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SAMMANFATTNING
I skolans styrdokument står det tydligt att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera
matematik samt använda lämpliga och korrekta begrepp. Syftet med examensarbetet är att
undersöka om gymnasieskolans elever har förståelse gällande matematiska grundbegrepp med
avseende på kommunikativ och funktionell förståelse samt se om det finns några skillnader
mellan dessa. Med kommunikativ förståelse menas om eleverna kan förklara begrepp med
egna ord och/eller med hjälp av figurer. Med funktionell förståelse menas om eleverna kan
lösa uppgifter där olika begrepp står i fokus. För att undersöka detta valdes nio olika klasser
ut och de fick vid olika tillfällen genomföra två prov som testade 12 grundläggande begrepp.
På det första provet skulle eleverna med egna ord eller figurer förklara de 12 begreppen. På
det andra provet skulle eleverna lösa 12 olika uppgifter som var och en innehöll ett specifikt
begrepp. Undersökningen tyder på att eleverna har problem med den kommunikativa
förståelsen då de endast gav en korrekt förklaring på ungefär hälften av begreppen. Däremot
kan elever lösa uppgifter med begreppet i fokus vilket visar att eleverna har en större
funktionell förståelse än de har kommunikativ förståelse.
!
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Inom den svenska skolpolitiken så har det de senaste åren varit stort fokus på matematikämnet
och det har reflekterats genom flitig mediarapportering. Diskussionerna handlar om allt från
matematikundervisning, provresultat, betyg till studiemotivation och är oftast av en negativ
karaktär. Kraftiga ord används ofta för att beskriva matematikutvecklingen i Sverige och
Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund skriver i en debattartikel (Göteborgs-Tidningen,
2008) att det handlar om en kris för matematikämnet där få ungdomar är intresserade av
matematik. Som en del i denna kris rapporteras det om att svenska elevers
matematikkunskaper försämras och det finns flertalet undersökningar som visar på detta (t.ex.
TIMSS, PISA).
Dessa diskussioner och rapporter fick oss att tänka på hur vi upplever elevers
matematikkunskaper i klassrummet. Under praktik och ute i arbetsliv så har vi bland annat
sett att det finns brister i elevers begreppsbild. Det vi framförallt har reagerat på är att flertalet
elever inte vet vad vissa grundläggande begrepp betyder. Detta märks både på prov och
genom kommentarer som ”vad är multiplicera?”. Vi, som blivande matematiklärare, känner
att det vore bra att ha grund för vår uppfattning att elever har svårigheter gällande
grundläggande matematiska begrepp. Därför vill vi ta reda på om elever har förståelse för
innebörden av olika grundbegrepp. Förståelsen vi vill testa är med fokus på ordkunskap, det
vill säga om eleverna vet vad begreppen betyder.

1.1

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om gymnasieskolans elever i matematik A
har förståelse gällande matematiska grundbegrepp. Vi vill testa den kommunikativa och den
funktionella förståelsen samt se om det finns några skillnader.

1.2
•

Frågeställningar
I vilken grad visar elever förståelse för grundläggande matematiska begrepp genom
att, med egna ord, förklara de olika begreppens betydelse? (Kommunikativ förståelse)

•

I vilken grad visar elever förståelse för grundläggande matematiska begrepp genom att
lösa uppgifter där begreppet står i fokus? (Funktionell förståelse)

•

Vilken skillnad är det på resultaten mellan de två förståelsetyperna?
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2.1

Förståelsebegreppet

Förståelse är ett mycket komplext begrepp och Magnus Österholm (2006) belyser i sin
avhandling flera sidor av förståelseprocessen. Han menar att förståelse är att hämta
information utifrån och mentalt bearbeta den för att få en tydlig representation, alltså en
kognitiv process. Vidare skriver Österholm att även andra kognitiva processer än
förståelseprocessen kan vara aktiva i de situationer där kunskap bearbetas. Därför behöver
man undersöka vilka olika teorier som behandlar kognitiva processer så att man får klart för
sig vilket perspektiv man kommer att utgå ifrån.
Graesser, León och Otero (2002) diskuterar förståelse gällande vetenskapstexter
och skriver att de mentala processerna varierar i svårighetsgrad och djup. Bland annat så
använder sig Graesser et al. av Blooms taxonomi för att göra en uppdelning av de kognitiva
processerna:
Typer av kognitiva processer:
Igenkännande (Recognition): processen att ordagrant identifiera ett specifikt
innehåll (t.ex. termer, fakta, regler, metoder, principer, procedurer, objekt).
Erinran (Recall): processen att aktivt hämta från minnet och producera innehåll.
Förståelse (Comprehension): visa förståelse för innehåll på den mentala
modellnivån genom att dra slutsatser, tolka, parafrasera (skriva om), översätta,
förklara, eller sammanfatta information.
Tillämpning (Application): Processen att tillämpa hämtad kunskap på ett
problem, en situation eller händelse (fiktiv eller verklig).
Analys (Analysis): Processen att bryta ner beståndsdelar och sammankoppla
relationer mellan beståndsdelar.
Syntes (Synthesis): Processen att samla nya mönster och strukturer.
Evaluering (Evaluation): Processen att bedöma värdet eller effektiviteten av en
process, procedur eller enhet, utifrån någon typ av kriterier eller standard.
(s.20, fritt översatt från engelska; de engelska
termerna inom parentes)
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Om man tittar i denna uppdelning så ser man att förståelse bland annat innebär att formulera
om, förklara och sammanfatta information. Men man kan även säga att igenkännande och
erinran är nära kopplat till förståelseprocessen. Igenkännande och erinran är förstegen till
förståelse; för att förstå något måste man först känna igen information för att sedan hämta från
minnet och till sist till exempel förklara eller formulera om. I detta arbete så innebär den
kommunikativa förståelsen att känna igen information för att sedan aktivt tolka det och sedan
producera nytt innehåll genom att förklara, omformulera och/eller sammanfatta.
Även förståelse och tillämpning hänger ihop genom att man tolkar något och
sedan tillämpar det på ett problem eller en uppgift. I matematiken kan man säga att
funktionell förståelse blir att kunna använda matematiska begrepp för att lösa problem eller
uppgifter (Lingefjärd, 2006). I detta arbete så innebär funktionell förståelse att elever kan lösa
uppgifter där kunskaper om begreppen krävs för att klara uppgifterna.

2.2

Styrdokument

I kursplanen för gymnasieskolans matematik (skolverket 2000) står följande:
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna
utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler,
metoder, begrepp och uttrycksformer,
utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med
matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa
problemet,
utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i
matematiken och sina egna matematiska aktiviteter,
utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin
begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför
beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som
kommer till uttryck.

Som man kan se i ovanstående citat så är det viktigt att kunna kommunicera matematik och
att använda ett korrekt matematiskt språk med hjälp av symboler och begrepp. Detta påpekas i
både strävansmål, uppnåendemål och betygskriterier. Men det är inte bara i kursplanerna för
matematik som språk, kommunikation och begrepp betonas. I Läroplanen för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94) så läggs stor vikt vid språkutvecklingen hos elever och ett av skolans
uppdrag är att utveckla elevernas kommunikativa kompetens.
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2.3

Språk, kommunikation och matematik

Löwing (2004) skriver i sin avhandling om kommunikationen i matematikklassrummet och
hur viktigt det är att använda ett adekvat språk för att undervisningen ska fungera. I
verksamheter utvecklas diskurser som byggs upp av begrepp och resonemang, och varje
verksamhet har sin egen specifika diskurs. Löwing skriver att det är läraren som ansvarar för
diskursens utformning och därför själv måste behärska ett språk på flera nivåer. Den
matematiska diskursen som förs på akademisk nivå är för svår att använda i grundskolan.
Därför måste man utgå från ett vardagligt språk och med hjälp av konkretisering successivt
utveckla ett mer funktionellt, matematiskt språk. Lärarens sätt att uttrycka sig i
undervisningssituationer

spelar

stor

roll

för

den

fortsatta

kommunikationen

och

språkutvecklingen. En viktig uppgift är därför att själv använda ett produktivt och lämpligt
språkbruk, vilket fordrar stor matematisk språkkänsla.
Löwing fortsätter med att beskriva elevers svårigheter att kommunicera
matematik och att ett av de stora problemen med det matematiska språket är att det är väldigt
exakt och ordknappt. Matematikens språk innehåller speciella termer och ger inte stort
utrymme åt att uttrycka sig med många ord. Ofta ges korta förklaringar som innehåller mycket
information och specifika termer. Löwing ger exemplet om Pythagoras sats där förklaringen
ofta är: ” I en rätvinklig triangel är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kateternas
kvadrater”. Den här meningen innehåller väldigt mycket information men enbart 14 ord. Hon
fortsätter med att förklara att denna typ av kortfattat språk kräver mycket av eleverna. Det
kräver stor uppmärksamhet och det är mycket information som ska inhämtas under en kort
genomgång. Det gäller alltså att som lärare vara medveten om problemet med språket och
diskursen som gäller för matematik. Löwing påpekar dock att man inte ska undvika ett
matematiskt språk för att istället använda ett vardagsspråk. I längden skulle det inte hålla och
eleverna hindras från att utvecklas fullt ut eftersom ett korrekt matematiskt språk är en
nödvändighet för framförallt högre studier. Istället ska man successivt utveckla elevernas
språk så att de får möjlighet att kommunicera och använda formell matematik. Hon avslutar
med att säga att bristen på ett adekvat språk kan vara en orsak till krisen inom
matematikämnet.
Även Malmer (1999) påpekar att elever har problem med det matematiska
språket eftersom de ser det som ett främmande språk som används i skolan och ej i
verkligheten. Hon anser att elevens ordförråd betyder väldigt mycket eftersom de på så sätt
kan uttrycka den kompetens de besitter. Om matematiska ord och begrepp inte riktigt är en
del av elevernas verklighet så blir det bekymmer när de ska visa sin kompetens, de får
5

