, 2009:5) är 
att förutom att det finns kulturella skillnader i sättet att kommunicera (Konfucius eller Sokrates), 
använder lärarna GeoGebra på olika sätt i undervisningen. Enligt Lu förknippar engelska lärare 
GeoGebra med geometri. Taiwanesiska lärare använder GeoGebra i både geometri- och algebra-
undervisning. En  fördel med detta är att båda representationsformerna används tillsammans.  
 
Sammanfattningsvis ger forskningen intrycket att alla de tre momenten, översättning, omform-
ning och tolkning är lika viktiga. Förutom att det inte är klart vad som ska räknas som algebra, är 
forskningen inriktad på övergångar, representationsformer, symbolhantering och kommunika-
tion. Det som skulle kunna betraktas som nytt är greppet att lösa samma uppgift på flera sätt un-
der det att dessa visas sida vid sida, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt koncept i algebraun-
dervisningen.  
 
 
3. Metod 
 
Syftet med den här studien är att söka indikatorer på elevers förståelse i algebra och hur de gör 
övergången från aritmetik till algebra. Med detta som utgångspunkt kommer jag att studera ele-
vers lösningar. Det som eftersträvas i studien faller inom ramarna för den kvalitativa forsknings-
strategin, som ofta lägger tonvikten vid ’ord’ (Bryman, 2013:340). Dessutom, i ett induktivt an-
greppssätt, antas teori vara en följd av en undersökning snarare än att vara dess utgångspunkt 
(Bryman, 2013:340). Studien utgår från den algebraiska cykeln i sin analys och kan därför inte 
sägas vara rent induktiv. Då data som analysen genererar antas utgöra grunden för nästa steg i en 
process med vidare analys och studier, betraktas den delen av studien som induktiv.  
 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Något som ofta förknippas med ’kvalitativa’ undersökningar är intervjuer och det hade varit 
önskvärt för den här studien eftersom eleverna inte bara ska lösa uppgifter, utan också förklara 
sina tankegångar om hur de förstår och löser uppgifterna. Eftersom respondenterna fanns på 
annan ort i landet föll valet istället på en enkät som kunde skickas med post till respondenterna. 
En fördel med enkäter är att det är möjligt för respondenten att i viss mån själv avgöra när frå-
gorna besvaras så länge det är inom ramen för den av undersökaren uppsatta svarstiden. Alla 
respondenter får också exakt samma frågor att besvara.  
    Nackdelar med enkäter är att det inte finns någon att fråga, utan respondenten måste själv tol-
ka frågorna på egen hand. Det finns inte heller någon närvarande som kan övervaka att enkäten 
fylls i av rätt person och att det görs utan hjälp eller inblandning av någon annan. Detta innebär 
också att det är lättare för en respondent att låta bli att besvara delar av eller till och med hela 
enkäten, vilket medför att viss information kan gå förlorad. Om en enkät delas ut av en lärare till 
sina elever under lektionstid blir bortfallet mindre än om enkäten var en postenkät (Bryman, 
2013:231). Enkäter passar inte heller alla, exempelvis personer med läs- och skrivsvårigheter.        
    För att minska bortfallet i enkäter är det viktigt att i ett informationsbrev informera om syftet 
med studien. Det är också viktigt att försäkra att svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten bör 
också utformas på ett sätt som minimerar bortfall, tydliga instruktioner är av vikt. Bryman 
(2013:231) menar också att det är viktigt att ha så få öppna frågor som möjligt, eftersom männi-
skor ofta drar sig för att besvara en enkät där de måste skriva många kommentarer. Vidare bör en 
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P = R + S – T         
 
(1) P – R =  
  
(2) P +T  = 
  
(3) P – S + T = 
  

enkät vara så kort som möjligt och med en trevlig layout för att undvika ’enkättrötthet’ (Bryman, 
2013:228), att enkäten är så omfattande att respondenten ger upp.  
 
 
3.1.1 Enkätens utformning 
Tanken med enkäten är att få svar på hur elever gör övergångar mellan de faser som ingår i alge-
braiska problem. Med detta som utgångspunkt har en enkät konstruerats bestående av fyra korta 
matematikuppgifter som eleverna ska lösa. Uppgifterna är valda så att det ska vara möjligt att 
upptäcka något av en elevs förståelse av algebra genom att studera hur uppgifterna är lösta, speci-
ellt tillsammans med de förklaringar och beskrivningar som respondenten lämnar med varje löst 
uppgift.   
     Enkäten (Bilaga 2.) är utformad med en layout som är så luftig och inbjudande som möjligt. 
En kort inledning består av en förklaring om syftet med studien samt en garanti om anonymitet i 
enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, ’Codex’ (http://www.codex.vr.se). Under 
rubriken ’namn’ kan respondenten skriva ett unikt fiktivt namn för att kunna identifiera sitt arbe-
te då enkäterna återsänds till läraren tillsammans med resultat och analys av studien. Därefter 
följer en speciell not om att det är viktigt för studien att respondenten skriver och förklarar sina 
tankegångar för varje uppgift. 
  
 
 Uppgift 1 från artikeln Mellan aritmetik och algebra (af Ekenstam, 1985/86:11) består av tre delfrågor: 
 

Uppgiften syftar till att testa förståelse för likhetstecknet samt förmåga att 
omforma algebraiska uttryck. 
Tänkbara fel som eleven kan göra innefattar framför allt att inte ha förståelsen 
att det som står till vänster om likhetstecknet är detsamma som det som står 
till höger. Ofta är det som står i högerled och vänsterled framställt lite olika, 
vilket kan leda till att elever inte uppfattar att de är lika. Eleven skulle också 
kunna uppfatta vänsterledet som en process, dvs. något som ska utföras eller 
beräknas och som ska generera det som står i högerled  

 
 
Uppgift 2 är från artikeln Något man vänjer sig vid (Kaijser, 2008:35) där författaren hade givit upp-
giften till en högstadieklass och upptäckt att elever vänjer sig vid att vissa symboler står för vissa 
saker, som exempelvis att 5x betyder fem gånger x, dvs. 5 · x som fem stycken xxxxx eller 
x+x+x+x+x, vilket kan tolkas som att ingen tanke gavs åt vad x eller y var, eller vad det innebär 
att det står en siffra framför variabeln. Uttrycket 5x  kan också tolkas som fem gånger det värde 
som x står för, x = 5 blir då 5+5+5+5+5.  
 

 Svar: 10.8.  
   
 
Artikeln visar inte hur eleverna kom fram till svaret 10.8, men ett sätt att få 10.8 som svar i den 
här uppgiften, är att dela x med y vilket blir 0.8 och sedan addera 5 och y = 5 för att få 10. Adde-
ras 10 och 0.8 blir svaret 10.8.  
     Uppgiften finns med i enkäten som en relativt öppen uppgift/fråga med syftet att se vad ele-
verna gör av uppgiften. Det är en uppgift som inte borde bereda en gymnasieelev som har förstå-
else för uppställningen, bråk och variabler, några större svårigheter att lösa matematiskt. Frågan 
är hur eleven förklarar uppgiften, vad den består i och hur lösningen går till. En förklaring skulle 
kunna bestå av en identifiering av de olika delarna, av bråk, division, variabler i täljare och näm-
nare, andel, proportion, för att nämna några exempel. Frågan är öppen för eleven att tolka. Upp-
giften kan verka inbjudande till att rent rutinmässigt stoppa in värdena för variablerna och lösa 

Vad är  5x/y om  x = 4,  y = 5 ? 
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bråket utan att fästa någon större uppmärksamhet vid vad uppgiften består i, de olika delarna, 
relationer, hur samverkar de och hur går det till att lösa, med andra ord, vad händer och vad gör jag? 
 
Uppgift 3 är hämtad från boken Matematik i skolan (Anderberg & Källgården, 2007:6). Uppgiften 
testar  problemkonstruktion, att tolka en text och översätta den till algebraiskt symbolspråk samt 
problemlösning. Uppgiften är även ett exempel på översättning från aritmetik till algebra. 
 

”Svantes syster är 5 år äldre än Svante. Tillsammans är de 25 år. Hur gammal är var och en?” 
 
Uppgiften kan lösas på flera sätt:  
  
1. genom gissning och prövning med olika värden 
 
 
2. logiskt resonemang: 
  
 
 
 
 
3. med en ekvation:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift 4  (ur Anderberg & Källgården, 2007:176) är ett klassiskt problem som kan betraktas som 
en ‘luring’. Problemet innefattar flera av de begrepp som eleverna på den här nivån enligt läropla-
nen förväntas kunna. Kunskaper som testas är bråk med variabler, omformning och förenkling, 
likhetstecknet, faktorisering och räkneregler. I princip ingår även alla de moment som finns be-
skrivna i den ‘algebraiska cykeln’, som översättning, omformning och tolkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om man tar bort de 5 åren som Svantes syster är äldre än Svante  så blir 
de lika gamla. Dela detta med 2.  Svaret blir 10.  
Ur detta fås att Svante är 10 år och hans syster är 10 + 5 = 15 år. 

Antag att Svante är x år. Då är Svantes syster x + 5 år. 
 

x + (x + 5) = 25 

2x + 5  = 25 

2x  = 25 – 5 

2x  = 20 

x = 10 

 
Svante är 10 år och Svantes syster är 15 år. 
Ett alternativ är att säga att Svante är (x – 5) år och systern är x år. 

Bevis för att 2 = 4  - visa vart felet ligger 
 

Låt a = 2 och b = 2     

                         a
2
 = ab 

                                                                          a
2
 – b

2
 = ab – b

2
 

                                 (a – b) (a + b ) = b(a – b )  

                                                                           (a + b) = b 

men a = b = 2 
vilket medför att vi får ( 2 + 2 ) = 2 
                                           (4)  = 2 
Felet ligger i division med 0, (rad 3 och 4). Divisionen (a – b) / ( a – b) är inte tillåtet ty 2 – 2 = 0. 
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3.2 Genomförande 
För att genomföra studien kontaktades på rekommendation en gymnasieskola och en lärare som 
undervisade i naturvetenskapliga programmet (Na) och teknikprogrammet (Te). Efter att ha haft 
kontakt med läraren via telefon och mail vid flera tillfällen, bestämdes att genomföra studien i 
dessa klasser. Då avståndet geografiskt mellan skolan och undersökaren var stort och det inte var 
möjligt för undersökaren att närvara, bestämdes att genomföra studien genom att skicka färdigut-
skrivna enkäter via posten till läraren och eleverna. Ett missivbrev (Bilaga 1.) bestående av infor-
mation och förfrågan om samtycke skickades till eleverna på skolan. Läraren och eleverna gick 
igenom missivbrevet tillsammans och eleverna besvarade samtyckesförfrågan jakande. Då studien 
vänder sig till elever på gymnasienivå krävs inget tillstånd eller utdrag från belastningsregistret för 
att genomföra studien. En lektionstimme på 40 minuter avsattes för att besvara enkäten. Läraren 
delade ut enkäterna och fanns på plats i klassrummet under hela lektionspasset. Efter passets slut 
samlades enkäterna in och lades i det föradresserade frankerade kuvertet och återsändes till un-
dersökaren.  
 
3.2.1 Urval och avgränsningar 
Den skola där enkäten genomfördes är belägen i en mindre mellansvensk stad. Studien vänder sig 
till elever på gymnasienivå och de två klasser i vilka enkäten genomfördes var båda åk 1, den ena i 
naturvetenskapliga programmet (Na) och den andra i teknikprogrammet (Te). Av de 21 enkäter 
som skickades till skolan returnerades 16 besvarade enkäter och 5 obesvarade. Vid tillfället för 
genomförandet av enkäten var 5 elever frånvarande, vilket gav ett bortfall på 23.8%.     
 
