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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how upper secondary school students 
translate between three mathematical language forms (symbolic language, 
mathematical language and everyday language). The study used a test (a 
diagnosis), to investigate this. Upper secondary school students belonging to the 
same program in three different grades were given the opportunity to take part in 
the study. The diagnosis was divided into three translation areas: from 
mathematical language to symbolic language, from symbolic language to 
mathematical language and finally from symbolic language to everyday language. 
The result shows that upper secondary school students, regardless of grade, have 
problems with the translations. Among other things, the students used the wrong 
operation signs, missed writing crucial parentheses and in some cases, they 
mixed the various language forms in the same sentence. The students were most 
successful with the translation from symbolic language to mathematical 
language, and the vast majority had knowledge of the "less than" - symbol. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur gymnasieelever översätter mellan 
tre matematiska språkformer (symbolspråk, matematiskt språk och vardags-
språk). Studien använde ett slags test, en kunskapsdiagnos, för att undersöka 
detta. Gymnasieelever från samma program i tre olika årskurser fick möjlighet att 
delta i studien. Diagnosen var uppdelad i tre översättningsområden: från 
matematiskt språk till symbolspråk, från symbolspråk till matematiskt språk och 
till sist från symbolspråk till vardagsspråk. Resultatet visar att gymnasieeleverna, 
oavsett årskurs, har problem med översättningarna. Bland annat använde 
eleverna fel operationstecken, missade att sätta ut väsentliga parenteser och 
blandade i vissa fall de olika språkformerna i samma mening. Eleverna lyckades 
bäst med översättningen från symbolspråk till matematiskt språk, och de allra 
flesta kände till symbolen för ”mindre än”.  
________________________________________________________ 
 
Nyckelord: matematiskt språk, symbolspråk, vardagsspråk, gymnasieelever
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1. Introduktion 

Språk är viktigt, inte minst inom skolans värld. Kommunikationen mellan lärare 
och elever underlättas av ett gemensamt utvecklat språk. Detta är inte bara 
viktigt för språkämnena utan även för matematiken. Matematiken har sin egen 
terminologi som används av lärare såväl som elever för att uttrycka sig 
matematiskt. I kursplanen för matematik i grundskolan (Skolverket, 2011) 
[Lgr11] står det exempelvis att: ”Eleverna ska genom undervisningen också ges 
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 
matematiska sammanhang.” (s. 62). Detta visar att elever måste behärska ett 
visst matematiskt språk för att kunna diskutera matematiska problem i vardagen 
och senare även i en djupare matematisk kontext. 

Löwing och Kilborn (2002) skriver att elever i de tidigare skolåren klarar sig långt 
i vardagen med ett enkelt matematiskt språk. Däremot kommer eleverna senare i 
livet, då matematiken blir mer abstrakt, behöva kunna hantera ett mer utvecklat 
matematiskt språk. Det finns en gräns mellan ett vardagsnära och ett mer exakt 
matematikspråk. När eleverna möter en högre abstraktionsnivå inom 
matematiken räcker inte vardagsspråket alltid till. Här kan det uppstå ett 
problem. När eleverna fortsätter sina studier blir kraven på ett exakt matematiskt 
språk större. Brandell, Hemmi och Thunberg (2008) skriver om övergången från 
gymnasiet till högskola eller universitet och vilka problem det kan medföra för 
eleven i matematikämnet. Eleverna måste ha en större erfarenhet av 
matematiska symboler och det matematiska språket för att underlätta sin 
matematikinlärning. Vi misstänker att det finns liknande språkproblem då elever 
går från grundskola till gymnasiet. 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 i Lgr11 listas kravet att: 
 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i 
huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska 
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycks-
former med viss anpassning till syfte och sammanhang. (s. 70). 

 
Läroplanen tar här upp användning av olika matematiska uttrycksformer, och 
visar tydligt att det är viktigt att eleven behärskar olika metoder och sätt att 
kunna uttrycka sig på, bland annat med hjälp av symboler och algebraiska 
uttryck. Det är också viktigt att eleverna behärskar omvandlingen mellan dessa 
olika matematiska uttrycksformer. I Lgr11 beskrivs sällan specifikt vilka symboler 
som eleverna bör ha kunskap om, men det känns säkert att anta att eleverna i 
årskurs 9 ska kunna använda och tolka symbolerna som beskriver de fyra vanliga 
räknesätten, det vill säga symbolerna +, -, · och ÷. En symbol som däremot 
nämns specifikt är likhetstecknet. I läroplanen står det att eleverna ska kunna 
använda likhetstecknet på ett korrekt sätt, och förstå dess betydelse. Detta är 
extra viktigt då eleverna till exempel ska arbeta med ekvationslösning, där det 
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gäller att känna till vad ”=” betyder och vad en likhet är. Malmer (2002) betonar 
förekomsten av jämförelser i vardagen och redan i det centrala innehållet för 
årskurs 1-3 i Lgr11 går det att läsa att eleverna ska behandla jämförelser och 
uppskattningar. Om eleverna dessutom senare ska kunna uttrycka jämförelserna 
på olika sätt, är det också viktigt att de känner till symbolerna ”<” (mindre än), 
”>” (större än), ”≤” (mindre än eller lika med) och ”≥” (större än eller lika med). 
När eleven väl börjar sin gymnasieutbildning förutsätts en viss grundläggande 
kunskap, bland annat de ovannämnda kunskapskraven. 

Då vi har varit ute i skolverksamheten har vi lagt märke till att elever har svårt för 
matematik. Vi har upplevt att en del elever verkar sakna förståelse för viktiga 
matematiska begrepp och symboler. Det känns som att vi som lärare ofta måste 
gå tillbaka till grunderna när eleverna inte förstår. En textuppgift som är 
formulerad på följande sätt: ”Beräkna differensen av 10 och 7” eller ”Beräkna 
olikheten x + 6 > 10” är ofta problematisk då eleven antingen fastnar vid 
begreppen eller symbolernas betydelse. Detta har gjort oss intresserade av 
språket i matematiken och vi vill undersöka hur gymnasieelever växlar mellan 
vardagsspråk, matematiskt språk och symbolspråk och få en inblick i om de har 
tillägnat sig tillräckliga kunskaper om detta från grundskolan. I vår studie vill vi 
belysa och ge mer kunskap kring gymnasieelevers översättning mellan dessa olika 
matematiska språkformer (vardagsspråk, matematiskt språk och symbolspråk). 

 

2. Syfte och forskningsfråga 
 
Studien undersöker hur gymnasieelever i tre olika årskurser inom samma 
program översätter matematiskt språk till symbolspråk, och vice versa, men även 
översättningen från symbolspråk till vardagsspråk.  
 
För att uppnå syftet kommer följande fråga att besvaras: 
 

• Hur översätter gymnasieelever i olika årskurser mellan matematiskt språk, 
symbolspråk och vardagsspråk, i några bestämda uppgifter? 
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3. Språk i matematiken 
 
Det här avsnittet består av två delar. Den första delen beskriver tidigare forskning 
och litteratur som behandlar tre olika matematiska språkformer (vardagsspråk, 
matematiskt språk och symbolspråk). Med hjälp av litteraturen definieras sedan 
de tre matematiska språkformer som denna studie lägger fokus på. Därefter, i 
den andra delen, beskrivs forskning kring språkets betydelse i matematik-
undervisningen.     

3.1. Matematiska språkformer  
 
Forskare inom matematikundervisning och lingvistik pekar på att matematiken, 
som vilket språk som helst, har ett eget ”register” (Schleppegrell, 2007). Detta 
matematiska register är uppdelat i två kategorier; dels system för menings-
fullhetsskapande (Multiple semiotic systems) och dels grammatiska mönster 
(Grammatical patterns). Med den första kategorin menas att matematiken 
konstruerar meningsfull kunskap från olika språkformer. Schleppegrell skriver 
att matematikkunskaper kan skapas genom till exempel talat språk, skriftspråk 
eller visuella representationer (grafer och diagram). Den andra kategorin beskrivs 
tydligare och behandlar bland annat matematikens tekniska vokabulär och 
informationsfyllda frasering. Hon skriver att den tekniska vokabulären inom 
matematiken har ord som är rent matematiska, exempelvis subtrahera eller 
addera, men även ord som också har en vardaglig betydelse, exempelvis produkt. 
Vidare skriver forskaren om hur informationsfylld en ”matematisk” mening kan 
vara och ger ett exempel:  
 

”This grammatical patterning includes the use of long, dense noun 
phrases such as the volume of a rectangular prism with sides 8, 10, and 
12 cm.” (s. 143). 
 