svårigheter att förmedla vilka kunskaper de faktiskt har. Att som lärare själv använda ett språk
som är anpassat efter situationen blir viktigt för elevernas fortsatta utveckling. Man ska vara
medveten om svårigheterna men samtidigt inte utesluta de matematiska orden. Malmer
förklarar att läraren bör vara ”tvåspråkig” och kunna använda både vardagliga begrepp och
teoretiska begrepp på ett väl genomtänkt sätt, till exempel genom att säga ”vi ska nu addera
termerna – lägga samman talen” (s.49).

2.4

Begrepp

Nationalencyklopedin (2009) definierar ordet begrepp som följande:
begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen
själv, dels de objekt som termen betecknar eller appliceras på.

Wellros (1998) skriver att ett begrepp är som ett paket bestående av kunskap. Innebörden i ett
begrepp är ofta väldigt personligt eftersom begrepp sammanfattar inte bara kunskaper utan
även tidigare erfarenheter som präglas av känslor och värderingar. Ett begrepp kan
kommuniceras och för att förstå varandra måste man ha en gemensam uppfattning om
begreppets innebörd. Därför kan man säga att ett begrepp har en bestämd mening när man
samtalar med andra människor.
Vygotskij (1934/2007) menar att vardagsbegrepp bygger på upplevda
erfarenheter medan vetenskapliga begrepp däremot är teoretiska och sanna. Vardagsbegrepp
är spontana begrepp som etableras i olika aktiviteter och i samverkan med andra människor,
det vill säga de är empiriska. De vetenskapliga begreppen kommer däremot från relationer
mellan olika händelser och är teoretiska och obestridliga. Han menar att undervisning handlar
om mötet mellan de två typerna av begrepp. Eftersom läraren ansvarar för undervisningen så
är det läraren som ansvarar för att elevers upplevelser och begrepp kopplas ihop med det
vetenskapliga. För att en elev ska kunna lära sig vetenskapliga begrepp så behöver eleven ha
utvecklat vardagliga begrepp som går att bygga på och hjälper till i utvecklingen av det
vetenskapliga. Vygotskij hävdar att när man möter ett vetenskapligt begrepp så uppstår en zon
där man kan fortsätta utveckla sina vardagliga begrepp på en ny nivå och till slut uppnå
vetenskaplighet.
Även Foisack (2003) skriver om begrepp i skolan men fokuserar på matematiken. Hon
kopplar diskussionen till det som står i Lpo94 om att eleven efter avslutad grundskola
”behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”. Foisack
menar att ordet behärska visar på att det är ett djupare lärande som avses. Eleven ska tillägna
6

sig grundläggande matematiska begrepp och inte bara träna färdigheter. Vidare diskuteras det
att ursprunget till problemen i skolmatematiken är att begreppslig kunskap inte relateras till
den färdighetsträning som är standard i dagens skola. Idag används (omedvetet)
träningsmodellen som bygger på synsättet ’träning ger färdighet’. Foisack skriver att på så sätt
förlorar man flera kunskapsformer som är viktiga och som återfinns i våra styrdokument.
Större utrymme borde ges den kunskap som innebär förståelse för matematiska begrepp och
hur en uppgift löses. I den svenska matematikundervisningen så kommer ofta förståelsen efter
färdigheten eller inte alls, vilket leder till brist på djupare kunskap. Trots att
begreppsförståelse borde komma före färdighetsträning där kunskapen används så är det inte
lätt att skilja de två åt; de är båda nödvändiga kunskapsformer som inte är separerade. Hon
menar att begrepp inte riktigt initialiseras hos eleverna förrän de har tränat på uppgifter och
automatiserat sin kunskap.
Ofta

nämns

”grundbegrepp”

eller

”grundläggande

begrepp”

när

det

diskuteras

matematikbegrepp, så görs det även i detta arbete. Men vad menas då med grundbegrepp? Det
verkar inte finnas någon direkt förklaring av det utan man får istället tänka på i vilken
situation dessa benämningar används. Som grund för detta arbete ligger just att undersöka
grundläggande matematiska begrepp. Detta kopplas till grundskolans matematik och dess
kursplan. De begreppsområden som nämns i kursplanen och vars begrepp ofta förekommer i
grundskolans matematikundervisning kan sägas vara grundbegrepp. Man kan även säga att
grundläggande begrepp lägger en grund för vidare arbete, det vill säga det är begrepp som
förekommer frekvent i matematiken och som måste tolkas för att man ska kunna gå vidare
samt fördjupa sig.
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3.1

Urval

Vi valde att genomföra studien på en stor gymnasieskola i en mellanstor stad i Norrland.
Skolan valdes av praktiska skäl eftersom vi båda har anknytning till den och därför känner till
både elever och lärare. Denna skola har ett stort utbud av program vilket ger ett varierande
och brett underlag med både studie- och yrkesförberedande program. Vårt kriterium för
urvalet var att eleverna ska läsa Matematik A under lika lång tid för att de ska ha kommit
ungefär lika långt i sin undervisning. Eftersom en majoritet av programmen läser Ma A under
ett år så valdes bland annat natur- och teknikprogrammen bort då de läser under en termin. Vi
ville dessutom ha en någorlunda jämn fördelning av elever från teoretiska och praktiska
program så därför valdes 4 stycken idrottsklasser (inriktningar företagande, ledarskap samt
naturvetenskap), 3 stycken byggklasser, 1 elklass samt 1 designklass (både studie- och
yrkesinriktat); alltså 9 klasser totalt. Förutom designklassen så består en övervägande del av
klasserna av killar och vi hade därför även velat testa Barn- och Fritidsprogrammet som
traditionellt sett lockar fler tjejer. Dessvärre var BF-klasserna ute på arbetsplatsförlagd
utbildning (APU) under datainsamlingsperioden och därför uteslöts de ur urvalet. Eftersom vi
inte har som syfte att undersöka könskillnader så kände vi att det ändå var ett stort och
tillfredsställande urval som uppfyller ändamålet.

3.2

Datainsamlingsmetod

I ett examensarbete gäller det att utvidga sin kunskap kring ämnet. Datainsamlingen är därför
av stor vikt för att få tillgång till de data som ska leda till en korrekt analys av syftet. För att
undersöka elevers förståelse för matematiska grundbegrepp kan man använda sig av flera
olika metoder. Vi valde bort intervjustudie eftersom det är tidskrävande och svårt att
formulera frågor som ger svar på vårt syfte. Dessutom anser vi att för att kunna få en tydlig
bild över elevers förståelse så behöver man ett stort urval och därför passar inte intervjuer. Vi
menar att det bästa vore att konstruera prov där vi kan sitta med och observera samt ställa
frågor till eleven. Detta skulle ge både bredd och djup genom att elevernas tankegångar kan
följas och på så sätt kan man kartlägga var svårigheterna finns. Denna metod uteslöts för att
det skulle ta mycket tid, både för oss och för eleverna. Vi beräknade att ett prov skulle ta 3045 minuter vilket elever har svårt att avvara.
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En traditionell enkätstudie skulle i vår mening endast ge svar på elevernas
uppfattning och vad de tror sig ha kunskap om istället för deras faktiska förståelse. En enkät
kan ha olika grad av strukturering och standardisering, där en hög grad av standardisering
innebär att frågor och situation ska vara lika för alla. Enligt Johansson och Svedner (2006) är
enkätundersökningen en metod som ger en bred och ytlig information där svårigheten ligger i
att konstruera och formulera frågor där svar ges som kopplar till syftet och frågeställningarna.
Vi valde att göra två olika prov som på flera sätt liknar enkätundersökningens krav. Provens
frågor måste precis som enkätens frågor vara genomtänkta och noggrant formulerade.
Undersökningens utformning är endast två A4-sidor vardera där vanligt matematiskt språk
används och där ett begrepp tas upp i varje fråga med korta formuleringar.
Enligt forskningsetiska principer så ska resultaten inte kunna kopplas tillbaka
till personerna som deltagit i studien, därför valde vi att låta eleverna vara anonyma. De två
proven är helt anonymiserade, vilket innebär att man inte kan para ihop proven och därmed
göra en sambandsanalys för att till exempel se om en elev klarade begreppet på prov A men ej
på prov B.