3.3 Analysmetod 
Det som utgör kärnan i den här studien är hur eleverna uttrycker sina tankar då de löser uppgif-
terna. För att analysera den delen av enkäten har en kvalitativ analysmetod använts.  
    Grundad teori (GT) är en analysmetod utvecklad av 
två forskare Glaser och Strauss. Metoden är induktiv 
och process-inriktad och innebär bl.a. att det inte är 
nödvändigt att ha en färdig teori att utgå ifrån i en un-
dersökning. I stället söker man efter mönster, likheter 
och olikheter. Centralt för GT är vad som kallas ’kod-
ning’. Rent konkret kan detta vara att ord för ord, eller 
rad för rad gå igenom alla transkriberade intervjuer i en 
studie och  leta efter ord och fraser. Dessa ord och fra-
ser får sen bilda ’kategorier’ eller ’begrepp’ och med 
dessa som utgångspunkt kan forskaren leta efter möns-
ter, likheter och olikheter i datamaterialet. Utifrån resul-
taten skapar sig forskaren en uppfattning eller teori och 
med denna som utgångspunkt genomförs nästa genom-
gång av datamaterialet på samma sätt som den första. 
Detta förfarande fortsätter fram och tillbaka mellan 
teoribildning och analys, tills man har nått en nivå  av 
’mättnad’, vilket innebär att man då har så mycket data  
att inget speciellt eller nytt tillförs. Sedan Glaser och 
Strauss först utvecklade Grundad teori i mitten av 
sextiotalet, har metoden  vidareutvecklats. Den metod 
som gäller nu beskrivas som följande: 
 
 
 
 

teori som härletts från data som samlats in och analy-
serats på ett systematiskt sätt under forskningspro-
cessens gång. I denna metod finns det ett nära sam-
band mellan datainsamling, analys och  den resulte-
rande teorin. (Strauss & Corbin, 1988:12 i Bryman,               
                                                                     2013:513) 
 

Figur 3. GT process (efter Bryman,2013: 517) 
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I den här studien var det känt på förhand vilka matematiska begreppsuttryck som testades i upp-
giften. Dessa har därför fått utgöra ’kategorier’ som utgjort grunden för den fortsatta analysen.  
 
 
Exempelvis kan uppgift ett i studien se ut på följande sätt: 
Kategori/begrepp    LIKHETSTECKNET 
Subkategori              ’likhet’ 
            ’samma sak’ 
            ’samma på båda sidor’ 
            ’ekvation’ 
 
Kategorin ’LIKHETSTECKNET’ har varit utgångspunkten vid analysen. Därefter har ord och 
fraser, rad för rad, sökts i elevernas förklaringar som har koppling till detta begrepp. Ord och 
fraser som de ovan angivna som ’subkategori’ har uppfattats som att eleven visar viss förståelse. 
Under analysen är det viktigt att komma ihåg att de upptäckta mönstren i datamaterialet kan 
komma från såväl informantens som en egen förutfattad mening (Tjernberg, 2013:94).  
Subkategorierna kan och bör utgöra utgångspunkten för ytterligare ett steg i processen i vilken 
varje nuvarande ’subkategori’ istället utgör en egen ’kategori’ inom vilken nya ’subkategorier’ 
söks.  
 
Med uppgift ett som exempel skulle kodning kunna se ut som följande: svaren från de sexton 
eleverna skrivs efter varandra i en lista och därefter identifieras ord och fraser. 
 

1. (inget svar) 
2. eftersom P = R + S – T och man gör lika på båda sidor blir det subtraherat med R på 

båda sidor. 
3. (ingen förklarande text) 
4. (ingen förklarande text) 
5. (ingen förklarande text) 
6. Jag byter ut P mot de termer som = P och subtraherar R från dem – samma metod 
7. På samtliga uppgifter adderar/subtraherar jag enligt ekvationsregler. 
8. eftersom P är samma sak som  R + S – T så byter jag ut P mot det. 
9. jag använder mig av vanlig ekvationslösning 
10. (ingen förklarande text) 
11. det står att P = R + S – T, om man då tar bort R från P, blir det S – T 

P = R + S – T,  - T  och + T tar ut varandra 
för att -T ska bli T  måste man ta 2T, sen +S för att man ska kunna ta bort S. 

12. flyttar över R:et 
13. (ingen förklarande text) 
14. (ingen förklarande text) 
15. vanlig ekvationslösning, gör lika i båda leden 
16. för att ta –R på båda sidor och då försvinner R i högerledet, tar man +T på båda sidor 

försvinner T i högerledet och tillkommer i vänsterledet då försvinner både T och S ur ut-
räkningen och P = R 

 
De ord som är understrukna antas visa på att eleven har  viss förståelse, men det finns andra svar 
som också kan visa på förståelse även om de inte uppfattas som lika explicita. Även om ett svar 
innehåller ordet ’ekvationslösning’ är inte detta en garanti för att eleven verkligen förstår vad det-
ta begrepp innebär.  
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3.3.1 Tillförlitlighet 
I en kvantitativ studie som utgår från en på förhand känd teori, är ’validitet’ huruvida du ’mäter, 
identifierar eller observerar’ det du säger att du gör (Bryman, 2013:352). I en kvalitativ studie där 
teori antas vara ett resultat av de frågor som ställts i undersökningen, är det inte alltid möjligt att 
uppfylla kravet på ’validitet’ enligt denna tolkning. I den kvalitativa forskningstraditionen finns 
motsvarigheten till reliablitet och validitet som ’tillförlitlighet och ’trovärdighet’. Frågan är då om 
det som avses observeras eller identifieras verkligen görs. Frågor man kan ställa sig är: ”Hur vet 
man att man får veta det man vill från respondenten?” och ” Hur vet man att intervjupersonen 
ger en sann beskrivning av den objektiva situationen?” (Kvale & Brinkman, 2009:246).  En in-
vändning mot intervjuer är att olika intervjuare kommer fram till olika svar. Den här studien på-
verkas inte av detta då eleverna har besvarat frågor i enkätform. Detta innebär också att alla re-
spondenter har svarat på samma frågor under samma förhållanden. Det finns heller ingen inter-
vjuare som kan ha påverkat eleverna med sin närvaro. Elevernas svar och kommentarer har tol-
kats av mig som undersökare. Dessa tolkningar och resultat är dock färgade av både mina och 
elevernas bakgrund och kunskapsbas, vilket påverkar tillförlitligheten negativt. Ett sätt att stärka 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie, är att låta flera oberoende granska datamaterialet, tillväga-
gångssättet samt resultatet eller att replikera hela studien.  
    Den här studien har ett analysverktyg i den algebraiska cykeln, som består av tre faser: översätt-
ning, manipulation och tolkning. Här är det viktigt att komma ihåg att denna studie inte är att räkna 
som en rent induktiv studie på grund av det på förhand bestämda analysverktyget och de i viss 
mån på förhand bestämda frågorna på enkäten. Data däremot, som dessa faser genererar  analy-
seras enligt Grundad teori-principen. Var och en av de tre faserna i den algebraiska cykeln måste 
kodas och tolkas. Detta innebär att undersökarens förutfattade idéer påverkar kodningen, exem-
pelvis hur vissa ord och meningar ska tolkas. En del av de svar som eleverna lämnat kan uppfat-
tas som likvärdiga, men värderas som olika av undersökaren, vilket kan ge intryck av att svaren 
har värderats godtyckligt. Det anses att kvalitativa undersökningar ofta bygger på osystematiska 
uppfattningar om vad som är viktigt i en undersökning (Bryman, 2013:368), något som kvalitativa 
undersökningar ofta får kritik för.  
    Sen är frågan om kvaliteten på själva mätinstrumentet, i det här fallet enkäten, är tillräckligt bra 
utformad för att kunna mäta det som avses. Eftersom respondenterna inte lämnat förklarande 
text till ett relativt stort antal uppgifter, måste jag utgå ifrån att frågorna eventuellt i vissa fall bor-
de ha ställts på ett annat sätt för att få respondenterna att skriva ner sina tankegångar. En annan 
orsak till att flera elever inte lämnat förklaringar, kan vara att en enkät gör det lättare för respon-
denterna att undvika eller hoppa över att besvara frågor (Bryman, 2013:231). Att besvara enkäten 
var frivilligt. Det fanns heller ingen som kunde uppmana eller kontrollera att respondenten svara-
de som enkäten är tänkt.  
 
 
3.3.2 Generaliserbarhet 
Den här studien är liten sett till antalet deltagande respondenter. Antalet respondenter som deltog 
var 16, med ett bortfall på 5 elever. Detta bortfall är relativt stort då det utgör 5/21 (23.8%), näs-
tan en fjärdedel av det totala antalet respondenter.  
    Den här gruppen respondenter, bestående av två klasser med ett förhållandevis litet antal ele-
ver, kan inte anses representera alla elever i landet. Man kan ställa sig frågan ”vad är det represen-
tativt för”? I strikt mening är det inte möjligt att generalisera utöver denna grupp/population. 
Därmed gäller resultatet enbart för den här gruppen på den här skolan. Enligt Bryman (2013:369) 
bör resultatet från en kvalitativ studie relateras till teori och inte populationer. Utifrån detta per-
spektiv är det möjligt att i viss mening generalisera studien och dess resultatet till att gälla för 
andra populationer. Williams (2000:215 i Bryman, 2013:369) menar att kvalitativa forskare i 
många fall befinner sig i en position där de kan skapa vad han kallar för ”måttliga” generalisering-
ar. Med detta menas att det går att generalisera olika aspekter av det fokus som en undersökning 
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har. Exempelvis kan en grupp fotbollshuliganer eller strejkande ”betraktas som en bredare upp-
sättning av identifierbara drag”. En studie om fotbollshuliganer kan jämföras med andra studier 
om fotbollshuliganer och studier om strejkande med andra grupper av strejkande.  
   Elever i samma årskurs men i olika klasser och på olika orter har liknande struktur. De har en 
lärare samt viss kurslitteratur som innehåller samma matematik och samma ämnen, vilket finns 
stipulerat i läroplan och kursplan. Tidigare forskning tyder också på att elever generellt har likar-
tade svårigheter i algebra (se avsnitt 2.5 och 2.6). Det kan därför antas att det som kommer fram i 
den här studien i förhållande till teorin, i viss utsträckning även kan gälla för elever och klasser på 
andra håll och kan jämföras med andra studier med liknande fokus.  
 
 
3.3.3 Replikerbarhet  
Att replikera en studie innebär att göra om studien i sin helhet in i minsta detalj. Kvalitativa studi-
er beskrivs ofta som ostrukturerade undersökningar som beror på forskarens uppfinningsrike-
dom och idéer (Bryman, 2013:368). Det kan därför vara svårt att replikera en kvalitativ studie. 
Tolkningen av data är dessutom subjektivt forskaren. För att en kvalitativ studie ska kunna repli-
keras, krävs att tillvägagångssättet beskrivs i detalj och så utförligt som möjligt.    
    Material som ingår i forskningsstudier kan på begäran av en annan forskare lämnas ut till den-
na. Här ska framhållas att respondenterna fortfarande är anonyma och att det strider mot forsk-
ningens etiska regler att röja deras identitet. Genom att använda det material som finns i den här 
studien och följa de steg som finns beskrivna framför allt i avsnitten Metod och Analys, kan en 
annan forskare genomföra en likadan studie. Att göra om denna studie i sin helhet och få samma 
resultat är tveksamt. Den kan däremot ge liknande resultat. Sådana studier är önskvärt för den här 
studien då det skulle bidra med mer data och öka tillförlitligheten och en möjlig generaliserbarhet. 
I den här studien skulle ’ett liknande’ resultat kunna motsvara det Williams (2000:215 i Bryman, 
2013:369) beskriver som en ”måttlig” generalisering. 

