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Algebraic equations and functions play an important role in various mathematical
topics, including algebra, trigonometry, linear programming and calculus. Accord-
ingly, various documents, such as the most recent Swedish curriculum (Lpf 94)
for upper secondary school and the course syllabi in mathematics, specify what
the students should learn in Mathematics Course B. They should be able to solve
quadratic equations and apply this knowledge in solving problems, explain the
properties of a function, as well as be able to set up, interpret and use some non-
linear functions as models for real processes. To implement these recommendations,
it is crucial to understand the students’ way of experiencing quadratic equations
and functions, and describe the meaning these have for the students in relation to
the possibility they have to their experience of them.

The aim of this thesis is to analyse, understand and explain the relation between
the handled and learned content, which consists of second-degree equations and
quadratic functions, in classroom practice. This means that content is the research
object and not the teacher’s conceptions or knowledge of, or about this content.
This restriction implies that the handled and learned contents are central in this
study and will be analysed from different perspectives.

The study includes two teachers and 45 students in two different classes. The
data consist of video-recordings of lessons, individual sessions, interviews and the
teachers’/researcher’s review of the individual sessions. The students’ tests also
constituted an important part of the data collection.

When analysing the data, concepts relating to variation theory have been used
as analytical tools. Data have been analysed in respect of the teachers’ focus on the
lesson content, which aspects are ignored and which patterns of dimensions of
variations are constituted when the contents are handled by the teachers in the
classroom. Also, data have been analysed in respect of the students’ focus when
they solve different exercises in a test situation. It can be shown that the meaning
of parameters, the unknown quantity in an equation and the function’s argument
change several times when the teacher presents the content in the classroom and
when the students solve different exercises. It can also be shown that the teachers
and the students develop complicated patterns of variation during the lessons and
that the ways in which the teachers open up dimensions of variation play an
important role in the learning process. The results indicate that there is a convergent
variation leading the students to improve their learning. By focusing on some aspects
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of the objects of learning and create convergent variations, it is possible for the
students to understand the difference between various interpretations of these aspects
and thereafter focus on the interpretation that fits in a certain context. Furthermore,
this variation leads the students to make generalisations in each object of learning
(equations and functions) and between these objects of learning. These generalisations
remain over time, despite working with new objects of learning. An important
result in this study is that the implicit or explicit arguments of a function can
make it possible to discern an equation from a function despite the fact that they
are constituted by the same algebraic expression.

Keywords: parameters, unknown quantity, argument, second degree equations,
quadratic functions, teaching, mathematics education, experience, theory of variation,
dimensions of variation
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Kapitel 1 – Inledning 

Ett avhandlingsarbete sträcker sig över tiden och består av ett omfat-
tande arbete. Hur ska man kommunicera något ”nu” och ”här” om 
situationer som har hänt ”förr” mellan ”dig” (lärare) och ”andra” 
(elev/elever) men som avser ”efter” (framtiden)? Det lämpligaste sät-
tet är att börja presentera den bakgrund som har gjort det möjligt att 
närma mig forskningsproblemet och som låg till grund för att kristalli-
sera studiens forskningsobjekt. Syftet med detta inledande kapitel är 
att ge en bakgrund till hur mitt forskningsintresse har vuxit fram ut-
ifrån min egen praktik och en förundersökning som genomfördes vå-
ren 2002. Förutom detta kommer avhandlingens problemområde och 
syfte, de forskningsfrågor som ska besvaras i denna avhandling och 
avhandlingens disposition att presenteras.  

1.1 Studiens bakgrund  

Mitt forskningsintresse har min egen undervisning i matematik som 
utgångspunkt och växte fram när jag som huvudansvarig för matema-
tik på den skola jag tjänstgjorde konstaterade att många elever på det 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet upplevde 
matematiken som väldigt svår, vilket ledde till avhopp från studierna 
eller till att eleverna valde ett annat program än det som var tänkt från 
början.  

För att förstå detta fenomen började jag noga analysera situationen 
i mina klasser och ganska snart konstaterade jag att eleverna hade 
betydande svårigheter med att förstå algebra, vilket i sin tur påverkade 
deras prestationer i andra ämnen, som till exempel fysik. Med svårig-
heter menar jag de fel och misstag som eleverna uppvisar när de löser 
olika uppgifter. Viljan att förbättra möjligheterna för eleverna att för-
stå ledde till att jag, efter 16 år i yrket, återvände till högskolan där jag 
började en påbyggnadsutbildning inom matematik med didaktisk in-
riktning. Det var en spännande och stimulerande utbildning med både 
allmänna och specifika inslag i vilken jag kom i kontakt med det ve-
tenskapliga området. Det som intresserade mig mest var de mer speci-
fika ämnesdidaktiska inslagen som kunde hjälpa mig att identifiera var 
elevernas svårigheter ligger och om det är möjligt att rätta till dem 
med hjälp av undervisningen.  

Mina praktiska erfarenheter och de ovan nämnda punkterna ledde 
till att jag följde en grupp elever som började på naturvetenskapspro-



 10 

grammet och samhällsprogrammet året 1999 i en longitudinell studie. 
Undersökningarnas resultat finns redovisade i två rapporter: Varför är 
skolalgebra svårt? och Vilka är elevernas svårigheter i algebra? 
(Oteanu, 2003b, c). I dessa undersökningar använde jag mig av en 
följd av uppgifter där varje ny uppgift byggdes på den föregående 
uppgiften genom att en svårighetsgrad lades till (se Ekenstam & 
Nilsson, 1979). På så sätt kunde jag identifiera de svårigheter i elever-
nas resonemang som bidrog till att eleverna inte kunde gå från en typ 
av uppgift till en annan. Dessa svårigheter kunde identifieras genom 
att analysera de gemensamma drag som visades när eleverna använde 
matematiska symboler, terminologi och konventioner, beräkningar 
med olika tal och så vidare för att lösa olika uppgifter. Ordet resone-
mang syftar här på olika kvalitativa sätt i elevernas skriftliga argu-
mentation vid lösning av en uppgift vilket grundas på deras tidigare 
erfarenheter. En av de identifierade svårigheterna var negativa tal och 
minustecknets tre betydelser, nämligen som beteckning för negativa 
tal, för subtraktion och för motsatt tal (se t.ex. Olteanu, 2003a). Syftet 
med mina undersökningar var att få svar på frågan om användningen 
av olika arbetsformer och innehåll avseende de identifierade aspek-
terna i klassrumspraktiken kunde leda till att det var möjligt för ele-
verna att komma över dessa svårigheter. Studiernas resultat pekade på 
en positiv utveckling i elevernas lärande av algebra genom undervis-
ning (individuellt, i grupp eller i helklass) som fokuserade på de iden-
tifierade svårigheterna. Eftersom studierna genomfördes i mina egna 
klasser kom den spontana frågan: Vad är det i det matematiska inne-
hållet som andra lärare behandlar, för att hjälpa eleverna att komma 
över vissa svårigheter, om de analyserar och reflekterar över elevernas 
sätt att resonera kring ett visst matematiskt innehåll bestående i alge-
bramomenten på ett skriftligt prov?  

I mars 1999 publicerades programbeskrivningen för ett nytt forsk-
ningsämne, nämligen Pedagogiskt arbete, på följande sätt: 

Utgångspunkten för det nya forskarutbildningsämnet är det pe-
dagogiska arbetet i sitt sammanhang. Det pedagogiska arbetet 
skall dels betraktas i relation till kunskapsbildning, kunskapsin-
hämtande och socialisation, dels behandlas i relation till de hi-
storiska, ekonomiska, politiska och sociala sammanhang som 
ger förutsättningar och begränsningar för detta arbete. (UFNL, 
1999, s. 2) 

År 2001 inrättades Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete 
(NaPA) av regeringen och denna har som syfte att utveckla 
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lärarutbildningen genom att möjliggöra forskning med utgångspunkt i 
den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori. Pedagogiskt 
arbete behandlar den pedagogiska praktiken och ramfaktorer som 
påverkar denna1. Genom att jag antogs till forskarutbildningen inom 
Pedagogiskt arbete i början av år 2002 var ämnet för min empiriska 
studie ganska självklart. Jag ville grundligare undersöka vad läraren 
fokuserar på i behandlingen av algebramomenten och vilken betydelse 
denna behandling har för elevernas lärande. 

1.2 Studiens avgränsning 

Med detta som utgångspunkt genomförde jag våren 2002 en pilotstu-
die vilken hade som syfte att dels studera uppfattningar som eleverna 
ger uttryck för och svårigheter som elever ställs inför när de löser al-
gebraiska uppgifter och problem i slutet av matematikkurs B, dels 
studera vad i innehållet läraren fokuserar på för att överbrygga dessa 
svårigheter. 

Anledningen till valet av denna kurs var att eleverna redan har läst 
kurs A på gymnasienivå och detta innebär att eventuella brister som 
eleverna har haft från grundskolan kan ha reparerats under den här 
perioden. Dessutom kommer kurs B att vara den sista kursen i mate-
matik för flera elever eftersom det på vissa program, som exempelvis 
samhällsprogrammet, inte är obligatoriskt för eleverna att läsa högre 
kurser i matematik. Detta innebär att kurs B således kan komma att 
ligga till grund för vidare studier i matematik på antingen gymnasie- 
eller högskolenivå. 

Pilotstudien genomfördes vid tre gymnasieskolor. Vid urvalet av 
elevgrupper och lärare utgick jag från lärare som undervisar i mate-
matikkurs B och elever som läser samma kurs. Två klasser på sam-
hällsprogrammet, två klasser på naturvetarprogrammet och en klass på 
preIB programmet med inalles 111 elever och fyra lärare deltog i un-
dersökningen. Undersökningen genomfördes i fem steg. 

Eleverna skrev ett diagnostiskt prov (Steg 1). Anledningen till att 
jag använde mig av ett diagnostiskt prov var att mot slutet av 
1970-talet började en större medvetenhet om användningen av dia-
gnostiska prov växa fram inom grundskolan. Eftersom motsvarande 
utveckling inte har skett inom gymnasieskolan, började jag fundera på 
hur det diagnostiska provet skulle genomföras och användas för att 

                                                 
1  Se Umeå universitet, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbild-

ning (Dnr 103-617-95, 1995, s. 3). 
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förbättra elevernas lärande i matematik. Jag utformade tillsammans 
med andra forskare2 det diagnostiska provet på ett sådant sätt att det 
gav möjlighet att få reda på elevernas uppfattningar om olika begrepp, 
symboler och matematiska konventioner som förekommer i algebra-
iska sammanhang under matematikkurs B. Konstruktionen av det dia-
gnostiska provet innebar ett omfattande arbete och genomfördes i ett 
antal steg. 

Utifrån elevernas resultat på det diagnostiska provet valde jag i 
samråd med lärarna att närmare undersöka ett visst antal elever. Lä-
rarna som undervisade i de klasser som ingick i min studie undersökte 
de utvalda elevernas lösningar och analyserade och beskrev noga vad 
eleven kunde förbättra i sina kunskaper. Med andra ord identifierade 
lärarna de svårigheter som bidrog till att eleverna inte kunde utveckla 
sina resonemang i lösningen av vissa uppgifter. De planerade vilken 
undervisningsinsats som behövdes för att hjälpa eleven att korrigera 
bristerna i sina kunskaper (Steg 2). Avsikten med att ge ett diagnos-
tiskt prov var att lärarna skulle skaffa sig en så god information om 
varje elev att den individuella genomgången blev effektiv. Med indi-
viduell genomgång menas här lärarens undervisningsinsats för att 
enskilt hjälpa en elev att förbättra sina kunskaper inom ett visst mate-
matiskt moment. Det var därför viktigt att lärarna själva skulle analy-
sera elevernas lösningar och utifrån analys och reflektion planera ett 
åtgärdsprogram med vars hjälp lärarna kunde följa upp de problem i 
elevernas lärande som avslöjades med hjälp av det diagnostiska pro-
vet. Tio elever (två från varje klass) som presterade medelmåttigt un-
der året (enligt lärarnas bedömning) och vars lösningar på det diagnos-
tiska provet sammantaget hade flest variationer valdes ut till en indi-
viduell genomgång som videofilmades (Steg 3). Efter den individuella 
genomgången valde jag ut ytterligare två elever från varje klass (tio 
sammanlagt) som tillsammans med eleverna som deltog i den indivi-
duella genomgången skrev det efterdiagnostiska provet (Steg 4). För 
att kunna studera de enskilda elevernas föreställningar om några alge-
braiska begrepp och vad de hade för upplevelser av den individuella 
genomgången, genomfördes individuella intervjuer med eleverna i den 
första gruppen (Steg 5).  

Förutom lärarnas analys av det diagnostiska provet, har jag även 
analyserat de svårigheter som eleverna uppvisar i sina tillvägagångs-

                                                 
2  En av de viktigaste forskarna som bidrog till utvecklandet av det diagnos-

tiska provet var Barbro Grevholm, professor i matematikdidaktik vid 
Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge. 
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sätt vid lösning av olika uppgifter på provet. Analysen indelades i 
flera moment och inom varje moment kunde följande svårigheter 
identifieras: 

Tabell 1.1. Elevernas svårigheter identifierade i pilotstudien. 

Moment  

 
Svårigheter identifierade 
i elevernas resonemang 
 

 
Algebraisk syntax  

  
Implicita tecken  
(t.ex. att 2x betyder 2 gånger x) 

Symboler och vad de står för  
(t.ex. parenteser, multiplikationstecken, 
additionstecken och m inustecknet)  
 

Numerisk räkning   Negativa tal 

Distributiva lagen 

Prioriteringsreglerna vid olika  
beräkningar med tal 
 

Algebraiska förenklingar   Minustecknets betydelse  
framför parenteser 

Strukturen i algebraiska uttryck när 
konjugatregeln, kvadreringsregler och 
parentesmultiplikation används 

Likhetstecknets betydelser 
 

Tolkning av vanlig text till 
matematiskt språk  

 Tolkningen av ordet differens 

Tolkningen av ordet multiplikation 

Tolkningen av orden ”det m indre talet” 

Tolkningen av orden ”det större talet” 

 
Andragradsekvationslösning   En andragradsekvation blandas  

ihop med en förstagradsekvation  

Användningen av p och q för  
att lösa en andragradsekvation  
med hjälp av formel:   

x = q
pp −






±−
2

22
  

Villkor under vilka form eln kan  
tillämpas 
 

Olikheter   Olikhetstecken och likhetstecken  
förväxlas 

Minustecknets betydelse vid  
multiplikation och division av olikheter 
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Det var i dessa identifierade svårigheter som eleverna i sina tillvä-
gagångssätt uppvisade att de ger andra tolkningar till matematiska 
symboler, matematisk terminologi, beräkningar med olika tal och så 
vidare, än de inom matematiken gängse. 

Kommunikationen som ägde rum mellan lärare och en elev i taget, 
det vill säga den individuella genomgången, videoinspelades. Analy-
sen av videoinspelningarna visar att kommunikationen mellan lärare 
och elev i sex fall reduceras till en monolog, där lärarna förklarar, 
antecknar på papper och eleverna lyssnar. Dessutom visar analysen att 
eleverna har svårigheter med att förstå vad lärarna menar när de för-
klarar vad eleverna har gjort för fel. Av intervjuerna framgår det att 
eleverna själva har svårt att uttrycka vad de menar när de vill förklara 
hur de har löst sina uppgifter. Detta pekar på att det är möjligt att flera 
aspekter i det behandlade innehållet i klassrumspraktiken har tagits för 
givna. Ett förgivettagande innebär att läraren inte lyfter fram vissa 
aspekter av ett specifikt innehåll i sin framställning eftersom de förut-
sätter att eleverna redan kan dem. Analysen av intervjuerna med ele-
verna visar att det i framställningen av innehållet har tagits för givet 
att de exempelvis kan den matematiska terminologin och dess kon-
ventioner och/eller att de uppfattar en matematisk formel och/eller ett 
algebraiskt uttryck i sin helhet. När lärarna vid den individuella 
genomgången använde en annan terminologi än vad eleverna var vana 
vid från undervisningen, ledde det till en viss förvirring bland eleverna 
som både konstaterades i deras lösningar på det efterdiagnostiska pro-
vet och i mina intervjuer. Dessutom visar pilotstudiens resultat att 
lärarna förklarar för eleverna hur man löser en andragradsekvation 
genom att referera till en andragradsfunktions nollställen. Lite för-
enklat kan man säga att en andragradsekvation är en likhet som inne-
håller en obekant storhet och en x2-term och en andragradsfunktion 
beskriver ett samband mellan variablerna x och y, så att varje tillåtet 
värde på x endast motsvarar ett värde på y. Uppkomsten och utveck-
lingen av begreppen andragradsekvation och andragradsfunktion 
kommer att presenteras i kapitel 2. 

Identifieringen av svårigheterna i elevernas lärande av algebra (se 
Tabell 1.1) har dels bidragit till bearbetning av de använda proven för 
insamlingen av data i huvudstudien, dels till att begränsa det innehåll 
som studeras i huvudstudien, nämligen att studera vad som är möjligt 
för eleverna att lära sig utifrån behandlingen av innehållet i klass-
rumspraktiken och vad eleverna lär sig när det gäller andragradsekva-
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tioner och andragradsfunktioner. Pilotstudiens resultat har presenterats 
och diskuterats på olika konferenser3.  

1.3 Problemområde  

Kunskaper i matematik anses vara en viktig förutsättning för att kunna 
utveckla samhället och detta har då och då blivit föremål för politiska 
uttalanden i olika sammanhang4. Det råder i dag en politisk enighet 
om att utbildning av tekniker och naturvetare är ett område av stor vikt 
och som kan bidra till samhällets utveckling5. Förutom detta under-
stryks i flera artiklar, tidningar och forskningsrapporter6 matematikens 
betydelse för samhällets tillväxt och utveckling som en konsekvens av 
till exempel den snabba globaliseringen och behovet av utbildad ar-
betskraft. Dessutom accentueras medborgarnas behov av matematik 
för vardagslivets beslutsfattande och ett lands säkerhetsintressen. Be-
tydelsen av goda och relevanta kunskaper i matematik betonas likaså 
av företrädare för industri och näringsliv. År 2004 tillsatte den 
svenska regeringen en matematikdelegation som understryker betydel-
sen av en matematikundervisning med meningsfullt innehåll som sva-
rar mot kraven i dagens samhälle. Trots det ökade intresset för med-
borgare med djupare matematiska kunskaper redovisas ständigt larm-
rapporter7 från landets tekniska högskolor och universitet om allt 

                                                 
3  Se till exempel Olteanu (2003e, 2004) och Olteanu, Grevholm & Ottosson 

(2003, 2004). 
4  Till exempel Clinton (1999) säger följande: ”Equally important to our na-

tion’s future is our children’s proficiency in mathematics. For, in a world 
without math, the next generation of computers goes undeveloped, bridges 
and sky-scrapers go unconstructed, the Internet is shut down, and the op-
portunities of tomorrow are never realized. This summer, to equip our chil-
dren with the math skills they need to achieve their full potential; my Ad-
ministration launched a new mathematics initiative—the America Counts 
program.” (President Clinton’s Call for Action, December 9, 1999). 

5  Exempelvis lyfter den svenska regeringen fram matematikämnet och dess 
betydelse för samhällets tillväxt och utveckling i rapporten Innovativa Sve-
rige – en strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36). 

6  Se till exempel: IMATEC- projektet (resultatet publicerades i Nämnaren 
nr.4, 1999, s. 40-43), Before It’s Too Late (U. S. Department of Education, 
2000), Innovativa Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse 
(Ds 2004:36).  

7  Se till exempel Högskoleverkets rapporter från 1999 och 2002, Pettersson 
(2003, 2005), Brandell (2003).  
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sämre matematikkunskaper hos de nyantagna studenterna. I till exem-
pel Nämnaren8 nr 4 (2000) kunde vi läsa: 

Vi ser med stor oro på utvecklingen av svensk matematikunder-
visning. Nya signaler om försämrade förkunskaper kommer 
från tekniska högskolor. Allt fler elever når inte upp till god-
kändnivån. (s. 1) 

Förändringen över tiden av de nyantagna studenternas förkunskaper i 
matematik framgår av de förkunskapstest som har genomförts vid 
flera av landets högskolor9 under en lång rad av år. En sammanfatt-
ning av utvecklingen fram till slutet av nittiotalet presenteras i två 
rapporter: Förkunskapsproblem i matematik (Skolverket, 1998) och 
Räcker kunskaperna i matematik? (Högskoleverket, 1999). Rappor-
terna visar att en signifikant försämring av de nyantagna studenternas 
förkunskaper skedde under den här perioden. Utvecklingen från mit-
ten av nittiotalet fram till år 2003 är mer entydigt negativ, såsom det 
framgår av till exempel Petterssons studier som genomförts vid 
Chalmers och avser att analysera förkunskaperna i matematik för 
samtliga nyantagna teknologer från 1973 (Pettersson, 2003, 2005). 
Resultaten visar att studenternas förkunskaper låg på en konstant nivå 
fram till 1993, men de försämras markant 1994. De förblir sedan på 
denna lägre nivå fram till 2000, då en successiv försämring följer. 
Studenternas försämrade förkunskaper i matematik återspeglas nega-
tivt både i samhället och på individnivån. Med andra ord får försäm-
ringen i studenternas förkunskaper negativa konsekvenser i utbild-
ningar som vilar på matematisk grund, som till exempel civilingenjö-
rer och naturvetare.  

I Skolporten10 (2001) kunde vi läsa att hälften av alla nyantagna 
studenter på Chalmers inte klarar av att lösa en andragradsekvation. 
Thunberg och Filipsson (2005) kommer fram till liknande resultat, 
nämligen att ”en enkel andragradsekvation löstes av 51 % av studen-
terna på Öppen Ingång på det diagnostiska provet som inledde kursen” 
(s. 4). Hur är detta möjligt? Var innehållet i uppgifterna som användes 
på Chalmers’ och KTH:s förkunskapstest annorlunda än innehållet i 
uppgifterna som behandlas i gymnasiet? Enligt en undersökning där 
gymnasielärare har fått bedöma relevansen av uppgifterna på 

                                                 
8  Nämnaren är en tidskrift om matematik i skolan.  
9  Förkunskapstester genomfördes av till exempel Chalmers, Kungliga Tek-

niska högskolan, Umeå universitet, m.fl. 
10 http://www.skolporten.com/nyhetsbrev 
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Chalmers’ förkunskapstest 199711, bedöms att uppgifterna har en rela-
tivt hög grad av relevans. Lärarna ombads också att bedöma hur upp-
gifterna förhöll sig till gymnasieundervisningen som den såg ut 1993, 
1988 och 1978. Här är resultatet att samtliga uppgifter, med ett un-
dantag (en andragradsekvation), hade en mer central ställning i gym-
nasiematematiken desto längre tillbaka i tiden man gick. Detta innebär 
att det är lika relevant att lösa en andragradsekvation på gymnasiet 
som vid olika högskolor eller universitet.  

Elevernas svaga prestationer i matematik kan ha flera orsaker, men 
en väsentlig sådan som påpekas i flera rapporter12 är deras svårigheter 
med till exempel algebra och funktionslära. Thunberg, Filipsson och 
Cronhjort (2006) identifierar andra orsaker. En av dem är att 

synen på vad matematiskt kunnande är skiljer sig markant åt 
mellan gymnasieskolan och högskolan, bl a beträffande räkne-
färdighet och formelkännedom. (s. 11) 

Dessutom kommer författarna fram till att studenternas bristande för-
kunskaper har ett flertal strukturella orsaker. Bland annat identifieras 
att algebraisk färdighet och funktionsbegreppet inte alls behandlas på 
gymnasiet, eller behandlas med andra kunskapsmål och ambitioner än 
de högskolan (KTH) förväntar sig. Dessutom uppmärksammas en 
kulturklyfta, det vill säga en diskrepans mellan gymnasiet och hög-
skolan i synen på vad som är matematiskt kunnande. Denna skillnad 
avspeglas, enligt författarna, i den vikt som ges till räknefärdigheter, 
hjälpmedel (miniräknare och formelsamling), beräkningskomplexitet 
och kunskap om formler och identiteter för elementära funktioner. 
Dessa resultat har gymnasielärares svar på en enkät (Thunberg & 
Filipsson, 2005) samt analys av kunskapssynen i gymnasiets natio-
nella prov (Thunberg, 2005) som grund. Trots denna problematik, 
finns det, såsom även Persson (2005) påpekar, få studier i Sverige som 
avser elevernas lärande av algebra på gymnasienivå. I två nyutkomna 
avhandlingar (Attorps, 2006; Hansson, 2006) lyfts fram att sättet på 
vilket studenterna möter begreppen ekvation och funktion i gymnasiet 
har stor betydelse för den kunskapsbas som ligger till grund för an-
vändningen av dessa begrepp i nya kontexter. Dessutom visar resulta-
ten i Attorps’ (2006) studie att ungefär 50 % av de nyblivna lärarna 
uppfattar f(x) = 2x + 1 som en ekvation. Att studenterna inte kan skilja 

                                                 
11 Resultaten presenterades i Förkunskapsproblem i matematik (Skolverket, 

1998). 
12 Se till exempel Högskoleverket (1999).  
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begreppet funktion från ekvation trots utbildning på högskola eller 
universitet är oroande. 

Varför uppstår denna motsägelse mellan samhällets efterfrågan på 
personer med matematikintensiva utbildningar och de negativa signa-
lerna som kommer från olika högskolor och universitet och som i för-
sta hand avser utbildningar i naturvetenskap, teknik och dataveten-
skap? Vad beror detta på? Vad ska göras för att förbättra elevernas 
kunskaper på gymnasiet? Var ligger problemet? Vad vet vi om vad det 
är i innehållet som behandlas i klassrummet? Runesson (1999) och 
Löwing (2004) påpekar att det finns få empiriska studier som belyser 
hur lärare behandlar det matematiska innehållet i undervisningen, 
både nationellt och internationellt. Vi vet inte hur gymnasisterna mö-
ter dessa begrepp i undervisningen och vad som är kritiskt i deras 
lärande av dem. Det finns forskare (se t.ex. Piaget, 1976) som hävdar 
att elevernas problem med lärande av matematik inte är själva mate-
matiken utan problemen är kopplade till den undervisning i matematik 
som bedrivs i skolan. Begreppet ”elever med skolsvårigheter” byts 
numera ofta ut mot begreppet ”skola med undervisningssvårigheter”, 
konstaterar Marton och Neuman (1987). Kan man finna en annan för-
klaring till den nyssnämnda problematiken genom att förstå relationen 
mellan det som är möjligt för eleverna att förstå i innehållet som fram-
ställs i klassrummet och vad eleverna förstår när det gäller struktur, 
mönster och samband av matematiska begrepp och formler? Svaret på 
dessa frågor kan ge viktig information om vad som behövs för att lära 
ett visst matematiskt innehåll och för att förstå om det är synen på 
matematiskt kunnande eller andra faktorer som bidrar till diskrepansen 
mellan elevernas förmåga att använda sig av algebra och funktionslära 
på gymnasiet och högskole- eller universitetsnivå. För att förstå ele-
vernas problem med och i matematik behövs det ökad kunskap om 
elevernas lärande i relation till vad det är i innehållet som behandlas i 
klassrummet, vilket är det centrala i min studie. I min avhandling 
kommer detta lärande att analyseras och beskrivas i relation till lärar-
nas handlingar. 

1.4 Studiens forskningssyfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera, söka förstå och förklara rela-
tionen mellan vad som framställs i matematiskt innehåll rörande and-
ragradsekvationer och andragradsfunktioner i klassrumspraktiken och 
elevernas lärande av detsamma. Fokus ligger på relationen mellan det 
framställda och det lärda innehållet och inte på att analysera lärarnas 
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uppfattningar eller deras kunskap i ämnet. Denna begränsning innebär 
att det är innehållet som är det centrala i min studie och som kommer 
att analyseras ur olika perspektiv. Detta görs genom att dels granska 
elevernas skriftliga prov när de har löst olika uppgifter, dels granska 
framställningen av innehållet i klassrummet avseende andragradsek-
vationer och andragradsfunktioner. Följande huvudfråga har utgjort 
grunden till mitt arbete med avhandlingens olika delar och analysen av 
det empiriska materialet: 

Hur ser relationen ut mellan framställningen av innehållet i 
klassrumspraktiken och elevernas lärande? 

För att besvara denna fråga har jag först och främst sökt svar på föl-
jande delfrågor: 

Vilka mönster kan identifieras i lärarnas och läromedlets fram-
ställning av innehållet? 

Vilka aspekter urskiljer eleverna i erfarandet av andragradsek-
vationer, andragradsfunktioner och relationerna dem emellan? 

Vilka mönster kan identifieras i elevernas erfarande av inne-
hållet? 

Genom att ge svar på dessa frågor kan min studie bidra till ökad kun-
skap om vad som krävs för att eleverna ska lära sig begreppen funk-
tion och ekvation och vad det finns för relationer mellan framställ-
ningen av innehållet i klassrumspraktiken och elevernas lärande. 
Dessutom kan studien bidra till att ge läraren redskap för att identifi-
era de aspekter i det matematiska innehållet som kan ha relevans för 
att utveckla elevernas lärande av begreppen ekvation och funktion och 
relationerna dem emellan.  