3.3

Urval av uppgifter

Syftet med studien är att undersöka om elever har förståelse för grundläggande begrepp, och
för att kunna undersöka det behöver det vara stor variation på begreppen. Eftersom vi ville få
en bredd på begreppen så att de behandlade olika områden i matematiken valdes tre områden
ut och därefter fyra begrepp från varje område, alltså 12 begrepp totalt. De områden som
begreppen togs från var geometri, algebra/aritmetik samt bråk/procent eftersom de är stora
områden som förekommer frekvent i matematikundervisningen. De begrepp som slutligen
valdes är alla begrepp som är vanliga samt att det är begrepp som vi tror är problematiska.
De utvalda begreppen är följande:

•

Summa – att använda summa är viktigt när man talar om addition. Kan eleverna
koppla det till addition?

•

Term – detta begrepp är förmodligen ett av de svåraste och vi har sett stor tveksamhet
gällande begreppet både hos elever och lärare

•

Produkt – att blanda ihop produkt med andra begrepp som innebär resultat tror vi är
vanligt
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•

Variabel – förstår elever vad det verkligen innebär eller förknippas det enbart med
bokstaven x?

•

Tiondel – har eleverna koll på positionssystemet?

•

Nämnare – det vi vill ta reda på är om eleverna kopplar det till bråktal. (Ursprungligen
valdes begreppet bråk, se Genomförande för mer information)

•

Procent – våra erfarenheter säger att elever har stora svårigheter med området procent
och vi vill därför undersöka om de har förståelse för själva begreppet

•

Förkorta – det är något som ofta förekommer som uppgifter i läromedel och på prov
men förstår de begreppet eller kan de bara mekaniskt lösa uppgifter?

•

Rät vinkel – ett vanligt begrepp i geometrin som förekommer frekvent i olika
uppgifter.

•

Radie – kan eleverna associera radie till cirkel och i så fall till halva bredden? Här tror
vi att problemet ligger i förväxling mellan radie och diameter

•

Area – ytterligare ett väldigt vanligt begrepp, där vi tror att det kan vara svårt för
eleverna att tänka på att det är en yta på alla figurer. Även en förväxling mellan area
och omkrets verkar vanligt

•

Kub – vi tror att elever har svårt att föreställa sig och/eller rita tredimensionella figurer

Prov A är tänkt ska svara på om eleverna har sådan förståelse för begreppen att de kan
skriftligt kommunicera sin kunskap. Så där bestod provet enbart av begreppen och en
uppmaning att de ska förklara dessa. Vi valde att inte skriva att de skulle förklara ”med egna
ord ” eftersom vi tänkte att vissa elever har lättare att illustrera med bild. Det viktiga är att de
förklarar så att en annan läsare förstår vilket kan göras på flera olika sätt.
Prov B är däremot konstruerat för att svara på om eleverna har funktionell
förståelse för begreppen, det vill säga om de kan lösa uppgifter där de måste ha viss kunskap
om begreppet. Där valde vi att utforma frågorna på så sätt att det var det specifika begreppet
som stod i fokus, samt att inga andra begrepp skulle försvåra (se bilaga 2). Därför valde vi till
exempel att rita ut rektangeln med dess mått på fråga 10. Uppgifterna anpassades så att de
skulle innehålla så lite extra information som möjligt, till exempel skrevs figur istället för
cirkel i fråga 9. I övrigt så tänkte vi på hur vissa begrepp testas i läromedel och försökte
utforma frågorna på ett sätt så att eleverna inte skulle vara helt okända med upplägget. Alla
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uppgifter är konstruerade med tanken att om eleverna förstår begreppet så ska det inte vara
några problem att lösa uppgifterna. Dock testas area genom att de ska räkna ut arean av en
rektangel, vilket egentligen kräver att de vet formeln för det. Anledningen till detta är att vi
tror att de flesta kan räkna med area men inte vet vad det innebär, så vi ville se om det blir
någon skillnad på de två proven. Det kan även vara så att de blandar ihop area och omkrets.
Dessutom valde vi den figur som är enklast att beräkna arean av för att inte göra det för svårt.

3.4

Genomförande

Enkätstudien gjordes så kort och tydlig som möjligt och utfördes i form av prov. Proven
tänktes ta cirka 10-15 minuter vardera att genomföra för eleverna och delades därför upp på
två tillfällen så att det inte skulle ta för lång tid. Av erfarenhet så vet vi att det finns elever
som har problem att koncentrera sig en längre period, framförallt när det är en frivillig
undersökning som inte är viktig för dem.
En mindre pilotstudie genomfördes innan undersökningsformulären gavs ut till
de utvalda klasserna, för att se till att frågeställningarna skulle kunna analyseras och besvaras
utifrån elevernas svar. Under pilotstudien framkom det att bråk var ett komplext begrepp som
innebar stora svårigheter att förklara och dessutom var svårt att rätta. Vi ändrade därför
begreppet bråk till begreppet nämnare som ändå testar om eleverna har kunskaper inom
området bråk.
Eftersom det var nio klasser som deltog i studien så hade vi inte möjlighet att
själva vara med i klassrummet under alla provtillfällen. Flertalet av klasserna hade
matematiklektion samtidigt och därför var vi tvungna att låta vissa lärare ansvara för sin egen
klass deltagande. Vi gav tydliga instruktioner till de lärarna, nämligen att eleverna skulle göra
proven enskilt, att figurer och exempel fick användas som förklaring samt att de hade max 15
minuter på sig per provtillfälle.
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3.5

Databearbetning Prov A

För att kunna bearbeta provet så behövde begreppen först och främst definieras. För att
definiera begreppen användes Wikipedia, Svenska Akademins Ordlista/Ordbok samt
Nationalencyklopedin. Anledningen till att fler källor användes var för att få en bredd där
någon av de olika definitionerna förhoppningsvis anknyter till elevernas egna förklaringar.
SAOB/SAOL har formella definitioner och enligt deras hemsida ” en detaljerad och noggrann
behandling av ordens betydelser” (2009). NE.se har ”kort, kärnfull och tillförlitlig
information” som är expertgranskad (2009). Wikipedia däremot är uppbyggt av sina
användare/läsare och har mindre formella förklaringar som förmodligen är närmare elevers
egna förklaringar. Vissa av begreppen fanns inte definierade hos alla tre, men förutom tiondel
så var alla begrepp förklarade hos minst en källa.
I tabellen nedan definieras begreppen:

Begrepp

Definition

Källa

Summa
Term

-

Wikipedia/NE
SAOB
Wikipedia
SAOB
NE

Produkt

-

Variabel

-

Resultatet av en addition
Tal/mängd erhållet genom addition
Argumenten till operationerna addition och subtraktion
Storhet som ingår som led i addition eller subtraktion
I matematiken en storhet förbunden med andra storheter
genom plus- eller minustecken
Resultatet av en multiplikation;
faktor ! faktor = produkt
Storhet som utgör resultatet av en multiplikation
Betecknar ett namngivet objekt som används för att
representera ett okänt värde; något som kan ändras
Föränderlig storhet eller företeelse
Storhet som tänks variera
!
I ett bråk, T/N, är N nämnare
Det tal i ett allmänt bråk som står under bråkstrecket och
som anger storleken av de delar
Uttryck under bråkstrecket i allmänt bråk. I bråket 3/4 är
nämnaren 4.
Hundradel eller per hundra
Relativ måttsenhet betecknande en kvantitet som utgör
eller motsvarar en hundradel av en bestämd kvantitet
Hundradel, beteckning %
Med avseende på bråk: gör att täljare och nämnare
mindre genom att dividera dem med samma tal

Wikipedia
SAOB

Tiondel
Nämnare

-

Procent

Förkorta

-

Wikipedia/NE
SAOB
Wikipedia
SAOL
NE

NE
Wikipedia
SAOB
NE
SAOB
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Rät vinkel

-

Vinkel som är 90 grader vilket motsvarar ett fjärdedels
varv
- vinkel vars storlek är 90° eller !/2 radianer, dvs. en
fjärdedel av ett varv.
Radie
- Avståndet från en cirkels eller ett klots mittpunkt till dess
periferi
- En rät linje från en regelbunden polygons vinkelspets
eller mittpunkten på dess sida till dess medelpunkt
- Sträcka hos cirkel eller sfär som förenar medelpunkten
med en punkt på cirkeln (sfären). Termen radie används
även om längden av en sådan sträcka.
Area
- Yta eller mått på en figurs totala ytinnehåll
- Storlek av en yta; ytinnehåll; yta
Kub
- Rätvinklig tredimensionell figur där alla kanter är lika
långa
- Geometrisk kropp med sex kvadratiska ytor; solid figur
begränsad av sex lika stora kvadrater
- i geometrin en regelbunden polyeder (mångsiding i
rummet) som begränsas av sex kvadrater
Tabell 1. Exempel på definitioner av de utvalda matematiska begreppen.