 
 
 
4. Resultat 
De besvarade enkäterna har studerats och tolkats. Resultaten har sedan kodats och kategoriserats 
och därefter förts in i tabeller. Kodningen har gått till så att för varje uppgift har en lista skapats 
av elevernas svar. Detta gav en överblick och gjorde det möjligt att söka likheter i respondenter-
nas svar. Dessa har sedan sammanställts i form av nyckelord som därefter kategoriserats.  
     Svarsfrekvensen på enkäten var 16/21 (76%) med ett bortfall om fem elever som vid tillfället 
var sjuka. Av de som svarade var tretton elever från naturvetenskapliga programmet och tre från 
teknikprogrammet. Inga uppgifter finns om vilket program eleverna i bortfallet tillhörde.  
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4.1 Redovisning  
I det här avsnittet redovisas elevernas svar, dels i tabellform och dels insatta i den algebraiska 
cykeln. Nedan följer allra först en översikt över hur eleverna har lämnat förklarande text till sina 
lösningar. 
 
              Förklaring = I , Ingen förklaring = - 
 
               Tabell 1: Översikt av kommenterade uppgifter 

Elev Uppgift 

  1.1 1.2 1.3 2 3 4 

1  - - - - - - 

2  I I - - - - 

3  - - - - I - 

4  - - - - I - 

5  - - - - I I 

6  I I I I I I 

7  I I I I - I 

8  I I I - I - 

9  I I I - - I 

10  - - - - - I 

11  - - - - I - 

12  I I I - I I 

13  - - - - - I 

14  - - - - I - 

15  I I I - I - 

16  I I I I I I 

Antal (n)  8 8 7 3 10 8 

Svarsfrekvens (%) 50.0 50.0 43.8 18.8 62.5 50.0 

 
 
Totalt har varje elev sex frågor att skriva förklaringar till. Antalet elever som besvarar enkäten är 
sexton. Detta ger totalt (sex uppgifter) x (sexton elever) = 96 möjligheter. Av dessa 96 möjlighe-
ter har eleverna i 44 fall gjort kommentarer. Detta innebär att knappt hälften av svaren innehöll 
någon form av förklarande text. 
 
 
Först visas respektive uppgift i den algebraiska cykeln som ett exempel för att ge en uppfattning 
om hur svaren skulle kunna se ut. Därefter redovisas kodade och kategoriserade elevsvar i tabel-
ler. Elevernas svarskategorier har även förts in i den algebraiska cykeln för att ge en visuell upp-
fattning om hur långt i cykeln elevernas lösningar kommer.  
 
 
Tanken med Uppgift 1. är att se hur eleverna tolkar likhetstecknet. Detta förväntades vara möjligt 
att utläsa av hur eleven löst problemet och framför allt med stöd av den förklarande texten. 
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Ug.1  exempel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Lösningsexempel på enkätuppgift 1 

 
 
Uppgift 1. på enkäten består av tre frågor som handlar om omformning. Den här uppgiften förut-
sätter att eleven har förståelse för likhetstecknet. I figur 4. ovan ges ett löningsexempel på hur  en 
av dessa tre frågor kan se ut då den algebraiska cykeln används. 
Utgångspunkten är en Händelse. Denna händelse motsvarar själva uppgiftsfrågan som i den här 
uppgiften är P = R + S - T. För att komma till nästa steg Algebraiskt uttryck, måste en översättning 
göras. Den här uppgiften är redan given som ett algebraiskt uttryck, vilket innebär att uttrycket 
kan skrivas in i det steget också. Nästa fas i cykeln innebär Omskrivning av uttrycket, vilket också 
är poängen med den här uppgiften, att omforma uttrycket P = R + S - T  och med hjälp av detta 
bestämma det nya uttrycket: P – R =  . Det är upp till eleven att hitta detta vänsterled genom att 
omforma det givna uttrycket. I en ekvation är likhetstecknet avgörande och innebär att det som 
står i vänsterled är lika med det som står i högerled. Detta innebär att samma ändringar måste 
göras i båda led. I den här uppgiften måste R elimineras från högerledet vilket kan göras genom 
att subtrahera detta i båda led. Detta ger efter omskrivning P - R = R – R + S – T. I denna ekva-
tion försvinner R i högerledet eftersom positiv och negativ tar ut varandra. Kvar att kontrollera 
före en Tolkning är ekvationen P – R = S – T.  För att vara säker på att värdet i högerled och 
vänsterled är lika är det nödvändigt att veta vilka värden de olika symbolerna/bokstäverna står 
för. Det är inte känt här och det var inte nödvändigt för eleverna att göra en kontroll, men det går 
att göra en viss kontroll under förutsättningen att bokstäverna som de följer på varandra i alfabe-
tet ges värden som också följer på varandra som 1, 2, 3 och 4. Detta gäller dock inte föra alla 
värden som följer på varandra. Kontrollen tas upp här enbart för att visa hur en sådan skulle 
kunna gå till. Slutligen måste en tolkning göras av resultatet. En sådan skulle kunna svara på frå-
gan: har jag löst uppgiften enligt frågan? Är resultatet och mitt svar rimligt? 
 
 
Se nästa sida för en redovisning av elevsvar på uppgiften.  
 
 
 
 

Kontroll: låt P = 1, R = 2, S = 3, T = 4 
 
P = R + S – T P – R = S - T 
1 = 2 + 3 – 4   1 – 2 = 3 - 4 
1 = 1      - 1 = - 1  
 

Händelse 

Översättning 
Omskrivning 

Tolkning 

Algebraiskt uttryck 

P = R + S - T 
(givet) 

P - R = R – R + S - T 

 

P - R =  S - T 

 

P = R + S - T 
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                        Figur 5. Kategorisering av elevsvar enkätuppgift 1. införda i den algebraiska cykeln 
 
 
Uppgift 1. består av tre delfrågor. Dessa finns införda i boxen mellan Översättning och Omskrivning. 
Här betraktas dessa tre frågor som en enda uppgift och resultaten består av bedömning av alla 
tre. Lösningarna har rangordnats från 0 – 5, där 0. är den lösning som är minst komplett och 5. 
mest komplett.  
 
 
En elev har inte lämnat något svar. Detta svar (0.) har bedömts som minst komplett och har pla-
cerats alldeles i början av fasen. Alla elever som har lämnat ett svar har omformat uttrycket kor-
rekt, men svaren skiljer sig åt beroende på hur klart och utförligt eleven förklarat tillvägagångssät-
tet och visat förståelse. Ett svar som är korrekt omformat men saknar förklaringar (1.) bedöms 
som ej komplett. Här kan antagas att eleven förstår, men det finns ingen förklaring från eleven 
som styrker detta. Ett svar (2.) med en förklaring om hur bokstäverna flyttas ger viss information 
om hur eleven tänkt och bedöms därför ha kommit lite längre mot ett komplett svar och har 
kommit lite längre i cykeln. Nästa nivå (3.) i bedömningen är ett svar där eleven visat förståelse 
för ekvation och likhetstecken genom att tala om att man gör lika i båda led, men det är önskvärt 
att eleven även talar om att det är en ekvation och nämner likhetstecknet. Om detta inte finns 
med bedöms svaret lite längre ifrån ett komplett svar. Nivå (4.) är ett svar som nämner att man 
gör lika i båda led och att en ekvationslösning använts. Detta visar att eleven är medveten om att 
det är en ekvation. Det svar som bedöms ha kommit längst i cykeln (5.) är det som beskriver vad 
bokstäverna står för i relation till varandra och hur de omformas och därmed visar förståelse för 
likhetstecknet. Ett resonemang som även innefattar ekvationslösning.  
 
 
 
 
 
 
 

Tolkning 

Händelse 

Översättning 

Omskrivning 

5. Omformar korrekt och förklarar att P 
 är samma sak som R + S –T samt visar  
förståelse för likhetstecknet.  

0. inget svar - blankt 

1. Omformar korrekt – inga förklaringar 

2. Omformar korrekt + förklarar hur  bokstäver-
na flyttas men inte vad som händer. Nämner 
inte likhetstecken eller likhet 

3. Omformar korrekt, nämner att man gör lika i 
båda led, men nämner inte likhet eller likhets-
tecknet.  

4. Omformar korrekt och nämner att ekva-
tionslösning används. Nämner inte likhet 
eller likhetstecknet.  

P = R + S - T 

 P – R = 
 P + T = 
 T – S = 
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Tabell 2. Elevsvar: Enkätuppgift 1.             

 
 
Förståelse för likhetstecknet samt ekvation var viktigt i den här uppgiften. Resultatet pekar på att 
eleverna omformar den här typen av uppgifter korrekt. Av femton elever har två elever klart och 
tydligt nämnt både likhetstecknet och ekvation i sina lösningar. Tre elever har nämnt ekvations-
lösning men inte likhetstecknet medan resterande tio elever inte nämnt något om dessa.   
 

 

Ug.2 exempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Lösningsexempel på enkätuppgift 2. 
 
Även uppgift två handlar om att omforma ett uttryck, men här består uttrycket av bråk och vari-
abler. Värdena för x och y är givna och finns med i den ursprungliga frågan dvs. i Händelse. Över-
sättningen består i att sätta in rätt värden på rätt plats. Därefter går arbetet vidare till nästa fas 
Omskrivning i vilken det gäller att skriva om och förkorta uttrycket. Vid Tolkning ställs frågan om 
svaret är rimligt.  
 

Kodning av elevsvar: antal (n) procent(%) 

0. Har inte lämnat något svar utan har helt hoppat över uppgiften. 1 6.2 

1. Omformar korrekt men ger inga förklaringar.  6 37.5 

2. Omformar korrekt och förklarar hur bokstäverna flyttas, men förklarar      
    inte vad som händer. Nämner inte likhet eller likhetstecknet. 

2 12.5 

3. Omformar korrekt och nämner  att man gör lika, dvs. samma  
     sak,  i båda led. Nämner inte likhet eller likhetstecknet.  

2 12.5 

4. Omformar korrekt och nämner att ekvationslösning används, men  
     nämner inget annat. Nämner inte likhet eller likhetstecknet.  

3 18.8 

5. Omformar korrekt och förklarar att P är samma sak som R + S – T och   
    visar på  förståelse för likhetstecknet 

2 12.5 

Händelse 

Översättning 

 

Omskrivning 

Tolkning 

5

45 ⋅  

alt.   
5

20  

 

Vad är 5x/y om 
x = 4 och y = 5 ? 

 

4 

5

45 ⋅  
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Figur 7. Kategorisering av elevsvar enkätuppgift 2. införd i den algebraiska cykeln. 

 
 
Eleverna omformar och förkortar korrekt, men det som är  viktigt är att de förklarar hur de tän-
ker när de gör detta. Då den här uppgiften kan betraktas som en uppgift med låg svårighetsgrad, 
blir det ännu mer avgörande vilken förklarande text eleven lämnat. Resultatet har delas in i fyra (1 
- 4) nivåer till att nå ett utförligt och komplett svar. Ingen förklarande text (1.) har bedömts som 
det minst utförliga svaret och har placerats först i fasen från Omskrivning till Tolkning. Nästa nivå 
(2.) har ‘byter ut x och y’ som en förklaring. Eleven kunde ge ytterligare förklaring och behandla 
uppgiften mer utförligt som i nästa nivå (3.) där eleven omformat, beräknat och gjort en kontroll. 
I det här fallet har eleven inte lämnat förklarande text, men svaret har bedömts komma längre 
mot ett komplett och utförligt svar genom de beräkningar och den kontroll som eleven gjort. 
Den nivå som bedömts komma så nära ett komplett och utförligt svar som möjligt är (4.) där 
eleven omformat, beräknat, kontrollerat och för varje steg skrivit förklaring.  
 
 
Tabell 3: Elevsvar enkätuppgift 2. 

Kodning av elevsvar:  
antal  
(n) 

procent 
(%) 

   
1. endast uträkning – ingen förklarande text 12 75.0 
2. uträkning – nämner “byter ut x- och y” -värden mot givna värden 2 12.5 
3. uträkning – kontrollräkning – ingen förklarande text 1 6.25 
4. uträkning – fullständig förklarande text 1 6.25 

 
Tre av femton elever (20%) har lämnat någon form av förklarande text, i tabellen rader 2. och 4. 
Alla elever har omformat korrekt, men få lämnar förklaringar om hur det gått till. En elev, rad 4. i 
tabellen, har lämnat ett fullständigt svar. Övriga elever har omformat och beräknat men inte för-
klarat.  
 