En informationsfylld mening såsom ”Volymen av en rektangulär prisma med 
sidorna 8, 10 och 12 cm” bidrar således lätt till att läsaren rör ihop informationen 
om denne inte är uppmärksam. Av de två ovannämnda kategorierna intresserar 
sig denna studie mer för den första delen (Multiple semiotic systems). Språket i 
matematiken kan, som Schleppegrell (2007) skriver, uttryckas på olika sätt, 
exempelvis genom: tal, skrift och visuella representationer. Utav dessa fokuserar 
studien på det matematiska skriftspråket, som i sin tur kan delas in i tre olika 
språkformer, nämligen, vardagsspråk, matematiskt språk och symbolspråk. 
Förhållandet mellan dessa tre språkformer kan beskrivas med en figur (se 
nedan). Översättningar mellan språkformerna representeras av pilar i figuren. 
Längst ner i figuren finns också en axel som visar de olika språkformernas 
exakthet i relation till varandra. 
 



 4 

 
Figur 1. Förhållandet mellan skriftspråkets tre olika språkformer och deras exakthet. 

 
Symbolspråk och matematiskt språk står i en speciell relation till varandra, då de 
är mer exakta språkformer jämfört med vardagsspråket. På grund av denna 
exakthet är det ofta lättare att översätta mellan symbolspråk och matematiskt 
språk. Även om vardagsspråket inte är lika exakt, så är även det viktigt. Det 
hjälper oss att beskriva i vilken kontext ett givet problem befinner sig. I en 
undervisningssituation sker det ständigt översättningar mellan dessa former.  
 
Malmer (2002) skriver om användningen av ord i vardagsspråk och matematiskt 
språk. Hon skriver att det förekommer många vardagliga situationer där 
jämförelser är en central del. Det finns då ett behov av att kunna uttrycka resultat 
av sådana jämförelsesituationer både i ord och matematiska termer. Detta gäller 
exempelvis vid jämförelser av antal, längd och massa. Hon nämner bland annat 
jämförelseord, som här används mer vardagligt, såsom många, fler, flest eller 
lång, längre, längst, men också ord som hon anser vara rena matematikord. 
Matematikorden är istället sådana ord inom matematikspråket som sällan 
påträffas i vardagliga sammanhang. Hon skriver att det finns flera hundra sådana 
ord, exempelvis addition, addera, termer och så vidare.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att det matematiska språket 
kännetecknas av att det är mycket exakt och precist. Till skillnad från ett 
vardagligt språk innehåller ett matematiskt språk mindre onödig information. De 
uttrycker det som att det vardagliga språket ofta upprepar samma information 
och att det dessutom innehåller outtalade förutsättningar som antas vara kända 
för dem som samtalar. Inom det matematiska språket däremot, anges 
informationen sparsamt och förutsättningarna så uttryckligt som möjligt. 
Myndigheten för skolutveckling ger också ett exempel på hur matematiskt språk 
skiljer sig från vardagligt språk och tar även upp symbolspråket. De skriver att: 
 

Medan man i vardagligt språk uttrycker ett matematiskt problem med 
t.ex. Två äpplen och fem äpplen blir sju äpplen tillsammans uttrycker 
man i matematiskt språk detta genom Summan av två och fem är sju. 
Inom matematiskt språk finns också det s.k. symbolspråket och med 
detta uttrycks samma sak med 2+5=7. (a.a., s. 16). 

 
Rapporten visar att det finns en skillnad mellan vardags-, matematik- och 
symbolspråk men beskriver inte mer ingående hur dessa tre språk definieras. 
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Några som skriver mer om symbolspråket är Bergsten, Häggström och Lindberg 
(1997). De beskriver symbolspråket som lite utav ett främmande språk, som 
elever måste lära sig genom att läsa, tolka och manipulera de matematiska 
symbolerna. Med hjälp av ett symbolspråk kan matematiska begrepp och 
relationer uttryckas på ett koncist sätt. Detta har till viss del visats i citatet ovan, 
men Bergsten, m.fl. ger ytterligare en anledning till varför symbolspråket ibland 
är fördelaktigt. De menar att symboluttryck lätt kan manipuleras utan kravet att 
hela tiden behöva minnas vad varje symbol refererar till.  
 
När studien hädanefter nämner vardagsspråk menas ett sådant språk som 
Myndigheten för skolutveckling (2008) använder när de skriver följande mening: 
”Två äpplen och fem äpplen blir sju äpplen tillsammans.” (s. 16). Det är ett sådant 
språk som människor använder i vardagen då de till exempel beskriver olika 
situationer och problem. Vardagsspråket är fritt från matematiska symboler och 
uttrycker situationen eller problemet mer beskrivande. Med det kan menas, som i 
det tidigare exemplet, att det tydliggörs att det är just äpplen som problemet 
handlar om, vilket inte skulle ha skrivits ut i den mer matematiska språkformen.  
 
Denna studie definierar matematiskt språk som ett mer exakt språk än 
vardagsspråket. Matematiskt språk är dock, likt vardagsspråket, fritt från 
symboler. I det tidigare exemplet med äpplena spelar det nu ingen roll att 
problemet behandlar just äpplen. Det matematiska språket tar endast hänsyn till 
att det ska utföras en viss operation och uttrycker problemet som: ”Summan av 
två och fem är sju.”. I det matematiska språket används de särskilda 
matematikord som Malmer (2002) och Schleppegrell (2007) skriver om (addera, 
subtrahera et cetera).  
 
Symbolspråk definieras som Bergsten, m.fl. beskriver det, nämligen, det mest 
koncisa sättet att uttrycka problem och situationer i matematiken, med hjälp av 
användandet av matematiska symboler. Det finns självklart många olika 
matematiska symboler såsom: +, -, >, och =. Det tidigare (på matematiskt språk) 
skrivna: ”Summan av två och fem är sju.” kan uttryckas med symbolspråket på 
följande sätt: ”2+5=7”. Ett uttryck skrivet på detta sätt benämns i denna studie 
som ”symboliskt uttryck” alternativt ”symboluttryck”.  
 

3.2. Språket i matematikundervisningen 
 
Löwing (2004) har undersökt hur lärare för elever i årskurs 4-9 organiserar sin 
matematikundervisning och kommunicerar matematiskt innehåll med sina 
elever. Hon fann att lärare sällan tog reda på elevers förkunskaper och dessutom 
uttryckte målen för undervisningen i termer av ”hur man gör” istället för ”hur 
man förstår”. Många av lärarna använde sig inte heller av ett lämpligt språkbruk i 
relation till det matematiska innehållet och elevernas förståelse. Detta ledde till 
att lärarens kommunikation med eleverna försämrades. Eleverna blev förvirrade 
och slutade arbeta efter halva lektionen. Schleppegrell (2007) bekräftar att 
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kommunikationen och språket spelar en stor roll i matematikundervisningen. 
Hon poängterar att uppbyggandet av elevers matematikkunskaper till stor del 
influeras av samspelet med läraren och de muntliga förklaringar läraren ger. Ofta 
är det lärarens talade språk som dominerar under en matematiklektion men som 
behövs för att hjälpa eleverna att tolka exempelvis vad olika symboliska uttryck 
betyder. Förklaringar som läroböcker ger innehåller många gånger ett kompakt 
språk och läraren spelar då en nyckelroll i att hjälpa elever att tolka symboler och 
det ofta tekniska matematiska språket.  
 