Wikipedia
NE
Wikipedia
SAOB
NE
Wikipedia/NE
SAOB
Wikipedia
SAOB
NE

Ovanstående definitioner användes som stöd för att bedöma om elevernas svar är rätt eller fel.
Om eleverna använde vissa huvudord eller meningar som på något sätt var kopplat till dessa
definitioner kategoriserades det som ett rätt svar. Även figurer och vissa exempel
kategoriserades som rätt svar om de var tydliga, så som att de hade ritat en cirkel och
markerat radien eller skrivit ett bråktal och markerat nämnaren (se avsnittet Resultat för
exempel på kategorisering). Dessa prov rättade vi tillsammans eftersom det krävdes en
värdering i bedömningen och många förklaringar behövde vi diskutera och enas om.

3.6

Databearbetning prov B

För att kunna bearbeta prov B behövdes en rättningsmall med tydliga svar. Bearbetningen av
detta prov var betydligt enklare än vid prov A eftersom det här fanns ett facit med endast ett
rätt svar per uppgift eller korrekt ritad figur. Dock finns det flera möjliga svar på fråga 4 och
fråga 6.
I tabellen på nästa sida återfinns rättningsmall uppdelad efter provets frågor:
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Fråga (Begrepp)

Rätt svar

1.(Summa)
2.(Term)

15
a) 2x, 3
b) 12, 3
7
t.ex. 5/12, 7/12, eller 12/12

3.(Tiondel)
4.(Nämnare)
5.(Procent)
6.(Förkorta)
7.(Rät vinkel)

a) 60 %, 60
b) 125 %, 125
6/9, 4/6, 2/3

8.(Produkt)
9. (Radie)

36

10.(Area)

24 cm2

11.(Variabel)

a) x, y
b) x, y, z
c) x, y

12.(Kub)

Tabell 2. Facit till prov B
Ovanstående facit användes för att bedöma elevernas svar. För att få rätt på de uppgifter där
delfrågor fanns (uppgift 2, 5 och 11) så var alla delsvar tvungna att vara korrekta för att
uppgiften skulle räknas som rätt. På prov B delade vi upp rättningen då det fanns betydligt
mindre utrymme för tolkningsfel än på prov A. Om vi däremot var tveksamma gällande något
svar så diskuterade vi lösningen och enades om bedömningen.
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3.7

Sammanställning, presentation och analys av data

Vi sammanställde våra resultat av prov A och prov B genom att rätta fråga för fråga, alltså
begrepp för begrepp. Detta för att tolkningen av svaren skulle bli konsekvent och korrekt
bedöma utifrån en rättningsmall som konstruerats i förväg. Detta presenterades i en tabell där
vi angav den procentuella andelen rätt svar per begrepp och medelvärdet. För att överskådligt
kunna se skillnader och likheter gjordes diagram över antalet rätt per prov. Dessutom
sammanställdes en tabell där vi på ett enkelt sätt kunde jämföra antalet rätt/prov A respektive
prov B.
En kort analys av resultatet gjordes för varje begrepp, där vi gav exempel på
korrekta och ofullständiga/felaktiga lösningar samt försökte se mönster i felsvaren. I
jämförelseanalysen har vi tittat på de resultat som var oväntade och försökte finna en
förklaring till detta. Dessutom analyserades de begrepp där det var en stor procentuell skillnad
mellan prov A och prov B. Både en kvantitativ och en kvalitativ analys av datamaterialet
genomfördes.
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Sammanlagt inkom 348 stycken prov; 175 var prov A och 173 var prov B, alla elever valde
att delta i studien. Ett prov A uteslöts ur sammanställningen på grund av att en oanständig
figur ritades över hela papperet. I övrigt så hade alla elever försökt svara på frågorna, alltså
inkom inga blanka prov.

4.1

Prov A (Kommunikativ förståelse)

För att kunna analysera resultatet på prov A så sammanställdes resultaten i en tabell och
svarsfrekvensen på varje begrepp angavs i procent. På prov A ser man att det i snitt gavs en
korrekt förklaring på 49,6 % av begreppen. Dessutom ser man att de begrepp som hade lägst
svarsfrekvens var term, variabel samt kub. Tiondel, nämnare, rät vinkel och radie var
däremot enklare att förklara.

Begrepp
Summa
Term
Produkt
Variabel
Tiondel
Nämnare
Procent
Förkorta
Rät vinkel
Radie
Area
Kub
Medel:

Totalt (%)
49,1
16,6
54,9
18,3
80,0
80,6
55,0
28,0
83,4
72,0
40,6
17,1
49,6

Tabell 3. Resultat prov A
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Här var det 49,1 % som angav en korrekt förklaring av begreppet summa. En majoritet av
eleverna verkar tänka på summa som svaret på en uträkning, men det var bara ungefär hälften
som kunde förklara att det är svaret i en addition. Här godkändes även tydliga exempel.
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Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar
Svaret på en uträkning
Hur mycket något blir
Vad det blir i slutändan

Exempel på korrekta förklaringar:
Resultatet när man räknar med plus
När man adderar tal kallas svaret för summa
Svaret av plus
x + x = summa
10 + 6 = 16 ! summa
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Endast 16,6 % av eleverna kunde förklara begreppet term. Det fanns många olika felaktiga
förklaringar hos eleverna varav flertalet elever blandade ihop term med differens eller kvot,
det vill säga de trodde att det var svaret till subtraktion eller division. Många gav
överhuvudtaget ingen förklaring utan lämnade ett blankt svar.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
Svaret av en division
Ett tal
Ett uttryck
Exempel på korrekta förklaringar:
Komponenterna du ska räkna ut i addition och subtraktion
x ± x = summa/differens där x är term
Talen man adderar/subtraherar i addition och subtraktion
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Ungefär hälften klarade av att förklara produkt och de två vanligaste felen var att de inte
kopplade det till matematiken utan tänkte på en vara eller att de inte angav ett svar. Även här
var det några som visste att det var svaret av en uträkning men inte uppgav vilken uträkning.
54,9 % visste dock att produkt är resultatet av multiplikation.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
Talets helhet
Resultatet av något
En vara

Exempel på korrekta förklaringar:
Svaret på multiplikation
y • x = produkt
faktorn gånger faktorn
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Endast 18,3 % av eleverna visste vad variabel var så pass att de kunde ge en korrekt
förklaring. De flesta valde att inte alls förklara medan några gav en ofullständig förklaring
genom att skriva ”x och y”.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
x och y
istället för något
bokstav
Exempel på korrekta förklaringar:
Obestämt/okänt värde
Ett tal som är ändringsbart/varierar
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Tiondel var ett av de begrepp som en majoritet kunde förklara, nämligen 80,0 %. De få som
inte uppgav korrekt svar bestod av blanka svar eller att de markerat fel siffra i
positionssystemet.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
0,110 !
110

Exempel på korrekta förklaringar:
0,1
1/10
talet direkt efter decimaltecknet
det hela delat på 10
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En majoritet av eleverna kopplade begreppet nämnare till bråk och 80,6 % av dem visste att
det är nämnaren som står under bråkstrecket. De flesta av felen bestod alltså i att elever
förväxlade nämnare med täljare. Här godkändes exempel.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
Nämnare/täljare
Övre talet när man delar
Exempel på korrekta förklaringar:
Täljare/nämnare
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55,0 % av eleverna gav en korrekt förklaring av procent och de flesta felsvar bestod av att de
enbart skrivit procenttecknet, %.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
%
tiondel
Exempel på korrekta förklaringar:
hundradel
per hundra
en del av det hela
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Det vanligaste felet många gjorde var att missta förkorta för förenkla eller avrunda. Flertalet
elever lämnade ett blankt svar medan 28,0 % kunde förklara att man förkortar ett bråk så att
talet förblir detsamma. Ett korrekt exempel godtogs som förklaring.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
Göra ett tal mindre
Ta bort decimaler
Exempel på korrekta förklaringar:
Göra ett tal/bråk enklare men behåller värdet
Minska ett bråk med samma tal i täljare som nämnare
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Begreppet rät vinkel var det begrepp som flest elever kunde förklara, nämligen 83,4 %. Inget
samband fanns mellan de felaktiga förklaringarna.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
En lutande vinkel
En rak vinkel

Exempel på korrekta förklaringar:
90 º
En vinkel som är 90 grader
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Även radie var ett begrepp som eleverna hade lätt att förklara. 72,0 % angav en korrekt
förklaring antingen med ord eller bild. Det vanligaste felet var att de förväxlade radien med
diametern eller endast uppgav ”halva diametern”. Om de skrev ”halva diametern” utan att rita
en figur som illustration så underkändes detta, då vi är osäkra på om eleverna har begreppet
diameter klart för sig. De kanske har lärt sig att radien = halva diametern, vilket inte
förklarar vad radie faktiskt är.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
Halva diametern
Tvärs över
Mitten på en cirkel
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Exempel på korrekta förklaringar:
Från mitten och ut till kanten på en cirkel
Halva cirkelns bredd
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Begreppet area var det 40,6 % av eleverna som klarade att förklara. Det vanligaste misstaget
var en ofullständig förklaring genom att endast rita en figur eller ge ett exempel på hur man
beräknar arean. ”Storleken av ett område” godkändes om det illustrerades med en bild som
visade att storleken innebär ytan och inte omkretsen.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
Sidan gånger sidan
Visar svaret i kvadrat
Storleken