Omskrivning 

Händelse 

Översättning 

Tolkning 

5

45 ⋅  

2.  Uträkning + nämner ‘byter ut x och y’   
      mot givna värden.  

Vad är 5x/y om 
x = 4 och y = 5 ? 

 

4. Uträkning med fullständig 
     förklarande text.  

1. Endast uträkning – ingen  
    ingen förklarande text.  

y

x5  

3. Uträkning + kontrollräkning  
     ingen förklarande text.  
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Ett problem givet i vanlig text ska översättas till ett algebraiskt uttryck, omformas, beräknas och 
slutligen tolkas:  
”Svantes syster är fem år äldre än Svante. Tillsammans är de 25 år. Hur gammal är var och  en ?” 
 
Ug. 3 exempel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Lösningsexempel på enkätuppgift 3. 
 

I översättningsfasen bestäms variabler för Svante och hans syster och i nästa steg tecknas pro-
blemet i ett algebraiskt uttryck. Därefter följer omskrivningsfasen där det algebraiska uttrycket 
kan omformas och beräknas. En kontroll görs och resultatet tolkas för rimlighet.  

 

Figur 9. Kategorisering av elevsvar enkätuppgift 3. införda i den algebraiska cykeln. 
 

Algebraiskt uttryck och omskrivning har här slagits ihop till ett steg.  

Händelse 

Översättning 

Algebraiskt uttryck 

Omskrivning 

Tolkning 

x+(x+5) = 25 

2x + 5 = 25 
       2x = 20 

x = 10 

Svantes syster är fem år äldre än 
Svante. Tillsammans är de 25 år. 
Hur gammal är var och  en ? 

Svante = x 
Systern = x+5 

Svante  = 10 år 
Systern = 15 år Kontroll:  

 10 + (10 + 5) = 25 

Algebraiskt uttryck 

och omskrivning 

1. Endast uträkning - ingen 
    förklarande text.  

2. Uträkning +nämner att 
     ”en ekvation används”. 

3. Uträkning + kort förklaring 
     att Svante = x 

Svantes syster är fem år äldre än 
Svante. Tillsammans är de 25 år. 
Hur gammal är var och  en ? 

Svante = x 
Systern = x+5 

5. Fullständig uträkning som  
     del av förklaringen.  

4. Uträkning + fullständig  
     förklarande text. 
  

Översättning 

Händelse 

Tolkning 
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Samtliga elever satte (x = Svante) och (x + 5 = Svantes syster), tecknade det algebraiska uttrycket 
korrekt och gjorde korrekta beräkningar, men eleverna har som tidigare olika sätt att förklara sina 
lösningar. Den här uppgiften bedöms ha fem (5.) nivåer där nivå (1.) är minst utförligt och (5.) 
mest. Nivå (1.) består av enbart uträkningar utan någon förklaring. Nästa nivå (2.) ger förklaring-
en att en ekvation använts. Detta räcker inte som förklaring men har kommit längre mot ett 
komplett svar än nivå (1.). I nivå (3.) har eleven precis som i föregående nivå talat om att en ekva-
tion använts och även lagt till att x = Svante. Skillnaden mellan nivå (4.) och (5.) är att i det senare 
fallet har eleven kontinuerligt och utförligt förklarat varje steg och varje beräkning. Nivå (4.) har 
lämnat fullständig förklarande text, men inte som en kontinuerlig följd invävd i själva lösningen 
och beräkningen. Därför bedöms den lösningen vara något svagare än nivå (5.).  
 
Tabell 4: Elevsvar enkätuppgift 3. 

Kodning av elevsvar: antal 
(n) 

procent 
(%) 

   
1. endast uträkning – ingen förklarande text 4 25.0 
2. uträkning – nämner att en ekvation används 2 12.5 
3. uträkning – kort förklaring som att x = Svante  4 25.0 
4. uträkning – fullständig förklarande text 5 31.25 
5. uträkningen som del av förklaringen – fullständig förklarande text 1 6.25 

 
En fjärdedel av eleverna lämnade korrekt lösning, men utan förklaringar (rad 1.) Fyra elever (rad 
3.) nämner att de satt x = Svante. Detta nämns även i de förklaringar som lämnats av övriga sex 
elever (rad 4. och 5.). Detta medför att tio elever totalt har identifierat variablerna i uppgiften. Sex 
elever (rad 4. och 5.) har lämnat vad som bedöms som fullständiga svar.  
 
 
 
Ug. 4 exempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 10. Lösningsexempel på enkätuppgift 4. 
 

Händelsen är ett felaktigt bevis med givna värden för variablerna. Elevens uppgift är att följa 
gången i beviset och att kunna visa vart det blir fel. Översättningen och omformningen är redan 

Händelse 

Översättning 

Algebraiskt uttryck 

Omskrivning 

Tolkning 

a
2
-b

2
 = ab – b

2
 

(a + b)(a – b) = b(a – b) 

a + b = b 

 

Bevis för att 2 = 4 
Låt a = 2 och b = 2 
Visa vart felet ligger. 

a
2
 = ab 

2 + 2 = 2 
4 ≠  2 
2 + 2 ≠ 2 

 Kontroll: 

22 = 22 ⋅  

22 - 22 = ( 22 ⋅ ) - 22            
(2+2)(2-2) = 2(2-2)  felet uppstår här 
(4)(0) = 2(0)    division med 0 ej tillåtet 
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gjord, men eftersom det leder till en felaktig slutsats kan den algebraiska cykeln användas för att 
visa de olika faserna och med hjälp av detta upptäcka felet. Det algebraiska uttrycket skrivs om 
(omformas) och här är två parenteser rödmarkerade för att visa att de är lika. Likheten kan leda 
till att eleven plockar bort dem eftersom de står på var sin sida om ett likhetstecken. Detta förfa-
rande är fel eftersom subtraktionen i parentesen blir 0, (2 – 2) = 0. För att få bort parenteserna 
måste en division utföras och denna är ogiltig eftersom den är 0. Men plockar eleven bort paren-
teserna och fortsätter fås svaret att (2+2) = 2, vilket inte är möjligt. I slutet av omskrivningsfasen 
kan en kontroll med insatta värden göras. Där är det också möjligt att upptäcka parenteserna som 
blir 0. Tolkningen blir att avgöra att  2 + 2 ≠ 2 och att svaret inte är rimligt.   
 
 

 
Figur 11. Kategorisering av elevsvar enkätuppgift 4.  införda i den algebraiska cykeln. 

 
 
Uppgiften bedöms ha fem nivåer (0.) – (4.) Svaret i nivå (0.) saknar förklaring helt. Detta innebär 
att eleven kan ha svarat att resultatet är orimligt, men inte förklarat något och detta innebär att 
eleven inte har gjort något annat än läst igenom beviset. Det finns inget som visar på om eleven 
har förstått vad som händer eller inte. I nivå (1.) har eleven nämnt att man inte får dividera med 
noll, vilket visar på att eleven har förstått detta, men det finns ingen förklaring fram till denna 
punkt i beviset. Nästa nivå (2.) bedöms ha kommit lite längre mot ett fullständigt svar genom att 
eleven gjort en egen uppställning av problemet och räknat igenom det. Det finns fortfarande ing-
en förklarande text, men här gör eleven någonting annat än bara läser, för att hitta problemet. På 
nivå (3.) nämner eleven vilket led som blir fel. Detta innebär att eleven måste ha satt in värdena i 
problemet och sett att detta blir fel. Den här lösningen är lite mer fullständig än den föregående. 
Nivå (4.) slutligen består av svar där eleven har gjort en egen uppställning av beviset, gått igenom 
varje led och lämnat förklaring och slutligen visat vart felet uppstår. Detta har bedömts som ett 
utförligt svar. Det har inte gjorts någon specifik kontroll, men problemet i sig består av att kon-
trollera och därför kan det anses som implicit eller integrerad del av själva problemet.  
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Översättning 

Algebraiskt uttryck 

Omskrivning 

Tolkning 

a
2
 - b

2
 = ab – b

2
 

0. Ingen förklaring 

1. Ingen uppställning, ingen 
    kontroll, nämner att man 
    inte får dividera med 0.  

 

a
2
 = ab 

2. Uppställning och beräkning 
    - ingen förklaring. 

3. Nämner att ledet (a+b) = b 
     eller (2 + 2) = 2 är fel 4. Uppställning och förklaring –    

    anger korrekt led  där felet   
     uppstår, men  ingen kontroll.  

Bevis för att 2 = 4 
Låt a = 2 och b = 2 
Visa vart felet ligger. 
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Tabell 5: Elevsvar enkätuppgift 4. 
Kodning av elevsvar:   antal 

(n) 
procent 
(%) 

   
0. ger ingen förklaring  6 37.5 
1. ingen kontroll – ingen beräkning – bara svaret att man inte får dividera med 0 2 12.5 
2. uppställning och beräkning, men ingen förklaring 2 12.5 
3. nämner bara att ledet (a+b) = b är fel eller att 2+2=2 är fel 4 25.0 
4. gör uppställning - anger korrekt led där man inte får dividera med  0 2 12.5 

 
Åtta elever (rad 0. och 2.) 50% har inte lämnat några förklaringar. Två elever (rad 1.) nämner att 
man inte får dividera med 0 men visar inte vart felet uppstår. Detta kan jämföras med fyra elever 
(rad 3.) som också bara nämner vad felet är men visar vart detta uppstår. Två elever (rad 4.) går 
igenom beviset och förklarar steg för steg vad som händer och varför och vart felet uppstår. Des-
sa svar betraktas som fullständiga och har kommit längst i cykeln.  
 
 
4.2 Analys 
Tanken med studien var att studera elevers övergång från aritmetik till algebra genom att studera 
deras lösningar tillsammans med deras förklarande kommentarer. Eleverna fick ett antal matema-
tiska uppgifter som testade några för algebra viktiga begrepp och ombads specifikt att förklara 
sina tankegångar om hur lösningen gått till. Som analysverktyg användes den algebraiska cykeln. 
Knappt 50% av svaren innehöll någon form av kommentar eller förklaring. Dessa var dessutom 
av olika omfattning, från knappa till mer utförliga.  
 
Uppgift 1 testade likhetstecknet, samt förmågan att omforma algebraiska uttryck. Alla elever, utom 
en, har löst uppgiften och av dessa har samtliga lämnat korrekta svar. Hälften av eleverna (50%) 
lämnade förklaringar till sina lösningar. Dessa förklaringar är mer eller mindre utförliga och har 
därför förts in i cykeln enligt den grad som de anses vara fullständiga. En fullständig förklaring 
bör ta upp likhetstecknet, ”lika på båda sidor” samt visa hur själva omformningen går till. Två 
elever, kategori fem, har lämnat sådana förklaringar. Dessa lösningar visar bland annat på förmå-
ga och förståelse för de olika faser som ingår och att binda ihop dessa till en helhet. Tre elever i 
kategori fyra, nämner att de använder ekvationslösning, men ger ingen förklaring om hur eller 
vad denna ekvationslösning innebär. Detta förfarande skulle kunna jämföras med att elever gärna 
hänvisar till en algebraisk regel, utan att lämna någon närmare förklaring, eller att elever lär sig att 
omforma uttryck utantill utan att ge någon närmare tanke åt vad det är de gör. Det är möjligt att 
eleverna utgår ifrån att ’ekvationslösning’ är ett känt begrepp och att därför inget mer behöver 
sägas. Kategori två består av två elever som har nämnt att man gör samma sak i båda led, men 
detta är inte förklarat närmare och visas inte heller specifikt i själva omformningen. Även dessa 
elever kan ha utfört översättning och omformning enligt en inövad metod vilket kan beskrivas 
som ”ett meningslöst manipulerande av symboler”.  
     Kategori noll och ett består av sju elever som inte har lämnat några förklaringar. Om dessa sju 
elever kan inget sägas. 
      