Både Schleppegrell (2007) och Lager (2006) hävdar att matematiklärare bör vara 
medvetna om det tidigare nämnda matematiska språkregistret. De menar att 
lärare kan hjälpa elever som har svårt att tolka matematiska texter genom att 
konstruera eller förändra uppgifter så att de inte är lika grammatiskt svåra. Men 
Schleppegrell (2007) betonar samtidigt att det mer tekniska och precisa 
matematiska språket behövs för att elevers inlärning ska gynnas. Hon skriver att 
matematiska begrepp måste introduceras muntligt med ett vardagsspråk som 
eleverna redan känner till, för att sedan övergå till ett mer tekniskt matematik-
språk som eleverna måste utveckla för att nå full förståelse för begreppen. Även 
Malmer (2002) vill framhålla betydelsen av att läraren kan växla mellan ett 
vardagsspråk och ett matematiskt språk. Ett exempel som hon ger är att läraren 
gärna får säga: ”vi ska nu addera termerna – lägga samman talen.” (s. 49). 
Språket i matematikundervisningen har en större roll än vad som tidigare trotts 
och kanske behövs ytterligare fokus kring detta, eller har eleverna redan tillägnat 
sig tillräckliga kunskaper för att kunna översätta mellan de tre språkformerna? 
 
Fransson (2013) undersökte i sitt examensarbete gymnasieelevers kunskaper 
inom det matematiska symbolspråket ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Hon 
lät gymnasieeleverna utföra ett test, med efterföljande intervjuer. Hennes 
examensarbete visar att eleverna presterar sämre då det naturliga språket hade 
blivit ersatt av symbolspråk. Hon fasthåller tidigare forskares slutsats att det 
matematiska symbolspråket behöver en tydligare roll i den svenska 
undervisningen.  
 
Harfacha och Jonsson (2006) skriver om de övergångsproblem som finns mellan 
årskurs 9 i grundskolan till gymnasiet inom matematikämnet. De skriver att de 
vill ta reda på om eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har tillgodogjort sig 
grundskolans matematik för att sedan kunna klara av gymnasiets matematik. De 
undersöker också vilka kunskapsområden som är bristfälliga. De utförde ett 
diagnostiskt test som bland annat pekar på brister inom elevers språk-
uppfattning. Harfacha och Jonsson (2006) upptäckte att elever hade stora brister 
inom geometriområdet. Det är inte orimligt att tänka sig att geometri är extra 
svårt för elever eftersom det innehåller många matematiska ord och begrepp 
(kub, mantelarea, parallellogram et cetera). 
 
Andrewska (2008) ville i sitt examensarbete framförallt undersöka hur elever i 
årskurserna 3 och 4 tolkar symbolerna +, -, = och om de kunde koppla 
matematikämnet till enkla vardagssituationer. Hon utförde dels olika diagnoser, 



 7 

men djupintervjuade även eleverna. Diagnoserna behandlade endast uppgifter 
som handlade om addition och subtraktion och syftade att ge henne information 
om elevernas förmågor att tolka uppgifter, använda funktionella strategier och 
om de hade ett flyt i sitt räknande. Hennes arbete visade att eleverna hade 
svårigheter i att beskriva med ord vad matematik innebär. En annan slutsats som 
hon drar, är att eleverna hade svårt att uttrycka sig språkligt om matematik trots 
det faktum att få elever i urvalsgruppen hade läs- och skrivsvårigheter. Hon 
skriver även att likhetstecknet kändes igen av alla elever, och att en del tyckte att 
det var extra svårt med subtraktion. Ytterligare en observation ges då hon skriver 
att eleverna i vardagen använder ”minus” och ”plus” alternativt ”ta bort” och 
”lägga till” istället för begreppen subtrahera och addera. 
 
 
I inledningen nämndes det hinder som kan uppstå då elever går från en skolform 
till en annan. Forskningen som Löwing (2004) och examensarbetena som 
Andrewska (2008), Harfacha och Jonsson (2006) och Fransson (2013) utfört i 
grundskolan och gymnasiet visar på att det finns en problematik kopplad till 
språk och kommunikation i matematikämnet och att elever inte helt lätt kan 
översätta mellan de tre språkformerna. Även i högskolan möts eleverna av större 
krav på sitt matematiska språk, och språket förväntas vara mer exakt. Hemmi 
(2006) intervjuade både matematiker och högskolestudenter om matematisk 
bevisföring. Hon tog del av matematikernas pedagogiska perspektiv på matema-
tisk bevisföring men också studenternas tankar kring bevisföring och dess 
svårigheter. Flertalet matematiker i studien uttryckte att studenter har 
svårigheter med det exakta matematiska språket. Även studenterna uttryckte att 
de hade svårt med matematikspråket och sade att det var annorlunda jämfört 
med det språk de använt i sina tidigare studier. Det är tydligt att språk och 
kommunikation är en viktig del för matematikundervisningen för både lärare och 
elever.  
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4. Metod 
 
I det här avsnittet skrivs först om mätinstrumentet (diagnos) och det jämförs 
med andra möjliga datainsamlingsmetoder. Här beskrivs också utformningen av 
diagnosen och dess tre delar. I nästa del beskrivs studiens urval (gymnasie-
eleverna) och själva datainsamlingsprocessen. Därefter beskrivs olika steg i 
dataanalysen. Avsnittets två sista delar behandlar vilka åtgärder som tagits för att 
öka studiens tillförlitlighet samt beakta forskningsetiska principer.  

4.1. Diagnos som mätinstrument 
 
Studenter i tidigare studier (se bland annat Fransson (2013) och Andrewska 
(2008)) har använt diagnoser såväl som intervjuer för att undersöka liknande 
frågeställningar inom liknande ämnesområden. Dessa studier inspirerade denna 
studie att också använda sig av ett test, en slags kunskapsdiagnos, som 
mätinstrument. En väsentlig skillnad är att denna studie inte använde sig av 
intervjuer som ett komplement till diagnosen.  
 
Stukát (2011) skriver att det kvalitativa synsättet ofta används då forskaren vill 
undersöka något kring ett enskilt unikt fall, exempelvis personers tankar eller 
attityder kring ett specifikt område.  Studiens syfte är inte att ta reda på enskilda 
gymnasieelevers tankar och känslor kring det matematiska språket, och använder 
sig därför inte av kvalitativa djupintervjuer eller observationer. Trots detta finns 
utan tvekan kvalitativa inslag och delar i studien. Studien försöker, likt det Stukát 
skriver om det kvalitativa synsättet, att tolka och förstå de resultat som 
framkommer, snarare än att, som i en mer kvantitativ studie, generalisera data. 
Stukát skriver också att forskaren i en kvantitativ studie samlar in mycket data 
och fakta i syftet att finna mönster som kan antas gälla i princip alla människor. 
Vidare skriver han att en kvantitativ studie ofta använder sig av strukturerade 
intervjuer, enkäter, eller standardiserade test. Eftersom studiens syfte är att 
undersöka hur elever översätter mellan de olika språkformerna och jämföra 
resultaten mellan årskurserna behövs en metod som kan samla in data från 
tillräckligt många elever från varje årskurs. Det liknar det kvantitativa synsättet, 
men det är viktigt att inse att resultaten från tre klasser knappast kan leda till 
någon större generalisering. Sammanfattningsvis finns det inslag av både det 
kvalitativa och kvantitativa synsättet i studien. Studien ämnar alltså nå fler elever 
än vad som är möjligt med endast intervjuer, men inte så pass många att 
resultaten blir alltför ytliga. Studien har för avsikt att, som i det mer kvalitativa 
synsättet, tolka och förstå de resultat som uppkommer men använder samtidigt 
ett test, vilket är en mer kvantitativ metod. Precis som Stukát (2011) skriver, kan 
studier vara mellanformer, varken rent kvalitativa eller rent kvantitativa. Denna 
studie kan tänkas vara en sådan mellanform, med tyngdpunkten mot det 
kvalitativa synsättet. Med hänsyn till studiens syfte och det som nyss tagits upp 
valdes diagnos som ett lämpligt verktyg och effektiv metod för denna studie. 
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Vid utformningen av diagnosen bestämdes först vilka delområden som var viktiga 
för studiens syfte. Utformningen drog inspiration från liknande studier som 
använt diagnoser som mätinstrument. Diagnosen delades likt diagnosen av 
Fransson (2013) in i tre beslutade delområden, vilka bestämdes utifrån 
förhållandet mellan skriftspråkets tre olika språkformer som visades i figur 1. 
Översättningar sker mellan de tre språkformerna och därför valdes delområdena: 
”Matematiskt språk till symbolspråk”, ”Symbolspråk till matematiskt språk” och 
”Symbolspråk till vardagsspråk”. Studien begränsade sig till de tre nämnda 
delområdena dels för att diagnosen inte skulle bli för lång, vilket kunde ha 
påverkat deltagarantalet, dels på grund av studiens storlek. Det bestämdes också 
att diagnosen skulle innehålla uppgifter med olika svårighets-grader inom varje 
delområde för att få en inblick i elevernas kunskapsnivåer. För att motivera till 
större deltagande valdes inte fler uppgifter än tre och det bestämdes att en lite 
enklare, en medelsvår och även en svår uppgift skulle finnas med i varje 
delområde. Notera att uppfattad svårighetsgrad är någonting subjektivt, och är 
svår att förutbestämma.  
 