1.5 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet, Inledning, 
formuleras min bakgrund som sätts i relation till min position som 
doktorand i Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete. Därefter 
presenteras vilka faktorer som har bidragit till att begränsa studiens 
forskningsobjekt och problemområdet. Efter detta presenteras studiens 
syfte och forskningsfrågor. Kapitel 2 presenterar kortfattat andragrads-
ekvationens och andragradsfunktionens historiska utveckling. Dess-
utom presenteras innehållets plats i den nuvarande gymnasieskolans 
kursplaner. I detta kapitel preciseras också några av de matematiska 
begrepp och konventioner som används i presentationen av studiens 
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resultat. Kapitel 3 ägnas åt tidigare forskning som specifikt behandlar 
undervisning och lärande av algebra och funktioner, generaliseringar i 
matematik och innehållsaspekter. Avsikten med detta är att lyfta fram 
olika forskningsresultat som är av betydelse för min studie. I kapitel 4 
presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och hur de teoretiska 
begreppen har tolkats och använts i analysen av det empiriska materi-
alet. I kapitel 5 redovisas tillvägagångssättet i den empiriska studien 
liksom studiens metodologiska grund. Därnäst förs en diskussion 
kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Som avslut-
ning görs en kommentar kring forskningens etiska frågor. Kapitel 6 
presenterar resultatet av den empiriska studien. Här redovisas dels 
lärandesituationer som konstitueras i klassrummet när innehållet fram-
ställs, dels lärarnas framställning av innehållet och elevernas lärande 
av detsamma. I kapitel 7 förs en avslutande diskussion om det som 
utgör det övergripande resultatet av avhandlingen samt tänkbara om-
råden för fortsatt forskning.  
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Kapitel 2 – Andragradsekvationer och funktioner i 
relation till kursplanen 

Avsikten med detta kapitel är att presentera en översiktlig bild av den 
historiska utvecklingen av andragradsekvationer och andragradsfunk-
tioner, för att på så sätt ge läsaren bättre möjlighet att dels förstå pre-
sentationen av det innehåll som behandlas i klassrummet, dels an-
vändningen av den teoretiska ramen för att analysera det empiriska 
materialet. Dessutom ger mig den historiska presentationen möjlighet 
att introducera de matematiska definitioner och konventioner som 
kommer att användas i presentationen av studiens resultat. Presenta-
tionen bygger i stort sett på framställningar av Bell (1992), Eves 
(1990), Joseph (1991), Katz (1998), Kline (1980) och van der 
Waerden (1985), eftersom innehållet i dessa arbeten har en direkt an-
knytning till det innehåll som behandlas i min avhandling. Det pre-
senterade innehållet ska därefter sättas i relation till den nuvarande 
gymnasieskolans läroplan och kursplaner. 

2.1 Mål i matematikkurs A och B 

Valet av innehåll i undervisningen görs utifrån målen för arbetet i 
skolan. Målen framgår av läroplaner och kursplaner som på nationell 
nivå fastställs av riksdagen. Dessa utgör sedan på lokal nivå grunden 
för kommunens skolplaner, skolornas lokala arbetsplaner och lärarnas 
utformning av undervisningen. Läroplanen är starkt kopplad till den 
syn på utbildning som är rådande i det omgivande samhället13. Exem-
pelvis utvecklades i början av 1960-talet en läroplan för gymnasiet 
som kan sägas vara starkt påverkad av det så kallade ”Sputnik”-
fenomenet. Den första ryska rymdsatelliten, som visade sig på himlen 
1957, skapade stor politisk oro över hur det stod till med den tekniska 
och matematiska undervisningen i västvärlden. Som en konsekvens av 
detta infördes i västeuropeiska länder och i USA den så kallade ”New 
Math”. Den nya matematiken ledde till att nya kursplaner i matematik 
infördes i Sverige, nämligen Lgy-65 (Skolöverstyrelsen, 1965). Dessa 
kursplaner var uppbyggda på ett logiskt sätt med utnyttjande av 
mängdlära. Som en konsekvens av olika diskussioner mellan univer-
sitet, högskolor och gymnasier angående studenternas bristande kun-

                                                 
13 Se till exempel Dahllöf (1967), Lundgren (1972), Lindblad och Sahlström 

(1999). 
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skaper inom traditionella matematiska moment som trigonometri och 
funktionslära utvecklades en ny läroplan, Lgy-70, som började tilläm-
pas från 1971 (Skolöverstyrelsen, 1971, 1983). Den nya läroplanen 
innebar en omorganisation av olika moment inom matematik, med en 
uppdelning på huvudmoment och fördjupningsmoment. Under 
1990-talet har stora organisatoriska och pedagogiska reformer genom-
förts för att förändra den svenska gymnasieskolan. Dessa reformer 
avspeglas i och med att samhällets styrning och ansvar för dagens 
skola inte längre sker genom regelstyrning utan genom målstyrning 
vilket innebär att skolan har gått mot en kraftigt ökad decentralisering 
som inte längre är detaljreglerad (se t.ex. Wyndhamn, Riesbeck & 
Schoultz, 2000). 1994 införs en ny läroplan, Lpf-94, för gymnasie-
skolan (Utbildningsdepartementet, 1994). 

En skillnad mellan Lpf-94 och dess föregångare utgörs av syftet 
med matematikundervisningen. Här kan vi notera ett skifte från att 
”undervisningen ger” (Lgy-65) till att ”eleven skall” (Lgy-70), som i 
och med Lpf-94 skiftar till att undervisningen ”skall” sträva efter att 
eleverna lär sig ett visst innehåll och att eleverna ”skall” lära sig detta 
innehåll. Detta innebär att Lpf-94 knyter an till både undervisning och 
elevernas lärande såsom framgår av följande citat: 

Undervisningen skall sträva efter att eleverna skall få uppleva 
tillfredsställelsen i att behärska matematiska begrepp och meto-
der, i att upptäcka mönster och samband och i att lösa problem 
samt lära sig använda och inse värdet av matematikens symbo-
ler och uttryckssätt. (SKOLFS 1995:66) 

Av ovanstående citat framgår betoningen på struktur, mönster, sam-
band, matematiska symboler och uttryckssätt vilken pekar på en 
tyngdpunktsförskjutning från Lgy-65 och Lgy-70, vilka betonar räkne-
färdigheten. 

En annan skillnad utgörs av det innehåll som behandlas i undervis-
ningen. I Lgy-65 och Lgy-70 var det med stor noggrannhet angivet 
vad undervisningen skulle handla om och detta avspeglades framför-
allt i skolans läroböcker vilkas innehållsförteckningar var kopior av 
kursmoment i läroplanerna. I och med införandet av en ny läroplan 
1994 ges inte längre ledning i dessa frågor. Hur undervisningen ska 
läggas upp, vilket innehåll som ska behandlas, vilka arbetsformer och 
arbetssätt som ska användas beslutas av läraren i samråd med ele-
verna. Det betyder att man inte kan utgå från nuvarande läroplaner för 
att bygga upp ett innehåll i skolarbetet. Det är istället kursplanernas 
mål som utgör grunden för planering av undervisningen. Kursplanerna 
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i matematik för gymnasieskolan fastställdes av regeringen våren 1994 
och reviderades år 2000 som följd av intensiva diskussioner som för-
des under hösten 1998 av till exempel företrädare för PRIM-gruppen, 
nationella provgruppen samt Svenska kommittén för matematikutbild-
ning. Som ett resultat av diskussionerna under 1998 ändrades kurspla-
nernas utformning i matematik i relation till kursens omfång. Det in-
nebär att omfattningen och utförligheten i målbeskrivningarna står i 
relation till hur stor kursen är (se t.ex. Skolverket, 2000). Storleken av 
en kurs i matematik uttrycks i gymnasiepoäng. Till exempel omfattar 
matematikkurs A 100 gymnasiepoäng och matematikkurs B 50 gym-
nasiepoäng. Det som karakteriserar samtliga kursplaner är att de inne-
håller beskrivningar av syfte, mål, karaktär och uppbyggnad på äm-
nesnivå.  

Som jag tidigare har nämnt är innehållet som jag har valt att stu-
dera i min avhandling andragradsekvationer och andragradsfunktio-
ner. Detta innehåll behandlas enligt kursplanen i kurs B, vilket innebär 
att kurs A utgör grund. I slutet av matematikkurs A skall eleverna 
bland annat uppnå följande mål:  

Eleven skall: 
kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funk-
tioner  

kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funk-
tioner (Matematik A, Skolverket, 2000, s. 80) 

Detta innebär att eleverna i kurs A bland annat bör bli mer ingående 
bekanta med funktioner och ekvationer av första graden. Dessutom 
bör algebraiska uttryck av första graden, som exempelvis ax + b med a 
och b som konstanter (med a skilt från noll) och x som variabel, be-
handlas i kurs A. I kurs B betonas och fördjupas områdena algebra 
och funktionslära. I denna kurs blir eleverna bekanta med algebraiska 
uttryck av andra graden, det vill säga ax2 + bx + c, med a, b och c kon-
stanter (med a skilt från noll) och x som variabel. Dessa uttryck ger 
dels upphov till en andragradsekvation, dels till en andragradsfunk-
tion. Enligt kursplanerna skall eleverna i slutet av matematikkurs B 
bland annat uppnå följande mål:  

Eleven skall: 
kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden 
samt lösa andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid 
problemlösning 
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kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna 
ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som 
modeller för verkliga förlopp och i samband därmed kunna ar-
beta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel. (Ma-
tematik B, Skolverket, 2000, s. 83) 

Styrdokumentens målformuleringar är övergripande och beskriver mål 
som eleverna skall uppnå i kurs A och B och som uttrycks i termer av 
att tolka, förklara, hantera, använda, lösa och ställa upp. Dessutom 
understryks vikten av att eleverna skall kunna lösa andragradsekvatio-
ner, förklara vad som kännetecknar en funktion och vid problemlös-
ning använda några icke-linjära funktioner efter undervisningen i kurs 
B. Av pilotstudien framgår det att en av de icke-linjära funktionerna 
som lärarna behandlar i kurs B är andragradsfunktionen. Jag ska i 
detta sammanhang påpeka att begreppet derivata inte nämns i mate-
matikkurs B (enligt kursplanen). Detta innebär att en andragradsfunk-
tions egenskaper (nollställen, symmetrilinjen och extrempunkt) be-
handlas elementärt under denna kurs, det vill säga att behandlingen 
kan göras genom användningen av algebra, geometri och/eller nume-
riska beräkningar. 

Eftersom målen som presenteras i den nuvarande gymnasieskolans 
kursplaner inte ger så mycket information om innehållet som kan be-
handlas i klassrummet har jag riktat min blick mot den historiska ut-
vecklingen av hur man löser en andragradsekvation och mot det som 
kännetecknar en funktion och en andragradsfunktion. Presentationen i 
nästa avsnitt har som syfte att ge läsaren möjlighet att bli bekant med 
olika matematiska terminologier samt de möjliga valen av innehåll i 
klassrumspraktiken. Innehållet som kommer att presenteras kan inte 
betraktas som något en gång för alla givet och fastställt utan min ställ-
ning till detta är att innehållet tar form i mötet mellan å ena sidan det 
som framställs i klassrummet, och å andra sidan elever med sina erfa-
renheter, intressen och intentioner. Den historiska utvecklingen av 
olika matematiska begrepp, läroplanen eller kursplanerna säger kanske 
inte så mycket om hur skolkunskapen gestaltas eller förverkligas i 
undervisningssituationer. Den allmänna innehållsbeskrivningen i föl-
jande avsnitt motsvarar inte nödvändigtvis vad som faktiskt gestaltas i 
undervisningen.  

2.2 Andragradsekvationer – historisk utveckling  

Det är vanligt att indela den historiska utvecklingen av algebra i tre 
perioder: retorisk, synkoperad och symbolisk (se t.ex. Bell, 1992; 
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Kline, 1980). Jag kommer att presentera hur lösning av ekvationer av 
andra graden har behandlats inom varje period för att på så sätt lyfta 
fram olika faser som har uppstått historiskt i utformandet av en gene-
rell lösning till dessa ekvationer. Presentationens syfte är inte att lyfta 
fram olika metoder som kan användas för att lösa en andragradsekva-
tion utan att presentera vad som fokuserats vid lösningen av dessa 
ekvationer. 

Retorisk algebra 
Retorisk algebra avser perioden före Euklides. Omkring år 2000 f.v.t. 
använde egyptier och babylonier geometri för att bestämma åkerytor 
och mängden spannmål i till exempel cylindriska och pyramidformade 
magasin. De kunde alltså beräkna areor och volymer för komplicerade 
geometriska figurer, men de kunde inte beräkna sidornas storlek om 
en viss area eller volym var given14. Kring 1500-talet f.v.t. infördes i 
Egypten olika tabeller som kunde användas för att identifiera sidornas 
storlekar om en viss area var given. Detta innebar att man har beräknat 
areor för olika sidors storlekar och därefter identifierat sidornas stor-
lek utifrån ett givet områdes area. De egyptiska tabellerna var använd-
bara, men eftersom möjligheterna att välja sidornas storlek var oänd-
liga fanns det ett behov av att finna andra metoder för att få fram 
dessa15. Redan på 1400-talet f.v.t. var babyloniska matematiker för-
trogna med första, andra och tredjegradsekvationer och med kvadrat-
rötter. De löste olika andragradsekvationer genom att reducera dem till 
en standardform och därefter använde de sig av kvadratkomplettering. 
Kvadratkomplettering innebär att man använder sig av olika omskriv-
ningar tills det ena ledet blir en kvadrat och det andra ledet ett tal. Till 
exempel kan ekvationen 2x2 + 12x + 16 = 0 i dagens symbolism redu-
ceras till (x + 3)2 = 1. Samma metod framträder i kinesiska dokument.  

Babylonierna använde retorisk algebra16 som huvudsakligen arbe-
tar med ord. Det handlar om ekvationer uttryckta med fullständigt 
utskrivna ord, ekvationer utan x och likhetstecken. Om det exempelvis 
fanns två obekanta, kallades de längd och bredd och produkten var 
arean. Med andra ord använde man ord som var bundna till geomet-

                                                 
14 Se till exempel Eves (1990) och Katz (1998). 
15 Se till exempel Varadarajan (1998). 
16 Benämningen ”retorisk algebra” introducerades av Nesselmann (1842), för 

att beskriva tre etapper i utvecklingen av algebra, nämligen retorisk, 
synkoperad och symbolisk algebra. Se för vidare läsning t.ex. Bell (1992) 
och Kline (1980).  
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riska kontexter istället för symboler. Joseph (1991) översätter från en 
babylonisk kilskriftstavla följande problem: 

The length of a rectangle exceeds its width by 7. Its area is 1;0. 
Find its length and width. (s. 110)  

Därefter översätter han hur man har löst problemet: 

1.  Halve 7, by which length exceeds width: Result 3;30. 
2.  Multiply together 3;30 by 3;30: Result 12;15. 
3.  To 12;15 add 60, the product: Result 72;15. 
4.  Find the square root of 72;15: Result 8;30. 
5.  Lay down 8;30 and 8;30. Subtract 3;30 from one (8;30) and 

add it to the other (8;30). 
6.  12 is the length, 5 the width. (s. 110) 

Babylonierna använde ett sexagesimalsystem (bas 60) vilket innebär 
att till exempel talet 1;0 motsvarar talet 60 i ett decimalsystem (bas 
10). Detta innebär att lösningen ovan översatt till decimalsystem blir: 

1.  Halvera 7, med vilket längden överstiger bredden: Resultat 
3,5. 

2.  Multiplicera 3,5 med 3,5: Resultat 12,25. 
3.  Lägg till 60, produkten, till 12,25: Resultat 72,25. 
4.  Finn kvadratroten av 72,25: Resultat 8,5. 
5.  Lägg ner 8,5 och 8,5. Subtrahera 3,5 från en (8,5) och lägg 

till den till den andra (8,5). 
6.  12 är längden, 5 bredden. 

Problemet framställer en andragradsekvation som i modern symbo-
lism kan skrivas som x(x + 7) = 60. Babylonierna visste att den här 
ekvationen är detsamma som x ⋅ x + 7x = 60 eller x2 + 7x = 60. Den 
retoriska framställningen som presenterades ovan beskriver hur man 
löser en andragradsekvation med hjälp av kvadratkomplettering. Om 
vi skulle lösa denna andragradsekvation i dag med hjälp av kvadrat-
komplettering följer vi samma steg som beskrivs ovan. Skillnaden är 
att vi istället för ord använder symboler som till exempel x. Om vi 
följer den retoriska lösningen, som presenterades ovan, steg för steg, 
kommer vi i modern symbolism fram till följande uttryck: 

x = 
2

7
60

2

7
2

−+






     och    x = 
2

7
60

2

7
2

++
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Det ovan presenterade problemet är ett exempel på hur retorisk al-
gebra har använts för att ge en algoritm som kan användas för att lösa 
en andragradsekvation. Algoritmen bygger på numeriska beräkningar 
och fokuserar på de operationer som ska genomföras inom varje steg. 

Synkoperad algebra 
Efter 250-talet har utvecklingen gått från retorisk algebra, som huvud-
sakligen arbetar med ord, till synkoperad algebra, som också använder 
ord, men där speciella symboler gör det möjligt att samspela med reto-
riken. Ett första försök att finna en generell lösning till kvadratiska 
ekvationer finns i Pythagoras och Euklides arbeten runt 300-talet f.v.t. 
Euklides skrev Elementa, som består av tretton böcker. I den sjunde 
och i den tionde boken presenteras algebraiska likheter som bland 
annat kopplades till ekvationer som innehöll en eller flera obekanta. 
Det var Diophantos (ungefär år 300) som i detalj behandlade olika 
typer av algebraiska problem som leder till en andragradsekvation. 
Han löste de uppställda andragradsekvationerna utan att använda sig 
av geometriska metoder för att illustrera de framlagda problemen17.  

I Indien var Brahmagupta (598-665) en av de första som systema-
tiskt behandlade de negativa talen och talet noll18. Han betraktade talet 
noll inte bara som en konventionell beteckning utan som ett tal i sig. 
Brahmagupta gav en generell lösning till en andragradsekvation och 
insåg dessutom att den har två rötter och att en av rötterna kunde vara 
negativ. Baskharacharya (1114-1185) skrev år 1150 en bok som kallas 
Siddhanta Siromani (Matematikens pärla). Boken består av fyra delar. 
En av delarna kallas Bijahanita (algebra) och i den framställs, bland 
annat, problem som löstes med hjälp av andragradsekvationer. Enligt 
Josephs (1991) översättning presenterar Baskharacharya följande be-
skrivning för att lösa en andragradsekvation:  

Multiply both sides [of the equation] by a known quantity equal 
to four times the coefficient of the square of the unknown; add 
to both sides a known quantity equal to the square of the coeffi-
cient of the unknown; then extract the square root. (s. 273) 

I beskrivningen ovan presenteras en algoritm för att reducera en and-
ragradsekvation till en förstagradsekvation. Skillnaden mellan en för-
sta och en andragradsekvation består i att x2 förekommer i en andra-
gradsekvation och x förekommer i en förstagradsekvation. Exponen-

                                                 
17 Se för vidare läsning Varadarajan (1998). 
18 Se till exempel Bell (1992), Katz (1998) och Kline (1980). 
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ten för x är 1, som enligt matematiska konventioner inte skrivs ut. Om 
vi följer lösningen som presenteras ovan för att lösa samma andra-
gradsekvation som presenterades i föregående avsnitt ger, i dagens 
symbolism, första steget i citatet följande andragradsekvation:  

4x2 + 28x = 240 

Det vill säga att man ”multiply both sides by … four times the coeffi-
cient of the square of the unknown”. Den uppställda andragradsekva-
tionen har x2-koefficienten skild från 1 och högra ledet är inte lika 
med noll. Därefter får vi:  

4x2 + 28x + 49 = 289 

som en följd av att ”add to both sides a known quantity equal to the 
square of the coefficient of the unkown”. Det sista steget är att ”ex-
tract the square root” som måste förstås så att det gäller båda sidorna i 
ekvationen. På så sätt erhålls ekvationen: 

2x + 7 = 17 

I beskrivningen ovan förutsätts att man skriver: 

4x2 + 28x + 49 som (2x + 7)2 

Skillnaden mellan Baskharacharyas och babyloniernas lösningar be-
står i att man bygger en lösning av en andragradsekvation på ekviva-
lensen av algebraiska omskrivningar i kombination med numeriska 
beräkningar istället för enbart numeriska beräkningar. Två ekvationer, 
exempelvis 4x2 + 28x + 49 = 0 och (2x + 7)2 = 0, är ekvivalenta om de 
har samma rötter, det vill säga att båda ekvationerna är sanna för 
samma x-värde. I denna studie används ordet ekvivalens för att lyfta 
fram att termerna i en andragradsekvation (x2-term, x-term och koeffi-
cientterm) kan relateras till varandra på olika sätt, exempelvis som en 
summa av termer eller som ett binom i kvadrat, men trots detta har 
dessa ekvationer samma rötter. Dessutom förutsätts det att man be-
traktar det algebraiska uttrycket 2x + 7 i sin helhet i utförandet av det 
sista steget, det vill säga att dra roten ur andragradsekvationens 
vänstra och högra led. För övrigt kan vi konstatera att den obekanta 
storheten, det vill säga x, kommer in på ett ställe i en förstagradsekva-
tion, medan den kommer in på två ställen i en andragradsekvation. 

al-Khwarizmi (780-850) inför ordet algebra i och med publice-
ringen av boken Hisab al-jabr w’al-muqabala (se t.ex. van der 
Waerden, 1985) som kan översättas med ungefär ”Ett kompendium 
om räkning med hjälp av al-jabr och al-muqabala”. Ordet algebra är 
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hämtat från dess titel ”al-jabr” som innebär återställande, det vill säga 
att eliminera negativa termer genom att addera lika termer till båda 
sidor av en ekvation. Ordet ”al muqabala”, balansen, innebär att divi-
dera varje term i till exempel en andragradsekvation med andragrads-
termens koefficient19. Dessa båda operationer var de första stegen i 
den algoritm som al-Khwarizmi utvecklade för att lösa en andragrads-
ekvation. Enligt al-Khwarizmi finns det sex olika slags ekvationer 
varav fem är andragradsekvationer och beskrivs som ”squares and 
roots equal numbers” (Joseph, 1991, s. 325). Andragradsekvationerna 
är följande (exempel i modern matematisk symbolism):  

ax2 = bx  (1) 

ax2 = c  (2) 

ax2 + bx = c (3) 

ax2 + c = bx  (4) 

ax2 = bx + c (5) 

I dessa ekvationer är a, b och c konstanter och x är obekant storhet. 
Det kan nämnas att a, b och c även kan kallas för parametrar. Med 
parameter menas då att värdet på konstanterna a, b och c kan variera, 
det vill säga att man kan välja olika tal istället för dessa konstanter, 
utan att detta påverkar ekvationens form. För att lösa dessa andra-
gradsekvationer inför al-Khwarizmi en algoritm som har sin grund i 
babyloniernas och kinesernas betraktande av liknande ekvationer, 
nämligen användningen av kvadratkomplettering. Hans algoritmer 
förutsätter att koefficienten för x2 är 1 och att det ena ledet är skilt från 
noll. al-Khwarizmi inser att en andragradsekvation kan ha två lös-
ningar, men han tar bara upp de fall där båda lösningarna är positiva. 
Eventuella noll-lösningar och negativa lösningar utelämnar han. Han 
löser till exempel ekvationen x2 + 10x = 39 på följande sätt: 

1. You halve the number of roots: Result 5. 
2. This you multiply by itself: Result 25. 
3. Add this to the 39: Result 64. 
4. Take the square root of this: Result 8. 
5.  Subtract from 8 the result given in Step 1: Result 3. This is 

the root of the square (the square itself is 9). (Joseph, 1991, 
s. 325) 

                                                 
19 Se för vidare läsning Bell (1992) och van der Waerden (1985). 
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al-Khwarizmi använder ordet ”roten” för den obekanta storheten. Vi 
kan av exemplet ovan konstatera att han använder sig av en algoritm 
som består av numeriska beräkningar, vilket kan tolkas som en åter-
gång från synkoperad algebra. Trots detta kopplar al-Khwarizmi den 
ovan presenterade lösningen med geometriska representationer för att 
på så sätt visualisera användningen av sin algoritm. Detta innebär att 
al-Khwarizmi visualiserar en andragradsekvationslösning geometriskt 
och betraktar dess lösning dels genom kvadratkomplettering, dels 
genom reduktion till en förstagradsekvation såsom framgår av föl-
jande figur: 

 

x2 x 

x 

x2 
2

5x
 

2

5x
 

5x/2 

5x/2 

39 

25/4 
 

25/4 
 

25/4 
 

25/4 
  

                 (1)                          (2)                               (3) 

Figur 2.1. Geometrisk visualisering av kvadratkomplettering. 

al-Khwarizmi startar med en kvadrat vars sida är x, och har arean x2 
(1). Till kvadraten adderas 10x, det vill säga adderas fyra rektanglar 

med bredden 
4

10
och längden x (2). Arean som presenteras i (2) är 

dels lika med x2 + 10x, dels med 39. Man kompletterar figuren genom 

att addera fyra kvadrater som har arean 
4

25

2

5

2

5 =⋅ . Den stora kvadra-

tens area är lika med 64 vilket ger att kvadratens sida är 8. Sidans 

längd kan också skrivas som: 
2

5
 + x + 

2
5

, det vill säga att x + 5 = 8, 

som ger x = 3.  
Genom ”återställande” och ”balansen” kan samtliga andragradsek-

vationer återföras på någon av de nämnda fem typerna. 

Symbolisk algebra 
Den tredje etappen har utvecklats från 1600-talet och framåt i och med 
införandet av den matematiska symbolismen, vilken av Bell (1992) 
karakteriseras som ”beginnings of tactical uniformity and generality” 
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(s. 120). Först omkring 1600 infördes variablerna i matematik. Den 
förste som systematiskt använde symboler som variabler var den 
franske matematikern François Viète (1540-1603). Under 1600-talet 
upptäcktes en formel (2) som kan användas för att lösa en andragrads-
ekvation vars allmänna form är:  

ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0, a, b, c parametrar, x obekant storhet) (1)20 

a

acbb
x

2

42

2,1
−±−=  (2) 

Formeln presenterades i René Descartes (1596-1650) verk La 
Géometrie år 1637 och kan användas för att lösa andragradsekvationer 
vars ena led är lika med noll och vars x2-koefficient kan vara vilket tal 
som helst, som är skilt från noll. De fem typer av andragradsekvatio-
ner som al-Khwarizmi presenterar kan reduceras till tre typer, såsom 
framgår av följande tabell: 

Tabell 2.1. Typer av andragradsekvationer. 

Parametrar  
Typ 

 

 
Andragradsekvationer  

 al-Khwarizmis 
andragradsekvationer  

 

a b c 

I 
 

ax2 + c = 0 
 

(2) 
 

≠ 1 0 
 

≠ 0 
 

II 
 

ax2 + bx = 0 
 

(1) 
 

≠ 1 ≠ 0 
 
0 
 

IV 
 

ax2 + bx + c = 0 
 

(3), (4), (5) 
 

≠ 1 ≠ 0 
 

≠ 0 
  

Formel (2) kan användas för att lösa samtliga andragradsekvationer 
som presenteras i Tabell 2.1. För att läsaren inte ska bli förvirrad av 
orden form och formel, som har olika innebörd i den matematiska 
kontexten, kommer jag att benämna en andragradsekvation i allmän 
form som en andragradsekvation av typ IV. 

Om man dividerar en andragradsekvation av typ IV med a, som är 

skilt från noll, och betecknar 
a

b
 med p och 

a

c
 med q erhålls följande 

andragradsekvation:  

x2 + px + q = 0 (p, q parametrar, x obekant storhet) (3)  
                                                 
20 Symbolen ≠ betyder inte lika med.  
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Den här andragradsekvationen kallas en andragradsekvation i normal 
form och är ett speciellt fall av andragradsekvationer av typ IV efter-
som parametern a alltid är lika med 1. Dessa andragradsekvationer be-
nämns i min avhandling som andragradsekvationer av typ III och kan 
lösas med hjälp av följande formel: 

q
pp

x −






±−=
2

2,1 22
 (4) 

Formel (4) kan användas om andragradsekvationens x2-koefficient är 
lika med 1 och det ena ledet lika med noll. Som tidigare nämnts, be-
står skillnaden mellan andragradsekvationer av typ III och IV av att 
x2-kofficienten är eller inte är lika med 1. I och med den här skillna-
den införs en ny formel och ett nytt villkor, nämligen att 
x2-koefficienten ska vara lika med ett, för att lösa andragradsekvatio-
ner av typ III. Oavsett vilken formel (2 eller 4) som används för att 
lösa dessa ekvationer kan vi konstatera att formlerna har en direkt 
relation till parametrarna som bildar en andragradsekvation. 

Införandet av koordinatsystemet öppnade under 1600-talet en ny 
möjlighet för att grafiskt visualisera en andragradsekvations rötter. 
Detta är möjligt eftersom man kan bilda en funktion med hjälp av ett 
algebraiskt uttryck som även kan ingå i bildningen av en ekvation. 
Med hjälp av en andragradsfunktions graf visualiseras rötterna och 
andragradsfunktionens egenskaper, till skillnad från geometriska re-
presentationer i vilka både rötterna och själva algoritmen visualiseras. 
Trots detta gör den grafiska representationen det möjligt att avgöra om 
två andragradsekvationer är ekvivalenta. Detta innebär, som tidigare 
nämnts, att de har samma rötter. Genom att exempelvis representera 
funktionerna f(x) = 2x2 + 4x + 2 och f(x) = x2 + 2x + 1 grafiskt, kan 
man konstatera att de tillhörande andragradsekvationerna som är av 
typ III och IV är ekvivalenta. Ordet tillhörande används i denna studie 
för att markera att till exempelvis funktionen f(x) = 2x2 + 4x + 2 hör 
den specifika ekvationen 2x2 + 4x + 2 = 0.  

Den historiska utvecklingen av hur man löser en andragradsekva-
tion ger glimtar av utvecklingen från speciella till generella lösningar 
och av möjligheten att framställa en andragradsekvationslösning i 
retorisk eller symbolisk form. Dessutom går utvecklingen från att lösa 
andragradsekvationer vars ena led är skilt från noll till att vara lika 
med noll och från att enbart acceptera positiva tal till att acceptera 
både positiva och negativa tal som lösningar. Förutom detta finns det 
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två formler (2 och 4) som kan användas för att lösa en andragradsek-
vation vars x2-koefficient inte är eller är lika med 1. 