Uppgift 2 var en kort uppgift bestående av ett rationellt uttryck med variabler. Eleverna verkade 
inte ha några problem med beräkning eller omformning. Uppgiften kan uppfattas som elementär, 
men eleverna har ändå inte lämnat någon förklarande kommentar till lösningen. Den här uppgif-
ten hade den lägsta svarsfrekvensen på enkäten, vad gällde förklaringar. Endast fyra elever (25%) 
lämnade någon form av förklaring. Ett exempel på vad som kan kallas en fullständig förklaring 
skulle kunna vara att förklara att det var ett rationellt uttryck eller bråk, att variablerna ersätts med 
de givna värdena och att dessa används och förklaras i själva lösningen. Kategori två har förklarat 
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att variablerna byts mot de givna värdena men inte mer, medan kategori tre använder de givna 
värdena för att kontrollera att påståendet gäller. Denna lösning har uppfattats komma lite längre i 
den algebraiska cykeln. Uppgiften pekar på fenomenet att elever har svårigheter att förklara sina 
matematiska tankegångar i vanliga ord. Flera forskare har uppmärksammat detta och menar att 
övergången till algebra innebär för eleverna att lära sig ny syntax och ett nytt språk, vilket verkar 
destabilisera det aritmetiska språk som eleverna redan kan och känner.  
 
Den tredje uppgiften innebär att tolka ett problem givet i vanligt språk, översätta detta till ett 
algebraisk uttryck, omforma uttrycket och utföra beräkningen. Andelen elever som lämnat förkla-
rande text till uppgiften var 62.5%. Här gäller för eleverna att abstrahera det som ska bilda själva 
den algebraiska uppställningen av problemet. Den enklaste förklaringen och den som endast 
kommit en liten bit i den algebraiska cykeln är att säga att en ekvation använts. I nästa nivå har 
elever förklarat att x är Svante, men inte mer. Dessa två första kategorier skulle kunna relateras 
till att vissa saker kan eleverna lära sig utantill. Läroböcker använder ofta den här typen av uppgif-
ter och det är inte omöjligt att elever lär sig att identifiera och plocka ut det som bör vara x och y, 
eller a och b, och ställa upp detta som en ekvation. Ibland behövs ingen större tankeverksamhet 
och lösningen kan utföras mer eller mindre algoritmiskt. Den här uppgiften kan annars förklaras 
ingående som en händelse samt hur den översätts till algebraiska symboler. Kategori fyra och fem 
har båda lämnat ’fullständig’ förklarande text, förklarat händelsen och överfört denna till algebra-
iska symboler och därefter löst uppgiften med ytterligare förklaring. Kategori fem har kommit lite 
längre då själva förklaringen har gått hand i hand med lösandet av uppgiften, vilket tyder på att 
eleven har förmåga att uttrycka sina tankar som den process som lösandet av uppgiften innebär. 
Kategori fyra som bestod av fem elever, har alla lämnat fullständiga förklaringar, men inte som 
del av själva processen. Fyra elever har inte lämnat någon förklaring alls. Samtliga elever har löst 
själva uppgiften korrekt, vilket leder till frågan vad det är som ligger bakom att flera elever inte 
lämnat någon förklaring eller att förklaringen är knapphändig. Möjligen kan det bero på att över-
sättning från vanlig text till en algebraisk representation är ett av de svåraste momenten då elever 
går från aritmetik till algebra. Idén med matematiken är att man ska kunna utgå från ett problem 
formulerat i text och överföra detta till siffror eller bokstäver, men denna övergång kan vara svår. 
Det är ett kognitivt språng och det är möjligt att detta språng visar sig i  avsaknaden av förklar-
ingar. Flera steg måste länkas  ihop för att det hela ska fungera. 
 
Den sista uppgiften på enkäten innebär för eleverna att förklara ett bevis som har ett motstridigt 
svar. Problemet testar elevens förståelse för algebraiska symboler och uttryck, parenteser och 
ekvationer samt rationella uttryck. En del av lösningen, det som kan kallas översättningen, är gi-
ven men eleven måste sedan tyda det som ett ’algebraiskt uttryck’ och därefter kunna följa 
omskrivning och resonemang i beviset för att avgöra vart felet uppstår och slutligen tolka svaret. 
Hälften av eleverna lämnade förklarande text. Att enbart skriva ”man får inte dela med noll” utan 
att förklara vad det innebär, betraktas i analysen inte som en fullständig förklaring. Eleven bör 
kunna förklara den process som beviset består av vilket också visar att de algebraiska symbolerna 
är meningsbärande och manipulerbara. Sex elever har inte lämnat någon förklaring alls och två 
har endast skrivit att man inte får dela med noll. Två elever har gjort egna uppställningar och räk-
nat, men har inte förklarat något. Dessa beräkningar har resulterat i samma som den ursprungliga 
uppgiften och bildat cirkelbevis eller parallell till den ursprungliga uppgiften. I den algebraiska 
cykeln tillhör dessa svar kategori två, som når ungefär halvvägs till ett fullständigt svar. Av sexton 
elever har en elev lämnat förklaringar som visar förståelse för vad som händer i uppgiften, samt 
varför beviset är fel. Eleverna måste kunna uppfatta de algebraiska symbolerna, dess inbördes 
relationer och mening. Det är möjligt att eleverna förstår och kan men inte bryr sig om att lämna 
ett svar. Anledning till detta skulle kunna vara för att det är lätt att låta bli att svara på komplice-
rade frågor på en enkät, eller för att eleverna tycker att det inte är något viktigt prov som kräver 
något av dem.  
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Den här analysen visar att när eleverna löst algebraiska uppgifter är det ungefär hälften av svaren 
som inte innehåller förklaringar till vad det är det gör. Övriga lösningar består av förklaringar som 
är mer eller mindre fullständiga. I de flesta fall når inte eleven riktigt ända fram till den punkt i 
den algebraiska cykeln som betecknas ’Tolkning’. Vid den punkten har eleven löst uppgiften kor-
rekt, gjort eventuell beräkning korrekt, samt gjort en kontroll och en tolkning av rimligheten i sitt 
resultat och framför allt förklarat innehåll, begrepp och tillvägagångssätt. 
    Det antogs att elevernas kommentarer och förklaringar skulle kunna visa vilka begrepp eller 
begreppsuttryck som elever använder vid lösandet av algebraiska uppgifter. I de fall uppgifterna 
inneburit någon form av beräkning har de löst uppgifterna korrekt, men att avgöra vilka begrepp 
de använt skulle innebära en analys som bygger på gissningar. Bland de elever som har lämnat 
förklaringar var det flera som nämnde att de använt ’ekvationslösning’. Detta är ett matematiskt 
begrepp, men eleverna har inte visat att de vet vad ekvationslösning innebär. En del elever har 
förklarat att de gör likadant i båda led, eller att de gör lika eller samma, men däremot inte nämnt 
att de använder ’ekvationslösning’. Några elever nämnde att de använder en vanlig ekvation. Det 
är mycket möjligt att dessa elever använder ’ekvationslösning’ medvetet, men det framgår inte av 
deras svar. Likhetstecknet är betydelsefullt i ekvationslösning och i omformning av uttryck. Även 
här är det möjligt att eleverna är medvetna, men tar för givet att det inte behöver förklaras närma-
re. I de flesta fall saknas förklaringar om hur du matematiskt går från en fas till en annan, eller 
vilka matematiska begrepp som används.  
     Det som var gemensamt för alla elever var att ingen gjorde en kontroll som sista steg i cykeln 
för att kontrollera sitt svar. En sådan kontroll kan exempelvis innebära att återföra ett problem 
till sitt ursprung.      
 
  
4.2.1 Summering 
Eleverna löste uppgifterna matematiskt. Ungefär hälften av dessa lösningar  innehöll beskrivande 
kommentarer. Av detta kan uppfattas att en del elever kan ha svårigheter i övergångarna. Eventu-
ellt kan eleverna mer än vad som kan utläsas av resultaten och deras svar. Det är även möjligt att 
eleverna helt enkelt inte är vana att formulera och skriva ner sina tankegångar när de löser mate-
matiska problem. Grønmo och Rosén (1998:41) fann att även elever som ger förväntade svar och 
som kan antas tänka riktigt, har problem med hur de ska förklara det. En del tyder också på att 
eleverna är inställda på att matematiska uppgifter bara ska lösas rent metodiskt och prickas av 
mot facit utan att behöva veta vad det är de gör (www.forskning.no, 2012: Naalsund; 
www.skolverket.se, 2012: Kling). Eleverna i den här studien uppvisade däremot inte några pro-
blem med symbolhantering.  
 
 

5. Diskussion 
Efter att undersökningen och studien slutförts och resultatet redovisats uppstår frågor om hur 
bra eller dåligt det har fungerat. Hur har den valda undersökningsmetoden fungerat? I det här 
avsnittet diskuterar jag bland annat datainsamling, enkätens utformning och genomförande. Där-
efter följer en resultatdiskussion. 
 
 
5.1 Metoddiskussion 
Skolan och de två klasser i vilken undersökningen genomföredes var givna via rekommendation. 
Ett problem var att skolan geografiskt låg på långt avstånd från undersökaren. Detta överbrygga-
des genom att ha kontakt via telefon och mail med läraren. Efter att ha beslutat att genomföra 
enkäten skickades färdigutskrivna enkäter till läraren och eleverna på skolan. Läraren avsatte ett 
lektionspass på 40 minuter till genomförandet av enkäten i de två klasserna. Efter genomförandet 
skickades de besvarade enkäterna tillbaka i det medföljande förfrankerade och föradresserade 
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kuvertet. Det finns inga kända problem förknippade med att enkäterna skickades i kuvert med 
post till läraren. Kommunikation via telefon och mail fungerade också bra.  
 
Alla elever hade löst samtliga uppgifter korrekt matematiskt, med undantag av en elev som av 
någon anledning inte besvarat Uppgift 1. Femton av sexton elever gav förklarande kommentarer 
till lösningarna. Frågan är varför inte alla elever skrivit kommentarer till alla uppgifterna. Finns 
det något i genomförandet av undersökningen eller enkäten som kan ha påverkat detta? 
 