Den första delen behandlade elevens förmåga att tolka en mening skriven med 
matematiskt språk och sedan kunna översätta den till symbolspråk. Uppgifterna i 
den första delen konstruerades med de fyra räknesätten i åtanke eftersom de är 
väsentliga för matematikens grunder. Den andra delen liknande den första delen 
men i omvänd riktning, det vill säga att eleven istället skulle översätta från 
symbolspråk till matematiskt språk. Precis som Malmer (2002) skriver, finns det 
många vardagliga situationer där jämförelser är centrala. Jämförelser används 
inte endast i vardagsspråk, utan kan uttryckas med matematiskt språk och 
symbolspråk. Därför konstruerades uppgifterna i den andra delen även med detta 
i åtanke. Den tredje och sista delen, behandlade elevernas förmåga att tillämpa 
sina språkkunskaper för att kunna skriva en problemtext till ett givet symboliskt 
uttryck. Eleverna skulle med andra ord översätta från symbolspråk till vardags-
språk. Uppgifterna konstruerades här för att försöka återspegla ett tänkt 
vardagligt problem som innehåller de fyra räknesätten. Inom varje delområde 
lades ett exempel till för att hjälpa eleverna att lättare förstå instruktionerna. Sist 
i diagnosen tillades en liten ruta där eleverna fick möjlighet att lämna kom-
mentarer.  
 
När diagnosen hade utformats användes den till en pilotstudie (se bilaga A), som 
sedan testades på en gymnasieelev i årskurs 1. Pilotstudien resulterade i en 
revidering av diagnosen som till stor del fokuserade på att göra diagnosen mer 
tydlig och tillgänglig för eleverna. Diagnosen förändrades bland annat genom att 
de olika delområdena tydliggjordes och delades in på ett lättare sätt så att 
eleverna lättare skulle förstå vad som var instruktioner, exempel, uppgifter och 
var de skulle skriva sina svar. Den slutliga och omarbetade diagnosen (se bilaga 
B), användes sedan som mätinstrument i studien.  
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4.2. Urval och datainsamling 
 
Studiens urval var tre klasser, en från varje årskurs, på ett gymnasium i 
Mellansverige. Samtliga elever i dessa klasser tillhörde ekonomiprogrammet. 
Från och med nu kommer studien att benämna dessa klasser som ”årskurs 1”, 
”årskurs 2” och ”årskurs 3”. Det fanns 30 elever i årskurs 1, 32 elever i årskurs 2 
och 33 elever i årskurs 3. Studien valde detta urval dels eftersom studien vill ge 
en helhetsbild över gymnasieeleverna från alla årskurser, dels på grund av 
praktiska skäl: närhet och tillgänglighet.  
 
Först delades ett missivbrev (se bilaga C) ut till berörda klassers matematiklärare 
som vidarebefordrade dem till eleverna. Studien ägde rum under respektive klass 
matematikundervisning, det vill säga under tre separata tillfällen. Innan eleverna 
utförde diagnosen, informerades de om studiens bakgrund, syfte, att det var 
frivilligt att delta, att undersökningen skedde konfidentiellt och anonymt samt att 
studien endast skulle användas i forskningssyfte. Totalt 68 av 95 elever valde att 
delta i studien (26 i årkurs 1, 30 i årskurs 2 och 12 i årskurs 3). Eleverna fick 15 
minuter på sig att genomföra diagnosen innan den samlades in igen. Vid det 
första tillfället, i årskurs 1, var några elever oroliga för att studien på något sätt 
skulle påverka deras matematikbetyg, något som studien självklart inte gjorde, 
vilket tydliggjordes för eleverna, och poängterades extra tydligt vid de två andra 
tillfällena. Elevernas deltagande i årskurs 1 och 2 verkar inte ha påverkats av 
informationen att diagnosen ej var betygsgrundande, men kan ha varit en faktor i 
det ovanligt stora bortfallet i årskurs 3. Ett argument som kan stötta detta är att 
eleverna i årskurs 3 kan ha prioriterat andra eventuellt viktigare eller betygs-
grundande moment före att delta i studien. 

4.3. Dataanalys  
 
När datainsamlingen gjorts, sammanställdes först antalet deltagare i en tabell för 
att se hur många elever som valde att delta i studien. Sedan lästes varje diagnos 
igenom en första gång, där fokus var hur många elever som svarade på ett 
accepterat sätt på uppgifterna. Detta skedde årskursvis, efter uppgifternas 
ordning. Denna dataanalys hjälpte studien att visa i ett diagram hur många elever 
som hade rätt på respektive uppgift inom de olika årskurserna. Efter detta, lästes 
varje diagnos en andra gång, med syfte att skapa en lista på vilka unika fel som 
gick att hitta. När listan var skapad antecknades frekvenserna för de olika felen, 
för att kunna upptäcka vanliga fel. Likt det som Patel och Davidsson (2011) 
skriver om kvantitativ bearbetning, så var alltså bland det första som gjordes med 
all rådata att sammanställa den i en frekvenstabell. Nästa steg i analysen var att 
se över elevernas felsvar och försöka se vilka som var vanligast förekommande, 
men också att kategorisera felen för att försöka hitta mönster och kunna tolka hur 
eleverna har översatt i de olika uppgifterna. Det här liknar den mer kvalitativa 
tolkningsprocess som Patel och Davidsson (2011) skriver om vid bearbetning av 
intervjuer. Viktigt att notera är att även intressanta ovanliga felsvar beaktades. 
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Med hjälp av datakategoriseringen och vilka fel som var vanligast/ovanligast 
kunde studien också göra jämförelser mellan och inom årskurserna. 

4.4. Studiens tillförlitlighet 
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga forskningsmetodiska begrepp som handlar 
om en studies tillförlitlighet. Stukát (2011) skriver att begreppet validitet är ett 
sorts mått på en studies giltighet, det vill säga om studien verkligen undersöker 
det den säger sig undersöka. Begreppet reliabilitet beskriver kvaliteten på det 
mätinstrument som använts i studien (Stukát 2009).  
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är validitet och reliabilitet två begrepp som står 
i ett visst förhållande till varandra. Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till 
bägge begreppen. Det som Patel och Davidsson (2011) vill tydliggöra är att det 
inte är självklart att en studie som exempelvis har hög reliabilitet också har hög 
validitet, och vice versa.  
 
Valet av datainsamlingsmetod påverkades delvis av tidigare liknande studier 
(Harfacha & Jonsson (2006), Andrewska (2008), och Fransson (2013)). Deras 
studier innehöll förutom diagnoser, även elevintervjuer. För att öka denna 
studies validitet och reliabilitet hade det varit önskvärt att också använda sig av 
intervjuer, som komplement till diagnosen.  
 