2.3 Funktionsbegreppet och andragradsfunktioner  

Idén till begreppet funktion kan spåras nästan två tusen år tillbaka i 
tiden till Claudius Ptolemaios (år 85-160)21. I samband med sina astro-
nomiska beräkningar visade Ptolemaios hur man genom interpolation 
kunde få funktionsvärden för vilken oberoende variabel som helst. Det 
var Descartes (1596-1650) som under 1600-talet utvecklade funk-
tionsbegreppet genom att utgå från att geometriskt analysera olika 
kurvor till att analysera dem algebraiskt, det vill säga att representera 
geometriska figurer algebraiskt. Denna skapelse, som nu går under 
namnet analytisk geometri, är grunden för hela den moderna tilläm-
pade matematiken och är ett viktigt steg mot funktionens definition. 
Descartes’ resonemang kan beskrivas på följande sätt. För att få fram 
ekvationen för en kurva inför man ett koordinatsystem22, det vill säga 
man inför en horisontell linje som kallas x-axeln, en punkt O på denna 
linje som kallas origo och en vertikal linje genom O som kallas 
y-axeln. Om P är en godtycklig punkt på en kurva, finns det två tal 
som beskriver dess läge, nämligen x- och y-värdena (se Figur 2.2). De 
två talen kallas P:s koordinater och skrivs vanligen (x, y). I detta sam-
manhang kan man lägga märke till att enligt matematiska konventio-
ner skrivs punktens x-koordinat före punktens y-koordinat och att ett 
kommatecken skiljer de två koordinaterna åt.  

 y-axel 

x-axel 
O

P 

x 

y 

 

Figur 2.2. Punktens koordinater. 

Själva kurvan beskrivs sedan algebraiskt genom att man ställer upp en 
ekvation som gäller för x- och y-värdena för alla de punkter som lig-
ger på denna kurva. En ekvation som beskriver en kurva brukar även 

                                                 
21 Se till exempel Katz (1998) och Kline (1990). 
22 Detta koordinatsystem kallas även cartesiskt eller ortonormerat 

koordinatsystem.  
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kallas grafens ekvation. Det väsentliga innehållet i Descartes’ tanke-
gång är att varje kurva motsvaras av en ekvation som entydigt beskri-
ver punkterna på denna kurva och inga andra punkter. Omvänt kan 
varje ekvation som innehåller x och y avbildas som en kurva genom 
att tolka x och y som koordinater till punkter som ligger på kurvan. 
Det nya och revolutionerande i Descartes skapelse ligger i kombina-
tionen av ekvation och kurva, det vill säga i kopplingen mellan geo-
metri och algebra med hjälp av ett koordinatsystem. 

Själva ordet funktion introducerades 1693 av Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716), som är mest känd för sin uppfinning av diffe-
rential- och integralkalkylen23. En definition av funktioner gavs av 
Leonhard Euler (1707-1783), i hans arbete Introductio in analysin 
infinitorum från 1748. Han definierade en funktion av en varierande 
storhet som ”libero manus ductu descripta” (fritt kan ritas med han-
den) och i vilken kan ingå en eller flera variabler, betecknade med 
olika bokstäver. Ett exempel på en funktion är uttrycket x2 som beror 
av variabeln x och innebär att för olika värden på x erhåller man olika 
värden på x2. Euler introducerade även symbolen f(x) som beteckning 
för en funktion i boken Commentarii Academiae Scientiarum Petro-
politanae från 1734. I och med introduktionen av symbolen f(x) kunde 
man synliggöra funktionens oberoende variabel. I till exempel funk-
tionen f(x) = ax2 är det underförstått att den oberoende variabeln är x 
och att a betraktas som en konstant (parameter), medan i funktionen 
f(a) = ax2 är a den oberoende variabeln och x förutsätts vara konstant 
(parameter).  

Funktionsbegreppet utvecklades mellan 1700- och 1800-talen med 
utgångspunkt i Eulers definition och 1837 gav Gustav Peter Lejeune 
Dirichlet (1805-1859) en definition av en funktion f med vilken menas 
en regel som på ett välbestämt sätt gör om (transformerar) vissa an-
givna objekt till nya objekt. I och med Cantors (1845-1918) skapande 
av mängdteorin 1874 har funktionen sin nuvarande definition såsom 
presenteras av till exempel Even (1993):  

f is a function from one set to another, say A to B, if f is defined 
as a subset of the Cartesian product of A (the domain) and B 
(the range or codomain), such that for every a∈A there is ex-
actly one b∈B such that (a, b)∈f (s. 96) 

Av definitionen kan vi konstatera att en funktion karakteriseras av tre 
komponenter: mängderna A och B samt tillordningsregeln f. Mängden 

                                                 
23 Se till exempel Kline (1990) och Kliner (1988). 
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A som består av alla objekt på vilka funktionen f tillåts verka kallas 
definitionsmängd för f och betecknas med Df (på engelska kallas 
denna mängd för domain). Mängden B som består av alla tillåtna 
funktionsvärden kallas värdemängd och betecknas med Vf (på eng-
elska kallas denna mängd för range eller codomain). I detta samman-
hang vill jag göra läsaren uppmärksam på att användningen av termen 
definitionsmängd refererar inte enbart till de x-värden för vilka funk-
tionen f(x) är definierad utan den kan även referera till vissa restrik-
tioner som av olika anledningar behöver göras på denna mängd. Detta 
leder till att begreppet värdemängd inte enbart refererar till alla före-
kommande funktionsvärden som motsvarar de x-värden för vilka 
funktionen är definierad. Trots detta kommer jag att använda denna 
terminologi eftersom det är dessa ord som används av lärare och i 
läromedlet.  

Verkan av funktionen f på ett objekt x∈A betecknas f(x) och kallas 
värdet av f i x eller bilden av x under f. En funktions verkan kan ofta 
anges med hjälp av ett algebraiskt uttryck, som till exempel x2 i 
f(x) = x2. Meningen med denna är att synliggöra vad som sker med en 
variabel. Till exempel innebär f(x) = x2 att ”beräkna kvadraten på 
vilket tal som helst”. Det algebraiska uttrycket kallas även för funk-
tionens tillordningsregel eller avbildningsregel. Funktionens tillord-
ningsregel avbildar alltid talen som tillhör funktionens definitions-
mängd på tal i värdemängden. Symbolen x har inte något som helst 
samband med själva funktionen utan är bara ett hjälpmedel för att 
beskriva dess verkan på ett givet tal eller ett annat objekt.  

Med grafen till en funktion menar man mängden av alla punkter i 
ett kartesiskt koordinatsystem med koordinater av formen (x, f(x)) då 
x, som även kallas oberoende variabel eller funktionens argument, 
tillhör definitionsmängden för f och f(x) tillhör funktionens värde-
mängd och den kallas även beroende variabel eller funktionens värde. 
I ett koordinatsystem finner man funktionens definitionsmängd på 
x-axeln och värdemängden på y-axeln. I den grafiska representationen 
av en funktion betyder x, x-koordinaten för en punkt på grafen och 
f(x) y-koordinaten för samma punkt. På grund av detta förekommer 
ofta i det matematiska sammanhanget symbolen y = f(x).  

Som ett speciellt fall av funktioner studeras i matematikkurs B and-
ragradsfunktionen. En andragradsfunktion har den allmänna formen: 

f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0, a, b, c parametrar, x variabel) (5) 

och det förutsätts att funktionens definitionsmängd består av alla re-
ella tal, om ingenting annat sägs. Den geometriska formen hos en and-
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ragradskurva kallas för en parabel24. I min studie studeras de särskilda 
fall av en parabel som kan beskrivas med en andragradsfunktion. På 
grund av detta kommer jag i fortsättningen att använda ordet andra-
gradsfunktion när funktionen representeras algebraiskt och parabel när 
den representeras grafiskt. En parabel är alltid symmetrisk i förhål-
lande till en linje som kallas dess axel, symmetriaxel eller symmetri-
linje. Jag kommer i fortsättningen att som benämning för denna axel 
använda ordet symmetrilinje. Skärningspunkten mellan parabeln och 
symmetrilinjen kallas parabelns vertex eller vändpunkt. Ordet vertex 
används som en specifik benämning för en kurvas vändpunkt, exem-
pelvis för en parabel, ellips eller hyperbel. Detta innebär att termen 
vertex refererar till vändpunktens koordinater, men den ger inte någon 
indikation om vändpunktens natur. I och med utvecklingen av funk-
tionsbegreppet kallas en funktions vändpunkt för en extrempunkt. En 
extrempunkt kan vara maximi- eller minimipunkt. Eftersom objektet 
som studeras i min avhandling är andragradsfunktioner, kommer i 
fortsättning benämningen extrempunkt att användas istället för ordet 
vertex25. Extrempunktens koordinater för andragradsfunktionen (5) är: 

(
a

acb

a

b

4

4
,

2

2 +−− ). Till exempel har andragradsfunktionen f(x) = x2 

y-axeln som symmetrilinje och dess extrempunkt, som är en minimi-
punkt, är i origo (se (A) i Figur 2.3). 

 

         (A) Df = R                (B) Df = [2, 5]               (C) Df  = [4, 8] 

Figur 2.3. Grafisk representation av f(x) = x2. 

Om vissa restriktioner införs kring till exempel andragradsfunktionens 
f(x) = x2 definitionsmängd ger det upphov till olika grafiska represen-
                                                 
24 Generellt definieras en parabel som orten för punkter i planet vilkas av-

stånd till parabelns fokus och styrlinje är lika (se t.ex. Thompson, 1991). 
25 Jag vill redan här göra läsaren uppmärksam på att benämningen vertex 

används av lärarna i undervisningen och finns i det använda läromedlet i 
min studie. På grund av detta kommer ordet vertex att förekomma i olika 
transkript som presenteras i kapitel 6. 
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tationer, vilket exemplifieras i Figur 2.3. Begränsningen som ges till 
funktionens definitionsmängd i (B) leder till att andragradsfunktionens 
grafiska representation endast är en del av en parabel. Denna del sak-
nar symmetrilinje och extrempunkt, men har ett minsta och ett största 
värde. Av (A) kan det konstateras att minimipunktens y-koordinat och 
funktionens minsta värde sammanfaller om inga restriktioner ges till 
andragradsfunktionens definitionsmängd, vilket inte är fallet i (B) och 
(C). I (C) kan vi se att beroende på vilka restriktioner som ges till 
funktionens definitionsmängd kan den grafiska representationen näs-
tan se ut som en rät linje istället för en parabel.  

Den grafiska representationen av en andragradsfunktion kan skära 
x-axeln i två, en eller noll punkter beroende på uttryckets b2 – 4ac 
relation till noll, det vill säga att om b2 – 4ac = 0 finns det en skär-
ningspunkt, om b2 – 4ac > 0 finns det två skärningspunkter och om 
b2 – 4ac < 0 finns det noll skärningspunkter med x-axeln. Skärnings-
punkterna mellan parabeln och x-axeln kallas funktionens nollställen 
eftersom funktionens värde är lika med noll i dessa punkter. Funktio-
nens nollställen kan fås fram genom att avläsa dem utifrån funktionens 
grafiska representation eller genom att lösa en andragradsekvation, det 
vill säga den tillhörande andragradsekvationen.  

Av presentationen i detta avsnitt kan det konstateras att en andra-
gradsfunktion karakteriseras av att ha vissa egenskaper mellan vilka 
olika relationer bildas, nämligen: 

• relationen mellan funktionens tillordningsregel, definitions-
mängd och värdemängd 

• relationen mellan funktionens definitionsmängd och dess 
extrempunkt/vertex 

• relationen mellan funktionens definitionsmängd och dess 
symmetrilinje 

• relationen mellan funktionens definitionsmängd och dess 
nollställen. 

Mellan en andragradsfunktions extrempunkt och symmetrilinje finns 
en ömsesidig relation som är oberoende av andragradsfunktionens 
nollställen. Detta innebär att en andragradsfunktion kan sakna noll-
ställen men trots detta ha en symmetrilinje.  

2.4 Mål och innehåll i matematikkurs B 

Vi kan få en bild av vad det är i innehållet i matematikkurs B som 
eleverna förväntas kunna gällande andragradsfunktioner och andra-
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gradsekvationslösningar genom att studera de uppgifter som före-
kommit på olika nationella prov i matematikkurs B. Nyström (2004) 
anger att det övergripande syftet med kursproven, det vill säga det 
nationella provet, är att implementera måldokumenten och bidra till att 
öka likvärdigheten i betygsättningen över hela landet. En granskning 
av uppgifter på det nationella provet sedan 1994 indikerar att Skolver-
ket förväntar sig att eleverna ska kunna lösa olika typer av andra-
gradsekvationer och vissa uppgifter i vilka andragradsfunktioner före-
kommer. Exempelvis fanns våren 2002 följande uppgift på det natio-
nella provet i matematikkurs B:  

Pelle står på en klippa invid en sjö, och kastar en sten ut över 
sjön. Efter t sekunder är stenens höjd över vattenytan h(t) meter 
där 

h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 

a. När befinner sig stenen på höjden 10 meter över vattenytan? 
b. Bestäm stenens högsta höjd över vattenytan. 

Samma uppgift valdes även på ett prov som konstruerades av lärarna 
som deltog i min studie. Detta innebär att både lärarna och provkon-
struktörerna anser att denna kan vara en uppgift som enligt kurspla-
nens mål visar hur eleverna löser en andragradsekvation och hur de 
tolkar, förklarar, hanterar och använder sig av en andragradsfunktion 
(som ett exempel på en icke-linjär funktion) för att besvara de ställda 
frågorna. De flesta av de nationella proven är sekretessbelagda vilket 
innebär att jag inte kan ge flera exempel på denna typ av uppgifter.  

Funktionen som tas upp i den ovan nämnda uppgiften är en andra-
gradsfunktion i vilken tiden är den oberoende variabeln som betecknas 
med t och höjden över vattenytan är den beroende variabeln och be-
tecknas med h(t). En lösning av denna uppgift består i att hitta för 
vilka t-värden funktionens värde är lika med 10, med andra ord att 
hitta tidpunkterna då stenen passerar den höjden. Det efterfrågade 
t-värdet kan hittas genom att lösa andragradsekvationen: 

10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 

Denna ekvation är av typ IV med det ena ledet skilt från noll. En lös-
ning av den ovan nämnda andragradsekvationen kan exempelvis göras 
genom att använda kvadratkomplettering eller genom att använda 
formel (2) eller (4). För att använda en av dessa formler behöver and-
ragradsekvationens delar (x2-koefficient, x-koefficient och konstant-
term) urskiljas och relateras till varandra och till formelns (2) eller (4) 
struktur. Med andra ord syftar första frågan på en relation mellan en 
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funktion, en ekvation och en formel ((2) eller (4)) som kan göra det 
möjligt att ställa upp och lösa en andragradsekvation av typ IV. Denna 
relation har sin grund i dessa tre objekts struktur.  

Fråga b innebär att man kan finna stenens högsta höjd om man får 
fram funktionens värde i maximipunktens t-koordinat. Med andra ord, 
för att ge svar på den ställda frågan ska funktionens argument be-
stämmas och därefter ska funktionens värde i detta argument beräk-
nas. Derivatan, som är ett annat sätt att behandla andragradsfunktio-
nens extrempunkt, ingår inte i matematikkurs B (se avsnitt 2.1).  

Ericsson och Sigurdsson (2002) bedömer den ovan presenterade 
uppgiften som en ”rakt på”-uppgift, det vill säga att eleverna har övat 
en del på liknande uppgifter. Trots detta kan inte mer än ungefär 32 % 
av eleverna som läser på det naturvetenskapliga programmet ge ett 
korrekt svar på den första frågan och ungefär 42 % på fråga b, både på 
det nationella provet26 och i min egen undersökning. Som vi kan kon-
statera är andelen elever som löser en andragradsekvation mindre än 
vad tidigare undersökningar visat (se avsnitt 1.3). Eftersom uppgiften 
bedöms vara en ”rakt-på”-uppgift är det viktigt att förstå det innehåll 
som framställs i klassrummet och därigenom få en uppfattning om det 
är en kulturklyfta som Thunberg m.fl. (2006) kommer fram till eller 
om det kan vara andra faktorer som bidrar till elevernas bristande för-
ståelse av dessa matematiska begrepp.  

Innehållet som behandlas i klassrumspraktiken i relation till mål-
formuleringarna kan vara mycket varierande och det kan analyseras 
utifrån tre dimensioner: vad-frågor, hur-frågor och varför-frågor. De 
tre dimensionerna lyfter fram tre centrala didaktiska problem, nämli-
gen vad man behandlar i det valda innehållet (vad-frågan), med vilket 
syfte (varför-frågan) och med hjälp av vilka metoder (hur-frågan). 
Fokus i min avhandling ligger på vad-frågan, eftersom jag bättre kan 
förstå varför läraren föredrar ett sätt att lära eleverna framför ett annat 
om jag förstår vad läraren fokuserar på när han eller hon framställer 
ett innehåll, som exempelvis att kunna lösa en andragradsekvation 
eller att se strukturen i en andragradsfunktion. Med andra ord fokuse-
rar jag istället för hur lärarna och eleverna löser en andragradsekvation 
i första hand på frågor av typen: Vad innebär det att behärska att lösa 
en andragradsekvation? Vad är det som är viktigast eller nödvändigt 
att fokusera på? Vad är det som inte får tas för givet? Varför-frågan 
kan enligt Lundgren (2003) förklaras som att det är skolans uppgift att 

                                                 
26 Resultaten är redovisade i rapporten Gymnasieskolans kursprov, läsåret 

2001/2002, en resultatredovisning (Skolverket, 2002). 
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både överföra ett kulturarv, värden, traditioner, språk och kunskaper 
från en generation till nästa och att förbereda eleverna för att leva och 
verka i det framtida samhället. Hur skolan uppfyller denna uppgift har 
avgörande betydelse för skolans arbete, men den kommer inte att be-
handlas i min avhandling. 

Sammanfattning 

Andragradsekvationer och andragradsfunktioner utgör en del av det 
innehåll som studeras under matematikkurs B. Av praktiskt intresse 
har forskare inom matematik varit engagerade i att finna lösningar för 
en andragradsekvation i allmän form (typ IV) och att studera relatio-
nerna mellan en andragradsfunktions egenskaper. Generaliseringen av 
att lösa en andragradsekvation har historiskt utvecklats från numeriska 
beräkningar, retoriskt förmedlade och starkt kopplade till geometrin. 
Med hjälp av geometrin är det möjligt att dels visualisera en andra-
gradsekvations lösning, dels visualisera den algoritm som används för 
att komma fram till dessa lösningar. I och med införandet av matema-
tisk symbolism kunde man finna en generell formel för att lösa en 
andragradsekvation och dessutom visualisera dessa lösningar med 
hjälp av den grafiska representationen av en andragradsfunktion. Infö-
randet av begreppet funktion i matematiken hör till den symboliska 
fasen i utvecklingen av algebra. I och med införandet av funktionsbe-
greppet kunde man skilja en funktion från en kurva och studera olika 
funktioners beteende i relation till deras definitionsmängd och värde-
mängd. Den grafiska representationen av en funktion ger möjlighet att 
studera sambandet mellan en funktion och dess tillhörande ekvation. 
Enligt den aktuella kursplanen i kurs B, framgår det att målen med 
undervisningen av andragradsekvationer och andragradsfunktioner är 
att eleverna ska kunna använda dem för att lösa andragradsekvationer, 
känna till andragradsfunktioners egenskaper och hur dessa två begrepp 
används för att lösa olika uppgifter. 
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Kapitel 3 – Tidigare forskning 

Ekvation och funktion är två av skolmatematikens viktiga begrepp (se 
kapitel 2) eftersom de ligger som grund dels till utvecklingen av ele-
vernas förmåga att uppfatta mönster och struktur, dels till att göra 
generaliseringar. Eftersom det centrala i min studie är att studera rela-
tionen mellan det framställda och det erfarna innehållet med avseende 
på begreppen ekvation och funktion, är det relevant att först presentera 
några modeller som forskare har använt sig av för att analysera dessa 
begrepp. I presentationen lyfts även de viktigaste resultaten man 
kommit fram till genom att använda sig av dessa modeller. Därefter 
kommer olika modeller som används för att göra generaliseringar i 
matematik att presenteras. Detta är relevant för studiens syfte eftersom 
det är generaliseringar som ligger till grund för skapandet av olika 
relationer mellan och inom det aktuella innehållet. Förutom detta 
kommer några forskningsresultat beträffande svårigheter i elevernas 
lärande av algebra och funktioner att presenteras; sådana visade sig 
finnas även i mitt material. Slutligen kommer jag att presentera några 
studier i vilka behandlingen av ett matematiskt innehåll varit det cen-
trala. Eftersom vart och ett av de forskningsområden som tas upp är 
omfattande, har jag gjort ett urval av sådana studier som jag funnit 
vara av mer direkt relevans för den problematik avhandlingen 
undersöker.  

3.1 Kort översikt 

Inledningsvis och något förenklat kan jag säga att föreliggande av-
handling handlar om undervisningen av ett specifikt innehåll som 
ingår i matematikkurs B på gymnasiet och elevernas lärande av detta. 
Studien knyts på så sätt till forskningsfältet matematikdidaktik. Ordet 
matematikdidaktik är sammansatt av matematik och didaktik27. Detta 
innebär att matematikdidaktik studerar didaktiska frågor inom 
matematiken. 

Internationellt är forskningen, under samlingsbegreppet matema-
tikdidaktik, ett väletablerat område om man ser till förekomsten av 
internationella tidskrifter och vetenskapliga konferenser (se t.ex. Edu-

                                                 
27 Den historiska utvecklingen av begreppet didaktik behandlas av 

Kroksmark (1987). 
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cational Studies in Mathematics, Recherches en Didactique des 
Mathématiques, Journal for Research in Mathematics Education, 
Journal of Mathematical Behavior, Journal for Mathematics Teacher 
Education, Mathematical Thinking and Learning, och så vidare). Flera 
översikter av det matematikdidaktiska forskningsfältet har gjorts (se 
t.ex. Bishop, Clements, Keitel, Kilpatrick & Laborde, 1996; Grouws, 
1992; Sierpinska & Kilpatrick, 1998). I en av översikterna (Sierpinska 
& Kilpatrick, 1998) identifieras på kapitelnivå några forskningspara-
digm som till exempel forskning som genomförs av praktiker, socio-
kulturella perspektiv, det franska didactique-paradigmet, matematik-
didaktisk forskning som transformation, och så vidare. Något förenk-
lat kan man säga att ett paradigm består av grundläggande teoretiska 
antaganden som en teori bygger på, forskarnas tänkande om världen 
och värderingar om vad som är god respektive dålig forskning. I 
Bishop m.fl. (1996) görs en genomgång av forskningsläget. Det är en 
mångfacetterad och delvis motsägelsefull bild som beskrivs. En av 
slutsatserna som kan dras från denna översikt är att undervisningen 
präglas av en nationell kultur och de gällande skoldokumenten i re-
spektive land, vilket innebär att det finns vissa områden i matematik 
som i vissa länder studeras på högstadienivå och i andra länder på 
gymnasienivå. Stigler och Hiebert (1999) påpekar, utgående från sina 
internationella jämförelser, att variationerna i undervisningen är be-
tydligt större mellan olika länder än inom ett visst land. 

I Sverige ägde genombrottet för matematikdidaktiken rum ungefär 
vid den tid då ett av Ference Marton redigerat arbete (i tre volymer) 
om fackdidaktik (Marton, 1986) publicerades. Utvecklingen inom 
fältet i Sverige har ställts i relation till den internationella utvecklingen 
av bland andra Bergsten (2002), Björkqvist (2003) och Strässer 
(2005). Enligt Bergsten (2002) karakteriseras den matematikdidak-
tiska forskningen av en medvetenhet om skeendena i utlandet och en 
anpassning till den svenska skolans traditioner. Björkqvist (2003, 
s. 34-36) identifierar följande forskningsområden i Sverige: genusfrå-
gor, kvalitet i lärandet under speciella förhållanden, fenomenografiska 
analyser av uppfattningar inom matematiken, matematikundervisning 
och demokrati, matematikens och matematikundervisningens historia, 
datorstöd i lärande och i utvärdering, beteende vid matematiskt pro-
blemlösande i gymnasiet, symbolkänsla och förståelse av matematiskt 
språk samt nya typer av prov i matematik. Björkqvists uppdelning 
grundas enbart på forskningsrapporter och avhandlingar framlagda 
eller på väg att framläggas i matematik med matematikdidaktisk in-
riktning vid matematiska institutioner. Han specificerar att 
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detta skall jämföras med det slag av institutioner som har pro-
ducerat doktorsavhandlingar under tidigare år – mycket ofta pe-
dagogiska institutioner eller institutioner för lärarutbildning. … 
Det vore skada om de institutioner som producerar examina på 
det pedagogiska området alieneras från den process som är på 
gång. I mycket hög grad är det de som förmedlar traditionerna, 
de är mera kunniga i fråga om forskningsmetoder. (s. 38) 

Två områden pekas ut av Björkqvist (2003) som outforskade i Sve-
rige, nämligen forskning som avser stoffdidaktik och undervisning 
och lärande i matematik. Forskning kring undervisning och lärande i 
matematik har bedrivits vid andra institutioner än de matematiska (se 
t.ex. Emanuelsson, 2001; Runesson, 1999). Hur elever resonerar när 
de löser olika problem med och utan användning av datorer och mini-
räknare (Bergqvist 2006; Bergqvist, Lithner & Sumpter, 2004; 
Lithner, 1999, 2000, 2003, 2004, 2006) har även studerats. Vidare 
startade år 2003 ett omfattande projekt (KULT-projektet) i Göteborg 
som har som syfte att beskriva svensk matematikundervisning och 
göra internationella jämförelser. Förutom detta har flera statliga utred-
ningar och centrala skolmyndigheter behandlat undervisningsfrågor ur 
politisk synvinkel och har främst riktat intresset mot undervisningens 
organisation. I Strässers (2005) arbete kan man hitta avhandlingar som 
lades fram i Sverige mellan 1919 och 2004. Några doktorsavhand-
lingar har behandlat frågor som avser verksamhetsproblem, det vill 
säga villkor för undervisning (Bentley, 2003) och kommunikationen i 
klassrummet (Löwing, 2004). Under 2006 presenterades nya doktors-
avhandlingar som berör frågor rörande matematiklärares eller lärar-
studerandes uppfattningar av ekvationer och funktioner, relationen 
mellan läroplan och läromedel och matematiskt tänkande (se t.ex. 
Attorps, 2006; Hansson, 2006; Johansson, 2006; Juter, 2006). Trots 
detta kvarstår Björkqvists (2003) påpekande att undervisning och 
lärande i matematik är ett outforskat område i Sverige, särskilt med 
avseende på det innehåll som behandlas i undervisningen (se även 
Löwing, 2004; Runesson, 1999).  

De forskningsöversikter som har gjorts både internationellt och i 
Sverige är mycket mångfacetterade och detta kommer till uttryck i 
valet av forskningsproblem, metoder och resultat. Forskare har valt 
och kan välja många och olika vägar för att studera och ge svar på 
frågor om lärande och undervisning i matematik. Frågorna som skulle 
kunna ställas här kan vara formulerade på många olika nivåer och kan 
knytas till olika teoretiska traditioner som bygger på två viktiga anta-
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ganden: hur man ser att verkligheten är konstruerad (ontologiska före-
ställningar) och hur vi skaffar oss kunskap om världen (epistemolo-
giska föreställningar). Synsättet på kunskap påverkar urvalet av teore-
tiska begrepp då man studerar ett fenomen som man intresserar 
sig för.  

Om man besvarar frågan om vad undervisning är ur ett ontologiskt 
perspektiv, det vill säga läran om det som finns, har undervisning 
primärt med kunskap att göra, det vill säga med ett epistemologiskt 
perspektiv. I Marton och Booth (1997) beskrivs med hjälp av sex pa-
radoxer det dualistiska synsätt på kunskap som präglar vissa forsk-
ningstraditioner. Slår man upp begreppet dualism i psykologilexikonet 
(Egidius, 2005) kan man läsa att det kommer från det engelska dua-
lism som i sin tur kommer från det latinska begreppet dualis. Det sägs 
vidare att dualism betecknar att man antar två helt skilda principer 
eller förklaringsgrunder beträffande verklighetens natur. Enligt dua-
lismen delas verkligheten in i fysiska objekt och medvetande, vilka 
inte kan förenas. Detta synsätt kan liknas med ett järnvägsspår där den 
ena skenan representerar världen, det vill säga vad som omger männi-
skan, och den andra medvetenheten, det vill säga vad som finns inom 
människan. Enligt detta synsätt erhålls kunskap genom exempelvis 
psykiska modeller eller bilder av aspekter av verkligheten. Några av 
de forskningstraditioner som karakteriseras av att ha en dualistisk 
utgångspunkt är konstruktivism och kognitivism (se t.ex. Marton & 
Booth, 1997). 

Att studera undervisning i relation till elevernas lärande med fokus 
på innehåll kan göras med utgångspunkt i erfaranden som lärare och 
elever går igenom tillsammans. Detta ställningstagande karakteriseras 
av att vara icke-dualistiskt, vilket enligt Marton och Booth (1997) 
innebär att undervisning och lärande betraktas som delar som är intimt 
sammanbundna med varandra till samma erfarandevärld, det vill säga 
att lärare och elev relaterar samma undervisningsinnehåll. Det är detta 
ställningstagande som utgör ramen för denna studie och kommer att 
beskrivas i kapitel 4.  