Exempel på korrekta förklaringar:
Ytan
Ytan av ett område
Storleken av ett område +
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Begreppet kub var ett av de svåraste begreppen för eleverna att förklara. Endast 17,1 %
förmådde ge en korrekt förklaring, de flesta valde dock att inte svara alls. Många ritade en
figur men det var ofta svårt att se om det var en kub eller ett rätblock; om figuren förklarades
med text så godkändes det. Dessutom var det en elev som hade förklarat den aritmetiska
användningen av kub, nämligen tredjepotens x3 = x*x*x, vilket också är korrekt.
Exempel på felaktiga/ofullständiga förklaringar:
En fyrkant
Figur som man kan räkna ut i kubik
En fyrkant i 3D
Exempel på korrekta förklaringar:
En tredimensionell kvadrat
En kvadrat i 3D
En figur där höjd, längd och bredd är lika stora
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Det man kan se utifrån Prov A är att elever inte har en fullständig förståelse för matematiska
termer så pass att de med egna ord kan förklara innebörden. På prov A var det väldigt stor
variation på resultaten vilket kan bero på hur varje begrepp kan och valdes att förklaras. De
begrepp som hade högst frekvens var som ovan nämnt tiondel, nämnare, rät vinkel samt
radie. Alla dessa går att förklara genom att markera i ett exempel eller i en figur och kräver
därmed inte särskilt mycket text.

4.2

Prov B (Funktionell förståelse)

För att kunna analysera resultatet på prov B så sammanställdes resultaten i en tabell och
svarsfrekvensen på varje begrepp angavs i procent. På prov B kan man se att det i snitt gavs
ett korrekt svar på 67,6 % av uppgifterna. Det elever har svarat minst rätt på var de uppgifter
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där vi testade begreppen term, variabel och kub. Man ser också att majoriteten av eleverna
klarar av begrepp som radie, area och procent när de löser uppgifterna.
Fråga (nr)
Begrepp
1. Summa
2. Term
3. Tiondel
4. Nämnare
5. Procent
6. Förkorta
7. Rät vinkel
8. Produkt
9. Radie
10. Area
11. Variabel
12. Kub
Medel:

+ Totalt (%)
80,9
8,1
63,0
82,1
90,2
83,2
78,6
57,2
92,5
91,3
35,3
48,6
67,6

Tabell 4. Resultat prov B
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Det var 80,9 % som angav rätt svar i uppgiften där begreppet summa testades. Det är ungefär
lika många elever som har svarat fel som inte har svarat alls. De som angav felsvar blandade
ihop de olika räkneoperationerna, (addition, subtraktion, mulitiplikation och division).
Exempel på felaktiga svar
4 ; (12/3 = 4)
12 * 3 = 36
9 ; (12 - 3 = 9)
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Endast 14 elever, vilket motsvarar 8,1%, kunde identifiera termerna korrekt i uttrycken. De
flesta som angav felsvar blandade ihop begreppet termer med de fyra räknesätten. Många
lämnade inget svar alls på uppgiften.
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Exempel på felaktiga svar:
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a) Mulitiplikation och addition

b) subtraktion

a) Gånger och plus

b)minus och likamed

a) 2 och x

b)12 och 3

a) 2 , 3

b)12 , 3 , 9
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Majoriteten av de som svarat på uppgiften kunde markera ut tiondelssiffran 7 i
positionssystemet. 37% av eleverna uppgav inte korrekt svar och felen bestod av inga svar
eller att de markerat fel siffra i positionssystemet.
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82,1% av eleverna angav ett bråk med siffran 12 som nämnare och en valfri siffra som täljare.
Elever som angav ett felaktigt svar hade förväxlat nämnare med täljare.
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De flesta elever, 90,2 %, gav helt korrekta svar då begreppet procent testades. De felsvar som
uppdagades var främst att eleverna inte har svarat korrekt på båda deluppgifterna.
Exempel på felaktiga svar:
a) 6%

b) 12,5%

a) 60%

b) 12,5%

a) 6%

b) 125%
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83,2 % av eleverna visste hur man förkortar ett bråk på rätt sätt. De som angav ett felaktigt
svar har ofta gjort fel i beräkningen i något steg. Elever som visat på en korrekt uträkning men
fått fel svar har bedömts som ett korrekt svar, t.ex.

.

Endast ett fåtal valde att lämna uppgiften utan svar.
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Det var 78,6% som klarade av att rita en rät vinkel. Nästan alla felsvar bestod av otydliga och
ofullständiga figurer.
Exempel på felaktig/ofullständig figur:

Figur 1. En ofullständig figur från en elev gällande begreppet rät vinkel
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Ungefär hälften, 57,2%, kunde räkna ut produkten i uppgiften helt rätt. Många av de som
svarat fel blandade ihop produkt med differens eller kvot, dvs. hade svarat 9 respektive 4.
Flertalet elever valde inte lämna något svar på uppgiften.
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Hela 92,5% av eleverna visade på en cirkel där radien var markerad. Det vanligaste felet var
att de förväxlade radie med diameter eller markerade mittpunkten i cirkeln.
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Exempel på felaktig figur:

Figur 2. En felaktigt ritad radie från en elev
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Majoriteten av eleverna, alltså 91,3%, kunde beräkna arean av rektangeln. De som har gjort
en felaktig uträkning har beräknat rektangelns omkrets i stället för area.
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Ungefär en tredjedel av eleverna kunde identifiera variablerna i uppgiften. Många angav rätt
svar på två av de tre deluppgifterna där de flesta felaktigt valde att visa x2 som en variabel. De
flesta valde att inte alls svara på uppgiften.
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Mindre än hälften av eleverna kunde visa på en kub där måtten var utmarkerade. Många valde
att rita en figur men glömde eller angav fel mått. Ett annat vanligt fel var att eleverna ritade en
kvadrat istället.
Exempel på felaktig figur:

Figur 3. Felaktigt ritad kub från en elev
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Det man kan se på prov B är att elever verkar ha funktionell förståelse för begrepp eftersom
de klarade att utföra de flesta uppgifterna. På detta prov var uppgifterna överlag utformade så
att eleverna skulle ge exempel eller rita figurer och markera.

4.3

Jämförelse mellan prov A och prov B

För att kunna svara på frågan om det är någon skillnad mellan den kommunikativa förståelsen
och den funktionella förståelsen så jämfördes resultaten på de två proven. I tabellen nedan så
anges svarsfrekvensen för varje begrepp uppdelat på prov A och prov B. Eleverna hade
mycket högre andel rätt svar när de fick lösa uppgifter på prov B än när de förklarade
begreppen på prov A.
Bortsett från term, tiondel och rät vinkel så var det en procentuell ökning på
varje begrepp mellan prov A och prov B. Anledningen till att det var så stor skillnad gällande
tiondel är för att när eleverna förklarade begreppet så använde de ”1/10” medan de på prov B
var tvungna att markera tiondelen i ett positionssystem. Detta tyder på att elever har problem
med positionssystemet, men ändå har en tydlig förståelse för begreppet tiondel. Elever verkar
förknippa tiondel med ”delen genom det hela”, som berörs i områdena bråk och procent i
matematiken.
När det gäller term så ligger skillnaden i att eleverna var tvungna att ha rätt på
båda deluppgifterna på prov B. Flertalet elever hade endast ett fel varav det vanligaste var att
de felaktigt markerat även siffran 9 i 12-3=9. I efterhand har det framkommit att även lärare
gör samma misstag och tror att 9 både är differens och term. Detta tyder på att term är ett
begrepp som är svårt att behärska fullt ut.
Även gällande rät vinkel så var det bättre resultat på prov B än på prov A, även
om skillnaden inte var så stor. En förklaring till denna skillnad kan vara att några av de elever
som angav den korrekta förklaringen 90º inte kunde föreställa sig eller rita en rätvinklig figur.
En annan rimlig förklaring är rättningen av elevernas figurer där många figurer var svåra att
bedöma. Ofta var vinkeln ej var markerad eller på annat sätt tydliggjord (se figur 1) och
figurerna var slarvigt ritade där man inte kunde se om det var en trubbig/spetsig eller rät
vinkel.
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Begrepp
Summa
Term
Produkt
Variabel
Tiondel
Nämnare
Procent
Förkorta
Rät vinkel
Radie
Area
Kub
Medel:

Prov A (%)
49,1
16,6
54,9
18,3
80,0
80,6
55,0
28,0
83,4
72,0
40,6
17,1
49,6

Prov B (%)
80,9
8,1
57,2
35,3
63,0
82,1
90,2
83,2
78,6
92,5
91,3
48,6
67,6

Tabell 5. Resultat på prov A och prov B sorterat efter begrepp
De begrepp som det var störst skillnad mellan var summa, procent, förkorta, area samt kub.
När det gäller summa så var det många som gav den ofullständiga förklaringen att det var ett
resultat men i uppgiften var de tvungna att skriva ut svaret och då såg man att många visste att
det var resultatet av en addition.
På procent var det många som angav symbolen % som förklaring medan de i
uppgiften skulle räkna ut procenten vilket är en vanlig uppgift i läromedlen (se 3.1.1). Detta
tyder på att elever kan och vet oftast hur man räknar procent genom att ”flytta decimaltecknet
två steg åt höger”. Här visar eleverna på en mekanisk inlärning mer än själva förståelsen.
Att förkorta ett bråktal var det många elever som klarade att utföra eftersom det
var ett bråktal som angavs i uppgiften. När de däremot skulle förklara förkorta förväxlades
det med förenkla och avrunda.
Många elever ritade en svåridentifierad kub utan mått som förklaring av
begreppet. Däremot i uppgiften på prov B så stod det specifikt att de skulle ange måtten i
figuren vilket ledde till högre andel korrekt ritade figurer. På båda proven visar eleverna
svårigheter gällande två- respektive tredimensionella figurer.
Om man tittar på antal rätt per elev så ser man tydligt en förskjutning i antalet rätt. I
nedanstående diagram så är resultaten sorterade efter antal rätt per elev, vilket är samma sak
som antal rätt per prov. T.ex. ser man att det var 3 elever som hade 0 rätt på prov A medan det
inte var någon elev som hade 0 rätt på prov B. På prov A var det vanligaste resultatet 6 rätt
medan det på prov B var 10 rätt. Dessutom hade en majoritet av eleverna 8 rätt eller fler på
prov B medan en majoritet av eleverna hade 6 rätt eller färre på prov A.
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Diagram 1. Antal rätt per elev på prov A

Diagram 2. Antal rätt per elev på prov B

Man kan klart se en skillnad i elevers kommunikativa förståelse respektive funktionella
förståelse för matematiska termer. På prov B var det en mycket högre andel som svarade rätt
än det var på prov A, nämligen 67,6 % jämfört med 49,6 % vilket visar på en mycket större
funktionell förståelse än kommunikativ förståelse.
De begrepp som var enklast att med egna ord förklara hade alla, som tidigare
beskrivet, gemensamt att de inte krävde särskilt mycket text som förklaring utan en bild eller
ett exempel med en markering var tillräckligt. Alla dessa begrepp kunde alltså förklaras
genom att eleverna uttryckte sig helt eller delvis med samma kunskap och förståelse som
testades på prov B.
Även andelen blanka svar säger något om deras förståelse. Utelämnade svar kan
tyda på att elever inte har någon kunskap alls eller att de inte vet hur de ska förklara
begreppet. Därför måste man undersöka båda proven för att se om något samband finns. På
prov A var det begreppen term, variabel förkorta och kub som hade en hög andel blanka svar.
På prov B var det däremot på begreppen summa, term, produkt och variabel som många av
eleverna valde att inte svara alls. Förmodligen har dessa elever svårt för term och variabel då
de varken kan förklara eller klara uppgifter som innehåller begreppen. Eleverna har varken
kommunikativ eller funktionell förståelse för de två begreppen vilket tyder på att just term
och variabel är väldigt svåra ord. När det däremot gäller de övriga begreppen så kan man inte
utifrån blanka svar dra någon slutsats eftersom det inte var samma resultat på båda proven.
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Diskussionen är uppdelad i två delar där den första delen behandlar metod och den andra
delen resultat. I metoddiskussionen diskuteras metodval och genomförande utifrån reliabilitet,
validitet samt felkällor. Senare följer resultatdiskussionen där frågeställningarna besvaras och
diskuteras var för sig.

5.1

Metoddiskussion
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I ett examensarbete är det svårt att få ett resultat som är generaliserbart då omfattningen av
arbetet gör att man inte har tid att få ett representativt urval. Vi har dock försökt att få ett så
representativt urval som möjligt. Trots att vi bara undersökte en gymnasieskola så var
eleverna i början av sin matematik (ca 2 månader) vilket gör att det förmodligen är deras
kunskaper från grundskolan som testades. Eleverna på den undersökta gymnasieskolan
kommer från flertalet grundskolor i kommunen, vi uppskattar det till minst tio stycken.
Skolan vi valde är väldigt stor och har flertalet nationella och specialutformade program och
vi valde dessutom att testa program som var både studie- och yrkesförberedande. Detta
tillsammans med det stora urvalet (över 170 elever per prov) gör att vi tycker att vi gjort det vi
kunnat för att få ett representativt urval. Då vi bara har resultat från en kommun kan vi
egentligen inte dra några slutsatser som gäller hela Sverige.
En viktig aspekt i ett examensarbete är mätnoggrannheten och tillförlitligheten,
det vill säga reliabiliteten. Vi har försökt samla in materialet på samma sätt. Alla elever fick
samma prov och vi kom överens om instruktioner och rättning tillsammans. Eftersom vi inte
kunde vara med i alla klassrum så gav vi tydliga instruktioner till lärarna om hur proven
skulle gå till. Dock kan vi inte med säkerhet säga att alla lärare följde och/eller tolkade
instruktionerna likadant och på samma sätt som vi avsåg. Det optimala hade varit att vi kunde
varit med i alla klassrum och observerat.
Vi försökte ge alla elever samma instruktioner och förutsättningar. Så här i
efterhand inser vi dock att vi borde ha sagt åt eleverna att de skulle försöka på alla
frågor/begrepp eftersom det är svårt att tolka ett utelämnat svar. Ingen elev hade några frågor
eller påpekade på annat sätt att de inte förstod vad de skulle göra. Dessutom påpekade vi
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syftet med studien och då vi har en relation med eleverna så är det troligare att de uppfattade
proven som relevanta och därmed svarade så bra de kunde.
När det gäller frågorna så tycker vi det var bra att vi genomförde en pilotstudie
så att vi kunde ändra vissa frågor och begrepp, detta gjorde att frågorna blev mer
välformulerade. Det enda som borde ha gjort annorlunda var gällande begreppet tiondel; det
testades inte riktigt som vi tänkte från början. Vi tänkte att tiondel skulle vara i ett
positionssystem men eleverna associerade det med andel av något. Då vi såg det på prov A så
borde frågan på prov B ändrats till t.ex. att de skulle skugga en tiondel av en tårta.
När vi bedömde proven så insåg vi betydelsen av ha en rättningsmall och
definierade begrepp att gå efter. Vi försökte vara konsekventa i rättningen vilket var lättare
när det fanns en mall att gå efter. Var vi osäkra så diskuterade vi med varandra samt
antecknade hur vi bedömde så att det fanns noterat tills nästa gång ett liknande svar
påträffades.
En sak man kan fråga sig gällande detta arbete är om att använda definitionerna
av begreppen som rättningsmall är bra? Man kan säga att kunna definitioner inte är samma
sak som att ha förståelse; t.ex. rät vinkel = 90º säger ju ingenting om de har förstått vad en rät
vinkel är. Utifrån vår erfarenhet så har eleverna inte lärt sig definitioner utantill vilket gör att
när vi ger dem ett oförberett prov så är det deras nuvarande kunskap och förståelse som testas.
En annan viktig aspekt är validiteten, det vill säga om man har mätt det man
tänkt mäta. Då vi valt att undersöka elevers förståelse för matematiska grundbegrepp så är det
omöjligt att testa alla grundbegrepp som finns för att få hög validitet. Vi satte upp kriterier för
grundläggande begrepp och därefter valde vi så många begrepp som vi trodde eleverna skulle
orka på ett prov, nämligen 12 stycken. Även de begrepp som är av vikt för denna studie
utreddes ordentligt i bakgrunden så att inga oklarheter skulle uppstå i databearbetningen och
resultatanalysen. Vi definierade och klargjorde vad som menas med begreppen förståelse,
kommunikativ förståelse, funktionell förståelse samt grundbegrepp och hur de används i
denna studie. Vid flera tillfällen fick vi gå tillbaka till redan rättade prov och diskutera för att
säkerställa en konsekvent och rättvis bedömning.
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En möjlig felkälla beror på klassrumsdispositionen; eleverna satt nära varandra vilket gjorde
att de kunde fuska. Hade vi haft möjlighet så hade vi möblerat om så att eleverna hade suttit
mer enskilt istället för parvis. I databearbetningen av proven såg vi tendenser till att eleverna
har samarbetat eller tittat på varandras svar. Det förekom att två på varandra följande prov
hade identiska lösningar på flera av frågorna vilket tyder på samarbete. Men då vi hade stort
urval så valde vi att inte göra om delar av datainsamlingen eftersom majoriteten inte verkade
ha fuskat.
Även missförstådda instruktioner från antingen lärares eller elevers sida kan ha
bidragit till att resultaten inte är riktigt representativa, även om vi försökt motverka detta. Vi
såg inga tecken på några missförstånd men man kan aldrig vara helt säker på att alla förstod.
Att tolka utelämnade svar är problematiskt för att man inte vet anledningen bakom detta. Det
kan vara att eleven inte förstod frågorna, att eleven inte har kunskapen för att ge ett svar eller
på grund av tiden. Eleverna hade begränsad tid till att göra proven vilket gör att de kanske inte
hann med alla uppgifter.
Ytterligare en felkälla kan vara att eleverna inte visar sin fulla kapacitet när det
gäller prov som inte ingår i deras betygssättning. Vi har märkt att det finns elever som inte
orkar eller vill genomföra enkäter och liknande, som inte är till deras direkta fördel.
Det finns en möjlighet att prov A påverkade resultatet på prov B eftersom
samma begrepp tas upp i de båda proven. Det kan tänkas att eleverna kan ha kvar begreppen i
minnet och reflekterat över dem efter första provet, vilket kan visa på bättre resultat på andra
provet. För att undvika detta hade ett annat upplägg gällande genomförandet varit en
möjlighet. Hälften av de utvalda eleverna hade kunnat skriva först prov A och sedan prov B
och den andra hälften i omvänd ordning, alltså prov B före prov A. Ett annat alternativ är att
ena halvan skriver prov A och den andra skriver prov B. Detta är något vi borde ha tänkt på i
förväg.
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bakgrundsinformation vi samlade in gällde elevernas köns- och programtillhörighet. Hade vi
haft tid hade vi dessutom kunnat jämföra resultaten mellan kön och olika program. Man
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skulle även kunna undersöka om elevernas grundskolebetyg har något samband med
förståelsen gällande dessa begrepp.
Vi kan även rekommendera en studie där man fördjupar sig i några olika
begrepp som har visat på stora skillnader när det gäller den kommunikativa och den
funktionella förståelsen och var svårigheterna ligger. Annars kan man undersöka fler eller
andra förståelsetyper än de vi har analyserat.
Vi hade velat göra intervjuer för att få en mer kvalitativ studie eller åtminstone
kunnat fråga eleverna hur de har tänkt för att ta reda på deras bakomliggande resonemang
kring begreppen som testades.
Ett förslag på ytterligare analys av studien är att kategorisera de utvalda
begreppen, till exempel genom att dela in dem i följande:
•