För att öka diagnosens reliabilitet, skapades som tidigare nämnt en pilotstudie 
(se bilaga A) som bidrog till en revidering av diagnosen (se bilaga B). Diagnosen 
blev tydligare och mer lättillgänglig för eleverna. För att minska eventuella 
missuppfattningar gällande hur en uppgift skulle lösas, lades exempel till vid 
varje del för att förtydliga. Vid utformningen av diagnosen jämfördes den med 
diagnoser från liknande studier. Förutom de beaktade studierna utförda av 
Fransson (2013) och Andrewska (2008), använde även Harfacha och Jonsson 
(2006) diagnostiska test som mätinstrument. Trots att diagnosen reviderades 
kan det ha funnits otydligheter i uppgifternas instruktioner. I del 2 stod det 
”Förklara med ord vad som menas med följande symboliska uttryck:”. Ordet 
”förklara” var uppenbarligen fel ordval eftersom vissa elever då tolkade uppgiften 
på ett sätt som det inte var tänkt. Ett bättre ordval hade varit att istället för 
”förklara” exempelvis skriva ”omvandla”, eller ”översätt”, eftersom det då 
antagligen finns mindre risk för misstolkningar.  
 
Faktorer som kan ha påverkat mängden av insamlad data är antalet frågor i 
diagnosen men också hur mycket tid eleven fick till att svara på uppgifterna. 
Möjligtvis kunde diagnosen ha haft färre frågor för att minska stressen hos 
eleverna, men då minskar kanske studiens reliabilitet istället. Det externa 
bortfallet var relativt litet (27 av 95), men det förekom större interna bortfall i 
vissa uppgifter som kan ha påverkat resultaten. Bortfallet kan bero på flera saker, 
exempelvis att eleverna inte kunde svara på uppgiften, inte hann svara på 
uppgiften, alternativt valde att inte svara på uppgiften. Det interna bortfallet har 
dock i denna studie räknats som att eleven inte kunde svara på uppgiften. 
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Bortsätt från elevernas kunskaper kan en förklaring till de låga svarsfrekvenserna 
i del 3 bero på tidsaspekten. Kanske fick eleverna för lite tid (15 minuter) till att 
svara på diagnosen, vilket kan vara en möjlig felkälla. En annan viktig faktor som 
kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är informationen om att studien ej var 
betygsgrundande som gavs till eleverna innan de valde att delta. Som tidigare 
nämnt, frågade en elev vid det första datainsamlingstillfället om diagnosen på 
något sätt var betygsgrundande. Eftersom detta inte är meningen påpekades det 
extra tydligt vid de andra datainsamlingstillfällena. Detta kanske påverkade hur 
pass seriöst eleverna svarade på uppgifterna i diagnosen. 

4.5. Etiska överväganden 
 
I den här delen beskrivs fyra viktiga forskningsetiska principer som Vetenskaps-
rådet (2002) skriver om. Dels ges en kortfattad beskrivning av de olika delarna, 
och dels hur denna studie gått till väga för att beakta dem.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska delge information till eventuella 
deltagare om vad studien handlar om, vad som förväntas av dem, att det är 
frivilligt att delta och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Deltagarna 
ska informeras om alla de inslag i studien som kan påverka deras vilja att delta. 
För att ta hänsyn till informationskravet delades ett missivbrev (se bilaga C) ut 
till gymnasieeleverna. Innan respektive diagnos påbörjades fick eleverna även 
denna information repeterad muntligt.  
 
Samtyckeskravet beskriver forskarens skyldighet att inhämta samtliga deltagares 
samtycke att delta. Om deltagaren är under 15 år gammal och forskningen är av 
etisk känslig karaktär bör forskaren även ha föräldrarnas/vårdnadshavarnas 
samtycke. Deltagaren ska även ha rätt att avbryta sin medverkan när som helst. I 
detta fall behövdes ej föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke eftersom 
deltagarna i denna studie var över 15 år gamla. Gymnasieeleverna fick som 
tidigare nämnt själva säga om de ville vara med i studien eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska se till att all insamlad data 
som berör enskilda deltagare ska behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt 
att ingen enskild deltagare blir identifierbar. Detta gäller särskilt då 
informationen är av etiskt känslig karaktär. Det ska vara omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna. För att ta hänsyn till konfidentialitets-
kravet utfördes diagnoserna anonymt.   
 
Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas i forsknings-
ändamål och inte i kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften. Insamlade 
personuppgifter får inte heller användas för beslut eller åtgärder som påverkar 
den enskilde direkt förutom efter särskilt medgivande från densamme. Denna 
forskning kommer inte att användas i kommersiellt eller andra icke-
vetenskapliga syften. I den första klassen var vissa elever oroliga att diagnosen på 
något sätt skulle påverka deras matematikbetyg, vilket inte är fallet, och eleverna 
fick då reda på detta. Vid de andra tillfällena poängterades detta extra tydligt. 
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5. Resultat 
 
Studien redovisar de tre delarna av diagnosen i tre separata avsnitt. För att 
förtydliga visas i varje avsnitt först en tabell som visar hur uppgifterna var 
formulerade och ger ett exempel på rätt svar. Sedan presenteras ett diagram som 
visar hur många procent av eleverna i årskurserna som svarade rätt på 
uppgifterna. För att besvara forskningsfrågan, hur elever översätter mellan de tre 
språkformerna, förtydligas sedan resultaten ur diagrammen med en efterföljande 
text, där eventuella observationer av intresse tas upp för att kunna diskuteras 
ytterligare. Texten tar också upp vilka vanliga fel som eleverna gjort och olika 
jämförelser mellan årskurserna.  
 
Som tidigare skrivits deltog totalt 68 elever i studien (26 i årkurs 1, 30 i årskurs 2 
och 12 i årskurs 3). Eleverna som svarade fel på uppgifterna har antingen svarat 
fel på något sätt, vilket redovisas mer i nästa del, eller lämnat ett blankt svar. Ett 
blankt svar har tolkats som att eleven ej kunde svara på uppgiften och räknas här 
som ett felaktigt svar. Observera också att procentsatserna i diagrammen har 
avrundats till hela procent. 

5.1. Matematiskt språk till symbolspråk 
 
Den första delen av diagnosen innehöll uppgifter där eleverna skulle översätta 
matematiskt språk till symbolspråk. Instruktionen för del 1 var: ”Skriv följande 
mening som ett symboliskt uttryck”. Tabell 1 visar uppgifternas formulering och 
exempel på rätt svar. 
 
 
Tabell 1. Formulering och exempel på rätt svar av diagnosuppgifterna i del 1. 
Uppgift Formulering Exempel på rätt svar 

1 Multiplicera summan av a och b med 
differensen av a och b. 

)()( baba −⋅+  

2 Dividera differensen av a och b med c. 
 

3 Addera kvoten av a och b med produkten 
av differensen av c och d med f.  

 
 
Diagram 1 nedan visar hur många elever från respektive årskurs som svarade rätt 
på uppgifterna i del 1 (uppgifter 1, 2 och 3). 
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Diagram 1. Antal elever som svarade rätt på uppgifterna i del 1. 
 
Gemensamt för alla årskurser var att svarsfrekvensen minskade drastiskt i 
uppgift 3. Annars svarade större delen av deltagarna på uppgifterna 1 och 2. 
Överlag är resultaten för denna del låga. Årskurs 1 hade, procentuellt sett, flest 
rätta svar för varje uppgift i denna del. Det syns också en del likheter mellan 
årskursernas resultat. Alla årskurser har fått bäst resultat på uppgift 2, följt av 
uppgift 1 och till sist sämst resultat på uppgift 3. Uppgifternas svårighetsgrad var 
tänkt att öka successivt inom varje del men enligt diagrammet tycks eleverna i 
varje årskurs haft det lättare med uppgift 2 än med uppgift 1. Däremot verkar det 
som att uppgift 3 var en riktig utmaning. Endast en elev av de totala 68 svarade 
helt rätt på uppgiften.  
 
Ett av de vanligaste felen som eleverna gjorde på uppgift 1 var att inte skriva ut 
parenteser där det behövdes. De hade annars ställt upp uttrycket rätt, men utan 
parenteserna blev operationsordningen en annan än den tänkta, vilket gav fel 
svar. Ett annat vanligt fel var att eleven använde fel operationstecken mellan 
variablerna. I vissa fall såg det ut som att eleven hade tolkat ”differensen” i 
uppgiften som en ”division”. Ett par exempel på detta är:  
 

ba

ba

⋅

⋅
 och 

b

a
ba ⋅+ )( .  