3.2 Process – objekt-perspektivet 

Med utgångspunkt i ett ontologisk-psykologiskt perspektiv studerar 
Sfard (1991) olika matematiska begrepp. Resultatet av hennes studier 
kan sammanfattas så att abstrakta begrepp (som t.ex. tal och funktio-
ner) består av två olika men komplementära aspekter: en strukturell 
aspekt (objekt) och en operativ (process). Den strukturella aspekten 
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kopplas till ett matematiskt objekt och karakteriseras som ”static, in-
stantaneous and integrative” (Sfard, 1991, s. 4). Den operativa aspek-
ten kopplas till processen och karakteriseras av att vara ”dynamic, 
sequential and detailed” (Sfard, 1991, s. 4). Sfards resultat är välkända 
bland matematikdidaktiker under benämningen process–objekt-
perspektivet. Ur detta perspektiv har bland annat övergången från 
aritmetik till algebra, ekvationer av första graden och begreppet funk-
tion studerats. I övergången från aritmetik till algebra har forskare 
identifierat ett antal svårigheter som kopplas till att se en algebraisk 
formel eller uttryck som ett objekt med en given struktur (Herscovics, 
1989; Herscovics & Linchevski, 1994; Kieran, 1989, 1992; 
Linchevski & Livneh, 1999; Sfard, 1991, 1994; Sfard & Linchevski, 
1994; Tall & Thomas, 1991). 

När det gäller algebraiska uttryck visar Sfard och Linchevski 
(1994) att algebra har en hierarkisk struktur i vilken det som anses 
vara operation på en nivå kan bli ett abstrakt objekt på en annan nivå. 
Författarna förklarar utifrån den hierarkiska uppbyggnaden av algebra 
att uttrycket 3(x + 5) + 1 kan tolkas på fyra olika sätt. För det första 
som en bestämd beskrivning av en handlingssekvens: addera 5 till 
variabeln, multiplicera resultatet med 3 och lägg till 1. För det andra 
kan samma uttryck tolkas som ett visst tal, det vill säga som en pro-
dukt av en beräkning istället för själva beräkningen. Även om denna 
produkt inte kan specificeras eftersom x för närvarande är okänt, är 
den fortfarande ett tal och hela uttrycket förväntas vara ett tal. För det 
tredje kan uttrycket tolkas som en funktion i den bemärkelsen att ut-
trycket representerar en ändring, det vill säga att uttryckets värde änd-
ras beroende av talet som väljs istället för x. Den fjärde tolkningen 
kan vara att uttrycket är ett algebraiskt objekt i sig självt. Sfards och 
Linchevskis (1994) resultat visar att ”students were not aware that the 
strings of symbols might be interpreted in many different ways, de-
pending on the context” (s. 222). Linchevski och Livneh (1999) häv-
dar att denna pluralitet av att tolka ett algebraiskt uttryck kan uppnås 
om elevens ”structure sense” utvecklas: 

Students must be exposed to the structure of algebraic expres-
sions … in a way that enables them to develop structure sense. 
This means that they will be able to use equivalent structures of 
an expression flexibly and creatively. (s. 191) 

Sfard och Linchevski (1994) identifierar fyra faser i utvecklingen av 
algebra utifrån dess historiska utveckling: algebra som generaliserad 
aritmetik (process och objektfas), algebra av ett fixt värde (av en obe-
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kant storhet), funktionell algebra (av en variabel) och slutligen ab-
strakt algebra (algebra av formella operationer och abstrakta struk-
turer). 

Tall och Thomas (1991, s. 127) grupperar elevernas svårigheter i 
lärande av algebra i tre kategorier: ”parsing”, ”expected answer” och 
”product-process”. Den första kategorin refererar till att eleverna läser 
ett algebraiskt uttryck från vänster till höger vilket leder till att ele-
verna uppfattar innebörden i ett algebraiskt uttryck inkorrekt. Detta 
innebär att eleverna läser a + b som a och b som förenklas ab. Den 
andra kategorin refererar till att eleverna har svårt att acceptera ett 
algebraiskt uttryck som svar (se även Sfard 1991, 1994). Den tredje 
kategorin refererar till att uttrycket 2 + 3a representerar både en pro-
cess i vilken två operationer ingår och processens resultat (produkt). 
Om eleverna enbart ser det algebraiska uttrycket som en process, så 
uppfattar de exempelvis uttrycken 3(a + b) och 3a + 3b som olika ef-
tersom eleverna i det första uttrycket tänker på addition före multipli-
kationen med 3, medan eleverna i det andra uttrycket ser att både a 
och b multipliceras med 3 före addition.  

Ett annat resultat som man kommer fram till utifrån process–
objekt-perspektivet är att eleverna tolkar likhetstecknet som att göra 
någonting istället för att se att likhetstecknet visar att två uttryck är 
ekvivalenta (se t.ex. Herscovics & Linchevski, 1994). Herscovics och 
Linchevski (1994) visar att ekvivalensen mellan två algebraiska ut-
tryck leder till att eleverna har svårt att lösa en förstagradsekvation om 
den innehåller obekanta på båda sidor om likhetstecknet, det vill säga 
om ekvationen har formen ax + b = cx + d med a, b, c och d konstan-
ter och x som obekant storhet. Dessutom kommer författarna fram till 
att likhetstecknet i ekvationen ax + b = c har samma funktion som i 
utförandet av aritmetiska operationer, vilket leder till att denna ekva-
tion intuitivt är tillgänglig för eleverna. Det finns forskare som stude-
rar likhetstecknets dualism utifrån detta perspektiv, det vill säga att 
likhetstecknet kan användas som en symbol för att markera en identi-
tet eller som ett kommando för att genomföra en serie av matematiska 
operationer (se t.ex. Behr, Erlwanger & Nichols, 1980; Kaput, 1979; 
Kieran, 1981). 

Process–objekt-perspektivet har öppnat ett forskningsfält inom 
matematikdidaktiken som först och främst kopplas till studier om 
funktionsbegreppet. Inom denna forskning har två riktningar utveck-
lats utifrån ställningstaganden till ordningen i vilken dessa faser före-
kommer, nämligen process–objekt eller objekt–process. Breidenbach, 
Dubinsky, Hawaks och Nichols (1992) menar att förståelse av funk-
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tionsbegreppet kan nås genom att utveckla ”the ability to construct 
processes in their [the students’] minds and use them to think about 
functions” (s. 247) och Schwartz och Yerushalmy (1992) argumente-
rar att 

the symbolic representation ... is relatively more effective in 
making salient the nature of the function as a process … the 
graphical representation ... is relatively more effective in mak-
ing salient the nature of function as entity. (s. 263) 

Schwartz och Yerushalmy (1992) visar att funktionens algebraiska 
representation är effektiv för att lyfta fram funktionsbegreppet som 
operativt (process), medan den grafiska representationen är effektiv 
för att lyfta fram funktionsbegreppet som struktur (objekt). Dessutom 
påpekar forskarna att det strukturella framställandet bör komma före 
det operationella, medan Sfard (1991, 1992) menar att den operativa 
föreställningen är det första steget i konstruktionen av nya matema-
tiska begrepp.  

Andra forskare (se t.ex. Moschkovich, Schoenfeld & Arcavi, 1993; 
Slavit, 1997) kopplar övergången från process till objekt med en 
funktions olika representationer. Moschkovich m.fl. (1993) hävdar att 
en elev kan använda funktionsbegreppet om han eller hon  

knows which representations and perspectives are likely to be 
useful in a particular problem context and is able to switch 
flexibly among representations and perspectives as seems ap-
propriate. (s. 74) 

Genom att koppla funktionens olika representationer med övergången 
från process till objekt hävdar Moschkovich m.fl. (1993) att det är 
möjligt att utveckla elevens kompetens:  

Developing competency ... means learning which perspectives 
and representations can be profitably employed in which con-
texts, and being able to select and move fluently among them to 
achieve one’s desired ends. (s. 72)  

Studiens resultat visar att eleverna ser sambandet mellan variablerna x 
och y som ingår i en funktions representation, det vill säga funktio-
nens processaspekt, genom att använda en funktion som representeras 
algebraiskt, grafiskt och med hjälp av värdetabell.  

Till skillnad från Moschkovich m.fl. (1993) fokuserar Gray och 
Tall (1994) på funktionens algebraiska representation. De understry-
ker att exempelvis funktionen f(x) = 2x + 3 visar dels hur funktionens 
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värde kan beräknas om man väljer olika argument (det vill säga pro-
cessen), dels funktionsbegreppet (det vill säga objektet). 

Slavit (1997) presenterar en alternativ tolkning av övergången 
mellan process och objekt. Han hävdar att funktionens egenskaper bör 
fokuseras i användningen av olika representationer för en funktion. 
Denna fokusering gör det möjligt för eleverna att se funktionen som 
ett objekt och på så sätt tänka på funktioner som ”entities possessing 
various growth properties of a local and global nature” (s. 260). Av 
citatet framgår att Slavit uppdelar funktionens egenskaper i lokala och 
globala egenskaper. Till exempel kan globala egenskaper vara perio-
dicitet, symmetri och asymptoter och lokala egenskaper kan vara vär-
detabell och funktionens nollställen. Det som menas med lokala och 
globala egenskaper avseende en andragradsfunktion specificeras på 
följande sätt: 

For example, a quadratic function could be viewed as a con-
tinuous function with exactly one extrema, at most two zeroes, 
and which is symmetric about a vertical line (with, of course, 
second-degree growth). (s. 267) 

Enligt Slavit (1997) räknas som global aspekt andragradsfunktionens 
symmetrilinje och som lokal aspekt funktionens nollställen och ex-
trempunkt. Genom att välja olika funktioner som representeras gra-
fiskt med hjälp av miniräknare visar Slavit att det är möjligt att ele-
verna ser funktionen som ett objekt om man fokuserar på relationer 
och samband som framträder mellan funktionens egenskaper. 

I de presenterade studierna identifieras olika svårigheter i elevernas 
övergång från process till objekt inom algebra och funktionslära. En-
ligt Sfard (1991) är interaktionen mellan process och objekt viktig för 
tillägnande (i Piagets mening) av ny matematisk kunskap. När det 
gäller begreppet ekvation visar dessa studier att begreppet ekvation 
och ekvivalensen av algebraiska uttryck är förknippade med varandra. 
Ett algebraiskt uttryck kan betraktas som process eller som objekt 
vilket leder till att eleverna utvecklar olika tolkningar av två ekviva-
lenta uttryck (Sfard & Linchevski, 1994). Detta leder i sin tur till att 
eleverna får svårt att exempelvis lösa ekvationen 10x – 4 = 6x + 16 
eftersom de inte accepterar att de två leden är ekvivalenta. Forskare 
hävdar att en förståelse av funktionsbegreppet kan nås genom att re-
latera process–objekt-perspektivet till funktionens olika representatio-
ner eller till funktionens egenskaper (se t.ex. Breidenbach m.fl., 1992; 
Slavit, 1997).  
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Trots omfattande forskning med utgångspunkt i detta perspektiv 
finns det flera forskare (se t.ex. Artigue, 1996; Graham & Thomas, 
2000) som argumenterar för att man med utgångspunkt i process–
objekt-perspektivet inte kan förklara hur det kan vara möjligt att det 
finns elever som inte ser att till exempel funktionerna f(x) = 3(x2 – 4) 
och g(x) = 3x2 – 12 är identiska om den operativa processen skiljer sig 
åt. Dessutom finns det forskare (se t.ex. Dias & Artigue, 1995) som 
konstaterar att det även är svårt att ur detta perspektiv förklara elever-
nas svårigheter med att känna igen olika representationer av samma 
begrepp.  

3.3 Generaliseringar i matematik 

Förutom de forskare som varit intresserade av att studera algebra och 
funktionslära med utgångspunkt i process–objekt-perspektivet finns 
andra forskare som har inriktat sig på att studera hur matematiska 
formler, symboler och algebraiska uttryck kan generaliseras. I detta 
avsnitt presenteras tre modeller som har tre forskningstraditioner som 
utgångspunkt, nämligen sociokulturellt, kognitivistiskt och semiotiskt 
perspektiv. I presentationen av denna forskning tas upp dels studier av 
hur elever använder sig av generaliseringar för att lösa vissa uppgifter, 
dels forskare som har implementerat generaliseringar i behandlingen 
av ett visst matematiskt innehåll i klassrummet. 

Aktivitetsmodell 
Denna modell refererar till aktiviteter genom vilka eleverna lär sig 
behärska vetenskapliga begrepp och har sin grund i ett sociokulturellt 
perspektiv. Vygotskij (1934/2000) skiljer mellan vetenskapliga re-
spektive spontana begrepp, men han påpekar att det finns en ömsesi-
dig relation mellan de två i och med att ”scientific concepts grow 
downward through spontaneous concepts; spontaneous concepts grow 
upward through scientific concepts” (Vygotskij, 1986, s. 194). Veten-
skapliga begrepp utmärker institutionella miljöer och refererar till sätt 
att tänka och resonera, som till exempel att tänka och resonera i ma-
tematik. Eleverna möter bland annat vetenskapliga begrepp genom att 
läraren presenterar dem. 

Den process genom vilken eleven lär sig vetenskapliga begrepp har 
studerats av bland annat Davydov (1975). Han använder begreppet 
generalisering för att markera att det är möjligt att utveckla förmågan 
att tänka teoretiskt hos eleverna om det generella ses genom det 
specifika: 
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Succeeding in making the particular visible through the general 
is a characteristic feature of the kind of academic subject which 
awakens and develops the child’s ability to think theoretically. 
(s. 204) 

Redan 1933 kommer Leontyev fram till att 

the difference between generalizations is understood as the dif-
ferences in the contents being generalized and in the process of 
generalizing. Different factual contents require different proc-
esses, and one and the same content can be understood, gener-
alized, and reflected in different ways. (Leontyev, 1933, s. VII) 

Med antagandet att övergången mellan vardaglig och vetenskaplig 
kunskap inte sker automatiskt utan att en undervisningsprocess som 
gör anknytningar mellan de två är nödvändig genomförde Davydov 
(1975) en undersökning vars syfte var att studera hur eleverna förstår 
symbolerna >, < och =. För att studera detta använde sig Davydov av 
ett undervisningsexperiment i vilket en variation i symbolernas visu-
ella representationer skapades genom att exempelvis jämföra olika 
sträckor. Studien visar att i och med att lärarna synliggjorde relationen 
mellan dessa sträckor genom att använda sig av de nämnda symbo-
lerna, det vill säga genom att synliggöra det specifika genom det gene-
rella, kunde eleverna förstå meningen med användningen av dessa 
symboler. Därefter kunde eleverna generalisera och använda symbo-
lerna i olika sammanhang. En av slutsatserna som kan dras från 
Davydovs studie är att lärarens sätt att behandla symbolerna i mate-
matik har en avgörande roll för hur eleverna förstår dem. En annan 
slutsats är att generaliseringar inte kan uppstå genom att förmedla 
vanliga kännetecken som karakteriserar ett objekt eller en symbol. Det 
väsentliga är istället att fokusera på objektens eller symbolens struktu-
rer. Detta kan, såsom Davydov visar i sin studie, göras genom att i 
undervisningen skapa en relation mellan den vardagliga och den ve-
tenskapliga symbolen. Denna relation har som grund att läraren är 
medveten om symbolen och/eller objektets struktur. Om undervis-
ningen enbart fokuserar på elevernas konkreta upplevelse, det vill säga 
vardagliga begrepp, är det stor risk att eleverna hindras att ge sig in på 
någonting som är kvalitativt annorlunda, till exempel abstraktionen i 
matematiska symboler.  

Enligt Davydov (1990) framträder generaliseringar kring invarianta 
aspekter av ett objekt: 
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What occurred during the process of generalization was, on the 
one hand, the search for a certain invariant in an assortment of 
objects and their properties, and the designation of that invari-
ant by a word, and on the other hand, the use of the invariant 
that had been singled out to identify objects in a given assort-
ment. (s. 10) 

Genom att identifiera vad som är invariant i ett objekt och objektets 
egenskaper och därefter använda det som är invariant för att identifi-
era objektet i olika sammanhang uppstår generaliseringar.  

Med utgångspunkt i Davydovs observation studerar Schliemann, 
Carraher och Brizuela (2001) vilka strategier 9-åringar använder när 
de arbetar med uppgifter som rör en linjär funktion och värdetabeller. 
De identifierar att eleverna inte fokuserar på den invarianta relationen, 
det vill säga funktionens tillordningsregel, i komplettering av tabeller. 
Med hjälp av undervisningen introduceras flera ändringar i värdeta-
bellens struktur för att på så sätt uppmuntra eleverna att fokusera på 
funktionens tillordningsregel. Resultaten visar att eleverna utifrån 
kvantitativa referenser, det vill säga användningen av tal, kunde iden-
tifiera funktionens tillordningsregel. Studien visar också att i denna 
process, 

they did not need concrete materials to support their reasoning 
about numerical relations and could even deal with notations of 
an algebraic nature. In fact, algebraic notation seemed to help 
them move from computational aspects to generalizations about 
how two sets of values are interrelated. (s. 152) 

I en annan studie visar Brizuela och Schliemann (2003) hur elever 
som är i 9-10-års-åldern förstår användningen av syntaktiska regler i 
uppställningen av en ekvation genom att det i undervisningen fokuse-
ras på relationen mellan tal och symboler. Denna fokusering leder till 
att generaliseringar som avser algebra kan göras utifrån speciella fall. 
Dessutom kunde man observera att detta leder till att eleverna kunde 
analysera problem med text och representera ingående data med hjälp 
av ekvationer i vilka den obekanta storheten förekom på båda sidor 
om likhetstecknet (jämför med Herscovics & Linchevski, 1994). En 
tredjedel av eleverna kunde representera ett problem med hjälp av en 
ekvation, lösa ekvationen och förklara varför de kunde manipulera 
olika element i lösningen av den uppställda ekvationen. 
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Kognitiv modell 
I denna modell betraktas generaliseringar i matematik som en psyko-
logisk process som äger rum individuellt, men som medieras socialt. 
Resultatet av generaliseringsprocessen är i denna modell en konstruk-
tion som kan användas för att beskriva gemensamma drag hos olika 
objekt eller exempel som studeras.  

Inom den internationella forskningen har Mason (1993) studerat 
olika sätt att implementera generaliseringar i klassrummet. Utgångs-
punkten i hans studie är en övertygelse att användningen av olika 
uppgifter som syftar på generaliseringar i aritmetik kan utveckla ele-
vernas förmåga att göra generaliseringar i algebra. Hans modell kallas 
spiralmodellen och presenterades år 1989 i syfte att analysera elevers 
tillvägagångssätt i att göra generaliseringar från det specifika till det 
generella. Modellen består av fyra steg: säker manipulation av något, 
erfarande av mening av detta något, artikulation av denna mening 
samt att den artikulerade meningen ligger till grund för nya manipula-
tioner. Användningen av denna modell förväntas möjliggöra 

to connect similar yet different states, while suggesting that 
manipulation changes as pattern is sensed, that attempts at ar-
ticulation may cause re-thinking and re-manipulating, but that 
through a fluid almost symbiotic process, increasing facility and 
confidence develop. (Mason, 1993, s. 115) 

Utifrån olika undersökningar hävdar Mason (1996) att den mest an-
vändbara formen av generalisering kan nås genom att välja ett exem-
pel i vilket vissa mönster betonas, medan andra ignoreras. Dessutom 
påpekar Mason (1996) att viktigt i behandlingen av ett matematiskt 
objekt är ”looking through” istället för ”looking at” ett matematiskt 
objekt, liksom ”working through a sequence of exercises and working 
on these exercises as a whole” (s. 65). Genom att studera hur eleverna 
generaliserar en lösning till ”Arithmagons problem” dras slutsatsen att 
en form av generalisering är att fokusera på allmänna mönster med 
utgångspunkt i enkla exempel. För att läsaren ska förstå hur denna 
generalisering går till presenterar jag ett exempel på detta problem.  

 
    

11   
    

18 
   

   

  27    
x    

Figur 3.1. Arithmagons problem. 
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Triangeln innehåller tre cirklar och man ska placera in olika tal på ett 
sådant sätt att summan längs respektive sida blir 11, 18 och 27. Om 
eleverna utifrån de olika exemplen uppmärksammar att summan av 
talen som motsvarar triangelns sidor delat med två, det vill säga 

2

271811 ++
, ger ett tal som har egenskapen att alltid vara lika med 

summan av talet på en av triangelns sidor och ett motsatt hörn, exem-
pelvis 18 + x i Figur 3.1, inriktas elevernas uppmärksamhet på relatio-
nen mellan ingående fakta i problemet för att på så sätt komma fram 
till att denna relation även gäller för andra givna tal. I ”Arithmagons” 
problem avser generaliseringen relationen mellan summan av talen 
som finns på var och en av triangelns sidor och summan av talen som 
finns i triangelns hörn. Denna relation leder till att man finner ett tal 
som är lika med summan av triangelns sida och motsvarande hörn 
oavsett vilka sidor och hörn man väljer. Studiens resultat visar att en 
förändring i elevernas sätt att se form och struktur i algebra sker ge-
nom generaliseringar. Det finns forskare (t.ex. Zazkis & Liljedahl, 
2002) som har använt detta problem i sina studier och som pekar på 
flera svårigheter som framträder i elevernas generaliseringar av alge-
bra. En av dessa svårigheter är att eleverna inte ser sambandet mellan 
olika numeriska exempel, vilket leder till att eleverna konstruerar nya 
procedurer istället för att generalisera proceduren. Ett annat problem 
som har använts i Masons studie var ”äggproblemet”. En variant av 
detta problem är följande: Om en och en halv höna lägger ett och ett 
halvt ägg på en och en halv dag, hur många ägg lägger då en höna på 
sex dagar? Här visar studiens resultat att trots att det finns elever som 
har ställt upp en ekvation, kan de inte använda sig av den uppställda 
ekvationen för att besvara frågan som ställs i det här problemet. 
Mason ger kommentaren att ”this is an algorithm seeking question, 
not a simple algebra question” (Mason, 1996, s. 75). 

Driscoll (1999) uppmärksammar i sin studie generaliseringsproces-
sen när eleverna beräknar summan av de första ”n” naturliga talen 
genom att fokusera på identifieringen av formeln i denna process. Att 
beräkna summan av de första tio heltalen: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, 
är bara en räkneuppgift. Genom att göra flera liknande numeriska 
exempel framträder ett mönster som gäller för att beräkna den efter-
frågade summan oavsett hur många tal vi vill summera. Alltså finner 
man en matematisk formel som ger möjlighet att till exempel beräkna 
summan av de en miljon första heltalen. Studiens resultat visar att 
eleverna använder en visuell representation istället för eller som kom-
plement till den numeriska representationen för att se strukturen som 
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framträder i denna summering och därefter gör de generaliseringar 
genom att använda sig av matematiska symboler för att ställa upp en 
formel. 

Genom att använda symboler i verbal, visuell eller algebraisk form 
representerar Dörfler (1991) de aspekter eller relationer som förblir 
invarianta och andra som varierar i processen av att göra generalise-
ringar i algebra. Dörfler betonar att denna process är en induktiv akti-
vitet i den bemärkelsen att man söker efter mönster som framträder i 
och med användningen av flera konkreta exempel. Han ser generalise-
ringar som både ”an object and a means of thinking and communica-
ting” (s. 63), vilket skiljer sig från Kierans syn på generaliseringar, 
nämligen att 

generalization is neither equivalent to algebraic thinking, nor 
does it even require algebra. For algebraic thinking to be differ-
ent from generalization … a necessary component is the use of 
algebraic symbolism to reason about and to express that gener-
alization. … For meaningful characterization of algebraic 
thinking it is not sufficient to see the general in the particular, 
one must also be able to express it algebraically. (Kieran, 1989, 
s. 46) 

Två typer av generaliseringar urskiljs i Dörflers studie: empirisk och 
teoretisk. Den empiriska generaliseringen har sin grund i att känna 
igen de relevanta egenskaper som karakteriserar ett matematiskt be-
grepp om man använder begreppet i olika sammanhang. Han hävdar 
att det i en undervisningssituation är problematiskt att identifiera vilka 
egenskaper som är relevanta för generalisering. Teoretisk generalise-
ring används av Dörfler som utgångspunkt för ett ”system of action”, 
vilket innebär att man identifierar kvaliteter eller relationer som är 
invarianta och därefter konstruerar generaliseringar kring det som är 
invariant. 

Lobato, Ellis och Muñoz (2003) studerar relationen mellan be-
handlingen av förstagradsfunktionens riktningskoefficient i klass-
rummet och elevernas sätt att generalisera kring detta fenomen. För att 
göra detta introducerar Lobato m.fl. begreppet ”focusing phenomena” 
som är 

observable features of the classroom environment that regularly 
direct attention to certain mathematical properties or patterns. 
Focusing phenomena emerge not only through the instructor’s 
behaviour but also through co-constructed mathematical lan-
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guage, features of the curricular materials, and the use of arte-
facts such as graphing calculators. (s. 2-3)  

Lobatos m.fl. (2003) studie visar att eleverna kan förstå vad som me-
nas med en rät linjes riktningskoefficient om undervisningen fokuserar 
på vissa egenskaper eller mönster som gör det möjligt för eleverna att 
förstå relationen mellan dessa egenskaper eller mönster och begreppet 
riktningskoefficient. Dessutom visas i denna studie att eleverna gene-
raliserar de fokuserade fenomenen om linjens riktningskoefficient i 
olika sammanhang (algebraiskt, grafiskt, numeriskt) lyfts fram i un-
dervisningen. På så sätt formar eleverna sin förståelse av räta linjens 
riktningskoefficient och kan därefter göra generaliseringar. Författarna 
hävdar att  

more important, the students’ generalizations appeared to be 
linked to four focusing phenomena, which regularly directed 
their attention to various sets of differences. (s. 29)  

Författarnas slutsats är att fokuseringen av vissa egenskaper eller 
mönster i ett fenomen är en komplex process som sker i tre steg: änd-
ring av det fokuserade fenomenet, problematisering av fenomenet och 
valet av alternativa fokuseringar i fenomenet. Studiens resultat visar 
att de egenskaper eller mönster som fokuseras på i framställningen av 
innehållet ökar elevernas förståelse av dessa egenskaper eller mönster, 
vilket gör det möjligt att göra generaliseringar.  

Symbolisk modell 
Denna modell refererar till att eleverna använder sig av olika symboler 
för att göra generaliseringar i algebra. På vilket sätt eleverna använder 
sig av symboler studerades exempelvis under 1980-talet av 
Küchemann (1981), Wagner (1981) och Usiskin (1988). Küchemann 
(1981) genomförde en studie i vilken 3000 brittiska elever mellan 13-
15 års ålder deltog. Eleverna genomförde ett prov som hade som syfte 
att undersöka de uppfattade symbolerna i algebra. Sex kategorier som 
visar hur eleverna använder symbolerna i algebra identifierades: 

1. Letter evaluated. This category applied to a response where 
the letters is assigned a numerical value from the outset. 

2. Letter not used. Here the child ignores the letter, or at best 
acknowledges its existence but without giving it meaning. 

3. Letter as object. The letter is regarded as shorthand for an 
object or as an object in its own right. 
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4. Letter as specific unknown. The child regards a letter as a 
specific but unknown number, and can operate upon it di-
rectly. 

5. Letter as generalized number. The letter is seen as being 
able to take several values rather than just one.  

6. Letter as variable. The letter is seen as representing a range 
of unspecified values, and a systematic relationship is seen 
to exist between two such sets of values. (s. 104) 

Studiens resultat visar att 73 % av 13-åringarna, 59 % av 14-åringarna 
och 53 % av 15-åringarna, använde symboler som objekt när de arbe-
tade med algebraiska uttryck och ekvationer. Få elever använde sym-
boler som beteckning för obekanta storheter och en ännu mindre andel 
elever använde sig av symboler för att generalisera tal. Detta resultat 
visar att i och med att eleverna blir äldre, utvecklas deras inställning 
till mer abstrakt tolkning. Trots detta visar studien att andelen elever 
som använder sig av symboler i enlighet med kategori 1 och 2 ökar. 
Resultaten visar också att eleverna har en stark tendens att tänka att 
symbolerna används som etiketter för att benämna olika saker.  

Wagner (1981) genomförde en studie i vilken elever mellan 12 och 
17 år deltog. Syftet med Wagners studie var att undersöka elevernas 
uppfattningar av ekvivalenta ekvationer i vilka den enda skillnaden 
var att använda olika symboler som beteckning för variabler. Resulta-
tet av denna studie presenterades 1983 och visade att användningen av 
olika symboler leder till en viss förvirring bland eleverna. Några ele-
ver visar att de inte kan inse att värdet av en variabel är oberoende av 
den använda symbolen. Dessa elever verkar tro att ändringen av sym-
bol antyder att även variabelns värde är ändrat. Det finns elever som 
visar att de etablerar en viss kongruens mellan ordningen i vilken bok-
stäverna framträder i alfabet och talsystemet. Bokstäver som finns i 
slutet av alfabetet tilldelas ett högre värde än de som förekommer i 
början av alfabetet. 