För att söka svar på syfte och frågor, användes en enkät bestående av matematiska uppgifter där 
eleverna uppmanades att skriva ner och förklara sina tankegångar samtidigt som de löste proble-
men. Detta var kärnan och mer eller mindre avgörande för studien. För detta ändamål fungerade 
det att använda en enkät med matematiska uppgifter, eftersom det där även går att se resultatet 
rent matematiskt, vilket också är en viktig del i undersökningen och kan ses som ett komplement 
till elevernas kommentarer. I den inledande texten i enkäten och i anslutning till uppgifterna 
fanns en speciell uppmaning till respondenten att skriva ner sina tankegångar då detta var speci-
ellt viktigt för studien.   
   Läraren delade ut enkäterna till eleverna och fanns på plats i klassrummet under det lektions-
pass som eleverna hade på sig att besvara uppgifterna på enkäten. Det är inte känt vad som hände 
om eleverna blev färdiga tidigare, om de satt kvar hela lektionspasset eller om de kunde lämna 
klassrummet. Detta skulle kunna påverka andra elever, dels i form av stress och dels i form av 
kompistryck. Under stress kan eleven göra bedömningen att det är bäst att gå rakt på uppgifterna 
och lösa dessa först för att vara säker på att hinna med alla uppgifterna. Att kompisen är färdig 
kan vara ett incitament till att bli färdig så fort som möjligt på bekostnad av förklaringar till lös-
ningarna.  
    En annan fråga är om eleverna hade läst igenom enkäten innan de började med uppgifterna, 
eller om de tog sig an själva uppgifterna direkt. Om fallet var att de gick direkt på uppgifterna, 
kan en del elever ha missat uppmaningen att skriva kommentarer och förklaringar till sina lös-
ningar, något som delvis skulle kunna förklara det relativt stora antal enkätsvar som saknade 
kommentarer. Enligt uppgift från läraren delades enkäterna ut till eleverna, men har lärare och 
elever läst igenom enkäten tillsammans? Behöver en lärare läsa igenom en enkät tillsammans med 
eleverna eller kan det förväntas att elever på den här nivån läser igenom enkäten själva och sedan 
löser uppgifterna enligt anvisningarna? Svaret på detta måste vara att det för säkerhets skull är 
bäst att lärare och elever läser igenom enkäten tillsammans och även klarar ut eventuella frågor 
eller missförstånd. Det finns säkert olika uppfattningar om huruvida gymnasieelever kan förvän-
tas klara att besvara en enkät på egen hand, men om målet med enkäten är att få så många full-
ständiga svar som möjligt, är det bättre att ta det säkra för det osäkra och vara övertydlig. Även 
om överenskommelser om hur enkäten ska genomföras kan göras via telefon och mail, bör det 
finnas med ett separat dokument med anvisningar om hur genomförandet ska gå till. Ett doku-
ment med klara anvisningar till den som genomför enkäten bör följa med enkäterna. Detta do-
kument med anvisningar saknades och är något jag inte ska föbise i framtida undersökningar.  
    Det hade varit önskvärt med intervjuer, men på grund av att en annan lärare genomförde själva 
datainsamlingen blev detta komplicerat. Tiden som läraren och klassen kunde avsätta för enkä-
terna var begränsad. Det är inte säkert att svarsfrekvensen hade blivit bättre om undersökaren 
själv hade varit närvarande. Det är tveksamt om min närvaro hade främjat resultatet så att fler 
elever hade skrivit kommentarer. Den ordinarie läraren var antagligen bättre för eleverna för att 
undvika spänningar på grund av främmande människor i klassrummet. En misstanke finns att 
elever kan ha hoppat över den inledande texten på enkäten och på så sätt även missat den upp-
maning som bad dem skriva ner sina tankegångar. 
Hur eleven har besvarat själva enkäten/uppgifterna kan påverka resultatet. Om eleven börjar med 
att lösa uppgifterna för att vara säker på att hinna med dessa med tanken att skriva kommentarer i 
efterhand, kan det hända att det uppstått tidsbrist. Det är inte heller omöjligt att det fallit i glöms-
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ka efter att själva uppgifterna lösts eller att det är upp till dem själva om de vill skriva förklaringar 
eller inte. En enkät kanske inte uppfattas som lika viktig som ett prov eller eleverna var kanske 
inte medvetna om hur viktigt det var för studien, utan såg istället de matematiska lösningarna 
som det viktigaste. 
    Enkäter passar inte alla (Bryman, 2013:230). En del elever kan ha svårt att läsa texter eller att 
skriva. Andra studier (se avsnitt 2.5) har visat att det kan vara ett problem för elever att uttrycka 
sina tankegångar även om de har förståelse. Det kan också finnas elever med annat modersmål än 
svenska. Matematik beskrivs ibland som ett vetenskapens universella språk, vilket innebär att en 
elev med ett annat modersmål mycket väl kan lösa matematiska uppgifter och förstå samman-
hang och innebörd, men ha problem att förklara detta i tal och skrift.  
    Enkätens konstruktion kan påverka svarsfrekvensen. Enligt Bryman (2013:233) ska enkäten 
vara kort med mycket luft och med tydliga anvisningar. Den här enkäten består av fyra uppgifter 
fördelade på två A4-sidor. Finns det tillräckligt med utrymme på papperet för att skriva kommen-
tarer? Då samtiliga elever har skrivit kommentarer till olika uppgifter fördelat över samtliga upp-
gifter, utgår jag ifrån att det finns tillräckligt med utrymme för att skriva kommentarer. Detta kan 
ställas emot att göra enkäten längre med fler sidor. Enligt Bryman (2013: 233) finns det risk med 
att ha för många sidor i en enkät, då detta kan verka avskräckande på respondenten. Om för lite 
plats att skriva kommentarer hade varit en anledning till avsaknad av kommentarer, skulle det 
kunnat lösas genom att låta eleverna skriva på lösa ark som bifogas enkäten. Det är inte känt om 
någon elev påpekat att det var för lite plats att skriva kommentarer. Detta är ett exempel på så-
dant som borde ha funnits i anvisningarna för genomförandet av enkäten.  
    De matematiska uppgifterna var kontrollerade att de syftade till att testa vissa givna begrepp, 
även om det var öppet för eleverna att förstå och kommentera som de ville. 
 
Analysmetoden som användes i studien har beskrivits som grundad teori, men detta bör kom-
menteras då det nämns att den inte är helt induktiv och dessutom har vissa startvärden. Grundad 
teori är en flexibel analysmetod utvecklad av Glaser och Strauss i mitten av 60-talet. Efter att de 
utvecklat metoden gick de skilda vägar och fortsatte utvecklingen i varsin riktning (Bryman, 
2013:513). Dessa ’riktningar’ har i sin tur vidareutvecklats vilket har gett upphov till att det nu 
finns flera inriktningar med vad som kan betraktas som nyansskillnader. Grundad teori kan tyckas 
ha inslag av en del andra analysmetoder som exempelvis Innehållsanalys, Tematisk analys och 
Diskursanalys. Skillnaderna kan ibland vara små. Innehållsanalys används framför allt i analyser där 
det handlar om att kvantitativt räkna förekomsten av eller mäta vissa företeelser i texten. Shapiro 
och Markoff (1997:14 i Bergström & Boréus, 2012:48) har definierat Innehållsanalys som ”varje 
metodisk mätning applicerad på texter (eller annat symboliskt material) för samhällsvetenskapliga 
syften”. Bryman (2013:281) menar att Innehållsanalys är en mycket flexibel metod som kan använ-
das i samband med många olika medier och att Innehållsanalys är ett angreppssätt snarare än en 
metod, eftersom Innehållsanalys utgör ett angreppssätt vid studiet av dokument och texter snarare 
än ett verktyg för att generera data. Tematisk analys är ett av de vanligaste förekommande an-
greppssätten i  kvalitativa data (Bryman, 2013:528). Till skillnad från strategier som Grundad teori 
eller Kritisk diskursanalys är detta inte ett synsätt på analysen som har en tydlig bakgrund eller som 
har beskrivits utifrån tydliga tekniker. Sökandet efter teman kan ses i många, om inte alla, tillväga-
gångssätt vid kvalitativ analys av data, t.ex. Grundad teori, Kritisk diskursanalys, Kvalitativ innehållsana-
lys och Narrativ analys (Bryman, 2013:655). För några kan Grundad teori handla om att helt förut-
sättningslöst ta exempelvis en situation och spela in vad människor säger eller ta en text och leta 
efter något specifikt att hänga upp en studie på. Detta tillvägagångssättet har kritiserats av forska-
re som anser att det inte finns något sådant som en ’teorineutral observation” (Bryman, 
2013:521). Någon tanke måste finnas bakom en studie, en tanke eller idé som är upphovet till 
studien.  
För den här studien var tanken att se hur elever gör övergången från aritmetik till algebra och att 
söka indikationer på förståelse av vad som görs och vad som händer i lösandet av problemet. För 
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att kunna studera detta användes ett antal matematiska uppgifter. Matematiska problemuppgifter 
bygger på olika matematiska begrepp som exempelvis likhetstecken, bråk eller variabler och det kan 
därför förväntas att en elev uttrycker något av detta i en kommentar om vad en uppgift består av 
och hur en lösning gått till. Enligt Bryman (2013:521) kan ett memo, anteckningar eller noteringar 
om begrepp utgöra ett redskap för att skapa kategorier. I den här studien har vissa begrepp 
plockats ut på förhand och fått bilda kategorier, men det hade också gått att studera vad eleverna 
svarade och därefter skapa kategorierna. På grund av det som beskrivits ovan om matematiska 
uppgifters byggande på olika begrepp föväntades det att likhetstecknet var centalt i exempelvis 
enkätuppgift 1. och att eleverna skulle nämna detta. För att ge struktur och göra redovisningen 
mer överskådlig sattes vissa ’startvärden’ som exempelvis ’likhetstecknet’. Vidare för att få struk-
tur i studien och själva redovisningen har den algebraiska cykeln som visuellt visar övergångar 
och faser använts. Användandet av denna har syftat till att göra elevernas svar lättare att tolka och 
åskådliggöra. De data som förs in i cykeln kan fortfarande anses tillhöra Grundad teori. Ett pro-
blem med cykeln är att avgöra vart exakt i cykeln en uppgift bör ligga. Det är möjligt att det skulle 
kunna gå att gradera cykeln med på förhand bestämda värden eller nyckelord. Dessa kunde ex-
empelvis bestämmas genom samråd och diskussion med andra forskare och kollegor.  
    Vissa författare menar att ”Grounded Theory hedras när man bryter mot dess principer” 
(Bryman, 2013:515), snarare än att man följer dem. De flesta undersökningar som görs i Grundad 
teori uppvisar endast delvis eller vissa av de element som ingår i denna forskningsmetod, men inte 
alla. I Grundad teori är det undersökaren som väljer vad som ska kodas och hur det ska tolkas. Den 
induktiva delen består i att de data som studien generar ligger till grund för nästa steg i processen, 
vilken upprepas fram tills att forskaren har tillräckliga data för att dra slutsatser. Den här studien 
bör genomgå flera sådana steg för att undan för undan klargöra vad det är eleverna nämner i sina 
svar. En början kunde vara att göra om hela studien och inkludera intervjuer då det är troligt att 
dessa är nödvändiga för att få fram mer subtila tankar. 
 
För att få bättre tillförlitlighet och tydlighet i studien skulle det vara önskvärt att ha en eller flera 
oberoende granskare. Ett annat sätt är att bilda team med andra intresserade inom samma områ-
de och på så sätt få in mer datamaterial att testa och jämföra med. En pilotstudie skulle kanske ha 
kunnat ge indikationer på sådant som behövde justeras eller ändras inför själva undersökningen. 
Men eftersom den här studien har ett relativt lågt antal respondenter kan den här studien istället 
ses som en pilotstudie och de erfarenheter som görs här kan användas för att förbättra nästa stu-
die.  
 
Studiet av elevers förståelse för matematiska begrepp kan vara problematiskt eftersom själva tan-
keverksamheten är dold. Det som kan ses och uppfattas är resultatet i form av lösta uppgifter på 
papperet, men detta resultat kan ibland vara ett verk av en inlärd algoritm eller utantill-lärning. I 
skolmatematiken är de flesta uppgifter färdigformulerade och elevens uppgift är att lösa själva 
problemet. Det läraren sedan ser är resultatet. Men förståelse kan även identifieras genom att låta 
eleverna formulera själva problemen och sedan lösa dessa. Den här studien tar fasta på perspekti-
vet att det är i övergångarna, där eleverna måste använda sin tankeverksamhet det vill säga, ’där 
jag visar varför jag gör som jag gör’ matematiskt, som det är möjligt att identifiera tecken på för-
ståelse av algebra. 
 
Svarsfrekvensen för besvarade enkäter bland de som deltog är 100%. Samtliga deltagande elever 
svarade på enkäten genom att lösa de matematiska uppgifterna. Förväntningen var att alla elever 
skulle skriva kommentarer och förklaringar till sina lösningar, men där är resultatet ett annat. 
Svarsfrekvensen för svar med kommentarer är 45.8%. För att få en uppfattning om denna svars-
frekvens är rimlig har några jämförelser gjorts med andra resultat. Mangione (1995, s. 60-61 i Bry-
man, 2013:231)  har kategoriserat svarsprocenten  när det gäller  besvarade enkäter enligt följande:            
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över 85% utmärkt 
 70 – 85%  bra 
 60 – 70% acceptabelt 
 50 – 60% knappt godkänt 
 under 50% oacceptabelt      
 
Enligt dessa siffror faller den här studien under 50% -strecket och betraktas således som oaccep-
tabelt lågt. Enligt referensen ovan (se Mangione, 1995) förekommer dessa siffror i litteratur från 
1995 och skulle därför kunna betraktas som gamla värden. 
 