 
Det vanligaste felet i uppgift 2 var att eleverna hade använt multiplikation istället 
för subtraktion i täljaren på följande sätt: 
 

c

ba ⋅
.  

 
Det här felet sticker ut extra mycket, dels eftersom det i uppgiften inte nämns 
någonting om vare sig multiplikation eller någon produkt, dels för att så många 
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som 20 elever svarade så här. Det kan jämföras med de 24 elever som svarade 
rätt på uppgiften. 
 
Den tredje uppgiften var som tidigare nämnt svårare än de andra två. Ofta hade 
eleverna fel räkneoperation mellan variablerna c, d och f, eller så saknades 
parenteser (alternativt att de var felplacerade). Eleverna började skriva kvoten av 
a och b på rätt sätt, men hade svårt att slutföra uppgiften korrekt. I ett par 
elevsvar, liksom i uppgift 1, såg det återigen ut som att eleven hade tolkat 
”differensen” i uppgiften som en ”division”, detta trots att ordet kvot fanns med i 
uppgiften, som eleven dessutom lyckats ställa upp rätt. De hade skrivit så här: 
 









+

d

c
f

b

a
. 

 
I den första delen av diagnosen hade alltså eleverna oftast fel gällande 
operationer och att placera ut parenteser, vilket bidrog till de låga resultaten. De 
elever som svarade rätt, svarade som förväntat. 

5.2. Symbolspråk till matematiskt språk 
 
Den andra delen av diagnosen innehöll uppgifter där eleverna skulle översätta 
symbolspråk till matematiskt språk. Instruktionen för del 2 var: ”Förklara med 
ord vad som menas med följande symboliska uttryck”. Tabell 2 visar uppgifternas 
formulering och exempel på rätt svar. 
 
 
Tabell 2. Formulering och exempel på rätt svar av diagnosuppgifterna i del 2. 
Uppgift Formulering Exempel på rätt svar 

4 cba ++ )(  Summan av a, b och c. 

5 ba <  a är mindre än b. 
6 cba ⋅≥  a är större än eller lika med produkten av b och c.  

 
 
Diagrammet nedan visar hur många elever från respektive årskurs som svarade 
rätt på uppgifterna i del 2 (uppgifter 4, 5 och 6). 
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Diagram 2. Antal elever som svarade rätt på uppgifterna i del 2. 
 
Årskurs 2 hade bäst svarsfrekvens överlag. Totalt sett var svarsfrekvensen hög, 
där uppgift 5 fick flest svar. Resultaten är här, framförallt i uppgift 4 och 5, 
mycket bättre jämfört med resultaten i del 1. Uppgift 6 hade sämre resultat, och 
årskurs 1 som hade de bästa resultaten i del 1 lyckades inte med denna uppgift 
alls. Det verkar som att uppgift 5 var den enklaste uppgiften i den här delen och 
totalt sett svarade hela 75 % av eleverna rätt på uppgiften.  
 
I efterhand upptäcktes att instruktionen för den här delen, ”Förklara med ord vad 
som menas med följande symboliska uttryck”, kan ha misstolkats av en del 
elever. Eleverna har förklarat hur och i vilken ordning man ska utföra operation-
erna istället för att ge det förväntade svaret. I uppgift 4 svarade en elev 
exempelvis: ”Man adderar a och b, eftersom det är parentes runt dom, sen aderar 
man svaret m c.” och en annan skrev: ”Att man ska addera talen, man börjar med 
de tal som är i parenteset först för att det är en regel. Sedan så plusar man med c 
och då får man svaret.”. Detta sätt att istället förklara i vilken ordning de olika 
operationerna ska utföras förekom i alla årskurser. Vissa elever har också blandat 
matematiska ord som ”addera” och symbolen för densamma, det vill säga ”+”, 
ofta i samma mening. Vissa ”slangord” såsom ”plussa” användes också i vissa fall. 
 
Ett vanligt fel i uppgift 4 var att eleverna skrev att någon av variablerna a, b och c 
skulle multipliceras med något annat. Detta förekom också i alla årskurser, men 
flest gånger i årskurs 2, och några exempel är: ”summan av a + b multiplicerat 
med c”, ”summan av ab + c” och ”Man ska först multiplicera talen inom 
parentesen a + b så att det blir ab + c”. Ett annat fel som förekom i enstaka fall 
var att svaret innehöll en differens. Med det menas svar som till exempel: 
”Differensen av a och b plus c.”.  
 
Största delen av de elever som inte svarade blankt på uppgift 5 (51 av 56) svarade 
rätt. Fler än hälften av eleverna som svarade rätt hade svarat: ”b är större än a”, 
vilket är en annan form av det korrekta svaret: ”a är mindre än b”. De andra fem 
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som svarat något, men fel, hade de flesta vänt på betydelsen av ”<” och istället 
svarat ”a är större än b” eller ”b är mindre än a”. Ett komiskt svar gavs av en elev 
som skrev: ”a äter upp b”.  
 
Ingen elev från årskurs 1 svarade rätt på uppgift 6. Ett återkommande fel i 
årskurs 1 var att eleverna endast skrev ”större än” istället för den korrekta 
symbolbetydelsen ”större än eller lika med”. Detta förekom även i andra 
årskurser men då endast i enstaka fall. Ett annat vanligt fel var att vissa elever 
som tidigare nämnt använder symbolen för multiplikation istället för det 
matematiska uttrycket ”produkten av”. 
 
Elevsvaren i del 2 varierade i huvudsak mellan två kategorier. I den ena kategorin 
hade eleverna tolkat instruktionen som det var menat, och översatt symbol-
språket till matematiskt språk. Den andra kategorin elevsvar var istället en 
beskrivning av ”hur man gör”. I båda kategorierna förekom, bland de felaktiga 
svaren, användandet av blandade språkformer.  

5.3. Symbolspråk till vardagsspråk 
 
Den tredje delen av diagnosen innehöll uppgifter där eleverna skulle utgå från 
symbolspråk och skriva en egen problemtext med vardagsspråk. Instruktionen 
för del 3 var: ”Skriv ett problem som följande uttryck är en lösning till”. Tabell 3 
visar uppgifternas formulering och exempel på rätt svar. 
 
 
Tabell 3. Formulering och exempel på rätt svar av diagnosuppgifterna i del 3. 
Uppgift Formulering Exempel på rätt svar 

7 2,5⋅a  Hur mycket kostar det att köpa a kg äpplen om ett 
kg äpplen kostar 5,2 kr? 

8 cba ⋅⋅  Vilken volym har ett rätblock med sidorna  
a, b och c? 

9 3/)2( ba +  Tre personer köper två chipspåsar för a kr/st och 
en dricka för b kr. Hur mycket betalar var och en 

om de delar lika på kostnaden? 
 
 
Diagrammet nedan visar hur många elever från respektive årskurs som svarade 
rätt på uppgifterna i del 3 (uppgifter 7, 8 och 9). 
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Diagram 3. Antal elever som svarade rätt på uppgifterna i del 3. 
 
Svarsfrekvensen var i den här delen mycket lägre jämfört med tidigare delar. Till 
exempel svarade endast en elev i årskurs 3 på uppgift 8 och 9. Som diagram 3 
visar är resultaten för denna del mycket låga. En stor del av eleverna lämnade ett 
blankt svar på dessa uppgifter, vilket till stor del bidrar till de låga resultaten. 
Notera att de 8 % som svarat rätt på uppgifterna i årskurs 3 endast representeras 
av en och samma elev. Ingen av eleverna i årskurs 1 svarade rätt på uppgift 8. 
Totalt sett har eleverna lyckats bäst med uppgift 7 i denna del. I årskurs 1 svarade 
endast tre elever på uppgift 9 varav alla svarade rätt. Eftersom denna del av 
diagnosen öppnar upp för mer varierande och unika svar redovisas även några av 
elevernas korrekta lösningar nedan.  
 
Många av de elever som svarade rätt på uppgift 7 insåg att de exempelvis kunde 
använda 5,2 som ett pris per kilogram för att konstruera ett problem där 
problemlösaren ska skriva ett uttryck för totalpriset om denne köper a kilogram. 
Två exempel på sådana elevlösningar är: ”Kalle har köpt a kilo godis för 5,2 
kr/kg.” och ”Klas köper a m snöre som kostar 5,2kr/m”.  
 