Usiskin (1988) kommer fram till liknande resultat, nämligen att 
symbolerna som används i algebra kan leda till svårigheter i elevernas 
lärande. Dessutom beskriver Usiskin fyra sätt att använda variabler 
som är länkade till olika syften med algebra. Dessa är: generalisering 
(om algebra ses som generaliserande aritmetik), obekant (om algebra 
ses som en procedur för att lösa olika typer av problem), parameter 
eller argument (om algebra ses som att studera relationer mellan 
kvantiteter) och ett godtyckligt objekt som tillhör till ett abstrakt 
system.  
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Ursini och Trigueros (1997) identifierar tre kategorier som visar 
elevernas skicklighet i att använda variabler, nämligen som obekant, 
som generellt tal och som relationer i en funktion. De hävdar att 

college students should be able to cope with all of them, more-
over, in order to handle the variable as a mathematical object 
they should be able to integrate its different uses in one concept 
and shift between them depending on the requirement of the 
task (s. 256)   

Andra forskare refererar till användningen av symboler i algebra ge-
nom att använda sig av begreppet ”symbol sense” (se t.ex. Arcavi, 
1994; Hoch & Dreyfus, 2004; Zorn, 2002). Arcavi (1994) hävdar att 
”symbol sense is the algebraic component of a broader theme: sense-
making in mathematics” (s. 32). Trots detta definieras inte begreppet 
”symbol sense” av forskarna, utan begreppet används för att markera 
”feeling”, det vill säga insikten som man har för en algebraisk struk-
tur. Arcavi (1994) använder sig av ”symbol sense” i analogi med 
”number sense” och specificerar att symbolerna i matematik används 
för att bilda en formel eller ett algebraiskt uttryck. Zorn (2002) 
beskriver samma begrepp på följande sätt: 

By symbol sense I mean a very general ability to extract 
mathematical meaning and structure from symbols, to encode 
meaning efficiently in symbols, and to manipulate symbols ef-
fectively to discover new mathematical meaning and structure. 
(s. 4) 

Zorn lyfter fram att begreppet ”symbol sense” ses som en förmåga att 
se strukturen och meningen som en symbol inducerar. Genom att ma-
nipulera dessa symboler skapas nya meningar och strukturer. Två stu-
dier kan exemplifiera Zorns koppling mellan symbol och struktur när 
det gäller algebra och funktionslära. För det första diskuterar Esty 
(1992) strukturen i ett algebraiskt uttryck utifrån följande exempel: 

a) (x + 1)2 = 5 

b) (x + 1)2 = x2 + 2x + 1 

c) f(x) = (x + 1)2  

Esty (1992) visar att meningen med uttrycket (x + 1)2  skiljer sig åt i 
de nämnda exemplen, den är nämligen en ekvation i (a), en identitet i 
(b) och en funktion i (c). För det andra visar Hooglands (1995) studie 
att det är likhetstecknet som leder till olika tolkningar av dessa ut-
tryck. Thomas (1995) visar att 38 % av 14-åringarna inte kunde se att 
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2s – 1 = 5 och 2p – 1 = 5 har samma struktur. Med fokus på symbolen 
f(x) visar Sierpinska (1992) att denna symbol används för att samtidigt 
benämna en funktion och funktionens värde.  

Hoch och Dreyfus (2004) konstaterar att begreppet ”structure 
sense” används inom det matematikdidaktiska forskningsfältet utan att 
definieras vilket leder till att detta begrepp används på olika sätt av 
olika forskare. De definierar begreppet på följande sätt: 

Structure sense … can be described as a collection of abilities. 
These abilities include the ability to: see an algebraic expression 
or sentence as an entity, recognise an algebraic expression or 
sentence as a previously met structure, divide an entity into sub-
structures, recognise mutual connections between structures, 
recognise which manipulations it is possible to perform, and 
recognise which manipulations it is useful to perform. (s. 154) 

Efter den givna definitionen och författarnas påpekande av betydelsen 
av ”structure sense” i lärandet av algebra ställs följande fråga: ”How 
should structure sense be taught?” (s. 155). Det finns forskare som har 
försökt ge svar på denna fråga genom att använda ett semiotisk-
kulturellt perspektiv som utgångspunkt (Radford, 2004, 2006). Enligt 
Radford kan ”structure sense” i ett algebraiskt uttryck förstås genom 
algebraisk generalisering av ett mönster. Denna generalisering kan 
göras genom att identifiera vilka element som är gemensamma i en 
sekvens och därefter generalisera det till alla termer i denna sekvens 
och på så sätt bygga ett algebraiskt uttryck som avser den givna 
sekvensen.  

3.4 Algebraiskt resonemang 

Blanton och Kaput (2005) betraktar ett algebraiskt resonemang som 
en process i vilken eleverna generaliserar matematiska idéer från spe-
ciella fall. De identifierar att generaliseringsprocessen kan äga rum i 
fyra situationer: 

(a) the use of arithmetic as a domain for expressing and 
formalizing generalization (generalized arithmetic) 

(b) generalizing numerical patterns to describe functional rela-
tionships (functional thinking) 

(c)  modelling as a domain for expressing and formalizing 
generalization 
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(d)  generalizing about mathematical systems abstracted from 
computations and relations (s. 413) 

Blanton och Kaput (2003, 2005) var bland annat intresserade av att 
studera vilka förmågor eleverna utvecklar med hjälp av undervis-
ningen när det gäller algebraiskt resonemang. Dessa studier har som 
utgångspunkt Kaputs (1998, 1999) observation att eleverna dels an-
vänder sig av sina aritmetiska kunskaper för att ge uttryck till algebra, 
dels beskriver funktionens tillordningsregel utifrån generaliseringen 
som de gör med utgångspunkt i identifieringen av numeriska mönster. 
I en av de senaste studierna (Blanton & Kaput, 2005) presenteras en 
lärares (June) behandling av innehållet i klassrummet och dess effek-
ter för elevernas lärande. De var särskilt intresserade av att studera vad 
som karakteriserar lärarens framställning av innehållet avseende olika 
algebraiska uttryck. Författarna har identifierat två aspekter som före-
kommer i lärarens framställning: spontant algebraiskt resonemang 
”that occurred without prior planning” (s. 417) och planerat algebra-
iskt resonemang som ”referred to algebraic reasoning that resulted 
from classroom activities that June planned, in advance of class, to use 
because of their inherent algebraic features” (s. 417). Studiens resultat 
visar att 65 % av sekvenserna som avser det algebraiska resonemanget 
förekommer i form av spontant algebraiskt resonemang. Resultaten 
visar också att läraren har förmåga att flexibelt använda sig av det 
aritmetiska innehållet för att övergå till algebraiskt resonemang: 

In particular, we infer from June’s practice that robustness is 
measured by a teacher’s ability to flexibly transform a broad 
range of arithmetic content so that multiple domains of alge-
braic reasoning (e.g., generalized arithmetic, functional think-
ing) are woven into instruction over sustained periods of time in 
ways that allow the complexity of ideas to be deeply developed. 
Moreover, robustness is captured by the teacher’s ability to 
identify, modify, and adapt resources for planned instructional 
purposes or to spontaneously transform arithmetic conversa-
tions into those that require algebraic thinking. (s. 440)  

Från ovanstående citat framgår det att en förutsättning för utveck-
lingen av elevernas algebraiska tänkande är att läraren har förmågan 
att anpassa den planerade med den spontana framställningen av inne-
hållet. Blantons och Kaputs studie visar att lärarens framställning av 
innehållet ger eleverna möjlighet att med hjälp av generaliseringar se 
relationer och strukturen som framträder i behandlingen av funktio-
nens tillordningsregel och algebraiska uttryck.  
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Det finns forskare (Bergqvist, 2006; Bergqvist, Lithner & Sumpter, 
2004; Lithner, 1999, 2000, 2003, 2006) som har studerat svenska ele-
vers lärandesvårigheter i matematik, speciellt kopplat till problemlös-
ning och matematiska resonemang. Lithner (1999) undersöker ”what 
are the main characteristics and background of undergraduate stu-
dents’ difficulties when trying to solve mathematical tasks” (s. 1). 
Begreppet resonemang används i Lithners studier för ”the line of 
thought, the way of thinking, adopted to produce assertions and reach 
conlusions” (Lithner, 2000, s. 166). Bergqvist m.fl. (2004) förklarar 
att i Lithners definition ”reasoning doesn’t necessarily have to be 
based on formal deductive logic, and it may even be incorrect” (s. 72). 
Resultaten i Lithners (2000) studie visar att eleverna var mer fokuse-
rade på att komma ihåg och använda vardagliga erfarenheter än på 
matematisk tankegång och noggrannhet. Med andra ord var elevernas 
resonemang mer ”superficially experience-based” än matematiskt 
baserade. Endast i få fall kunde det observeras att eleverna använde 
sig av att lösa ett problem med hjälp av strategier som hade sin grund i 
matematiska begrepp. Detta förklaras av Lithner som en indikation på 
elevernas upplevelser från skolans matematik. Genom vägledning 
märkte Lithner att detta resonemang fanns latent hos eleverna och drar 
slutsatsen att det största hinder eleverna har är att de ofta inte ens för-
söker lösa sina uppgifter (Lithner, 1999). Till liknande resultat kom-
mer Långström (2003) i en undersökning av gymnasieelevers felsök-
ningsstrategier. Han upptäckte att eleverna då de mötte ett problem 
främst använde sina hjälpmedel, och om inga sådana fanns chansade 
de istället på att försöka lösa problemet genom något matematiskt 
resonemang. Ett annat resultat som lyfts fram i Lithners studier (2000, 
2003, 2004, 2006) är identifierade typer av resonemang. Bland dessa 
typer identifieras ett algoritmiskt resonemang. Enligt Lithner (2006) är 
ett algoritmiskt resonemang beroende av de steg som ska genomföras i 
lösningen av ett problem. Elevernas lösningar av en andragradsekva-
tion klassificeras i Lithners studie (2006) som ett algoritmiskt 
resonemang. 

3.5 Övriga resultat 

Flera internationella forskningsstudier har haft som syfte att analysera 
elevernas svårigheter i lärande av matematik i skolan. Några av dessa 
studier har sin grund i det Bachelard (1938/1980) benämnde som 
epistemologiska hinder (epistemological obstacles). Bachelard an-
vände begreppet för att argumentera för att fel och misstag är känne-
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tecken för det vetenskapliga tänkandet. Hela Bachelards La formation 
de l’esprit scientifique är fylld med exempel på fel och epistemolo-
giska hinder inom sexton- och sjuttonhundratalens tänkande om natu-
ren. Hans grundidé är att tänkandet är vetenskapligt först när det låter 
sig korrigeras i mötet med en yttre realitet. Detta kan enligt Bachelard 
ske genom erfarenheter som skapas när ett fenomen studeras i sin 
tillämpning. 

Influerad av Bachelards arbete, benämner Brousseau (1983, 1997) 
följande som ”epistemologiska hinder”:  

A piece of knowledge, like an obstacle, is always the fruit of an 
interaction between the student and her surroundings and more 
precisely between the student and a situation which makes this 
knowing ”of interest”. In particular, it stays ”optimal” in a cer-
tain domain defined by the numerical ”informational” charac-
teristics of the situation. (Brousseau, 1997, s. 85) 

Brousseau påpekar att ett hinder inte är en avsaknad kunskap utan en 
kunskap i sig själv. Eleven använder sig av denna kunskap för att ge 
ett lämpligt svar som avser ett visst innehåll och i efterhand försöker 
eleven använda denna kunskap även i andra innehåll som har andra 
egenskaper än det första. Enligt Brousseau producerar hindret motsä-
gelser men eleven motstår att se dem som sådana. Det återuppstår 
ofta, även efter att ha blivit övervunnet en gång. 

Med utgångspunkt i Brousseaus arbete har forskare världen över28 
börjat studera epistemologiska hinder i elevernas lärande av matema-
tiken genom att i första hand ta ett kognitivt perspektiv som utgångs-
punkt. Herscovics (1989) använder begreppet ”cognitive obstacle” 
med utgångspunkt i Piagets teori och förklarar att 

this process of equilibration involves not only assimilation the 
integration of the things to be known into some existing cogni-
tive structure but also accommodation changes in the learner’s 
cognitive structure necessitated by the acquisition of new 
knowledge. However, the learner’s existing cognitive structures 
are difficult to change significantly, their very existence be-
coming cognitive obstacles in the construction of new structure. 
(s. 62) 

Herscovics (1989) upptäcker tre kategorier av hinder, nämligen hinder 

                                                 
28 Se till exempel Herscovics (1989), Zaslavsky (1997), Sierpinska (1994), 

Sfard (1991, 1992, 1994). 
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inducerade av undervisning, av epistemologisk karaktär och associe-
rade med elevernas ackommodationsprocess. Studiens resultat visar 
bland annat att hinder inducerade av undervisningen har sin grund i 
den matematiska formalismen som används i framställningen av ett 
matematiskt innehåll, vilken leder till att eleverna inte kan knyta ihop 
den nyintroducerade kunskapen med de kunskaper de redan har. 

Flera studier om elevers lärande av algebra visar ett antal generella 
och ofta återkommande hinder. Dessa hinder består bland annat av 
övergången från aritmetik till algebra och speciellt de kognitiva gap 
som existerar mellan de två (se t.ex. Bednarz, Radford, Janvier & 
Lepage, 1992; Herscovics & Linchevski, 1994). Herscovics och 
Linchevski (1994) introducerar begreppet ”cognitive gap” som ”stu-
dents’ inability to spontaneously operate with or on the unknown” 
(s. 59). Andra kognitiva hinder som kunde identifieras och som avser 
algebraiska uttryck och ekvationer är följande: känna igen två ekvi-
valenta uttryck (se t.ex. Sfard & Linchevski, 1994) eller att eleverna 
blandar ihop termer i ett algebraiskt uttryck, exempelvis förenklas 
3x – 5x + 7x som 3x – 12x och 3x + 2 – 8x som 11x + 2 (Linchevski 
& Herscovics, 1996). Flera studier visar att lösningen av en ekvation 
av första graden misslyckas på grund av övergången från informell till 
formell (se t.ex. Herscovics & Linchevski, 1994). Dessutom har det 
hävdats att elevernas svårigheter i aritmetik är ett hinder för att göra 
generaliseringar i algebra (Orton, 1999).  

I Sverige genomförde Ekenstam och Nilsson (1979) en undersök-
ning om 16-åriga elevers svårigheter i algebra. I en senare undersök-
ning redovisar Ekenstam och Greger (1987) att 49 % av eleverna i 

årskurs 9 ser att 
2

a
 ; a

2

1
 och 0,5a samtliga är detsamma som ”hälften 

av a”. 
Persson och Wennström genomförde 1998–2001 en studie med 

syfte att få svar på frågor om bland annat ”vilka förkunskaper en elev 
som börjar på NV måste ha för att lyckas med sina matematikstudier i 
gymnasieskolan” (Persson & Wennström, 2003a, s. 7) och ”hur pass 
stabila elevernas algebrakunskaper är” (Persson & Wennström, 2000, 
s. 13). För att få svar på dessa frågor genomfördes en longitudinell 
studie där Persson och Wennström följde eleverna från deras första 
termin till deras sista på NV-programmet (Persson, 2005). I årskurs 1 
läste eleverna matematikkurs A och B, i årskurs 2 matematikkurs C 
och D och i årskurs 3 matematikkurs E. Eleverna skrev under tiden 
olika prov och de elever som visade svaga resultat på proven fick 
stödundervisning redan i åk 1 (Persson, 2005). I början av årskurs 2 
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(efter matematikkurs B), slutet av årskurs 2 (efter matematikkurs D) 
och i slutet av åk 3 (efter matematikkurs E) skrev eleverna olika prov 
på vilka de bland annat skulle lösa följande andragradsekvationer:  

x2 – 6x + 8 = 0 (79 %) (åk2, Persson & Wennström, 2003b, s. 6) 

x2 + 4x – 5 = 0 (60 %) (åk2, Persson & Wennström, 2000, s. 7) 

2x2 + x – 3 = 0 (27 %) (åk3, Persson, 2005, s. 157) 

Persson och Wennström kommenterar inte vad elevernas resultat beror 
på när det gäller den första andragradsekvationen. Angående den 
andra andragradsekvationen ges följande förklaring:  

Troligtvis kan en hel del av eleverna som svarat x = 1 lösa en 
andragradsfunktion fullständigt, även om det var ett tag sedan 
de gjorde det. (Persson & Wennström, 2000, s. 8) 

Elevernas resultat beträffande den tredje andragradsekvationen förkla-
ras med att: ”de vill inte använda bråktal i lösningen” och att ”44 % 
producerar ett godtagbart rotuttryck” (Persson, 2005, s. 158). Trots 
alla de insatser som har gjorts, är det allvarligt att ungefär 44 % av 
eleverna inte kan lösa en andragradsekvation i slutet av matematikkurs 
E. Hur har eleverna löst sina trigonometriska ekvationer eller diffe-
rentialekvationer som ofta reduceras till att man löser en andragrads-
ekvation? Räcker det att skolan kan erbjuda eleverna stödlektioner 
eller behövs det ett annat förhållningssätt till innehållet som eleverna 
ska lära in? 

Med utgångspunkt i Perssons och Wennströms studie är det resul-
tat som presenteras från Chalmers och KTH inte förvånande (se av-
snitt 1.3). Mer förvånande är kanske analysen av orsakerna som leder 
till svårigheterna med att lösa en andragradsekvation, eftersom just 
trigonometriska ekvationer, differentialkalkylens tolkningar och för-
ståelsen av funktionernas egenskaper (till exempel extrempunkt) är 
sådant som betonas hårt i kurserna C, D och E på gymnasiet. I en av 
de senaste studierna som avser algebra i den svenska gymnasieskolan 
(Persson, 2005) var huvudsyftet att fastställa vilka faktorer som fram-
för allt påverkar elevernas begreppsutveckling inom algebra, samt 
vilka kunskaper och färdigheter inom detta område som är stabila när 
eleverna lämnar gymnasiet. De viktigaste faktorerna som identifiera-
des i Perssons studie är förkunskaper, begreppsutveckling, undervis-
ning, tid för lärande, intresse, attityder och känslor. 

I en studie (Attorps, 2006) med syfte att beskriva och förklara lä-
rarstuderande, nyutexaminerade och erfarna lärares uppfattningar om 
ekvationer kunde det konstateras att uppfattningarna om ekvationer 
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grundar sig på lärarnas egna erfarenheter av aritmetik och de intryck 
som lärarna har fått i samband med den första ekvationsinlärningen. 
Dessutom kunde det konstateras att ekvationer inte uppfattas som 
fullständiga, statiska objekt och att de står i nära relation med symbo-
lerna x och y och lösningsprocedurer. Resultatet visar också att 57 %, 
56 % och 38 % av lärarstuderande på grundskole- högstadie- och 
gymnasienivå uppfattar f(x) = 2x + 1 som en ekvation. När det gäller 
x = 2 visar det sig att 25 %, 56 % respektive 54 % av lärarstuderande 
på grundskole- högstadie- och gymnasienivå uppfattar detta som en 
ekvation.  

Forskare som har studerat funktionsbegreppet konstaterar att ele-
verna har svårt att förstå detta begrepp (se t.ex. Carlson, 1998; 
Dubinsky & Harel, 1992; Kieran, 1992; Monk, 1992; NCTM, 2000; 
Sfard, 1992; Vinner & Dreyfus, 1989). En av de mest förekommande 
svårigheterna utgörs av sambandet mellan funktionens olika repre-
sentationer (se t.ex. Leinhardt, Zaslavsky & Stein, 1990; Schwarz & 
Dreyfus, 1995). Bell, Brekke och Swan (1987) konstaterar i en studie 
att eleverna ser en graf som en bild som visar en situation istället för 
en relation mellan två variabler. Dessutom visar studien att eleverna 
finner det svårt att relatera en funktion till ett koordinatsystem. 
Thompson (1994) konstaterar att det är ännu mer problematiskt att 
eleverna ofta ser en funktion som två uttryck som skiljs åt av 
likhetstecknet. 

Carlson (1998) studerar vad det är för skillnad mellan högskolestu-
denternas förståelse av funktionsbegreppet och vilka faktorer som 
bidrar till dessa skillnader. Resultatet visar att studenterna har svårt att 
förstå funktionens beteckning, det vill säga f(x), och relationen mellan 
en beroende och oberoende variabel. Dessutom kommer Carlson 
(1998) fram till att eleverna har svårt att skilja den algebraiska repre-
sentationen av en funktion från en ekvation: ”Students still had diffi-
culty distinguishing between an equation and a function and someti-
mes used the term ’zero’ synonymously with ’solution’.” (s. 138). 
Carlson, Oehrtman och Thompson (2007) förklarar detta fenomen 
genom likhetstecknets olika betydelser och det faktum att många lä-
rare refererar till att en formel som används för att beskriva funktio-
nens algebraiska representation, det vill säga funktionens tillordnings-
regel, ses som en ekvation. För eleverna tycks denna tvivelaktiga an-
vändning av termen ekvation orsaka svårigheter i att urskilja använd-
ningen av likhetstecknet då det preciserar en relation mellan två vari-
abler, det vill säga en funktion, kontra då det refererar till två identiska 
uttryck (en ekvation eller identitet). Carlson visar i sin studie att ele-
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verna behöver mycket hjälp för att urskilja vad som kännetecknar 
funktioner och ekvationer. Studien visar också att undervisningen 
genom att fokusera på att få eleverna att tänka att funktionens tillord-
ningsregel tillhör funktionens värdemängd (det som kommer ut) och 
att processen av att lösa en ekvation är att finna värdena i funktionens 
definitionsmängd (det som kommer in), har hjälpt eleverna att komma 
över denna svårighet.  

I Sverige finns det få studier tillgängliga om elevers lärande av 
funktionsbegreppet på gymnasienivå. Det finns dock studier som fo-
kuserar på högstadieelevers lärande av ekvationssystem eller första-
gradsfunktioner (se t.ex. Häggström, 2004; Emanuelsson, Häggblom, 
Häggström, Liljestrand, Lindblad, Marton, Runesson & Sahlström, 
2002) eller högskolestuderande (se t.ex. Grevholm, 2000, 2002; 
Hansson, 2004, 2006). Exempelvis visar Grevholm (2000, 2002) i en 
studie att hälften av studentkandidaterna tolkar y = x + 5 som ett sam-
band mellan x och y och att de ser likheten som en regel som talar om 
hur y beräknas då man känner värdet på x. Hansson (2004, 2006) ut-
går från Grevholms studie och undersöker lärarstudenters syn på 
funktionsbegreppet under de avslutande matematikkurserna på ett 
lärarprogram (matematik och naturvetenskap åk 4-9) genom att an-
vända sig av begreppskartor. Några av funktionerna som användes för 
att studera lärarstudenternas uppfattningar av funktionsbegreppet och 
deras syn på funktionens olika egenskaper och deras relation till andra 
matematiska begrepp var följande: 

y = x + 5 

y = π x2 

xy = 2 

I de två första funktionerna är funktionens argument implicit och på 
ena sidan av likhetstecknet, medan i den tredje funktionen är detta 
argument implicit och dessutom är funktionen implicit definierad. 
Studiens resultat visar att lärarstudenterna utesluter väsentliga kompo-
nenter när de beskriver funktionsbegreppet: 

When the preservice students write down a concept or some 
characteristic of a concept on the map, they do not usually ob-
serve relationships to the concept of function or make interpre-
tations of how a concept is related to the concept of function. 
For instance, the preservice students do not notice a root of an 
equation being related to zero of a function in the current con-
text, or the slope of a line is related to an increasing function, or 
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a parabola symmetrical about the x-axis is related to an even 
function, etc. (Hanson, 2006, s. 32) 

Dessutom identifieras att 46 % av de lärarstuderande uppfattar 
y = x + 5 som en numerisk relation, och 27 % uppfattar att detta 
handlar om två variabler. Resultaten visar också att lärarstudenterna 
inte kan urskilja begreppet funktion från ekvation. Denna slutsats dras 
utifrån intervjuer och kommenteras av Hansson på följande sätt: 

Another situation arises during the interview, when Emma 
spontaneously raises the relationship between equation and 
function in connection with xy=2 (“equation” is thought to be 
represented by xy=2 and “function” by y=2/x). Emma seems to 
find it difficult to distinguish between the two concepts and in-
vents expressions, such as “the equation of the graph”. (Hanson, 
2006, s. 179) 

Av citaten kan det konstateras att grafens ekvation, det vill säga funk-
tionens tillordningsregel, enligt Hansson inte utgör en distinktion 
mellan en funktion och en ekvation. Hansson (2006) påpekar att sam-
manhangen i vilka lärarstudenter möter funktionsbegreppet är betydel-
sefulla för deras möjligheter att konstruera begreppsbilder över de 
relationer som ingår i funktionsbegreppet. 

De studier som redovisats i detta avsnitt visar att forskare med ut-
gångspunkt i olika teoretiska traditioner dels lyfter fram olika hinder i 
elevernas lärande av algebra och funktioner, dels att de kunskaper som 
eleverna assimilerar före högskole- eller universitetsstudier består 
under en längre tidsperiod. Att ungefär 50 % av blivande lärare i ma-
tematik (se Attorps, 2006; Hansson, 2006) uppfattar en funktion som 
en ekvation och ser en funktion som enbart en numerisk relation visar 
hur relevant det är att få reda på vad det är som framställs i klass-
rumspraktiken kring ekvationer och funktioner.  

3.6 Några studier om innehållet i matematik 

Begreppet undervisning används ofta i skolförfattningarna som något 
läraren gör. I Skollagskommitténs förslag uttrycker man att undervis-
ning är ”sådana målstyrda processer som under lärarens ledning syftar 
till inhämtande av kunskaper och värden” (SOU 2002:121, s. 34). Hur 
ska man analysera, förstå och beskriva ”lärarens ledning” och vilka 
kunskaper inhämtar eleverna i till exempel matematik?  

Ett försök att reda ut och definiera begreppet undervisning via 
etymologiska och historiska analyser görs av Kroksmark (1997). En-
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ligt Kroksmark är undervisning en aktivitet som karakteriseras av att 
vara riktad, planerad och målbestämd och har som avsikt att lärande 
ska ske. I en undervisningssituation riktas uppmärksamheten mot ett 
innehåll och den som ansvarar för undervisningen riktar dessutom 
uppmärksamhet mot själva lärandet, det vill säga hur eleven förändrar 
sitt sätt att uppfatta, förstå eller utföra något. Undervisningen sker 
mellan minst två subjekt i ett socialt sammanhang, den är kommuni-
kativ och interaktiv. Med andra ord innebär undervisning ett växelspel 
mellan lärare, elev, undervisningsinnehåll, läromedel, läroplan med 
mera i en given miljö. Av Kroksmarks definition och tolkning av vad 
undervisningen är i skolsituationen framgår att den är starkt kopplad 
till externa (till exempel läroplan, tid osv.) och interna faktorer (mötet 
mellan lärare och elever kring ett innehåll).  

Relationerna mellan läroplaner och resurser, avsatta för undervis-
ning eller undervisningens förverkligande och resultat har studerats av 
till exempel Dahllöf (1967) och Lundgren (1972). Dahllöf preciserar 
ett antal variabler som kan kopplas ihop med undervisningens resultat, 
nämligen elevgruppens förutsättningar, studiemålens nivå och den tid 
som läggs ner på ett visst moment. Lundgren behandlar undervis-
ningsprocessen ur ett läroplansteoretiskt perspektiv med begrepp som 
styrgrupp, tidsramar, innehållsangivelser i läroplaner och sammansätt-
ning av skolklassen. Lindblad och Sahlström (1999) analyserar med 
utgångspunkt i bland annat Dahllöfs och Lundgrens arbeten hur inre 
ramar för undervisning konstitueras i klassrumsinteraktioner från 1973 
till 1995. Deras resultat visar att formerna för klassrumsinteraktionen 
under 1993-1995 domineras av individuellt arbete eller arbete i små 
grupper. I smågruppsarbetet kunde det sätt som läroböcker, arbets-
boksanvisningar och lärares instruktioner förespråkade bekräftas. Det 
förefaller som om det innebär en begränsning med avseende på skol-
arbetets innehåll, det vill säga att eleverna får ökade möjligheter att 
under lektioner kunna ägna sig åt annat än den egna strävan efter att 
upptäcka kunskap (Lindblad & Sahlström, 1999).  

Min studie skiljer sig från dessa inriktningar i och med att det är 
det som behandlas i innehållet och elevernas lärande av detta som är 
det centrala. Några studier med ett sådant syfte, i vilka relationen 
mellan undervisningens innehåll och elevernas lärande i matematik 
har analyserats i ett variationsteoretiskt perspektiv kommer att pre-
senteras nedan. 

Runessons (1999, 2002, 2006) forskning är inriktad mot de varia-
tioner som används i undervisningen för att framställa ett innehåll. 
Runessons forskningsintresse är bland annat att studera olika möjlig-
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heter att uppfatta innehållet i klassrummet med utgångspunkt i att se 
lärarnas undervisningshandlingar som en potential för att forma ele-
vernas medvetande. Hon visar i en av sina studier (Runesson, 1999) 
hur olika lärare formar olika undervisningsobjekt när de undervisar 
sina elever om samma matematiska innehåll. I studien deltog fem 
lärare som undervisar om tal i bråkform i åk 6 eller 7. Varje lärares 
undervisning har följts och ljudbandats under fem på varandra föl-
jande lektioner. Före och efter den observerade undervisningen har 
samtliga lärare intervjuats. Genom att analysera på vilket sätt inne-
hållet framställs och vilka aspekter som lyfts fram i detta innehåll 
identifierar Runesson tre sätt som lärarna använder för att presentera 
ett matematiskt innehåll. Det första sättet innebär att lärarna fokuserar 
på det rätta svaret och det rätta sättet, vilket leder till att elevernas svar 
på vissa frågor som läraren ställer beröms eller avvisas. Det andra 
sättet innebär att lösningsmetoderna och presentationen av innehållet 
görs på ett systematiskt sätt. Detta leder till att eleverna får vissa 
strukturer och principer som ligger till grund för deras arbete med 
olika uppgifter. Det tredje sättet utgörs av att lärarna tar elevernas 
responser på framställningen av innehållet som utgångspunkt. Ett an-
nat resultat som Runesson kommer fram till är att undervisningen ser 
helt olika ut trots att lärarna undervisar om samma innehåll, använder i 
stort sett samma läromedel och samtalar med sina elever om samma 
uppgifter. Detta i sin tur leder till att eleverna kan få helt olika upp-
fattningar om det behandlade innehållet. En förklaring till detta är att 
lärarna fokuserar på olika aspekter i framställningen av innehållet och 
att eleverna på så sätt erbjuds olika aspekter av detta innehåll. Det som 
enligt Runesson spelar en avgörande roll för elevernas lärande är hur 
lärarna presenterar samtidiga variationer i innehållets kritiska aspek-
ter. Runesson (1999) studerar inte elevernas eller lärarnas erfarande 
eller förståelse av undervisningsinnehållet. Det är ”innebörder av tal i 
bråk- och procentform, så som de uttrycks av läraren då hon kommu-
nicerar begreppet till eleverna” (s. 112) som är studiens objekt.  