Surveymonkey (www.svsurveymonkey.com, 2014) menar att inte alla kommer att besvara en en-
kät. Hur stor eller liten en svarsfrekvens är kan bero på ett antal faktorer, exempelvis ”relationen 
till målgruppen, enkätens längd och komplexitet, belöningar och enkätens ämne”. Detta är fakto-
rer som är aktuella i den här studien och som kan ha påverkat resultatet. Surveymonkey anser att 
en webbenkät där undersökaren inte har någon tidigare relation till respondenterna är en svars-
frekvens på 20 – 30% mycket bra. Detta placerar resultatet från den här studien inom en accepta-
bel svarsfrekvens, till och med bra. Noterat är att det här handlar om en webbenkät och den här 
studien använde pappersenkäter. Vidare menar Surveymonkey att om du inte tidigare skickat 
någon enkät till de aktuella respondenterna, är en svarsfrekvens på 10 – 15% bra. Detta skulle 
innebära att resultatet i den här studien kan anses som mycket bra.   
 
IAR, Instructional Assessment Resources (www.utexts.edu, 2011) delar in enkäter i olika typer 
med en acceptabel svarsfrekvens. Det som är aktuellt för den här jämförelsen är:  
 
Brev/Post:   50% tillräckligt, 60% bra, 70% mycket bra 
Klassrum papper:  > 50% bra 
 
IAR påpekar att en avgörande faktor är hur nära du befinner dig dina respondenter då enkäten 
genomförs och hur väl de känner dig. Respondenterna i den här undersökningen är helt främ-
mande och befinner sig dessutom på långt avstånd. Då kan den här studiens resultat på 45.8% 
jämföras med ’Klassrum papper’ på 50% och ändå antas vara acceptabel och till och med bra. 
  
Flera andra resultat har studerats men tas inte upp här då vad som anses vara en acceptabel svars-
frekvens varierar stort. Bedömningen varierar också beroende på vilken typ av enkät det handlar 
om: brev, email, telefon, online, klassrum eller ’face-to-face’. En studie som jämfört resultat mel-
lan webb- och pappersenkäter i skolmiljö anger en acceptabel svarsfrekvens på 33.3% för webb-
enkät och 68.8% för pappersenkät (Avery, Bryant, Mathios, Kang & Bell, 2006:27). Ett medel-
värde av dessa svarsfrekvenser är 51% . Om den här studiens enkät skulle uppfattas som en typ 
som ligger mitt emellan en webbenkät och en pappersenkät, hamnar svarsfrekvensen något under 
det acceptabla värdet för ’bra’ .  
 
Svarsfrekvensen på respektive fråga ser annorlunda ut än svarsfrekvensen för hela studien. Uppgift 
1. bestod av tre deluppgifter: 1.1, 1.2 och 1.3. Svarsfrekvensen för 1.1 och 1.2 är 50% medan 1.3 
är 43.8%. Det finns tillsynes ingen anledning till varför eleverna skulle ha lägre svarsfrekvens på 
den tredje delfrågan. Uppgifterna är så lika att har eleven löst den första så bör även de återståen-
de två lösas lika framgångsrikt. af Ekenstam (1985/86: 11) använde sig av dessa frågor i en studie 
och såg stora svängningar när det gällde resultaten av elevernas lösningar. Vidare anser han att 
har en elev löst en av uppgifterna borde det vara lika lätt att lösa de övriga. Nu handlar det i den 
här studien om att uppgifterna ska kommenteras. En misstanke är att eleverna tycker att de redan 
förklarat hur de tänker i de två tidigare deluppgifterna och därför struntar i den tredje. Enkätupp-
gifter 3. och 4. har en svarsfrekvens på 62.5% respektive 50%. Detta är acceptabla värden. En-
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kätuppgift 2. är den uppgift som har lägst svarsfrekvens med 18.8%. Frågan får anses som ele-
mentär och togs med för att se vad eleven skulle göra av den samt få en uppfattning om hur ele-
ven skulle förklara den. Eventuellt kan eleverna ha tyckt att den var alltför lätt eller att de miss-
tänkte att det var något dolt och  konstigt med uppgiften. Det kan tyckas att eleverna borde kun-
na förklara en så enkel uppgift och frågan är då hur de förklarar andra större och mer komplice-
rade matematiska uppgifter.   
 
Summerat kan svarsfrekvensen från den här studien uppfattas som acceptabel, i underkant men i 
närheten av ’bra’. Om fråga två plockas bort är den totala svarsfrekvensen 51.3% och jämfört 
med IARs värden ligger studien inom acceptabla värden och i princip exakt på ’bra’. Av detta kan 
slutsatsen dras att resultaten från den här studien är tillräckligt bra för att kunna anses säga något 
om elevers förståelse av algebra.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Den första uppgiften i enkäten bestod av tre deluppgifter 1.1, 1.2 och 1.3. där uppgiften var att 
omforma elementära algebraiska ekvationer. Dessa var hämtade från en studie gjord av af Eken-
stam (85/86:11). af Ekenstam menar att om en elev har löst en uppgift så borde övriga uppgifter 
vara lika lätta att lösa, men i stället var det stora skillnader i svaren. I den här studien  lämnade 
8/16 elever svar med förklarande text. De 8 elever som gav förklarande text till uppgifterna, läm-
nade detta till alla tre deluppgifter. De som inte lämnade någon förklaring lämnade ingen förklar-
ing till någon av uppgifterna. Detta resultatet är mer homogent och tydligare än det af Ekenstam 
fick. Enligt af Ekenstam tyder obesvarade uppgifter på att eleverna inte har full förståelse för 
likhetstecknet (af Ekenstam, 85/86:12; Bergsten et al., 1997:129; Lovell, 2004:13) Eleverna i den 
här studien har alla löst uppgifterna matematiskt, därför är det troligt att några och eventuellt 
kanske alla av de som inte lämnade förklaring har förståelse för likhetstecknet och att det är andra 
faktorer som lett till att eleverna inte givit någon förklaring. Några tänkbara faktorer är; ’menings-
löst manipulerande av symboler’ (www.skolverket.se, 2012:Kling) eller att eleverna upplever att det 
inte finns något att förklara. Båda dessa fall ger en indikation om att eleven inte förstår vad sym-
bolerna står för. Det kan också grunda sig i missförstånd om vad uppgiften kräver, trots att de 
uppmanats att skriva ner sina tankegångar, något som Lee and Wheeler (1989:43) också sett i sin 
studie. Det kanske inte är vanligt att eleverna då de arbetar med den här typen av uppgifter i sko-
lan, behöver lämna förklaringar, utan uppgifter som dessa används mest för att eleverna ska träna 
på att omforma algebraiska uttryck. Naalsund (www.forskning.no, 2012:Naalsund)  menar att ele-
ver arbetar för mycket med det procedurella som att omforma algebraiska uttryck, medan Peder-
sen (2013:22) anser att norska elever arbetat för lite med detta. Forskare Star och Rittle-Johnson 
(2007 i Pedersen, 2013:22) har sett att omformning med symboler varit ett eftersatt område i 
USA. Eleverna i den här studien har samtliga löst de tre deluppgifterna korrekt matematiskt, vil-
ket tyder på att de behärskar det momentet i algebra, men om de har förståelse för vad som ligger 
bakom symbolerna är oklart. För att kunna nå konceptuell förståelse krävs att eleverna först be-
härskar symbolmanipulering och det är därför ett viktigt moment i utvecklingen av elevens läran-
de. Sollervall (2006:1) påpekar att det är viktigt att kunna förklara vad som sker, annars blir det 
som nämndes ovan ”Ett meningslöst manipulerande av symboler”. Även om det går att omforma 
ett algebraiskt uttryck genom att bara flytta runt symbolerna med hjälp av likhetstecknet, så räcker 
inte detta för att se helheten och nå konceptuell förståelse. I deluppgift 1.1 och 1.2 hade 8/16 
elever skrivit förklaring och i deluppgift 1.3; 7/16. I dessa uppgifter är det ett relativt stort antal 
elever som inte lämnar någon förklaring. Det är möjligt att det beror på oförmåga att uttrycka sig, 
vilket skulle ge en indikation om att kommunikation är en viktig del av matematiken även när det 
gäller moment som till synes är elementära. Flera forskare (Grønmo (1999:19; Sollervall, 2006:1) 
visar på att det är viktigt att använda vardagsspråket i matematiken, vilket ställer krav på att lära-
ren aktivt håller dialog med eleverna i matematikundervisningen och att läraren själv kan förklara 
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varje moment. Detta bör leda till att eleverna blir vana vid att ’prata’ matematik och att läraren 
kan ställa krav på att eleverna förklarar sina lösningar öppet. Att uttrycka matematiken med ord 
bidrar till att synliggöra tankarna (Grønmo, 1999:19). Enligt Sfard och Linchevski (1994:87 i 
Bergsten et al., 1997:21) innebär exempelvis översättning från vanlig text till algebraiska symboler 
ett kognitivt språng. Genom att förklara och prata om varje moment i lösningen borde det vara 
möjligt att fylla detta språng med information så att eleven blir mer medveten och börjar se vad 
som händer. Tanken är att det ska hjälpa eleverna att bli mer medvetna om vad det är de gör i 
matematiken och så att viktig information inte faller bort. Lösandet av algebraiska uttryck består 
av flera moment som börjar med en tolkning av problemet, därefter översätts uttrycket (om det 
är givet i vanlig text) till algebraiska symboler och slutar med tolkning av resultatet. Dessa aktivi-
teter kan åskådliggöras i vad som kallas ’den algebraiska cykeln’ (Bergsten et al., 1997:15). Aktivi-
teterna är jämnt fördelade i cykeln vilket visuellt ger mellanrum mellan dessa. Dessa mellanrum 
skulle kunna uppfattas åskådliggöra ett ’kognitivt språng’ eller ’tomrum’ som uppstår mellan dessa 
aktiviteter. Dessa ’språng’ kan fyllas med information, exempelvis i form av förklaringar av regler 
och begrepp och av matematiska termer, för att hjälpa eleverna då de löser matematiska uppgif-
ter. Bergsten et al. (1997:15) visar en cirkel där det mellan tolkning och översättning finns en ’händel-
se’, mellan översättning och omskrivning finns ’algebraiskt uttryck’ och mellan omskrivning och tolkning 
finns ’enklare algebraiskt uttryck’. Cykeln/cirkeln blir på det här sättet en guide och ett hjälpme-
del för eleverna. Algebraiska symboler är både meningsbärande och manipulerbara (Bergsten, 
2003:4) och det är viktigt att eleverna kan visa detta. Eleverna kan själva fylla i dessa ’tomrum’ i 
den algebraiska cykeln och använda denna som en hjälp och ett ’kom ihåg’ vid problemlösning. 
Det kan även vara en hjälp för läraren, dels i undervisningen i genomgångar och dels för att se 
hur eleven uttrycker sig och ge en inblick i hur eleven tänker. Löfwall (2008:42) menar att det är 
viktigt att eleverna kan binda ihop de olika momenten för att nå konceptuell förståelse. Mellan-
rummen kan fyllas med mer och mer information så att undan för undan en helhet växer fram 
och med det konceptuell förståelse.  
    Aktiviteterna i den algebraiska cykeln slutar med momenten ’kontroll’ och ’tolkning’ av resulta-
tet. Detta är ett moment som eleverna i den här studien inte har gett någon uppmärksamhet. De 
har nöjt sig med att ha löst uppgiften men har inte kontrollerat att lösningen är rimlig (Bergsten, 
2003:4). Samma fenomen har Davies et al. (1978:127 i Lee & Wheeler, 1989:51) erfarit i flera av 
sina studier, att elever sällan gjorde någon kontroll av sina lösningar. Det här får antas bero på att 
eleverna inte har gjort det till en vana att göra kontroll som ett sista moment. Om de har lyckats 
lösa problemet borde det inte vara svårt för dem att göra en kontroll. Det är möjligt att de för-
väntar sig att detta ska göras på något speciellt sätt och att de därför blir osäkra och hellre ute-
lämnar detta.  
     Lee och Wheeler såg i sin studie The Algebraic Connection (Lee & Wheeler, 1989:43) att elever 
ofta hänvisade till regler som de aldrig förklarade och att dessa dessutom ofta var påhittade. 
Dessutom hade eleverna accepterat resultat som var nonsens (Lee & Wheeler, 1989:51). Den här 
studien har sett liknande fenomen. I uppgifter 1. och  2. har några elever exempelvis bara nämnt 
att de använder ’ekvationslösning’ eller att ’jag gör lika på båda sidor’. Dessa förklaringar är inte 
påhittade utan är korrekta i den kontext där de förekommer, men eleverna i det här fallet har varit 
för kortfattade och förklaringen liknar därför mer ett påstående, som eleven inte förklarar och för 
vilket eleven inte nödvändigtvis har förståelse. Uppgift 4. bestod av ett bevis som ledde fram till 
ett felaktigt resultat. Här gällde det för eleven att följa lösningen och avgöra vad som var fel. I 
den är uppgiften har  8 av 16 elever accepterat att svaret blev 20 = 4 (Lee & Wheeler, 1989:45). 
Det är inte nödvändigtvis så att eleverna utan vidare har accepterat detta resultat. En del av ele-
verna har försökt att följa gången i uppgiften men misslyckats med detta och sen gett upp. Ele-
verna behöver vara trygga i sina matematikkunskaper för att ’rätta’ detta felaktiga bevis. Det är 
möjligt att elever, om de inte är riktigt säkra, blir förvirrade och ger upp. Det här kan vara kopplat 
både till oförmåga att uttrycka sig och oförmåga att tolka de algebraiska uttrycken. Vidare behö-
ver eleven förstå hur likhetstecknet fungerar. Det är önskvärt att eleven skriver en förklaring eller 
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kommentar om vad det är som inte fungerar. Det är lika värdefullt för en lärare och för eleven att 
eleven kan uttrycka det som blir fel, då detta kan leda till att ge läraren och eleven en tydligare 
bild av det problem som eleven upplever med uppgiften, vilket i sin tur bör leda till att läraren 
kan ge eleven de kunskaper som saknas. Förutsatt att eleverna har dessa kunskaper borde den här 
uppgiften inte bereda eleverna några större svårigheter.   
    Flera forskare (Bergsten et al., 1997:58; Hatami, 2007:7; Lee & Wheeler, 1989:53; Persson, 
2005:15; Sollervall, 2006:34) har upptäckt att elever har svårigheter med översättning från aritme-
tiska uppgifter till algebraiska och med övergångar. I det avseendet visade den här studien på det 
motsatta. Uppgift 3. var en uppgift given i vanlig text där problemet bestod i att avgöra hur 
gammal ’Svante och hans syster’ är. För att lösa problemet måste eleven tolka texten, översätta 
den till ett algebraiskt uttryck, lösa den uppkomna ekvationen och därefter göra en kontroll och 
en tolkning av resultatet. Här har 10 av 16 elever löst uppgiften och lämnat kommentarer, varav 6 
elever har lämnat vad som bedöms som en fullständig förklaring, vilket är flest ’kompletta svar’ 
för en uppgift i hela studien. En förklaring till varför det gick så bra med den här uppgiften kan 
vara att eleverna skärper till sig då de arbetar med den här typen av uppgifter. Det är också troligt 
att läraren lägger mer tid på att förklara texten för att belysa själva problemet i uppgiften. Skillna-
den mellan den här uppgiften (upg.3.) och uppgifter 1. och 2. är att uppgift 3. är given i vanlig 
text med ett problem att lösa. Fokus hamnar här på de moment som ingår i lösandet av proble-
met som beskrivs steg för steg ungefär som ett flödesschema. Uppgifter 1. och 2. är från början 
givna i algebraiska symboler och kräver ingen översättning. Här hamnar fokus mer på de mate-
matiska begrepp som ingår i uppgiften. Genom att eleverna få mer tid och mer förklaringar då 
det gäller uppgifter som uppgift 3.  blir det en vana att lösa den typen av uppgifter och att förkla-
ra. Här kan anas att det förhåller sig så att man inte ofta förklarar uppgifter som uppgifter 1. och 
2. Det förmodas kanske att det räcker att förklara den typen av uppgifter en gång för att eleverna 
ska förstå hur de ska göra när de omformar algebraiska uttryck. Därefter blir behovet att lämna 
förklaring överflödigt och till slut blir det en vana att inte lämna förklaringar, något som kan vara 
anledningen till att relativt många elever i den här studien inte lämnat förklaringar i uppgifter 1. 
och 2.  
    Eleverna i den här studien har löst alla uppgifter korrekt matematiskt. Av detta kan anas att de 
kan mer än vad de visar och vad resultaten visat. En möjlig orsak till att så många elever, relativt 
antalet elever som deltog i studien, inte har förklarat sina lösningar kan vara att eleverna inte lärt 
sig eller inte är vana vid att använda det matematiska språket (Skolverket, 2011a:90; 2011b:63). 
Eleverna behöver kunna namnge matematiska begrepp i korrekta termer och att formulera sig då 
de förklarar hur de löst eller inte löst ett problem. Språket och de matematiska termerna behövs 
för att kunna visa och förklara hur de gör övergångarna från aritmetik till algebra och de matema-
tiska begrepp som de använder i det aktuella momentet.  
 