I uppgift 8 kopplade vissa elever symboluttrycket ” cba ⋅⋅ ” till geometri. En elev 
visade ett exempel med en kub och hade ritat upp en figur. En annan elev gav 
svaret: ”För att få reda på volymen i en kub tar du sidorna och multiplicerar dom 
med varandra.”. Ett annat tema, som endast eleverna i årskurs 2 använde sig av, 
var att använda förändringsfaktor vid procentberäkningar. Eleven i årskurs 3 
föreslog ett problem som handlar om någon som springer i ett motionsspår: 
”Kalle springer a varv runt spåret. Spåret är b km långt. Kalle springer c gånger i 
veckan. Hur långt springer han varje vecka?”. 
 
Bland de elever som svarade rätt på uppgift 9 hade alla förstått att divisionen 
med talet tre kunde representeras av att något skulle delas lika mellan till 
exempel tre personer. Några exempel på sådana lösningar är: ”Adam fick dubbelt 
så mycket av sin veckolön och sedan så fick han b kr av sin mormor. Men sedan 



 19 

så var han tvungen att dela det med sina 3 syskon.” och ”Erik har två äpplen och 
ett päron. Skriv ett uttryck för: om han skulle dela frukterna med två kompisar.”. 
Dessa svar har godtagits som korrekta, trots att det finns en del tvetydigheter i 
lösningarna. Eleverna har inte alltid definierat vad variablerna a och b står för. 
Att eleven inte definierat variablerna kan ses i de två tidigare nämnda 
lösningarna, men förekom också i andra elevers svar. 
 
De felaktiga svaren i uppgift 7 var varierade och det fanns därför inga ”vanliga” 
fel. De felaktiga svaren kunde variera mellan: ”Kalle adderar 5,2 liter mjölk i 
kannan.” och ”Skriv ett tal mellan 6 och 5.”.  
 
Ett återkommande fel i uppgift 8 som eleverna i årskurs 2 gjorde, var att tolka 
uttrycket ” cba ⋅⋅ ” som att någonting skulle dubbleras eller liknande. Exempel på 
sådana fel är: ”kalle har 2 kronor, anna har dubellt så mer och sandra har dubellt 
så mer än Anna.” och ”Anna hade 3 ggr mer bollar än karin och ytterligare 5 ggr 
mer än Jonna. Hur många hade hon?”. 
 
Uppgift 9 hade låg svarsfrekvens. Många elever lämnade in blankt, eller ett svar 
där de bara hade skrivit av uttrycket men inte kommit vidare.  
 

5.4. Gymnasieelevernas kommentarer 
 
I den här delen visar studien de kommentarer som en del elever lämnade i 
kommentarrutan i diagnosen. Tabell 4 visar elevernas kommentarer, samt vilken 
årskurs eleven tillhörde. 
 
Tabell 4. Elevkommentarer från diagnosen. 
Årskurs Kommentar 

1 ”Fatta inte ett skit.” 
1 ”Jag kan inte ett skit!!” 
1 ”Baksidan var omöjlig att lösa för min del” 
1 ”Ska man verkligen kunna det här” 
1 ”Det är skit svårt, wtf är det här?!?! Aldrig mer detta!” 
1 ”Fatta ingenting” 
1 ”Svårt, aldrig hört såna frågor.” 
2 ”Svårt med de matematiska orden!” 
2 ”Svårt!” 
2 ”Bra test! Slog mig att jag måste träna på de matematiska orden.” 
2 ”Första delen hängde jag inte med” 
3 ”Tråkigt” 
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6. Slutsatser och diskussion 
 
Det låga antalet rätta svar är ett tecken på att eleverna i studien hade svårt för 
översättningar mellan de olika språkformerna. Detta gäller oavsett vilken årskurs 
de tillhör eftersom alla årskurser fick låga resultat. Elevkommentarerna i tabell 4 
bekräftar även detta. I kommentarerna uttrycker eleverna hur svåra uppgifterna i 
diagnosen var och att de inte förstod. Resultaten från diagnosen är allmänt låga, 
särskilt i del 1 och del 3, men det finns undantag i del 2 (uppgift 5). Det tycks som 
att eleverna har problem med att översätta från symbolspråk till vardagsspråk, 
vilket stämmer överens med resultaten från Fransson (2013). Däremot gick 
översättningen från symbolspråk till matematiskt språk bättre för eleverna i 
denna studie. Det måste dock poängteras att eleverna visserligen nådde bättre 
resultat i del 2, men att andelen elever som svarat rätt, sett till alla årskurser, för 
uppgift 4 och 6 fortfarande ligger under 50 %.  
 
Det matematiska språket i uppgift 3 var, som Schleppegrell (2007) beskriver att 
en matematisk text kan vara, kompakt och informationsfylld. Resultatet från den 
uppgiften, att endast en elev svarade helt rätt, visar också på att det är lätt för den 
som läser att blanda ihop informationen. Det leder i sin tur till att uppgiften 
upplevs svårare, precis som Schleppegrell poängterar. Eleverna rörde ihop 
informationen och skrev fel operationstecken. Som vi skrev tidigare, var det tänkt 
att uppgifterna inom varje del av diagnosen skulle bli successivt svårare. Därför 
blev vi först fundersamma över varför alla årskurser klarade av uppgift 2 bättre 
än uppgift 1. Detta resultat kan komma från det faktum att uppgift 1 innehöll mer 
information att översätta och hålla reda på, likt det som diskuterades nyss. Det 
korrekta svaret för denna uppgift, )()( baba −⋅+ , innehåller i sitt symbolspråk, 
förutom operationerna och variablerna, även parenteser, som visade sig vara en 
svårighet. Dessa parenteser syns inte i uppgiftsformuleringen, men är högst 
nödvändiga när eleven översätter det matematiska språket till symbolspråk, för 
att båda uttrycken ska ha samma matematiska betydelse. I uppgift 2, som hade 
mindre information, jämfört med de andra två uppgifterna i del 1, lyckades alltså 
eleverna bäst. Samtidigt som eleverna lyckades bäst med uppgift 2 förvånades vi 
av att så många som 20 av 62 elever gjorde samma fel. Eleverna skrev ett 
multiplikationstecken mellan variablerna a och b istället för det förväntade 
subtraktionstecknet. Vi kan endast spekulera i varför eleverna svarade på det här 
sättet. I uppgiften nämns nämligen ingenting om någon produkt eller multipli-
kation och det verkar konstigt att så många som 20 elever från varierande 
årskurser skulle ha gissat likadant. Eleverna förstod att a och b på något sätt 
skulle delas med c, så uppenbarligen förstod de vad ”dividera” betyder. Möjligtvis 
var det sedan kombinationen av ”dividera differensen” som förvirrade eleverna, 
och att de då gissade på ett av de återstående räknesätten, men även det känns 
konstigt, eftersom ”a och b” är mer likt ”a+b” än ”a·b”. Den första delen av 
diagnosen var fylld av svar där eleverna använde fel operationer mellan 
variablerna. Eleverna är ej helt förtrogna med de matematiska orden som 
beskriver de fyra räknesätten. Precis som Malmer (2002) och Schleppegrell 



 21 

(2007) skriver, är dessa ord rena matematikord, som sällan påträffas i 
vardagsspråket, och är alltså desto viktigare att introducera i matematikunder-
visningen. 
 