Runesson och Mok (2004) poängterar att variationen som framträ-
der i en aspekt av innehållet som fokuseras i undervisningen är avgö-
rande för elevernas lärande. Med andra ord är det inte tillräckligt att 
enbart fokusera på vissa aspekter, utan det krävs även att en samtidig 
variation konstitueras i dessa aspekter: ”So, what is varying, what is 
invariant, and what is varying at the same time are important for what 
is possible to learn” (s. 86). Marton, Runesson och Tsui (2004) har 
utifrån olika studier identifierat fyra variationsmönster som framträder 
i konstitueringen av ett innehåll: variation genom kontrast (för att veta 
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vad något är måste individen erfara något annat att jämföra med), ge-
neralisering (det finns varierande former av samma sak), separation 
(man håller en aspekt invariant och varierar andra aspekter) och fusion 
(flera kritiska aspekter måste sammanföras i erfarandet).  

Emanuelsson (2001) har som fokus att undersöka ”variationen i 
hur lärarens frågor i klassrummet öppnar elevernas möjligheter att se, 
förstå, uppfatta, erfara elevernas sätt att förstå inom matematik och 
naturvetenskap” (s. 7). Han utgår från variation eller variation i erfa-
rande för att söka djupare insikter beträffande lärande. Resultatet visar 
bland annat att lärare i behandlingen av innehållet fokuserar på proce-
durer, vilket leder till svårigheter i att se skillnaderna i elevernas för-
ståelse av matematiken. Emanuelsson (2001) förklarar detta på föl-
jande sätt: 

I matematik dominerar istället möjligheterna att bedöma elever-
nas kunnande i termer av rätt respektive fel svar eller lösnings-
metod. Sämre är möjligheterna att avgöra hur eleverna förstår 
den matematik de hanterar. Lärarna har relativt små möjligheter 
att bedöma elevernas kunnande när det gäller att presentera eller 
argumentera för en ståndpunkt, ett resonemang eller en lös-
ningsmetod i matematik. (s. 210) 

Emanuelssons (2001) resultat lyfter fram en viktig aspekt som har att 
göra med lärarnas syn på kunskap, nämligen att det är svaret eller 
lösningsmetoden i matematik som utvärderas av lärarna. Det vikti-
gaste resultatet av denna studie är att det är möjligt att få reda på nå-
gons sätt av att förstå någonting om detta någonting behålls invariant 
och kunnandets akt varierar i relation till de invarianta aspekterna av 
kunnande.  

För att komma till det rätta svaret använder sig läraren av vad tidi-
gare forskning ofta kallat ”lotsning”. Lundgrens (1979) och Kilborns 
studier (1979) inom PUMP-projektet lyfter fram begreppet lotsning 
som betyder att läraren forcerar fram ett korrekt svar från eleven trots 
att han eller hon egentligen inte skapat någon förståelse för problemet 
i uppgiften. Lotsning kan även bero på att läraren vill dölja sin egen 
osäkerhet kring undervisningsinnehållet. Säljö (2000) anser att genom 
lotsning tas tankehinder hos eleven bort av läraren, istället för att lära-
ren vägleder eleven genom problemet. Löwing (2004) beskriver en typ 
av lotsning där läraren talar med en grupp elever som om de vore en 
individ. Löwing anser att detta får till följd att elever såväl som lärare 
tror att eleverna har skapat förståelse vilket i själva verket inte stäm-
mer. Carlgren och Marton (2001) argumenterar att ur lärarperspektiv 
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fungerar lotsningen både som ett sätt att undervisa och som ett sätt att 
hålla elevernas uppmärksamhet upp. De hävdar att 

ur ett (konstruktivistiskt) inlärningspsykologiskt perspektiv … 
har lotsningen emellertid uppfattats som ett fenomen som hind-
rar elevernas förståelse och främst är ett uttryck för en felaktig 
kunskapssyn. En sådan ”didaktisk” förståelse av lotsningen 
missar att den är ett uttryck för att få ihop lärararbetets intentio-
nella och betingade sidor. (s. 77-78)   

Holmqvist, Lövdahl och Strömberg (2006) presenterar i sin studie ett 
försök att förstå hur eleverna lär sig skillnaden mellan funktioner och 
ekvationer. För att göra detta planerar författarna tillsammans med 
samtliga undervisande lärare tre lektioner. Den första lektionen hade 
som syfte att eleverna skall lära sig att ett ekvationssystem ”har en 
exakt lösning, medan en kontinuerlig funktion har en graf som lösning 
[sic!]” (s. 112). Den andra lektionen betonar ”skillnaden mellan en 
kurva och två korsande linjer” (s. 117). Den tredje lektionen fokuserar 
på att ”en graf är uppbyggd av oändligt många punkter” (s. 124). För-
fattarna identifierar ”negativa tal, algebraisk förståelse samt hantering 
av koordinatsystem” (s. 137) som kritiska aspekter i elevernas förstå-
else av skillnaden mellan funktioner och ekvationer. Dessutom påpe-
kas betydelsen av att eleverna utvecklar sin förståelse av att en funk-
tions graf består av oändligt många punkter. Ett annat resultat som 
författarna kommer fram till är att användningen av olika representa-
tioner av en funktion ökar elevernas förståelse av relationen mellan 
funktionens algebraiska och grafiska representation, vilket även andra 
forskare har pekat på (se t.ex. Moschkovich m.fl., 1993; Schwartz & 
Yerushalmy, 1992).  

Flera studier genomförda ur ett variationsteoretiskt perspektiv (se 
t.ex. Marton m.fl., 2004; Marton & Morris, 2002) har visat att de 
mönster av variation som konstitueras i undervisningen återspeglas i 
det som eleverna faktiskt lär sig. Forskningsresultat som presenteras i 
detta avsnitt visar att frågor som avser analysen av ett matematiskt 
innehåll har som gemensamt drag att identifiera det som framställs i 
klassrummet som mönster av variation. Det är detta antagande som 
utgör denna studies utgångspunkt och som kommer att presenteras i 
nästa kapitel i relation till hur analysen av det empiriska materialet har 
genomförts. 
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Sammanfattning 

I matematikdidaktisk forskning har övergången från process till objekt 
när det gäller algebra och funktionslära studerats. I denna övergång 
har forskare identifierat olika svårigheter i elevernas lärande. Dessa 
svårigheter avser likhetstecknet, ekvivalenta uttryck och funktionens 
tillordningsregel. Olika studier visar att svårigheter med funktionsbe-
greppet kan övervinnas om man använder sig av multipla representa-
tioner eller om man fokuserar på funktionens egenskaper. Dessutom 
visar forskningsresultat att en funktion i den algebraiska representa-
tionen framträder som process medan den grafiska representationen 
framträder som objekt i en funktion. Trots omfattande kunskap som vi 
får utifrån detta perspektiv finns det fortfarande begränsad kunskap 
om vad som krävs för att eleverna ska utveckla vissa förmågor för att 
vara kompetenta brukare av begreppen ekvation och funktion.  

Att göra generaliseringar i matematik understryks av många fors-
kare som viktigt för utvecklingen av det matematiska tänkandet. Ut-
ifrån olika teoretiska perspektiv kommer forskare fram till att en avgö-
rande faktor för att göra generaliseringar i algebra och funktionslära är 
strukturen i exempelvis begreppen funktion och ekvation. Dock an-
vänds begreppet struktur på olika sätt och med olika innebörder inom 
den matematikdidaktiska forskningen, såsom Hoch och Dreyfus 
(2004) och Radford (2006) påpekar. Det finns forskare som hävdar att 
generaliseringsprocessen äger rum genom identifiering av vad som är 
invariant i speciella fall och därefter fokusera på dessa invarianta 
egenskaper för att upptäcka mönster och göra generaliseringar. Det 
har påpekats (se t.ex. Dörfler, 1991) att denna identifikation är svår att 
göra i en undervisningssituation. Forskare delar in användningen av 
symboler i algebra utifrån olika kriterier. Sfard och Linchevski (1994) 
använder denna indelning för att identifiera den historiska och episte-
mologiska utvecklingen av algebra, Küchemann (1981) indelar ele-
vernas svar i klasser, Usiskin (1988) länkar användningen av symboler 
till avsikten med algebra och Ursini och Trigueros (1997) identifierar 
och indelar algebraiska färdigheter i klasser. 

Forskare som har haft studium av epistemologiska hinder eller 
uppfattningar om begreppet ekvation och funktion som huvudfrågor 
visar ett antal svårigheter som kopplas till övergången från aritmetik 
till algebra, ekvivalensen av algebraiska uttryck och termerna som 
förekommer i ett algebraiskt uttryck. Dessutom visar ett par nyligen 
utkomna avhandlingar (Attorps 2006; Hansson, 2006) att blivande 
lärare har svårt att urskilja begreppet funktion från begreppet ekvation.  
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Forskare som har fokuserat på att studera innehållsrelaterade frågor 
i matematik och som har en variationsteoretisk ansats som utgångs-
punkt lyfter fram att variation, urskiljning och samtidighet är begrepp 
som är centrala i denna ansats. Dessutom visar forskarnas resultat att 
de mönster av variation som konstitueras i undervisningen återspeglas 
i det som eleverna lär sig.  
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Kapitel 4 – Teoretiska utgångspunkter  

Syftet med det här kapitlet är att presentera det teoretiska ställningsta-
gande, nämligen variationsteorin, som har väglett analysen av insam-
lad data. Med andra ord kommer fokus att ligga på att presentera de 
begrepp som har möjliggjort analysen av det erbjudna och det erfarna 
innehållet i klassrummet. Den teoretiska referensramen var inte given 
på förhand utan den har successivt avgränsats under analysen av data i 
både pilot- och huvudstudien och i konsekvens med studiens syfte.  

4.1 Att erfara ett innehåll  

Jag har som forskningsansats valt ett teoretiskt perspektiv som ger mig 
möjlighet att analysera, förstå och beskriva såväl innehållet som pre-
senteras i undervisningen som elevernas lärande med ett övergripande 
teoretiskt ramverk. Forskningsansatsen har beskrivits av Marton och 
Booth (1997), Bowden och Marton (1998), Marton och Tsui (2004) 
och betecknas av Runesson (1999) som ”variationsteori för lärande” 
eller kortare ”variationsteori”. Variationsteorin är en vidareutveckling 
av fenomenografin (Marton, 1981). Fenomenografin beskrivs av bland 
andra Kroksmark (1987) som en forskningsansats inom främst peda-
gogisk och didaktisk forskning som är relaterad till människors upp-
fattningar i en viss situation där det uppfattade innehållet är det cen-
trala. Den fenomenografiska forskningsansatsen är starkt kopplad till 
forskning om lärande. Resultat från fenomenografisk forskning be-
skriver olika sätt på vilka studenter och elever förstår och lär vissa 
centrala ämnesmässiga begrepp (t.ex. bråktal), samt att en viss typ av 
förståelse kan nås genom att medvetet variera (eller inte variera) 
aspekter som är relevanta för just denna förståelse. Pang (2003) har 
visat att undervisning som är baserad på fenomenografisk forskning 
av denna typ, det vill säga med en meningsfylld variation i olika di-
mensioner, kan förbättra antalet studenter som förstår begrepp på det 
av läraren önskade sättet. Han argumenterar dessutom att det centrala i 
utvecklingen av variationsteorin från fenomenografin är att det är en 
teori om undervisning som gör det möjligt att dels analysera det be-
handlade innehållet, dels indikera på vilket sätt undervisningen kan 
bidra till att förbättra lärandet av ett specifikt innehåll (se även Marton 
m.fl., 2004). 

Variationsteorin intresserar sig för människors skilda sätt att erfara 
ett innehåll, en aktivitet eller ett fält i konkreta situationer. Erfarande-
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begreppet är ett av variationsteorins mest centrala begrepp genom att 
det ger en speciell och komplex innebörd åt lärandebegreppet. Marton 
och Booth (1997) definierar begreppet erfarande som det sätt på vilket 
medvetandet är strukturerat och organiserat i ett specifikt ögonblick. I 
och med att några aspekter blir urskiljda och utgör fokus i en persons 
medvetande, medan andra blir tagna för givna eller inte blir urskiljda 
alls, är det möjligt att relatera erfarandet till medvetandet. En förut-
sättning för att urskilja vissa aspekter är att skapa en potentiell varia-
tion i erfarandet. Eftersom urskiljning förutsätter variation i olika 
aspekter kan erfarande beskrivas som mönster av dimensioner av vari-
ation. Hittills kan vi konstatera att begreppet erfarande är starkt kopp-
lat med begreppen aspekt, urskiljning och variation. Det är dessa be-
grepp som kommer att förklaras nedan i relation till det innehåll som 
analyseras i min studie.  

Med en aspekt menas här en föreliggande eller potentiell enskild-
het (till exempel jag ser en x2-koefficient i en andragradsfunktion eller 
jag kontrollerar om det möjligen finns en x2-koefficient i en andra-
gradsfunktion). Jag kan uppfatta aspekten x2-koefficient mot bakgrund 
av en dimension av variation (x2-koefficienten kan varieras genom att 
välja positiva och negativa tal). Om jag ser eller tänker på en viss and-
ragradsfunktion är dess x2-koefficient en aspekt av funktionen i fråga. 
Aspekt har Marton m.fl. (2004) förklarat som ett värde i en dimension 
av variation, vilket i det ovan presenterade exemplet är andragrads-
funktionens x2-koefficient. 

Enligt Marton och Booth (1997) möjliggörs urskiljning genom att 
vissa aspekter varierar medan andra aspekter förblir invarianta. 
Runesson (1999), Emanuelsson (2001) och Marton, Runesson och 
Tsui (2004) använder sig av olika exempel för att beskriva olika sätt 
att skapa en potentiell variation i erfarandet (kontrast, generalisering, 
separation och fusion) och variationens betydelse för det vi erfar, de 
aspekter av ett innehåll som kan urskiljas och deras betydelse för det 
som är möjligt att lära sig. Urskiljning av en aspekt sker mot bakgrund 
av att denna utgör en variation i exempelvis lärarnas och/eller elever-
nas sätt att erfara olika fenomen. Till exempel måste vissa aspekter 
urskiljas mot bakgrund av att de kan variera för att eleverna ska kunna 
uppfatta vad som menas med en andragradsfunktions egenskaper, det 
vill säga extrempunkt, symmetrilinje och nollställen. Frågan är vilka 
aspekter som ska variera och på vilket sätt för att dessa egenskaper ska 
bli urskiljda? För att läsaren ska förstå komplexiteten i svaret på denna 
fråga har jag valt att ta följande grafiska representationer som ut-
gångspunkt i mitt resonemang: 
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Figur 4.1. Andragradsfunktioners egenskaper. 

I Figur 4.1 (A) representeras två andragradsfunktioner som har en 
maximi- och en minimipunkt som extrempunkter men samma sym-
metrilinje och nollställen. I (B) har andragradsfunktionerna en mini-
mipunkt som extrempunkt, olika i de båda fallen, men samma sym-
metrilinje och nollställen. I (C) har andragradsfunktionerna en mini-
mipunkt som extrempunkt, men såväl extrempunkter som nollställen 
och symmetrilinjer är olika. Genom att bara studera funktionernas 
egenskaper grafiskt kan endast konstateras att det finns vissa skillna-
der mellan hur dessa egenskaper framträder i olika situationer. För att 
analysera de aspekter som avgör dessa skillnader presenteras i Tabell 
4.1 relationen mellan funktionens grafiska representationer och deras 
algebraiska representationer.  

Tabell 4.1.  Andragradsfunktioner grafiska och algebraiska 
 representationer. 

Nr.  

  
Andragradsfunktioner – 

algebraisk representation 
 

  
Andragradsfunktioner – 
grafisk representation 

 
 

1. 
 

f(x) =    x2 –  6x – 2 
 

2.  g(x) = – x2 +  6x + 2 
 

 

 
I F igur 4.1 (A) 

 

3.  h(x) =   x2 +  6x + 2  
4.  p(x) = 2x2 +12x + 4 

 
 

                  (B) 

3.  h(x) =   x2 +  6x + 2  
5.  s(x) =    x2 –  6x + 2 

 
 

                  (C) 

 
 

Dessa funktioner har samma definitionsmängd och värdemängd, näm-
ligen alla reella tal. Skillnaden mellan funktionerna som presenteras i 
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Tabell 4.1 utgörs av parametrarna som bildar funktionens tillordnings-
regel, nämligen x2-koefficienten, x-koefficienten och konstanttermen. 
Dessa parametrar varierar från att vara positiva tal till att vara negativa 
tal. Beroende på vilka parametrar man fokuserar på är det möjligt att 
urskilja olika egenskaper av en andragradsfunktion.  

Parametrarna som bildar funktionerna 1 och 2 har samma värden 
men olika tecken. Trots detta är det bara en av funktionens egenskaper 
som varierar, nämligen extrempunkten. Variationen i extrempunktens 
karaktär, nämligen att vara en maximi- eller minimipunkt, beror en-
bart på variationen av andragradsekvationens x2-koefficient. I funktio-
nerna 1 och 2 framträder en variation i parametrarna som konstituerar 
dessa funktioner genom kontrast. Denna variation gör det möjligt att 
urskilja andragradsfunktionernas extrempunkter mot bakgrund av att 
nollställen och symmetrilinje är invarianta. I Figur 4.1 (B) represente-
ras graferna för funktionerna 3 och 4. Dessa funktioner skiljer sig i 
och med att parametrarna i funktion 3 har multiplicerats med talet 2 
men alla parametrar antar positiva värden. Trots dessa skillnader är 
det enbart funktionens minsta värde som varierar, det vill säga en 
aspekt i andragradsfunktionens extrempunkt, nämligen y-koordinaten. 
I Figur 4.1 (C) representeras graferna till funktionerna 3 och 5. Denna 
gång består skillnaden mellan dessa funktioner av andragradsfunktio-
nens x-koefficient. Denna skillnad leder till att två av andragradsfunk-
tionens egenskaper varierar samtidigt, nämligen symmetrilinjen och 
nollställena. Dessutom varierar extrempunktens x-koordinat. Den in-
varianta aspekten är i detta fall extrempunktens y-koordinat. Genom 
att variera vissa parametrar i andragradsuttrycket som bildar funktio-
nens tillordningsregel skapas möjligheter att urskilja andragradsfunk-
tionens egenskaper. 

Om eleverna i framställningen av innehållet i klassrummet i ex-
emplet ovan har möjlighet att erfara sättet på vilket en variation i 
x2-koefficienten relateras till en variation i andragradsfunktionens ex-
trempunkt, är denna variation explicit. Om eleverna däremot lägger 
märke till att en andragradsfunktions extrempunkt är en minimi- eller 
maximipunkt, är variationen implicit och har en tidigare upplevd vari-
ation som grund. Oavsett om denna variation görs implicit eller expli-
cit är det väsentliga att x2-koefficientens förhållande till noll, det vill 
säga att vara mindre eller större än noll, kan vara en kritisk aspekt för 
elevernas förståelse av begreppet extrempunkt. Med en kritisk aspekt 
menas här en aspekt som är nödvändig för att exempelvis förstå vad 
som menas med andragradsfunktionens extrempunkt. Dessutom an-
vänds en kritisk aspekt för att markera de aspekter som urskiljs av 
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eleverna i erfarandet av exempelvis andragradsfunktioner och andra-
gradsekvationer. 

Erfarandebegreppet, såsom det används inom variationsteorin, in-
kluderar en strukturell och en referentiell aspekt, det vill säga struktur 
och mening. De två aspekterna är dialektiskt sammanflätade vilket 
innebär att struktur förutsätter mening och tvärtom. Detta uttrycks av 
Marton och Booth (1997) på följande sätt: 

Structure presupposes meaning, and at the same time meaning 
presupposes structure. The two aspects, meaning and structure, 
are dialectically intertwined and occur simultaneously when we 
experience something. (s. 87) 

Enligt Bowden och Marton (1998) innebär att erfara något att urskilja 
detta något från det sammanhang som det ingår i och att urskilja delar 
av det vi erfar samt att relatera dessa delar till varandra och till helhe-
ten, men att erfara något är också att erfara en innebörd eller mening. 
Ett särskilt sätt att erfara någonting motsvarar en kombination av de 
relaterade aspekter som samtidigt är närvarande i en persons fokuse-
rade medvetande. Erfarandet utgörs därmed av en intern relation mel-
lan personen och världen.  

Så, att exempelvis erfara en andragradsfunktion kan innebära att lä-
rare och/eller elever urskiljer denna funktion från det sammanhang 
som den ingår i och relaterar den till det sammanhanget eller andra 
sammanhang som till exempel vad en andragradsfunktion som helhet 
handlar om, olika delar inom helheten och uppgifter varigenom dessa 
belyses. Ett exempel är funktionen f(x) = 2x2 – 12x + 4 som ingår i det 
matematiska sammanhang som kallas funktioner. Att urskilja att 
denna funktion är en andragradsfunktion och inte en förstagradsfunk-
tion, till exempel f(x) = – 12x + 4, innebär att urskilja att en x2-term 
framträder i en andragradsfunktion. Om läraren och/eller eleven foku-
serar på aspekten x2-term, öppnas det upp en variation i medvetandet 
som gör det möjligt att urskilja en andragradsfunktion från en första-
gradsfunktion. Andragradsfunktionen som helhet handlar om en av-
bildningsregel som kopplar ihop ett tal (argument) som tillhör funk-
tionens definitionsmängd med ett annat tal (funktionens värde) som 
tillhör funktionens värdemängd. Denna avbildningsregel kan beteck-
nas med f, g eller h och så vidare. Här är det inte själva beteckningen 
som är intressant, utan att meningen med dessa olika beteckningar är 
att representera olika avbildningsregler som har olika strukturer. De-
larna som konstituerar en andragradsfunktion är dels funktionens defi-
nitionsmängd, värdemängd och avbildningsregel som representeras av 
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ett uttryck av andra graden, dels andragradsfunktionens egenskaper, 
nämligen extrempunkt, symmetrilinje och nollställen. Genom att and-
ragradsfunktionens olika delar urskiljs samt relateras till varandra får 
andragradsfunktionen en viss mening. Som tidigare betonats, mening 
förutsätter struktur och tvärtom. 

För att urskilja aspekter måste variation erfaras. Sättet som denna 
variation erfars på studeras i min studie i relation till undervisningen 
som äger rum i klassrummet. Variationen kan erfaras genom synkron 
eller diakron simultanitet. En synkron simultanitet innebär att man 
erfar variation vid samma tidpunkt, medan en diakron simultanitet 
innebär att man relaterar till tidigare erfaren variation. I analysen av 
det empiriska materialet i min studie har både synkron och diakron 
simultanitet visat sig. Detta innebär att analysen inte enbart beaktar 
innehåll som framställs under en lektion utan även innehåll som fram-
ställs under flera lektioner. En utgångspunkt i analysen av det erfarna 
innehållet i klassrumspraktiken är att variationen i lärares och elevers 
sätt att erfara olika situationer och fenomen återspeglar skillnader i de 
aspekter av dessa situationer och fenomen som urskiljs och samtidigt 
är fokuserade i medvetandet. En annan utgångspunkt är att undervis-
ning och lärande är intimt sammanbundna med varandra och att stu-
dera undervisning i relation till elevernas lärande med fokus på inne-
håll kan göras med utgångspunkt i erfaranden som lärare och elever 
går igenom tillsammans. 

4.2 Lärande och undervisning 

Inom variationsteorin förstås undervisningen som ”den interaktion 
mellan lärare och elever där lärarens och elevens medvetande möts i 
det för båda parter gemensamma undervisningsobjektet” (Runesson, 
1999, s. 20). Undervisningsobjekt refererar här till ett specifikt inne-
håll. I en undervisningssituation ger lärares handlingar uttryck för ett 
sätt att erfara undervisning. Dessa handlingar kan analytiskt studeras 
med utgångspunkt i de dimensioner av variation som öppnas upp eller 
begränsas i lärares undervisning. Att öppna upp en dimension av vari-
ation innebär att man fokuserar på vissa aspekter som är knutna till 
exempelvis en andragradsfunktions delar samt deras relation till var-
andra och till helheten. Om man framställer andragradsfunktionerna 3 
och 4 i klassrummet (se Tabell 4.1 och (B) i Figur 4.1), framträder 
samtidigt en variation i x2-koefficienten, x-koefficienten och kon-
stanttermen, det vill säga att andragradsfunktionernas struktur varie-
rar. Trots denna variation har, såsom tidigare nämnts, andragrads-
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funktionerna 3 och 4 samma symmetrilinje och nollställen och ex-
trempunkten har samma karaktär. Med andra ord behålls andragrads-
funktionernas egenskaper invarianta. Om läraren fokuserar på att lyfta 
fram relationen mellan en andragradsfunktions minimipunkt och dess 
symmetrilinje, är det möjligt för eleverna att erfara variationen i en 
andragradsfunktions parametrar. På så sätt är det möjligt att urskilja 
att en andragradsfunktions minimipunkt alltid befinner sig på symme-
trilinjen trots variationen i andragradsfunktionens struktur, det vill 
säga en variation i hur delarna (andragradsfunktions parametrar) rela-
teras till helheten (andragradsfunktionen). Om läraren däremot enbart 
fokuserar på att en andragradsfunktions extrempunkt befinner sig på 
symmetrilinjen oavsett om den är en maximipunkt eller en minimi-
punkt, är den erfarna variationen otillräcklig. Eleverna behöver samti-
digt erfara andragradsfunktioner som 1, 2 och 4 (se Tabell 4.1) för att 
urskilja detta fenomen. 

Inom variationsteorin betraktas lärandets hur- och vad-aspekter 
som en entitet med utgångspunkt i att undervisningen alltid är under-
visning om ”något”29. Lite förenklat innebär detta att det oavsett vil-
ken metod man använder för undervisningen är möjligt att utveckla 
vissa kvaliteter i lärandet genom att inrikta undervisningen till att ha 
en relevansstruktur och skapa dimensioner av variation i vissa aspek-
ter som konstituerar ett specifikt innehåll. Situationens relevans-
struktur definieras som 

the way in which a particular experience relates the personal 
context and the way in which the personal context is making 
certain aspects of the particular situation appear more important 
than others, making them come to the fore, while others remain 
in the background. (Bowden & Marton, 1998, s. 38) 

Att bygga en relevansstruktur innebär att läraren bör anordna situatio-
ner för lärandet, där eleverna har möjlighet att möta nya matematiska 
begrepp som exempelvis andragradsekvationer och andragradsfunk-
tioner. I Marton och Booth (1997) ges flera exempel på hur man kan 
bygga en relevansstruktur i undervisningen. I min studie analyseras de 
anordnade situationerna för lärande genom att urskilja hur man arbetar 
i klassrummet. 

Säljö (1979) visar på fem olika kategorier av föreställningar om 
kunskap och lärande. Marton, Beaty och Dall’Alba (1993) har i en 

                                                 
29 Med ”något” menas här ett specifikt innehåll som är åtskilt från ”något 

annat”. 
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fenomenografisk studie byggt vidare på Säljös resultat, genom att 
precisera vad som karakteriserar de fem olika sätten att uppfatta 
lärande, och beskriver ytterliggare en kategori som de funnit. De sex 
kategorierna kan sammanfattas på följande sätt: (1) att utöka sin kun-
skap genom att få fler kunskapsbitar; (2) att memorera och reprodu-
cera, det vill säga att ta in och lagra fakta genom att till exempel re-
petera inför ett prov; (3) tillämpning genom att återfinna, anpassa och 
använda det som lärts; (4) förståelse genom att man ser något på ett 
visst sätt vilket leder till att skapa nya föreställningar; (5) att se något 
på ett annat sätt, det vill säga att förändra sitt sätt att tänka om något 
genom att ha fått mer kunskap eller genom att generalisera kunskap 
från ett område till ett annat; (6) att förändras som person genom att 
förändra sin självuppfattning. Skillnaden mellan de tre första och de 
tre senare uppfattningarna om lärande ligger i de lärandes möjligheter 
att skapa ny mening eller inte. 

Lärandet innebär i ett variationsteoretiskt perspektiv en förändring 
av exempelvis elevernas förmåga att erfara en andragradsekvation på 
ett särskilt sätt, det vill säga en förändring i medvetandets struktur. 
Erfarandet är relaterat till medvetandet på så sätt att någon eller några 
aspekter blir urskiljda och utgör fokus i elevernas medvetande, medan 
andra inte blir urskiljda alls. Detta medför att eleverna öppnar eller 
begränsar variationer i sitt tillvägagångssätt när de löser olika uppgif-
ter. Enligt Marton (1999) är variation sine qua non med lärandet. Att 
studera lärandet ur ett variationsteoretiskt perspektiv innebär att utgå 
från att analysera olika sätt på vilka man exempelvis erfar en andra-
gradsfunktion och en andragradsekvation som en funktion av de 
aspekter, delar och helheter som eleverna urskiljer när de löser olika 
uppgifter samt hur dessa aspekter och delar relateras till varandra och 
till helheten. I denna analys förutsätter närvaron av en viss aspekt i 
elevernas tillvägagångssätt att det finns en dimension av variation som 
motsvarar den aspekten. 

4.3 Det avsedda, erbjudna och erfarna lärandeobjektet 

Fokus i denna studie är, som tidigare nämnts, att analysera relationen 
mellan framställningen av innehåll avseende andragradsekvationer 
och andragradsfunktioner och elevernas lärande av detsamma. Denna 
relation kan förstås, analyseras och beskrivas med utgångspunkt i vad 
det är i innehållet som erbjuds eller framställs i klassrummet och ele-
vernas erfarande av samma innehåll, det vill säga vad som är möjligt 
för eleverna att erfara som variation och vad de erfar. Innehållet väljs 
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med utgångspunkt i kursplaner och behandlas av läraren förhopp-
ningsvis med syftet att få eleverna att lära sig något. Det innehåll som 
konstitueras i klassrummet mellan lärare och elev, benämns som 
lärandeobjekt eller objekt för lärande. Ett objekt för lärande kommer 
till uttryck när läraren framställer olika matematiska begrepp i hela 
klassen, i individuella samtal med eleverna eller när eleverna ställer 
vissa frågor. Ett lärandeobjekt definieras som ”a capability” (förmåga) 
och består av en generell och en specifik aspekt: 

The general aspect has to do with the nature of the capability, 
such as remembering, discerning, interpreting, grasping, or 
viewing, that is, the acts of learning carried out. The specific 
aspect has to do with the thing or subject on which these acts 
are carried out, such as formulas, engineering problems, simul-
taneous equations. (Marton, Runesson & Tsui, 2004, s. 4) 

Dessa förmågor som handlar om elevernas lärande ligger till grund för 
lärarnas handlingar. Det finns en dialektisk sammanflätning mellan 
lärandeobjekt och förmåga som innebär att ett lärandeobjekt består av 
ett indirekt lärandeobjekt som kopplas till en typ av förmåga som ele-
ven försöker utveckla (minnas, urskilja, förstå, använda, komma fram 
till och så vidare) och ett direkt lärandeobjekt som förstås som det 
innehåll man lär sig. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv kan 
objektet för lärande analyseras ur tre perspektiv, nämligen det avsedda 
(intended), det erbjudna (enacted) och det erfarna (lived) lärandeob-
jektet. Figur 4.2 återger i visuell form dessa tre perspektiv. 