 
 
5.3 Sammanfattning och slutord 
Det som var intressant för den här studien var elevernas förklaringar av sina tankegångar om hur 
de löser algebraiska uppgifter och speciellt hur de gör övergången från aritmetik till algebra. Det 
hade annars varit möjligt att bara räkna hur många elever som löst uppgifterna korrekt och sen 
göra en statistisk sammanställning av detta, men det hade inte besvarat syftesfrågorna om hur 
eleverna tar sig från aritmetik till algebra. För den här typen av undersökning har den valda meto-
den fungerat, men det hade varit önskvärt med kompletterande intervjuer och fler respondenter 
samt att som undersökare finnas på plats. Att studera hur elever tänker är komplext och kräver i 
det här fallet studier och analys i flera steg för att öppna och blottlägga elevens tankegångar, både 
för dem själva och för läraren.  
    Konsekvenser av den här studien är ur ett elevperspektiv att lära sig se och bli medveten om 
sina tankegångar, vilket bör leda till förmåga att göra medvetna övergångar mellan de olika faser-
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na i algebraiska problem och i matematik generellt. I ett lärarperspektiv handlar det om att med 
detta som utgångspunkt utveckla metoder för undervisning med fokus på hur man gör övergång-
en: ”hur tar jag mig härifrån och dit?” – ”vad är det som händer under det här språnget?”.  Detta 
innebär att arbeta med en öppen kommunikation och lära eleverna att göra medvetna kognitiva 
språng, vilket ska leda till en helhet – en kedja utan svagheter.  
     Den här studien har begynnelsevis utgått från forskning gjord i den svenska skolan, men efter-
som internationell forskning och svensk forskning inom området algebra har kommit fram till 
liknande resultat, uppfattar jag att den här studien är på rätt väg. Forskare har gjort studier inom 
olika områden inom algebra, men de är mer eller mindre enade om att undervisningen kräver mer 
resonerande och att det är viktigt att läraren ifrågasätter hur eleven löser uppgifter. Det är också 
viktigt att läraren kan formulera sina frågor för att få önskat resultat. Vidare är det viktigt att ele-
verna kan röra sig fritt mellan olika representationsformer. Dessa övergångar kan involvera 
många olika moment i ett och samma problem såsom symbolhantering, modellering och ekva-
tionslösning. Den algebraiska cykeln kan användas som ett verktyg för detta ändamålet. Forskare 
har också upptäckt att det är givande för förståelsen av algebra, att lösa samma uppgift på flera 
olika sätt och att studera dessa i förhållande till varandra. En studie av hur elever hanterar och 
klarar dessa moment kan utgöra ett nästa steg i den här studien.  
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Information och samtycke 

 

 

 

Härmed försäkrar jag konfidentialitet rörande de uppgifter jag tar del av  i samband med det 

forskningsprojekt inom matematikdidaktik som ingår i mitt examensarbete på avancerad 

nivå för lärarexamen för gymnasiet och senare åldrar.  

 

Syftet med undersökningen är att se hur elever uppfattar och kopplar aritmetik till algebra.  

 

Enkäten består av fem matematikuppgifter som eleven ombeds lösa och för varje uppgift  

skriftligt beskriva sina tankegångar och metoder för hur problemet lösts.  

Deltagande är helt frivilligt, men värdefullt då studien bygger på elevernas svar.  

 

Eleven behöver inte lämna sitt namn och kan därmed garanteras anonymitet.  

Om eleven vill veta sitt resultat av enkäten, kan ett fiktivt namn lämnas, ex. Batman eller 

Catwoman. Eleven måste sen själv komma ihåg detta namn.  

Försäkran om anonymitet och konfidentialitet följer Vetenskapsrådets rekommendationer 

om ’God forskningssed’, http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

 

Materialet utvärderas genom analys av svaren på de lösta uppgifterna och de skriftliga sva-

ren. Där så är möjligt används tabeller och diagram för att beskriva resultaten. De enda per-

soner som ser data från undersökningen är handledaren för uppsatsen, Lovisa Sumpter och 

jag själv som skriver uppsatsen.  

 

Efter att examensuppsatsen blivit godkänd av Högskolan Dalarna, förstörs allt material för-

knippat med enkäten.  
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                    Handledare/forskare Högskolan Dalarna 

Inger Lindblom                   Lovisa Sumpter  

Epost: v09iglin@du.se                   Epost: lsm@du.se  

mbfn: 07**64****                   Tel: 023-77 87 47 
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Aritmetik & Algebra 
Studie – mars 2013 

 

Den här enkäten ingår i en studie  med syftet att se hur gymnasieelever  beräknar uppgifter i algebra. 

Studien ingår i ett examensarbete på Högskolan Dalarna. Alla data kommer att hanteras enligt regler 

i  Vetenskapsrådets ’Codex’. Detta innebär bland annat att du som besvarar enkäten är anonym. Man 

kommer i arbetet inte att kunna identifiera enskilda personer eller skola. Allt deltagande är frivilligt. 

I och med att du fyller i enkäten godkänner du att vi använder dina svar. Det är  bara jag och min 

handledare, Lovisa Sumpter, som kommer att se svaren.  Tack för ditt deltagande! 

 

 Om du vill veta ditt resultat kan du skriva ett påhittat namn. Välj ett namn som är unikt, ex. Bat-

man_1,  Lady Gaga 990101, så att du kan identifiera ditt resultat. 

Resultaten från undersökningen skickas till xxxxx xxxxxxx, din lärare på skolan.  

 

 

 

 

 

 

Viktigt!  för studien är att du skriver och förklarar hur du tänker när du löser uppgifterna.   

 

1. Följande är givet:  P = R + S – T   

Bestäm:   

P – R = 

 

 

P + T = 

 

 

T – S = 

 

 

 

 

2.  

 

Program Na 1 Te 1 Betyg i åk 9 ev. Namn 

sätt kryss     

Vad är 5x / y om x = 4, y = 5 ? 
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3. Teckna följande uppgift algebraiskt och lös uppgiften.  

Svantes syster är 5 år äldre än Svante. Tillsammans är de 25 år. Hur gammal är var och en? 

Förklara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Här är ett ’bevis’ för att 2 = 4.                                                         

Läs beskrivningen noggrant: 

 

                 Sätt a = 2 och b = 2 

      Då är: 

 a
2
 = ab 

 a
2
-b

2
 = ab – b

2
 

               (a-b)(a+b) = b(a – b) 

                     (a + b ) = b Men a = b = 2 ,   vi får 2 + 2 = 4, alltså 2 = 4 ! 

 

Hitta felet!      Kan du komma på ett enkelt sätt att kontrollera detta? Förklara gången i upp-        

                          giften och felet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan. 