När det gäller del 2 och att översätta symbolspråk till matematiskt språk, 
lyckades ingen elev i årskurs 1 lösa uppgift 6. Det som är extra intressant är att 
eleverna i årskurs 1 klarade av att översätta olikheten i uppgift 5 ( ba < ) men inte 
i uppgift 6 ( cba ⋅≥ ). Vi tror att detta kan bero på att eleverna i årskurs 1 ännu 
inte tagit till sig symbolen ”större än eller lika med” ( ≥ ) och dess betydelse. 
Resultaten från diagnosen stödjer detta, eftersom flera elever i årskurs 1 hade 
svarat nästan rätt, då de hade svarat: ”a är större än produkten av b och c”. Detta 
visar att de delvis har förstått och kunnat översätta symbolen, och dessutom 
översatt det resterande uttrycket korrekt. En annan intressant observation 
gällande uppgift 5 är att den större delen av eleverna som svarat rätt, översatte 
uttrycket från höger till vänster, istället för den ”vanliga” läsriktningen, höger till 
vänster. De hade alltså svarat ”b är större än a”. Kanske beror detta på att det 
känns mest naturligt att i en jämförelse säga ”Elefanter är större än myror” 
istället för ”Myror är mindre än elefanter”. En annan förklaring kan komma från 
våra egna erfarenheter då vi fick lära oss om olikheter. Då vi lärde oss om 
olikhetssymbolerna förklarades symbolerna genom att fokusera på vilket håll 
symbolen ”gapade” åt, och att den sidan då innehöll det största talet. Uppgift 4 
skiljer sig från de andra uppgifterna i den här delen, då uttrycket inte var en 
olikhet. Även här, som i uppgift 2 från del 1, fanns multiplikation med i många 
elevsvar trots att det inte finns något multiplikationstecken i uttrycket. Vi 
misstänker att detta beror på att elever ofta stöter på parenteser i samband med 
symboluttryck som innehåller multiplikation. Vi tycker att flera av elevsvaren i 
del 2 pekar mot det som Löwing (2004) skriver om. Hon påpekar att lärare ofta 
fokuserar på att lära ut ”hur man gör” istället för ”hur man förstår”. Detta syns 
också i diagnossvaren eftersom eleverna i ena kategorin verkligen svarat ”hur 
man gör”, det vill säga, de matematiska processer som ska följas i uppgiften.  
 
De låga resultaten i del 3 berodde som tidigare nämnt till stor del på låga 
svarsfrekvenser. Orsakerna till detta kan vara att eleverna tyckte att uppgifterna 
var svåra alternativt att eleverna inte ”orkade” lösa uppgifterna. Resultaten tyder 
dock mer på det förstnämnda, vilket går att se i kommentarerna eleverna 
lämnade (se tabell 4). De få elever som svarade rätt på uppgifterna gav förslag på 
problemtexter som exempelvis handlade om kilopris (uppgift 7), geometri 
(uppgift 8) och att dela lika mellan tre personer (uppgift 9). Uppgifterna i den här 
delen krävde att eleverna både har förmågan att översätta symbolspråket till 
vardagsspråk. I denna översättning gäller det för eleven att kunna beskriva 
symboluttrycket i en vardagskontext, vilket kräver en tydlig förankring mellan 
matematiken och vardagen. Somliga elever tycks ha tolkat uppgift 8 som att 
någonting skulle dubbleras eller dylikt. Detta hade inte varit ett problem om de 
hade formulerat svaret exempelvis så här: ”Cecilia har c gånger fler äpplen än 
Berit som har b gånger fler äpplen än Anna som har a äpplen. Hur många äpplen 
har Cecilia?”. Problemet var dock att eleverna inte använde variablerna a, b och c, 
utan hittade på egna värden, likt eleven som skrev: ”Anna hade 3 ggr mer bollar 
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än karin och ytterligare 5 ggr mer än Jonna. Hur många hade hon?” eller mer 
oroväckande, som eleven som svarade: ”kalle har 2 kronor, anna har dubellt så 
mer och sandra har dubellt så mer än Anna.”. Den senare eleven verkar ha tolkat 
de två multiplikationerna i uppgiften som fördubblingar, det vill säga, likställt 
multiplikation med fördubbling, vilket tyder på brister i elevens grundläggande 
matematikförståelse. Multiplikation ger endast en fördubbling i det unika fall då 
någonting multipliceras med två. 
 
Elevernas svårigheter kan bero på att de inte fått ta del av helhetsbilden av 
språket i matematiken. Malmer (2002) skriver om att jämförelser är en vanlig del 
i vardagen, och som visat i denna studie, nådde eleverna bäst resultat på uppgift 5 
som behandlade en enkel jämförelse. Eleverna kan här ha fått begreppskunskap 
kring jämförelser från vardagssituationer. Detta tyder på det som Schleppegrell 
(2007) skriver, att matematiska begrepp måste introduceras med ett vardags-
språk, för att sedan gå vidare till de mer exakta språkformerna, för att eleven ska 
nå full förståelse kring begreppen. Vi tror, precis som Schleppegrell (2007) och 
Lager (2006), att det är viktigt att läraren är medveten om de matematiska 
uttrycksformerna för att kunna hjälpa elever i deras inlärning av nya 
matematiska begrepp. Matematik är ett kommunikationsämne, och precis som 
Löwing (2004) och Schleppegrell (2007) påpekar, måste kommunikationen 
mellan läraren och eleverna fungera. Läraren måste hjälpa elever att lära sig tolka 
och avkoda de olika språkformerna. Utan helhetsbilden hur vardagsspråk, 
symbolspråk och matematiskt språk hänger ihop, blir det svårare när eleven ska 
avancera inom matematiken.  
 
Denna studie har fokuserat på gymnasieelevers översättning mellan tre olika 
språkformer inom matematikens skriftspråk för att belysa eventuella problem. 
Forskningen som vi har tagit del av sträcker sig över flera årsgrupper av elever 
och tar också upp olika sorters översättningar mellan skriftliga matematiska 
språkformer. Det skulle vara intressant att se fortsatt forskning som istället 
handlar om kommunikationen mellan lärare och elever, eller ett annat 
matematiskt uttryckssätt än skriftspråket, exempelvis matematiken i talspråket. 
En annan sak är att vår studie undersöker endast en gymnasieskola, och det 
skulle vara intressant att se forskning som undersöker liknande frågeställningar i 
en större skala för att kunna dra ännu starkare slutsatser. Ytterligare en tänkvärd 
idé är att forska kring elevers matematiska ordförråd. Slutligen kan nämnas att 
intervjuer med eleverna i kombination med diagnosen hade kunnat ge fler svar 
på vissa funderingar som uppkommit i vår diskussion och reflektion.  
 
Redan innan vi började skriva denna studie var vi säkra på att språket är viktigt 
för matematikämnet. Vi kände att eleverna inte hade tillräckliga kunskaper 
rörande många matematiska begrepp och symboler och som lärare blev vi ofta 
tvungna att gå tillbaka till grunderna. För oss blev detta startskottet som fick oss 
att verkligen vilja undersöka språket i matematikämnet. Genom att undersöka 
hur gymnasieeleverna översätter mellan matematiska språkformer har vi lättare 
kunnat belysa att det finns ett språkligt problem, men också förstå vissa vanliga 
språkliga hinder som kan påverka elevernas tolkningar av de matematiska 
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språkformerna. Resultaten i studien är en indikation på att gymnasieelever har 
problem med övergången mellan språkformerna, men det är viktigt att inse 
denna studies begränsningar, då den endast har undersökt en enskild 
gymnasieskola. Sveriges matematik- och läsförståelseresultat i PISA-
undersökningen (2012) fortsätter att sjunka, och det kan ha sin grund i språkliga 
hinder. Oavsett om det är sant eller ej, har vi efter denna studie förstärkt vår och 
tidigare forskares inställning, att språket måste bli mer uppmärksammat i 
matematikämnet.  
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Bilaga B. Diagnos 
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Bilaga C. Missivbrev 
 
Hej! 
 
 
 
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som just nu skriver vårt 
examensarbete inom området matematik. Syftet med vårt arbete är att ta reda på 
i vilken omfattning gymnasieelever kan förstå och använda sig av skolans 
matematiska terminologi. Detta hade vi tänkt göra med hjälp av ett diagnostiskt 
test. Genom att delta och utföra det diagnostiska testet hjälper du oss med vår 
forskning. 
 
Testet består av tre delar, som vardera har tre uppgifter och tar uppskattningsvis 
10 minuter att genomföra. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, du svarar på diagnosen anonymt. 
Ditt deltagande är frivilligt, och du kan också välja att avbryta testet och ditt 
deltagande när du vill. Resultaten av diagnosen kommer endast att användas i 
forskningsändamål.  
 
Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Mattias Norström   
Joni Karlbom   
 
Handledare 
Heidi Krzywacki   
 