 
Erbjudet lärandeobjekt Erfaret lärandeobjekt 

direkt direkt 

Avsett lärandeobjekt 

direkt indirekt indirekt indirekt 
 

Figur 4.2. Tre perspektiv för att analysera objekten för lärandet. 

Det avsedda lärandeobjektet refererar till vad det är i innehållet som 
eleverna ska lära sig och som är tänkt att behandlas i klassrummet. 
Det lärarna tänker behandla i klassrummet synliggörs i min studie dels 
i lärarnas gemensamma planering av innehållet i matematikkurs B, 
dels i vad läraren säger vid lektionens inledning. Om läraren till ex-
empel säger: ”Idag ska vi lösa några andragradsekvationer”, är det 
avsedda lärandeobjektet andragradsekvationer. Analysen av lärande-
objektet ur detta perspektiv har i min studie fokuserat på att identifiera 



 82 

de situationer som skapas i klassrummet och som ger upphov till ge-
staltningen av objektet för lärande. Utgångspunkten i denna analys var 
att erfarandet av objektet för lärande skapas i en situation som ger 
undervisningen en relevansstruktur. I analysen har skillnader mellan 
de skapade lärandesituationerna i de två observerade klasserna identi-
fierats. Dessa skillnader avspeglas i det använda arbetssättet i klass-
rummet. Resultaten av analysen kommer att presenteras i kapitel 6 och 
utgör en bakgrund för presentationen av det erbjudna och det erfarna 
objektet för lärande. Det som läraren avser att innehållet ska handla 
om kan vara skilt från det som egentligen erbjuds eleverna. 

Innehållet som framställs i klassrummet kallas det erbjudna läran-
deobjektet (the enacted object of learning) och är  

the researcher’s description of whether, to what extent and in 
what forms, the necessary conditions of a particular object of 
learning appear in a certain setting. (Marton, Runesson & Tsui, 
2004, s. 24)  

Analysen har haft som utgångspunkt att identifiera vilka variationer 
som iscensätts när lärarna framställer ett innehåll och har genomförts i 
fyra steg. Första steget var att avgränsa lärandeobjekten andragrads-
ekvationer och andragradsfunktioner från andra innehåll som lärarna 
presenterade under matematikkurs B (Steg 1). Nästa steg var att ur-
skilja de fokuserade och icke-fokuserade aspekterna inom varje läran-
deobjekt (Steg 2). Därefter analyserade jag i vilka aspekter av varje 
lärandeobjekt som samtidiga variationer framträtt och vilka mönster 
av dimensioner av variation som kunde identifieras i framställningen 
av varje lärandeobjekt (Steg 3). Efter detta analyserade jag relatio-
nerna mellan olika mönster inom varje lärandeobjekt och från ett 
lärandeobjekt till ett annat (Steg 4). 

Det som erbjuds eleverna att lära sig behöver inte vara detsamma 
som det de lär sig, det vill säga att det erfarna objektet för lärande inte 
nödvändigtvis är identiskt med det erbjudna lärandeobjektet. Det 
lärandeobjekt som erfars av eleverna kallas det erfarna lärandeobjektet 
(the lived object of learning) och analyseras i min studie med ut-
gångspunkt i elevernas tillvägagångssätt när de har löst olika uppgif-
ter. Analysen har fokuserat på att identifiera de aspekter som skiljer 
elevernas tillvägagångssätt när de löser samma uppgift. Detta var 
möjligt eftersom det finns elever som inte klarar av att urskilja alla 
aspekter som konstituerar ett lärandeobjekt, vilket även Marton och 
Booth (1997) understryker. Däremot kan eleven urskilja vissa aspekter 
som fokuseras och relateras till varandra och till helheten på ett visst 
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sätt. Dessa aspekter är inte nödvändigtvis kritiska för elevernas 
lärande utan fokuserar på de aspekter som eleverna urskiljer i sina 
tillvägagångssätt. Det var i dessa aspekter som jag kunde observera 
och analysera dimensioner av variation. Genom att analysera skillna-
derna mellan olika dimensioner av variation och lärandeobjektens 
strukturer kunde jag identifiera de kritiska aspekterna i elevernas 
lärande, det vill säga de aspekter som gör att eleverna förstår me-
ningen med lärandeobjekten på olika sätt. Det innebär att de urskilt 
andra eller fler aspekter samtidigt som de relateras till delar och hel-
heten på andra sätt än inom matematiken avsedda. Eftersom de er-
bjudna och de erfarna objekten för lärande i klassrummets komplexa 
miljö analyseras i min studie, det vill säga när läraren framställer ett 
innehåll, när eleven ställer frågor till lärare individuellt eller vid lära-
rens framställning av innehållet och elevernas skriftliga prov, har be-
hovet av att urskilja vad som erbjuds och erfars i klassrummet varit 
centralt. Som erbjudet lärandeobjekt har lärarnas framställning av 
innehållet samt samtalen som äger rum mellan lärare och elev när 
eleven ställer individuella frågor till läraren eller när innehållet fram-
ställs i klassrummet analyserats. Att dessa samtal har behandlats som 
erbjudet lärandeobjekt beror på att det erbjudna objektet i samtalen 
skapas av elever och lärare tillsammans. Som erfaret lärandeobjekt har 
elevernas prov och samtalen som äger rum mellan elever när de löser 
en viss uppgift eller mellan lärare och en elev analyserats. I dessa situ-
ationer ger eleverna uttryck för vilka aspekter av objektet för lärande 
som urskilts samtidigt eller som inte alls urskiljs, det vill säga hur de 
uppfattar objektet för lärande och vilken mening som tillskrivs 
objektet. 

För att analysera samband och relationer mellan delarna som ele-
verna urskiljer och som ingår i konstitueringen av ett lärandeobjekt 
samt hur dessa delar relateras till lärandeobjektet, det vill säga att 
analysera meningen med lärandeobjekten såsom den erfars av ele-
verna, använde jag mig av följande tillvägagångssätt som exemplifie-
ras med hjälp av den uppgift som presenterades i avsnitt 2.4. Jag på-
minner läsaren om att följande andragradsfunktion behandlas i denna 
uppgift: h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2. En fråga som ställs är att hitta de 
t-värden för vilka funktionens värde är lika med 10. Den andra frågan 
var att ta reda på andragradsfunktionens största värde. Detta innebär 
att variationen i de aspekter som konstituerar en andragradsfunktion 
och en andragradsekvation samt relationen mellan dessa aspekter, 
delar och helheten har analyserats i elevernas tillvägagångssätt. Denna 
analys har gjorts i tre steg. 
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Steg 1 
Jag började min analys med att identifiera vad eleverna fokuserar på 
när de löser en viss uppgift, det vill säga om fokus ligger på en andra-
gradsfunktion, en andragradsekvation eller på båda lärandeobjekten 
samtidigt. I uppgiften som jag har tagit som exempel använder sig 
exempelvis vissa elever av att ställa upp andragradsekvationen 
10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2, för att identifiera de sökta t-värdena i punkt a. 
För att finna andragradsfunktionens maximipunkt använder sig vissa 
elever av att ställa upp en andragradsekvation som är lika med noll 
medan andra behåller den givna funktionen. 

Steg 2 
Därefter har jag analyserat vilka delar av en andragradsfunktion eller 
andragradsekvation eleverna urskiljer och vad dessa handlar om. I 
uppgiften som jag har tagit som exempel består delarna exempelvis av 
andragradsfunktionens argument och funktionens värde. Det som ele-
verna fokuserar på för att urskilja dessa delar har gjort det möjligt att 
identifiera de aspekter som leder till en variation i meningen av läran-
deobjekten som eleverna uppvisar i sina lösningar. Till exempel kan 
eleverna fokusera på att 10 är funktionens argument och då beräkna 
funktionens värde för detta argument eller på att funktionens värde är 
lika med 10 och då ställer de upp den ovan nämnda andragradsekva-
tionen. På så sätt kunde det identifieras att den aspekt som skiljer ele-
vernas uppfattningar åt för att besvara den första frågan är funktionens 
argument. Eftersom denna aspekt leder till att eleverna uppfattar upp-
giften på olika sätt, är denna aspekt en kritisk aspekt i elevernas 
lärande. 

Steg 3 
Efter detta har jag analyserat hur delarna relateras till lärandeobjektet 
som helhet. Här har analysen inriktats på att identifiera de aspekter 
som eleverna fokuserar på för att relatera det de räknar ut till andra-
gradsfunktionen som helhet. I uppgiften som jag har tagit som exem-
pel består de fokuserade aspekterna exempelvis av andragradsfunktio-
nens argument och dess värde för vissa argument. Det vill säga att 
eleverna för att besvara första frågan räknar ut för vilka t-värden and-
ragradsfunktionens värde är lika med 10 (argument) respektive vilket 
t-värde som ger andragradsfunktionens högsta punkt (funktionens 
värde för ett visst argument). Om eleverna relaterar funktionens argu-
ment till funktionens definitionsmängd för att besvara fråga a och/eller 
funktionens argument till funktionens tillordningsregel för att besvara 
fråga b, relaterar eleverna delarna till andragradsfunktionen som hel-
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het. Sättet som delarna relateras på till helheten ger upphov till nya 
kritiska aspekter. Detta innebär att det kan finnas elever som exem-
pelvis inte beräknar funktionens värde för ett givet argument utan 
sätter detta värde i en andragradsekvation. 

Urskiljning, variation och samtidighet är grunden i analysen av 
både vad som erbjuds i klassrummet och vad eleverna erfar. Analysen 
har som utgångspunkt att urskiljningen förutsätter variation och varia-
tion förutsätter samtidighet. Analysen av det erbjudna och det erfarna 
lärandeobjektet resulterar i identifiering av olika dimensioner av vari-
ation i olika aspekter avseende lärarens respektive läromedlets fram-
ställning av objekten för lärande samt olika kritiska aspekter i vad 
eleverna erfar och kommer att presenteras i kapitel 6. 

4.4 Relationer mellan det erbjudna och erfarna 
lärandeobjektet 

I kapitel 3 presenteras forskare som med utgångspunkt i Brousseaus 
(1983, 1997) arbete har börjat studera epistemologiska hinder i ele-
vernas lärande av matematiken genom att i första hand ta ett kogniti-
vistiskt perspektiv som utgångspunkt. Forskare som utgått från be-
greppet epistemologiska hinder för att förstå vilka aspekter som hind-
rar elevernas lärande av algebra och funktionsbegreppet har i stort sett 
fokuserat på vad eleverna inte kan inom dessa områden. Såsom 
Herscovics (1989) lyfter fram kan undervisningen ha betydelse för i 
vilken utsträckning eleverna kan komma förbi vissa hinder eller inte i 
deras lärande av matematiken. Herscovics konstaterar att elevernas 
svårigheter inte kan bemästras genom att erbjuda eleverna mer 
information: 

No matter how much goodwill and care the teacher provides, 
these structural changes cannot be conveyed by mere transmis-
sion of information. Each learner is condemned to alter the 
mental structure in his or her own mind. (s. 83) 

Om lösningen inte är att erbjuda eleverna mer information, kan en 
lösning vara att läraren har verktyg för att identifiera vilka aspekter 
som måste fokuseras i framställningen av ett matematiskt innehåll och 
som kan leda till utveckling av elevernas existerande kunskaper. 
Emanuelsson (2001) konstaterar i sin studie att lärarna har små möj-
ligheter att bedöma elevernas kunskaper i matematik när de exem-
pelvis genomför olika resonemang vid lösningen av en uppgift. 
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Davydov (1999) visar att läraren har en avgörande roll i att fokusera 
på det som är relevant i innehållet eftersom  

textbooks and methodical recommendations for the instruction 
of particular school subjects do not meet the requirement of the 
very learning material and the intended way of how to introduce 
the subject into the teaching/learning process. (s. 130) 

Till skillnad från forskare som varit intresserade av att studera ele-
vernas kunskapsutveckling med hjälp av begreppet epistemologiska 
hinder, används inom variationsteorin begreppet kritiska aspekter för 
att, som jag tidigare har nämnt, markera vilka aspekter som är nöd-
vändiga för förståelse av ett lärandeobjekt. Relationen mellan det er-
bjudna och det erfarna lärandeobjektet förklaras av Marton och Morris 
(2002) på följande sätt: 

We have defined what the pupils can possibly learn in terms of 
the enacted object of learning, described as a space of variation. 
Our conjecture was that what is focused upon, what is taken-
for-granted, what is invariant and what varies simultaneously, is 
of decisive importance for what is possible for pupils to learn 
and to achieve. (s. 140) 

Av citaten ovan framgår att det som är möjligt för eleverna att lära sig 
är starkt kopplat till det som fokuseras på och vad som tas för givet, 
det som varierar samtidigt och det som är invariant i det erbjudna 
lärandeobjektet. Genom att förstå relationen mellan det erbjudna och 
det erfarna lärandeobjektet är det möjligt att finna de verktyg som kan 
leda till att förbättra undervisningen. För att få reda på vad som ska 
förbättras behöver vi kunskap om bland annat vad det är i innehållet 
som behandlas i en undervisningssituation. Detta kan förstås på olika 
sätt utifrån olika teoretiska ställningstaganden. Inom variationsteorin 
betonas lärarens roll i undervisningen och variationsteoretiska per-
spektiv ger även möjlighet att förstå, analysera och förklara undervis-
ningen i relation till innehållet som behandlas i undervisningen (se 
t.ex. Carlgren & Marton, 2001; Ko & Marton, 2004; Runesson & 
Mok, 2004). Dessutom erbjuder variationsteorin verktyg för att förstå 
relationen mellan undervisning och elevernas lärande, vilket är det 
väsentliga i min studie. För att analysera denna relation har jag använt 
mig av följande modell: 
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Erbjudet lärandeobjekt  
 

 lärare 1 
 lärare 2 
 läromedlet 

 

Erfaret  lärandeobjekt  

 
     elever (lärare 1) 
     elever (lärare 2) 

 

R1 R2 
R3 

 

Figur 4.3. Relationer – det erbjudna och det erfarna lärandeobjektet. 

Av Figur 4.3 framgår att det som analyseras först är relationen mellan 
de erbjudna lärandeobjekten i de två observerade klasserna och i lä-
romedlet (R1). Därefter analyseras relationen mellan det som eleverna 
erfar i de två observerade klasserna (R2). Den sista relationen (R3), 
det vill säga relationen mellan det erbjudna och det erfarna lärande-
objektet är en konsekvens av den första och den andra relationen. 

Analysen av relationen mellan det som erbjuds i klassrummet och i 
läromedlet har genomförts i tre etapper. Jag började min analys med 
att identifiera de lektioner i vilka innehåll avseende andragradsekva-
tioner och andragradsfunktioner behandlats (Etapp 1). Därefter har jag 
identifierat delarna som framställs i varje lärandeobjekt (Etapp 2). 
Analysen har inriktat sig på att identifiera de aspekter som framträder 
i det erbjudna lärandeobjektet och som gör det möjligt att urskilja dess 
delar. I den tredje etappen (Etapp 3) har analysen riktats mot hur dessa 
delar relateras till varandra och till lärandeobjektet som helhet. Analy-
sen har här fokuserat på att identifiera de fokuserade aspekterna för att 
relatera delarna till helheten. Detta har gjorts genom att uppmärk-
samma det som varierar och det som hålls invariant i dessa aspekter. 
Analysen har även uppmärksammat de aspekter som leder till att ur-
skiljandet av en andragradsfunktion från en andragradsekvation blir 
möjligt. I de identifierade aspekterna har de mönster av dimensioner 
av variation som har öppnats upp i lärarnas och läromedlets framställ-
ning av objekten för lärande analyserats. Dessa mönster ligger till 
grund för att identifiera relationen mellan lärarnas och läromedlets 
framställning av lärandeobjekten.  

Den andra relationen som illustreras i Figur 4.3 syftar på elevernas 
erfarande av det lärandeobjekt som läraren och läromedlet erbjuder i 
klassrummet. Analysen av denna relation har genomförts i tre etapper. 
Först har jag identifierat i vilka av de uppgifter som eleverna hade på 
sina prov andragradsekvationer och/eller andragradsfunktioner före-
kom (Etapp 1). För det andra har jag analyserat hur eleverna går till 
väga för att lösa olika uppgifter (Etapp 2). Här har det särskilt upp-
märksammats om eleverna använder en andragradsfunktion eller en 
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andragradsekvation som utgångspunkt i sina lösningar. Därefter 
(Etapp 3) har uppgifterna grupperats utifrån det gemensamma tillvä-
gagångssättet som eleverna uppvisar i sina lösningar. I dessa grupper 
har delarna som skiljer ett sätt att erfara en andragradsekvation 
och/eller en andragradsfunktion på identifierats. Dessa delar består av 
olika sekvenser i en uppgift. Med en sekvens menar jag att det kan 
finnas ett eller flera steg som eleverna använder för att lösa en uppgift, 
men dessa steg svarar mot samma del med avseende på lärandeobjek-
tet. I dessa sekvenser kunde det identifieras kritiska aspekter i elever-
nas lärande. Dessa kritiska aspekter avser skillnader i meningen med 
lärandeobjektets delar. Jag har även identifierat kritiska aspekter när 
eleverna har relaterat dessa delar till lärandeobjektet som helhet. I 
dessa kritiska aspekter kunde det identifieras olika mönster av varia-
tion avseende elevernas erfarande av lärandeobjektets delar och rela-
tionen mellan delar och lärandeobjektet som helhet. De mönstren har 
gjort det möjligt att relatera elevernas erfarande av en andragradsek-
vation och en andragradsfunktion i de två observerade klasserna. 

I analysen av relationen mellan de erbjudna och de erfarna läran-
deobjekten, det vill säga den tredje relationen som presenteras i Figur 
4.3, har för det första relationen mellan de fokuserade aspekterna i de 
erbjudna lärandeobjekten och de aspekter som eleverna urskiljer när 
de löser olika uppgifter uppmärksammats. För det andra har relationen 
mellan mönster av dimensioner av variation i de erbjudna lärandeob-
jekten och de mönster som konstitueras i elevernas erfarande av dessa 
objekt för lärande uppmärksammats. 

De identifierade mönstren av dimensioner av variation och relatio-
nen mellan de erbjudna och de erfarna lärandeobjekten kommer att 
presenteras i kapitel 7. 

Sammanfattning 

Det variationsteoretiska perspektivet ger mig teoretiska begrepp som 
fungerar som analysverktyg för att tolka det empiriska materialet i min 
studie. Inom detta perspektiv förstås lärande som en förändring i ele-
vernas förmåga att erfara ett objekt. Analysen av det erbjudna och det 
erfarna lärandeobjektet i min studie kan sammanfattas på följande sätt. 
För det första har jag identifierat delarna som framträder i framställ-
ningen av lärandeobjektet eller elevernas resonemang samt identifierat 
de aspekter i vilka det var möjligt att identifiera dimensioner av varia-
tion. För det andra uppmärksammades om dessa dimensioner av vari-
ation framträder samtidigt eller sekventiellt. För det tredje har jag 
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identifierat vilken eller vilka aspekter som är avgörande för den me-
ning som erfars och erbjuds inom och mellan lärandeobjekten. Analy-
sen av relationen mellan de erbjudna och de erfarna objekten för 
lärande har gjorts med utgångspunkt i de identifierade mönstren av 
dimensioner av variation med avseende på de aspekter som framställs 
i klassrummet och som kunde identifieras i elevernas tillvägagångssätt 
när de löste olika uppgifter. 



 90 



 91 

Kapitel 5 – Undersökningens genomförande 

I kapitel 4 redogjordes för studiens teoretiska utgångspunkt och hur 
denna teoretiska begreppsstruktur har använts i min studie som ana-
lysredskap. I föreliggande kapitel beskrivs först studiens övergripande 
uppläggning och genomförande samt behandlas dess relation till vari-
ationsteorin i metodologiskt avseende. Därefter beskrivs forsknings-
processen och datainsamlingens genomförande. Dessutom kommer 
studiens kvalitet, forskningens etiska frågor och tillvägagångssättet i 
bearbetningen av det empiriska materialet att presenteras. 

5.1 Ansatsen  

Utifrån studiens syfte var det väsentligt att ta praktikens perspektiv 
som utgångspunkt i studiens genomförande, det vill säga att fenome-
net som studeras i min studie ska vara den verklighet som praktikern 
möter. Denna verklighet konstitueras genom lärarnas och elevernas 
arbete kring ett matematiskt innehåll i klassrummet.  

Ordet ”fenomen” inom fenomenografin betyder föremålet såsom 
det framstår för oss, vilket i min studie syftar på just det studerade 
innehållet (se t.ex. Kroksmark, 1987). I det variationsteoretiska per-
spektivet studeras fenomen som ett objekt. Detta objekt innefattar 
olika aspekter, som en elev exempelvis uppfattar och urskiljer med 
hjälp av undervisningen. Eftersom objektet för lärande konstitueras i 
klassrummet mellan lärare och elev, krävs en empirisk ansats för att 
kartlägga och beskriva vad som erbjuds och erfars i detta objekt. På så 
sätt kan dimensioner av variation i det erbjudna och det erfarna ob-
jektet kartläggas.  

I ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt perspektiv talar man 
bara om en verklighet, det vill säga den verklighet som vi är medvetna 
om och är en del av. Vårt medvetande, det vill säga vår kunskap, ses 
inom fenomenografin som att det formas genom våra upplevelser och 
framträder i relationen mellan individ och omvärld. Det är erfarandet 
som formar en persons medvetande av den omgivande världen, efter-
som erfarande är en intern relation mellan personen och världen (se 
t.ex. Marton & Booth, 1997). Erfarande som objekt för empirisk 
forskning grundas på att erfarandet av en situation och av ett eller flera 
objekt äger rum i konkreta situationer. Det är därför väsentligt att ut-
gångspunkten för en sådan studie ska finnas i ett empiriskt material. 
Den empiriska grunden inom den fenomenografiska ansatsen är hu-
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vudsakligen intervjuer och prov, medan den variationsteoretiska an-
satsens empiriska delar i stor utsträckning utgörs av observationer av 
undervisningen och forskaren utgår i sina analyser från väl avgränsade 
teoretiska verktyg (se t.ex. olika studier i Marton & Morris, 2002; 
Runesson, 1999). Det som analyseras är mönster av samtidiga dimen-
sioner av variation, dels i det objekt för lärande som erbjuds i klass-
rummet, dels som det kommer till uttryck i de intervjuer och prov som 
följer på undervisningen (se t.ex. olika studier i Marton & Tsui, 2004). 

I vetenskapliga sammanhang är det vanligt att man använder sig av 
en induktiv eller deduktiv30 ansats för studien. En induktiv ansats 
innebär att utifrån en uppsättning enskilda fall hävda att ett eventuellt 
samband gäller generellt och används för det mesta när forskaren har 
en vag uppfattning om hur de aktuella fallen kan tänkas vara. Den 
deduktiva ansatsen utgår från en generell regel som anses förklara det 
enskilda fallet och är mest använd när forskaren har en god uppfatt-
ning om valda fall. Den undersökning som jag har gjort skulle möj-
ligtvis kunna beskrivas som en blandning av induktiv och deduktiv 
ansats och som i vetenskapliga sammanhang benämns som abduktion 
(se t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994). Det primära intresset för ab-
duktivt inriktad forskning är att förklara och förstå ett fenomen. Ab-
duktionens essens är att den har sin utgångspunkt i det oförklarliga 
och med hjälp av teorier och empiri söker sig fram mot ny kunskap 
genom att knyta samman aspekter av världen. Med andra ord innebär 
abduktion en pendling mellan empiri och teori, där det centrala är att 
finna ny kunskap om ett fenomen genom att vetenskapligt och syste-
matiskt söka efter svar på forskningsfrågor som man intresserar sig 
för. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår abduktionen från 
empiriska fakta. I Bowden och Marton (1998, s. 77) finns flera exem-
pel på forskare som har använt ett abduktivt angreppssätt i sina 
studier. 

Som jag redogjorde för i kapitel 1 har jag genomfört olika studier 
med syfte att analysera undervisningen och lärandet i matematiken. 
Den teoretiska ramen som har använts för att analysera det insamlade 
materialet har ändrats under min forskningsprocess. Det betyder att ett 
paradigmskifte har ägt rum för mig som forskare, vilket innebär att jag 
gick över från ett mer socialkonstruktivistiskt perspektiv till ett varia-
tionsteoretiskt perspektiv. Jag har byggt på min teoretiska bas under 
studiens gång och de nya teorierna har i sin tur bidragit till ytterligare 
frågeställningar under det empiriska arbetet. De nya frågeställningarna 

                                                 
30 Se till exempel Alvesson & Sköldberg (1994). 
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har inneburit nya teorier, och så vidare. Med andra ord har jag under 
studiens gång pendlat mellan teori och empiri för att ständigt fördjupa 
förståelsen av fenomenen som jag studerar.  

Utifrån syftet med min studie kände jag ett behov av att rikta 
blicken mot forskare som har studerat komplicerade fenomen i klass-
rummet med hjälp av att kombinera olika metoder för insamling av 
data31. Min undersökning är inte experimentell vilket innebär att jag 
inte har manipulerat lärarna och eleverna i deras arbete i klass-
rumspraktiken, utan jag har endast observerat dem. Detta innebär i sin 
tur att jag har skaffat ett så fullständigt material som möjligt för att 
sedan kunna analysera det och på så sätt finna mönster, samband och 
relationer mellan olika faktorer som framträder i klassrumspraktiken 
när man arbetar med vissa objekt för lärande. Innan jag går in på att 
diskutera olika metoder som har använts i insamlingen av data, pre-
senterar jag hur urvalet och insamlingen av data har genomförts för att 
på så sätt underlätta diskussionen kring val av metod och genomfö-
rande av min studie. 

5.2 Urval av klasser och intervjuelever 

Urvalet av klasser var till en del styrt och till en del slumpat. I urvals-
processens inledning beslöts det att klasserna skulle väljas från gym-
nasiet, det behandlade innehållet i matematiklektionerna skulle syfta 
på matematikkurs B och klasserna skulle inte vara på den skola på 
vilken jag själv tjänstgör. 

Fyra gymnasieskolor kontaktades. Rektor eller ämnesansvarig på 
respektive skola kontaktades och samtliga ställde sig positiva till ett 
möte. På tre av de fyra skolorna var kursen i matematik B planerad för 
ett helt år och dessutom var läraren som hade undervisningen i kurs A 
inte densamme som den som undervisade i kurs B. På den fjärde sko-
lan läste man kurs A på höstterminen och kurs B på vårterminen och 
dessutom behöll lärarna som undervisade i kurs A sina klasser även i 
kurs B. Eftersom det var viktigt att lärarna skulle känna till vilka ele-
vernas förkunskaper var efter kurs A, valdes den fjärde skolan.  

Därefter genomfördes två studiebesök i vilka lärarna och rektorn 
informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte och ge-
nomförande. Rektorn och lärarna ställde sig positiva och gav klar-
tecken till att genomföra undersökningen. Lärarna som deltog hjälpte 

                                                 
31 Liknande tekniker har använts av till exempel Runesson (1999) och Stigler, 

Gallimore och Hiebert (2000). 
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till med att informera elever och föräldrar om studiens syfte och ge-
nomförande. Alla föräldrar och elever fick ta ställning till om de ville 
vara med i respektive studie. Samtliga ställde sig positiva. 

En stor fråga före insamlingen av det empiriska materialet var vilka 
observationer som skulle göras för att se de mönster av variation som 
bildas i erbjudandet och erfarandet av objekten för lärande. Utgångs-
punkten i mitt övervägande var min bedömning att det inte räcker att 
enbart observera samband som råder i ett enda sammanhang för att 
generalisera resultatet. Så valet var mellan att observera erbjudandet 
och erfarandet av lärandeobjektet i exempelvis tio olika klasser och på 
så sätt styra när detta innehåll behandlas i klassrummet, eller att ob-
servera hur lärandeobjektet konstitueras i ett mindre antal klasser men 
under en längre period för att på så sätt låta lärarna själva styra när de 
ville behandla ett visst innehåll och vad de skulle välja att behandla i 
detta. Eftersom studien, som tidigare sagts, inte har en experimentell 
karaktär föredrog jag den senare varianten. Med andra ord, istället för 
att öka antalet observationer av samma sak har jag observerat samma 
sak under olika situationer. En situation som konstitueras i klassrum-
met är i min studie starkt förknippad med det använda arbetssättet 
eftersom förutsättningar för erfarandet av innehållet skapas i dessa 
situationer. Arbetet med det matematiska innehållet kan ge en uppfatt-
ning om elevernas möjligheter att strukturera sina erfaranden eftersom 
en situation enbart kan erfaras i förhållande till de fenomen som 
överskrider situationen och tvärtom. Genom att observera undervis-
ningen i två klassrum i vilka två vanliga lärare framställde samma 
innehåll och i en icke experimentell situation blir det möjligt att analy-
sera skillnader mellan sättet på vilket lärarna erbjuder detta innehåll 
till eleverna och elevernas lärande som mönster av dimensioner av 
variation. 