”faktakunskap”/terminologi,

•

djupare begrepp,

•

procedurbegrepp

för att sedan finna mönster i resultaten.

5.2

Resultatdiskussion
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Eleverna gav en korrekt förklaring på 49,6 % av de tolv begreppen vilket visar på att de inte
har en fullständig förståelse för matematiska begrepp i allmänhet.
Om man tittar mer på de specifika begreppen så ser man en stor variation i
resultaten. I kursplanerna för matematik betonas vikten av matematiska begrepp och det står
bland annat att eleverna ska använda och förstå geometriska begrepp, algebraiska begrepp
samt procentbegreppet. De begrepp vi valde inom geometri hade eleverna både väldigt lätt
och väldigt svårt att med egna ord förklara. Rät vinkel och radie hörde båda till de begrepp
som var lättast att förklara medan kub var ett av de svårare att förklara. Överlag var de
algebraiska begreppen svåra att förklara, både term och variabel hörde till de som eleverna
visade minst förståelse för och var även de begrepp som flest elever lät bli att förklara. De
aritmetiska begreppen var däremot enklast för eleverna att förklara eftersom de visste att
summa och produkt var ett resultat av något.
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De resultat vi fann intressanta utifrån de uppfattningar vi hade från början var
både av positiv och negativ karaktär. Fler elever än vi trodde klarade av att förklara nämnare
och nästan alla kunde koppla ihop nämnare med bråktal. Även resultatet på kub fann vi
intressant; många elever misslyckades med att förklara begreppet men fler än förväntat hade
ändå koll på att det var en tredimensionell figur. Sedan var det några begrepp där resultatet
utmärkte sig på ett negativt sätt. Väldigt många elever blandade ihop förkorta med förenkla
och avrunda vilket inte var väntat.
När det gäller procent samt area så var det många av eleverna som inte gav en
fullständig förklaring av begreppen, istället tog symbolerna över. Många förklarade procent
med symbolen % vilket inte säger något om vad det egentligen är. Area förklarade många
genom att visa ett exempel på hur man t.ex. räknar ut arean på en rektangel och flertalet
elever förklarade att area anges i kvadrat. Då det tydligt står i kursplanerna att eleverna ska
kunna använda och förstå begrepp samt att uttrycka sig så att språket fungerar i yrkes- och
arbetsliv (Skolverket, 2000) så är det viktigt att eleverna har kunskaper om area och procent.
Det är viktigt att veta att procent används som en jämförelse (hundradel) och att area är
storleken på alla ytor, inte bara trianglar och rektanglar. Både i yrkesliv och i vardagen så
förekommer jämförelser som uttrycks i procent och beräkningar av olika typer av areor.
Precis som Löwing (2004) och Malmer (1999) skriver visade det sig att elever
har problem att kommunicera matematik. Eleverna hade svårt att förklara kortfattat och med
korrekt matematiskt språk. Ofta fick man väldigt långa svar som ändå inte innehöll en korrekt
förklaring vilket vi tycker tyder på att eleverna inte vet hur de ska förklara. Vi fick också
återkommande kommentarer som ”jag vet detta men jag kan inte förklara”, även från elever
som hade bra resultat totalt på prov A. Vi anser därför att man bör prata mer matematik i
klassrummet så att eleverna blir mer säkra på hur de ska uttrycka sig, är de inte vana att
kommunicera så kommer de att ha svårigheter när de väl måste. Precis som Löwing och
Malmer så tycker vi att det är viktigt som lärare att tänka på vilket språk som används i
klassrummet, läraren är den som kan påverka eleverna och deras språkbruk. Vi har efter
denna studie själva insett hur viktigt det är som lärare att vara medveten om vilka termer och
begrepp som används i klassrummet.
Ett problem när det gäller att kommunicera är att eleverna har svårt att använda
ett korrekt matematiskt språk. Eleverna använde sällan vedertagna matematiska termer utan
använde istället vardagsbegrepp. Problematiken ligger i att vardagsbegrepp inte är tillräckligt
precisa för att förklara och på andra sätt prata matematik. Vygotskij (1934/2007) skriver att
vardagsbegrepp dock är en förutsättning för elever att uppnå vetenskaplighet. Som lärare
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behöver vi försöka sammanbinda elevernas vardag med skolan på ett bättre sätt. Dessa
resultat fick oss att inse att elevernas svårigheter ligger i att använda ett språk som lämpar sig
för den matematiska diskursen och att vi som lärare måste förena vardagsdiskursen och den
matematiska. Båda av oss känner att vi inte har varit särskilt medvetna om vilket språk som
används i klassrummet och därför har vi indirekt accepterat att eleverna samtalar som de
vill/kan och därmed inte utvecklar sitt språk.
Hur elever valde att förklara säger en hel del om vad de förknippar begreppet
med. Ett begrepp innehåller enligt Wellros (1998) både kunskaper och tidigare erfarenheter
som är fulla av värderingar och uppfattningar. Vi märkte att flertalet elever förknippar procent
med priser och då ofta rabatter vilket visar att elever uppfattar begreppet som något väldigt
vardagligt. Det är förmodligen ett av de begrepp som förekommer mycket i elevers vardag.
Denna uppfattning är absolut inte fel, men den är inte heller fullständig och korrekt. Här
borde lärare bättre ta in elevernas egna erfarenheter och diskutera begreppet procent, att utgå
från deras vardag är ett utmärkt sätt att vidareutveckla deras förståelse för begreppet. Eleverna
sitter på en hel del kunskap om detta begrepp och det är inte helt nytt för dem när det införs i
skolmatematiken. Vi känner att lärare ofta börjar om från början och ignorerar elevernas
förkunskaper. Man borde möta eleverna på deras nivå för att komma åt de missuppfattningar
som finns så att eleverna kan bilda en helhet som de förstår. Annars finns stor risk att elever
blir förvirrade eller på annat sätt inte når full potential inom procentområdet.
Att elever ofta väljer att förklara area genom att beräkna arean på
vanligtvis en rektangel eller triangel visar att vardagsanvändningen är separerad från den
vetenskapliga användningen. Om man som lärare tar in deras erfarenheter och diskuterar vad
area är så tror vi att elever lättare inser att area är en yta på alla figurer och att det används
ofta i vardags- och yrkesliv. Det är inte bra tycker vi att area enbart förknippas med rektanglar
och trianglar, då många andra former och beräkningar av ytor förekommer utanför
klassrummet.

!"#"#$

%&'()*+',--$./01)2,-1,$

Som man kunde se i resultatet för prov B så var det i snitt 67,6% av eleverna som löste
uppgifterna på ett korrekt sätt. Detta visar på att elever har god funktionell förståelse för
flertalet begrepp som undersöktes i denna studie. Majoriteten klarar av att lösa uppgifter där
begrepp som radie, area och procent testades.
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Resultaten på prov B blev som vi förväntade oss. Enligt vår erfarenhet så är
elever mer vana att lösa uppgifter än att försöka reda ut och förklara, vilket inte blir speciellt
problematiskt ur deras perspektiv. Många av begreppen som hade en mycket hög
svarsfrekvens är begrepp som har bearbetats i matematiken under lång tid på grundskolan.
Dessa begrepp har bearbetats på olika sätt och är stereotypa uppgifter i läroböckerna, vilket
gör att de känns igen och elever vet vad begreppen står för och på så sätt kan räkna ut dessa i
”vanliga uppgifter”.
Det vi fann mycket intressant i vår undersökning, är att se hur eleverna kommer
fram till svaret till uppgifterna på prov B. Många elever väljer att inte visa sin beräkning utan
svarar endast med ett resultat. Man har då ingen aning om hur eleven tänkt kring begreppet
som testats och hur de egentligen kommit fram till ett svar. Här vet man inte om eleven har
misslyckats med tolkningen av uppgiften eller om slarvfel i beräkningen har lett till att de har
angett ett felaktigt svar. Det fanns inga krav i denna studie på att eleverna skulle visa sin
uträkning vilket gör att elever gör det minsta möjliga för att komma fram till ett svar på
uppgifterna. Som matematiklärare vet vi att flertalet elever anser att de har löst problemet i
uppgiften när de har kommit fram till ett svar oavsett vilken metod de har använt, medan det
är vägen fram till svaret som vi lärare värderar.
Det syns i prov B att elever väljer att utelämna svar på de uppgifter de känner
sig osäkra på. Det visar sig tydligt genom utsuddade och överstrukna svar. Det är uppgifterna
8 och 11 där begreppen produkt och variabel testades, där många valt att inte lämna något
svar. Det kan också tänkas vara så att eleverna är stressade eller oengagerade och känner inte
igen begreppen på en gång vilket leder till att de gör ett val att hoppa över uppgiften och gå
till nästa istället
I de fall då svaren har varit korrekta så har vi gjort bedömningen att det är rätt
svar, men annars så har vi inte kunnat tolka svaret annat än felaktigt. Att inte visa sin
beräkning av en uppgift kan tyda på osäkerhet i hur man egentligen beräknar det som krävs
för att lösa uppgiften. Det kan också vara att eleverna inte har begreppen klart för sig och vill
inte gärna att det ska synas i beräkningarna. Allt detta visar att elever måste vara införstådda
med matematiskt språk och matematiska ord och begrepp innan deras kunskaper kan
användas. Det står i kursplanerna att läraren ska försöka få eleverna att kunna tolka ett
problem, förstå problemet i uppgiften för att sedan lösa problemet. Tyngdpunkten ligger i att
de ska förstå problemet innan de ger sig in på själva problemlösningen. Där behöver eleverna
kunna tolka, förklara och använda matematikens språk med symboler, begrepp och metoder
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för att känna sig säkra på vad som krävs och hur man kommer fram till svaret på matematiska
uppgifter. (Skolverket 2000)
När det gäller resultatet på uppgifterna 2 och 11 där begreppen term och
variabel betraktades, så är svarsfrekvensen väldigt låg vilket vi tolkar som att eleverna har
stora problem att förstå begreppen. Här angav vi inte ”vanliga uppgifter” som de skulle kunna
hitta i läroboken vilket kan vara en del i varför de inte var fler som svarade korrekt. Dessutom
så bestod dessa uppgifter av flera deluppgifter där eleven var tvungen att svara rätt på
samtliga delsvar för att få en fullständigt korrekt bedömning på hela uppgiften.
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Man kan se en klar skillnad i elevers kommunikativa förståelse jämfört med den funktionella
förståelsen för matematiska termer. På prov B var det en mycket högre andel (67,6 %) som
svarade rätt än det var på prov A (49,6 %), vilket visar på en större funktionell förståelse än
kommunikativ förståelse. Däremot varierar skillnaden mycket mellan de enskilda begreppen,
sju av begreppen hade en markant ökning på prov B, två begrepp var det en marginell skillnad
mellan och hos tre begrepp var det en minskning.
Resultatet var som vi förväntat oss, vi trodde att det skulle vara en markant
förbättring av resultaten på prov B jämfört med prov A. Vi tror att skillnaden beror på att
undervisningen i skolan är upplagd på ett sådant sätt att det är den funktionella förståelsen
som står i fokus. Elevers kunskaper inom matematik testas ofta utifrån prov där utformningen
baseras på att de flesta uppgifter ska lösas med hjälp av formler och andra typer av
beräkningar. Många elever klarar inte riktigt av uppgifter där det matematiska resonemanget
är av betydelse. Dessa uppgifter har VG/MVG-kvalitet vilket gör att vissa väljer att inte ens
försöka. I dagens skola så är matematikundervisningen väldigt lärobokstyrd vilket leder till att
diskussioner och resonemang ofta inte prioriteras av tidsskäl.
Vi kan tydligt se att varken prov eller klassrumsaktiviteten är utformad så att
elever får utveckla sin kommunikativa förmåga. Elever är inte vana att förklara sina
tankegångar och därför har de svårigheter när det gäller den kommunikativa förståelsen. Detta
är en stor brist i ämnet då det faktiskt står i kursplanerna att elever ska kunna kommunicera
skriftligt och muntligt.
På dessa två prov ser vi en hel del gällande det som Foisack (2003) kallar
färdighetsträning och begreppsförståelse. Hon skriver att dessa två begrepp är nära
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sammankopplade med varandra, men att skolmatematikens traditionella färdighetsträning
alldeles för sällan relateras till den begreppsliga kunskapen. Nästan inga svarsfrekvenser var
desamma på prov A som prov B vilket tyder på att dessa två kunskapsuttryck inte har det
samband som borde finnas i dagens undervisning. Våra resultat visar även på att det är
färdighetsträningen som verkar vara i fokus i matematikundervisningen. Eleverna var mycket
bättre på att lösa uppgifter än de var på att förklara begreppen. Som lärare vet vi att det ibland
är viktigare att öva på färdighet innan förståelse kan uppnås, men oftast borde förståelse
komma innan man löser uppgifter med olika karaktär. Tyvärr är det så att förståelsen av
matematiska begrepp får stå tillbaka.

5.3

Slutsats

De konkreta slutsatser vi kan dra av denna undersökning är att elever överlag visar på större
funktionell förståelse än kommunikativ men att detta varierar från begrepp till begrepp. De
har svårigheter att förklara flertalet matematiska begrepp men de kan lösa uppgifter där
motsvarande begrepp står i fokus. Kursplanerna lägger stor vikt på den kommunikativa
förståelsen, men hos eleverna finns stora brister. Det är därför viktigt att, som lärare, arbeta
aktivt med den matematiska kommunikationen i klassrummet för att främja elevers
begreppsförståelse.
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Bilaga 1
ENKÄT – matematiska grundbegrepp
Hej, vi är två studenter vid lärarutbildningen, Umeå universitet som genomför ett examensarbete.
Syftet med denna enkät är att vi vill få större insikt i elevers förståelse för matematiska begrepp. Vi är
väldigt tacksamma om du vill medverka i vår undersökning. Detta är helt anonymt och resultaten
kommer inte kunna kopplas till er.

Kvinna

Man

Program:_____________

Förklara följande begrepp:

•

Summa

•

Term

•

Produkt

•

Variabel

•

Tiondel

•

Nämnare
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•

Procent

•

Förkorta

•

Rät vinkel

•

Radie

•

Area

•

Kub

TACK FÖR ER MEDVERKAN!
Marlene och Jenny
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Bilaga 2
ENKÄT – matematiska grundbegrepp
Hej, vi är två studenter vid lärarutbildningen, Umeå universitet som genomför ett examensarbete.
Syftet med denna enkät är att vi vill få större insikt i elevers förståelse för matematiska begrepp. Vi är
väldigt tacksamma om du vill medverka i vår undersökning. Detta är helt anonymt och resultaten
kommer inte kunna kopplas till er.

Kvinna

Man

Program:_____________

1. Vad är summan av 12 och 3?

2. Vilka termer finns i uttrycken
a) 2x + 3
b) 12 – 3 = 9

3. Du har talet 503,712. Vilken siffra markerar tiotal?
4. Skriv ett tal där nämnaren är 12

5. Hur många procent är
a) 0,6
b) 1,25

6. Förkorta bråket 12/18

7. Rita en rät vinkel
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8. Vad är produkten av 12 och 3?

9. Rita en lämplig figur och markera radien

10. Beräkna arean av en rektangel med sidorna 4 cm och 6 cm

4cm

6cm
11. Vilka variabler finns i följande uttryck
a) y = x + 3
b) 9 + 2x + 3z = y
c) y = x2

12. Rita en valfri kub och sätt ut måtten i figuren

TACK FÖR ER MEDVERKAN!!
Marlene och Jenny
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