Eleverna som deltog i intervjuerna valdes utifrån deras resultat på 
det sista provet och deras villighet att vidare delta i undersökningen. 
Dessutom togs hänsyn till lärarens bedömning av att eleverna skulle 
vara medelpresterande under året. Med andra ord visade dessa elever 
olika sätt att förstå när de löste olika provuppgifter. Dessutom hade 
urvalet som syfte att inte peka ut de ”duktiga” eller ”svaga” eleverna i 
klassen. Det sista urvalet gjordes för att skapa mer variation i elever-
nas uppfattning av det presenterade innehållet under kursens gång. 

Jag har i mina formuleringar varit mån om att mina intervjuperso-
ner inte på något sätt ska känna sig utsatta, förlöjligade eller utpekade. 
Den viktigaste åtgärden har varit att avidentifiera dem för att uppfylla 
detta löfte. Här är dock balansgången svår mellan att göra redogörel-
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sen tråkig och opersonlig, vilket den skulle kunna bli med personbe-
nämningar av typen ”Intervjuperson 1” eller ”Lärare 1”, och genom 
att avslöja de berördas verkliga identiteter. En medelväg blev att låta 
eleverna behålla kön och ålder och ge dem fingerade namn som per-
soner i deras respektive ålder och med deras kön mycket väl skulle 
kunna ha. När det gäller lärarna valde jag att låta båda ha kvinnonamn, 
trots att de var av vardera kön. Detta såg jag som viktigt inte minst för 
att det bara var två lärare som deltog i studien.  

5.3 Datainsamling 

Huvudstudien genomfördes under vårterminen 2003 och var, som 
tidigare nämnts, en utveckling av min pilotstudie som genomfördes 
våren 2002. Denna utveckling ledde till att datainsamlingen i huvud-
studien genomfördes i tio steg. Insamlingen av det empiriska materia-
let karakteriseras av att fokus ligger på innehållets framträdande i 
olika situationer istället för att behålla situationerna invarianta och 
variera antalet deltagare såsom jag gjorde i pilotstudien. Dessutom 
ingår i huvudundersökningen ett enda gymnasieprogram istället för tre 
som i pilotstudien.  

45 elever (25 pojkar och 20 flickor) och två lärare (Anna och 
Maria) som genomförde matematikkurs B på det naturvetenskapliga 
programmet deltog i undersökningen. Elevernas ålder var 16-17 år. 
Eleverna skrev ett prov på föregående kurs (kurs A, Steg 1)32. Jag 
följde klassernas lektioner (35 lektioner i Marias klass och 39 lektio-
ner i Annas klass, sammanlagt 108 timmar) i kurs B och videoinspe-
lade dem (Steg 2). Eleverna skrev två prov33 genomförda av deras 
lärare och ett prov på hela matematikkurs B genomfört av mig i sam-
arbete med lärarna och andra forskare (Steg 3-5). Efter det sista provet 
valdes åtta elever (fyra från varje klass) ut för närmare undersökning. 
Såsom tidigare nämnts valdes dessa elever utifrån deras resultat på det 
sista provet och deras villighet att vidare delta i undersökningen. Lä-
rarna som deltog i undersökningen analyserade och beskrev noga hur 
dessa elever kunde förbättra sina kunskaper och/eller vad elevernas 
missuppfattningar i det sista provet berodde på. Vidare skrev lärarna 
en lektionsplan om vilka undervisningsinsatser som skulle behövas för 
att hjälpa eleven att korrigera sina missuppfattningar och/eller att för-
bättra sina kunskaper. Dessutom valde lärarna de hjälpmedel som de 

                                                 
32 Se Bilaga 1. 
33 Se Bilaga 2 och 3. 
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ansåg skulle behövas för att hjälpa eleverna (Steg 6). Lärarna förbe-
redde den individuella genomgången (eleverna skulle undervisas indi-
viduellt) på det sätt som de trodde var bäst för att förbättra elevernas 
förståelse i matematik. De planerade själva när de ville ha en sådan 
genomgång med eleven. Den individuella genomgången videofilma-
des (Steg 7). Eleverna, det vill säga de åtta valda eleverna, skrev ett 
nytt prov som tog upp uppgifter som innehöll sådana begrepp som ele-
verna förut hade problem med (Steg 8)34. För att få en klarare bild av 
elevernas uppfattningar efter den individuella genomgången, intervju-
ade jag dessa elever (Steg 9). Lärarna tittade tillsammans med mig på 
och samtalade om vissa videoinspelade sekvenser från den individu-
ella genomgången (Steg 10). 

5.4 Metoddiskussion och genomförande 

För att kunna uppnå syftet med min studie och ge svar på studiens 
frågeställningar användes ett flertal datainsamlingsmetoder. Flera 
andra variationsteoretiska studier bygger också på denna typ av data35. 
Data består av observationer i form av videoinspelningar, dagboksan-
teckningar, elevernas skriftliga prov, lärarnas skriftliga berättelser, 
lärarnas planeringar av matematikkurs B, stenciler som delades ut i 
klassrummet och den halvstrukturerade forskningsintervjun som 
genomfördes med stöd av provsekvenser. Detta innebär att analysen 
som stödjer presentationen av resultaten i kapitel 6 har sin grund i ett 
omfattande och varierat empiriskt material. 

Observationer 
Med observation som metod avses att studera beteende i sitt samman-
hang (se t.ex. Patel & Davidsson, 2003). Begreppet observation defi-
nieras på olika sätt inom litteraturen36. Holme och Solvang (1997) 
beskriver detta begrepp på följande sätt: 

Vid observation ska forskaren genom att titta, lyssna och fråga 
skapa sig en bild av vad som verkligen sker med undersök-
ningsenheterna. Man ska på så sätt få fram det nätverk av hand-

                                                 
34  Se Bilaga 5 och 6. 
35  Se till exempel Runesson (1999) och olika studier som presenteras i 

Marton m.fl. (2004).  
36  Till exempel ”a field strategy which simultaneously combines document 

analysis, interviewing of respondents and informants, direct participation 
and observation, and introspection” (Denzin, 1978, s. 183). 
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lingar och relationer mellan gruppmedlemmarna som känne-
tecknar det sociala system man undersöker. (s. 122) 

Oavsett hur man definierar begreppet kändes det i min studie naturligt 
att vara där och göra kontinuerliga iakttagelser av händelser som in-
träffade, lyssna på vad som sades samt dela lärarnas och elevernas syn 
på tillvaron. Syftet med detta var att så långt som möjligt försöka se 
verkligheten som den är i klassrummet och som lärarna och eleverna 
själva upplever den. Målet med observationerna i min studie var att ha 
möjlighet att göra ”täta” beskrivningar av det studerade fenomenet, för 
att därigenom på ett omsorgsfullt sätt kunna avbilda det.  

Den observationsmetod jag har använt mig av kan enligt Patel och 
Davidsson (2003) benämnas som ostrukturerad. Ostrukturerad obser-
vation betyder enligt dem att man ska inhämta så mycket information 
som möjligt inom ett visst område. Denna typ av observation kräver 
enligt Patel och Davidsson (2003) noggranna förberedelser om vad 
som ska observeras, hur observationerna ska noteras och hur obser-
vatören ska förhålla sig under observationstillfället. Det var detta till-
vägagångssätt som jag använde i genomförandet av observationerna i 
min studie.  

För forskaren står valet mellan antingen öppen eller dold observa-
tion. Öppen observation innebär att observatören informerat undersök-
ningspersonerna på förhand om att det ska göras en observation eller 
kartläggning. Dold observation innebär att undersökningspersonerna 
inte är informerade om observationen, vilket för forskaren kan med-
föra en påtaglig etisk problematik. I observationerna som genomför-
des i min studie talade jag dels om för lärare och elever att jag skulle 
observera dem, dels att jag skulle inhämta så mycket information som 
möjligt om elevernas lärande och om undervisningen som äger rum 
under matematikkurs B. Detta innebär att observationerna som 
genomfördes i min studie kan karakteriseras som ostrukturerade och 
öppna. Fördelen med mitt val var att jag hade möjlighet att studera 
fenomenet i min studie under hela kursen och inte enbart begränsat till 
vad som har skett vid vissa lektionstillfällen.  

Från början var motiven för observationsstudierna enkla och prag-
matiska, nämligen att utvärdera olika undervisningsstrategier. Tradi-
tionell forskning som har studerat undervisningen i klassrummet har i 
stort sett använt sig av lärarenkäter eller direkta iakttagelser i klass-
rummet i vilka man använt ett observationsschema för registrering av 
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hur frågor och svar fördelat sig37 eller för att kategorisera hur elever 
fått uppmärksamhet i klassrummet38. Användandet av lärarenkäter och 
observationsscheman för att studera den komplexa aktivitet som äger 
rum i ett klassrum har visat sig vara problematiskt eftersom det kan 
vara svårt för forskare att komma ihåg händelserna och interaktionen 
som ägt rum i klassrummet med tanke på att de handlingar, som utförs 
under en lektion, närmast är oändligt varierade39. Från senare tid finns 
forskare40 som har utvecklat metoder för observationer, dels utifrån 
den teknologiska utvecklingen och dels för att beskriva olika beteen-
den i klassrummet, exempelvis sådana som hänger ihop med fram-
ställningen av innehållet, det emotionella klimatet i klassrummet, 
kognitiva aspekter med vars hjälp man avser att registrera tankepro-
cesser eller affektiva och kognitiva aspekter av kommunikationen. För 
att studera interaktionen i klassrummet använder sig forskare alltmer 
av videoinspelning, vilket även jag gjort. Genom videoupptagningar 
kan forskaren gå tillbaka och titta på samma saker flera gånger och det 
finns även möjlighet att visa banden för dem som har blivit filmade41.   

En av videoteknikens nackdelar är att man är fångad bakom kame-
ran och möjligheten att se vad som händer utanför dess synfält är be-
gränsad. En annan nackdel skulle kunna vara den uppmärksamhet som 
en kamera väcker. Forskare (t.ex. Lindahl, 1993; Mehan, 1992; Stigler 
& Hiebert, 1999) har dock funnit att intresset för kameran snabbt av-
tar, något som bekräftades även i den här studien. Trots vissa nackde-
lar var det i min studie relevant att ha möjlighet att ständigt åter-
komma till vad som skedde i klassrummet för att analysera de dimen-
sioner av variation som erbjuds och erfars med avseende på objekten 
för lärande. 

Videoinspelningen genomfördes med en modern och lätthanterlig 
videokamera. Lektionerna spelades in i sin helhet. Med lektion menar 
jag här den tid som var avsatt på lärarens och elevernas schema under 
benämningen ”matematik”. Eftersom intresset i min studie är att stu-
dera vad det är i innehållet som framställs i klassrummet har jag i min 
analys tagit bort alla videosekvenser som inte har någonting att göra 
med det innehåll som utgör objekt för studien. Dessa sekvenser syftar 
                                                 
37 Se till exempel Horn (1914). 
38 Se till exempel Medley och Mitzel (1963). 
39  Se Amidon och Hunter (1967, s. 252). 
40 Se till exempel Emanuelsson (2001), Runesson (1999), Stigler m.fl. (2000) 

och flera studier presenterade i Marton och Booth (1997). 
41  Se till exempel Mehan (1992), Schratz och Mehan (1993), Stigler m.fl. 

(2000). 
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på information som lärare ger till eleverna angående exempelvis tea-
terbesök, olika aktiviteter som anordnas i skolan eller information 
inför ett planerat studiebesök. Dessutom fanns det tillfällen då rektorn 
eller syokonsulenten kom in i klassrummet för att ge elever informa-
tion om studieval eller om olika händelser som inträffade på skolan. 
Detta innebär att början av en lektion i analysen av det empiriska ma-
terialet motsvarar den tidpunkt då läraren muntligt eller skriftligt bör-
jar engagera sig i framställningen av ett matematiskt innehåll. Slutet 
av lektionen markeras av läraren, det vill säga läraren avslutar lek-
tionen med en gemensam kommentar som ”vi ses nästa gång” eller 
”det är dags att sluta nu”. När eleverna arbetade individuellt och när 
läraren inte hade avslutat lektionen, markerades slutet av lektionen när 
eleverna började plocka ihop sina böcker, papper och så vidare och 
lämnade klassrummet.  

När läraren hade diskussioner i hela klassen var videokameran pla-
cerad på stativ längre ner i klassrummet och fokuserade på vad lärarna 
antecknade på tavlan, visade på overhead, och så vidare. Det betyder 
att fokus var på lärarens framställning av innehållet. Förutom detta har 
jag videoinspelat sekvenser när eleverna arbetade individuellt eller i 
grupp i klassrummet och kallade på läraren för att få hjälp. Eftersom 
videokameran var lätthanterlig kunde jag röra mig med den överallt i 
klassrummet och på så sätt var det möjligt att spela in respektive se-
kvenser. Vid sådana tillfällen fokuserade jag inspelningen på vad lära-
ren/eleven pratade om, tittade på och antecknade på papper. Jag hade 
en extra mikrofon som sattes på elevens bord och gjorde det möjligt 
att få en bra ljudkvalitet i respektive samtal. 

Ambitionen i min studie har varit att träda in i klassrummet och i 
möjligaste mån inta en observerande roll. Jag var mycket noga med att 
inte placera mig i en lärarroll och vid frågor från elever som direkt 
rörde det presenterade innehållet hänvisade jag till läraren. Då jag var 
på skolan under relativt lång period, blev eleverna vana vid att ha mig 
i närheten och vissa elever och till och med lärarna betraktade mig 
som en extra resurs att fråga angående sättet på vilket man kunde lösa 
vissa uppgifter. Jag försökte dock inta en något tillbakadragen roll 
men då jag fick en direkt fråga från läraren eller en elev och jag ansåg 
att läraren/eleven kunde gå vidare i sitt resonemang genom vårt sam-
tal, bedömde jag att det var etiskt riktigt att ge svar på frågorna. 
Cohen, Manion och Morrison (2000) hävdar att en av fördelarna med 
observation är att en observatör har möjlighet att utveckla ett infor-
mellt förhållande till dem som deltar i studien i en naturlig miljö efter-
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som observationen äger rum under en omfattande tidsperiod. Detta var 
alltså fallet även i min studie. 

Det centrala i mitt tillvägagångssätt kan sägas vara att jag inte har 
styrt lärarnas presentation av innehållet genom att ha på förhand givna 
lektioner i vilka ett visst innehåll har behandlats. Jag har strävat efter 
att behålla den naturliga miljön i den specifika skolsituationen där 
lärare och elever deltar i undervisningen.  

De sista två skolveckorna genomförde lärarna den individuella 
genomgången. Lärarna och eleverna kom överens om en gemensam 
tid som därefter meddelades till mig. Den individuella genomgången 
videoinspelades i sin helhet. Efteråt har jag valt vissa videosekvenser 
från lärarnas individuella genomgång och tillsammans med en lärare i 
taget har vi tittat på och i viss mån kommenterat respektive sekvenser.  

De kunskaper som jag som forskare lyckas tillägna mig genom de 
genomförda observationerna beror på min position i förhållande till 
det studerande fenomenet och detta kan vara problematiskt eftersom 
jag har direkta erfarenheter av det fenomen jag studerar och på så sätt 
riskerar att bli ”blind” och se vissa saker, som av en utomstående kan 
upplevas som problematiska, som helt naturliga. Det kan givetvis 
också vara en fördel att ha erfarenhet av fenomenet då man snabbare 
kan komma åt det som är intressant. Hur väl man lyckas hantera den 
här problematiken beror på forskarens egen förmåga att distansera sig 
från forskningsobjektet. Här har videoinspelningen spelat en väsentlig 
roll i min studie eftersom en sekvens i tid och rum kan bevaras för att 
senare kunna studeras igen med andra ögon som har formats av för-
djupade teoretiska studier. Dessutom hade jag möjlighet att efter hand 
distansera mig mer och mer från lärarna och eleverna som deltog i 
studien. 

Dagboksanteckningar 
Videoinspelningarna har kompletterats med dagboksanteckningar. 
Anledningen till att jag valde att föra sådana var att jag insåg att det 
inte var möjligt att vid så många inspelade timmar efter en viss tid 
komma ihåg exempelvis hur många elever som var närvarande på 
varje lektion eller vilka lektioner som avbröts och av vilken anledning. 
Dessutom har jag antecknat i vilket klassrum och vid vilken tidpunkt 
på dagen lärarna och eleverna befann sig vid lektionens genomförande 
eftersom det av olika orsaker (t.ex. skrivningar, klassresor eller teater-
besök) förekom en del lektionsbyten med andra lärare. Jag var upp-
märksam på om bytet av klassrum på något sätt påverkade arbetssättet 
i klassrummet. 
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När jag spelade in lektionerna, antecknade jag vid sidan om vilka 
elever som ställde frågor eller undrade om någonting när det förekom 
gemensamma diskussioner i hela klassen och detta eftersom videoka-
meran vid sådana tillfällen var fastsatt på ett stativ och fokuserade på 
läraren vilket innebar att det var alldeles för besvärligt att vrida den åt 
olika håll. När jag samlade in mitt empiriska material var forsknings-
frågorna inte klart definierade och då tänkte jag att varje antecknad 
information kan vara värdefull i analysen. Men det har efteråt, som ett 
resultat av bearbetningen av forskningsfrågorna, visat sig att det en-
bart var anteckningarna som hade att göra med elevernas frågor eller 
svar på frågor vid olika diskussioner i hela klassen som kom till an-
vändning i vidare analys. Med hjälp av dessa anteckningar kunde jag 
snabbt identifiera vilka elever som ställde frågor i hela klassen. 

Intervjusamtal 
En annan metod som i min studie användes för insamling av data var 
intervjusamtalet. Den här formen av intervju kallas även halvstruktu-
rerad forskningsintervju42. Ett intervjusamtal innebär att ”göra föränd-
ringar gällande frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att 
följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade” (Kvale, 1997, 
s. 117). Valet av denna typ av intervju är knutet till studiens syfte, det 
vill säga att intervjuerna med eleverna fokuserade på ett givet mate-
matiskt innehåll som baserade sig på elevernas prov. Eftersom ele-
verna har resonerat på olika sätt på sina prov var det nödvändigt att 
samtalet inte skulle vara bundet av några ramar utan att det skulle 
växa fram utifrån elevernas nyfikenhet om vilka fel de har gjort. På så 
sätt 

kommer [en intervjuare] under intervjun att försöka klargöra de 
innebörder som har betydelse för projektet, erhålla ett förtyd-
ligande av de uttalanden som görs, för att därigenom få en mer 
tillförlitlig utgångspunkt för den senare analysen. (Kvale, 1997, 
s. 125)  

Med hjälp av intervjun kunde datainsamlingen kompletteras med in-
formation om elevernas uppfattning av vissa matematiska begrepp 
som användes av läraren i klassrummet och deras syn på det arbetssätt 
som tillämpades. Att få reda på elevernas uppfattningar av vissa ma-
tematiska begrepp efter den individuella genomgången gav viktig 
information om sambandet som eleverna ser mellan olika matematiska 

                                                 
42 Se Kvale (1997). 
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begrepp. Intervjuer som insamlingsmetod har av olika forskare43 ut-
satts för kritik. En del av kritiken är att en intervju ensidigt bygger på 
språkliga utsagor vilka inte kan ge en rättvisande information om den 
förståelse som uppnås. En annan kritik är att en intervjusituation om-
fattar en maktaspekt. Sådan kritik har i min studie minskat i kraft ef-
tersom intervjuerna dels hade elevernas resonemang på deras skriftliga 
prov, vilket var av intresse både för mig och för de deltagande ele-
verna vid intervjutillfällena, dels elevernas frivilliga deltagande, som 
utgångspunkt. Jag och eleverna kom överens om en gemensam tid för 
intervjun och den ägde rum i samma arbetsrum som den individuella 
genomgången. Intervjuerna pågick i ungefär 40 minuter, videoinspe-
lades i sin helhet och har noggrant transkriberats.  

Prov 
Elevernas erfarande av objekten för lärande har i första hand analyse-
rats med hjälp av fyra prov44. Patel och Tebelius (1987) indelar prov i 
tre kategorier. Den första kategorin refererar till vilken typ av utvärde-
ring som proven ska användas i, det vill säga om man ska göra en 
grupprelaterad eller en målrelaterad utvärdering. Med hjälp av målre-
laterade prov jämför man varje enskild individs prestationer med i 
förväg uppställda mål. Den andra kategorin refererar till vilken funk-
tion proven ska fylla, det vill säga diagnostisera, kontrollera eller dif-
ferentiera. Vid diagnostiska prov relateras det individuella resultatet 
till den nivå som betraktas som fortsättning för att individen ska kunna 
uppnå målen, det vill säga att det har en rådgivande funktion. Kon-
trollprov innebär att man kontrollerar individens kunskaper efter en 
viss inlärningssituation. Den tredje kategorin refererar till om den som 
ska besvara provet själv ska formulera svaren eller välja bland givna 
alternativ, det vill säga subjektiva eller objektiva prov.  

Proven, som har använts i min studie, kan klassificeras som tillhö-
rande alla de ovan nämnda kategorierna. Eleverna som deltog i under-
sökningen skrev vid det första lektionstillfället och i slutet av mate-
matikkurs B prov 1 och 4 (se Bilaga 1 och 4). Prov 1 syftade till att 
identifiera elevernas förkunskaper inom områdena aritmetik, algebra, 
geometri och funktionslära i relation till de mål som anges i kurspla-
nen för de aktuella kunskapsområdena. Prov 4 hade som fokus att få 

                                                 
43 Se till exempel Säljö (1997) och Kvale (1997). 
44 Med prov menas här ett icke standardiserat instrument som används när 

man vill utvärdera resultatet av en viss inlärningssituation (se t.ex. Patel & 
Tebelius, 1987). 
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fram hur eleverna erfar det innehåll som utgör mitt studieobjekt i slu-
tet av matematikkurs B. Prov 1 och 4 är målrelaterade prov med dia-
gnostiska drag och med både öppna och slutna frågor. Det första och 
fjärde provet konstruerades så att de skulle överensstämma med de 
formulerade målen för kurs A och B och har bearbetats efter den ut-
provning som gjordes i min pilotstudie. Utprovningen innebär att en 
uppgiftsanalys gjordes för att se provens möjligheter att mäta olika 
mål som avser kurs A och B och därefter reviderades de och testades 
på nytt i nya klasser och med nya elever. Även en preliminär reliabi-
litets- och validitetsbestämning utfördes. Därefter sammanställdes de 
slutliga versionerna av proven. Prov 2 och 3 (se Bilaga 2 och 3) kon-
struerades av lärarna och är målrelaterade prov med kontrollerande 
karaktär och med enbart slutna frågor. Proven som eleverna skrev 
efter den individuella genomgången har en målrelaterande och kon-
trollerande karaktär med både öppna och slutna frågor. För att läsaren 
inte ska bli förvirrad av olika termer kommer ordet prov i fortsätt-
ningen att enbart användas följt av siffrorna 1, 2, 3 eller 4. 

Proven ägde rum på samma dag och vid samma tid i de två klas-
serna och det var lärarna som vaktade eleverna vid provtillfället. Lä-
rarna rättade det andra och tredje provet och jag rättade det första och 
det sista. Detta var en överenskommelse mellan mig och lärarna och 
hade sin grund i lärarnas arbetsbelastning i början och i slutet av ter-
minen. Från elevernas prov valdes därefter ut de uppgifter som syftar 
på samma innehåll som erbjöds eleverna i klassrummet och som avsåg 
funktionsbegreppet, andragradsfunktioner och andragradsekvationer 
för vidare analys. 

Eleverna som deltog i den individuella genomgången skrev ett nytt 
prov. Provet konstruerades på så sätt att det innehåll som lärarna be-
handlade vid den individuella genomgången skulle förekomma. Detta 
innebar att skrivningarna skilde sig i viss mån, men att de valda upp-
gifterna hade likvärdigt innehåll. Detta steg i insamlingen av data gav 
möjlighet att analysera de förändringar som ägde rum i elevernas erfa-
rande när lärarens genomförda aktiviteter var annorlunda än i klass-
rummet. Det innebar att läraren hade möjlighet att reflektera över vad 
eleverna hade gjort för fel på det senaste provet och genomföra den 
individuella genomgången utan tidspress. Lärarna bestämde själva hur 
länge den individuella genomgången skulle pågå.  

Lärarnas berättelse 
För att få fram lärarnas syn på undervisningen bad jag dem att helt 
fritt skriva om vad de avser med sin undervisning i matematik. Av-



 104 

sikten med lärarnas berättelse var att få fram de aspekter som lärarna 
själva bedömer som mest väsentliga att belysa. Det var ungefär mitt i 
terminen som lärarna lämnade sina berättelser till mig. Formulering-
arna blev ofta personliga, vilket gjorde läsningen intressant. Lärarnas 
syn på undervisning kan ha en avgörande roll för hur han eller hon 
arrangerar undervisningen i klassrummet, vilket i sin tur kan innebära 
hinder eller möjligheter som öppnas för elevernas deltagande när ett 
lärandeobjekt erbjuds i hela klassen. 

5.5 Avgränsning och bearbetning av data 

I kapitel 4 har jag redogjort för hur den valda teoretiska ramen har 
använts för att analysera det empiriska materialet. Avsikten med detta 
avsnitt är att redogöra för hur det empiriska materialet har behandlats. 
I arbetet med analysen av det insamlade materialet har jag i huvudsak 
utgått från undervisningssekvenserna på videoband och elevernas 
prov. Analysen hade som utgångspunkt att finna variationen i sätt att 
erfara eller förstå ett matematiskt innehåll och elevernas lärande av 
detsamma. Intervjudata har använts för att ge ett kompletterande un-
derlag för analysen av elevernas lärande. 

Avgränsning av data 
Syftet med denna studie är, som flera gånger har nämnts, att få kun-
skap om vad som erbjuds i klassrummet rörande lärandeobjekten och 
elevernas lärande av detsamma. I kapitel 1 har jag argumenterat för 
avgränsningen av innehåll för analysen, nämligen andragradsekvatio-
ner och andragradsfunktioner. Detta innebär att ungefär 17 videoin-
spelade timmar har använts för grundligare analys. Dessa timmar av-
ser det framställda innehållet i klassrummet (7 h i Annas klass och 6 h 
i Marias klass), lärarnas individuella genomgång (2h i Annas klass 
och 0 h i Marias klass) samt intervjuer med eleverna (1 h i Annas 
klass och 1 h i Marias klass). 

Det visade sig att lärarnas analys av det fjärde provet för de valda 
eleverna och lärarnas individuella genomgång inte kunde ge mer in-
formation än analysen av de erbjudna objekten för lärande i klass-
rummet. På grund av detta har jag valt att inte presentera resultatet 
som en separat del utan att använda det som ett komplement för att 
förklara lärarnas behandling av innehållet i hela klassen. Intervjuerna 
med eleverna kommer inte heller att presenteras i en separat del utan 
även de har utgjort ett komplement. 
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Bearbetning och analys av data 
Hur analysen av det erbjudna och det erfarna lärandeobjektet genom-
fördes presenterades i kapitel 4. Avsikten med den presentation som 
här görs är att redogöra för hur det empiriska materialet på en över-
gripande nivå har bearbetats. I analysen och tolkningen av det empi-
riska materialet har jag tillämpat den fenomenografiska analysmeto-
den utifrån Alexanderssons (1994) beskrivning. Enligt Alexandersson 
kan ett fenomenografiskt analysarbete indelas i fyra olika faser: 

• att bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck 

• att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

• att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier  

• att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

Marton och Booth (1997) tar upp fenomenografins idé till diskussion. 
Enligt deras skrivning är den fenomenografiska forskningens grund-
läggande analysenhet ett sätt att erfara någonting. Fenomenografin 
grundar sig på ett intresse att beskriva fenomen i världen såsom andra 
betraktar dem, och att avtäcka och beskriva variationer i det avseen-
det. Marton och Booth beskriver inte fenomenografin som en metod 
utan som en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa ty-
per av forskningsfrågor som framför allt uppmärksammar frågor som 
är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. 

Arbetet med analysen av det insamlade materialet påbörjades redan 
vid videoinspelningen av lektionerna. Detta innebär att de inspelade 
lektionerna under en dag noga beskrevs och att stenciler och annat 
använt material ordnades i pärmar. Därefter överfördes videoinspel-
ningarna till dator för vidare bearbetning. På så sätt kunde jag bekanta 
mig med det empiriska materialet i syfte att skapa ett helhetsintryck. 

För att uppmärksamma likheter och skillnader i materialet har 
analysen på en övergripande nivå genomförts i flera steg. För det för-
sta har jag identifierat under vilka lektioner lärarna har behandlat in-
nehållet som knyts till andragradsekvationer och andragradsfunktio-
ner. Detta har gjorts med hjälp av programmet Transana, som är ska-
pat för att underlätta hanteringen av videoinspelat material. Berörda 
lektioner har ordagrant transkriberats. För det andra har jag identifierat 
de sekvenser i vilka eleverna har frågat läraren i klassrummet om hur 
man löser en viss uppgift som var knuten till det ovan nämnda inne-
hållet. Dock har elever ibland arbetat med uppgifter med annat inne-
håll än det innehåll som läraren presenterade i hela klassen eller före-
slog att eleverna skulle arbeta med. Transana ger verktyg för att ana-
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lytiskt identifiera och organisera olika delar av videosekvenser. Detta 
innebär att jag från min videoinspelning kunde välja just de sekvenser 
som syftade på det innehåll som konstituerar mitt forskningsobjekt. 
Förutom detta hade jag möjlighet att välja samma innehåll i lärarnas 
individuella genomgång och i intervjuer med eleverna. Vid analysen 
har datamaterialet betraktats som en helhet, det vill säga att ingen åt-
skillnad har gjorts mellan intervjuer med eleverna och observations-
data. Här har jag på ett mer systematiskt och konkret sätt fokuserat på 
att identifiera skillnader och likheter genom att ställa behandlingen av 
innehållet i de två observerade klasserna mot varandra. Det är vid 
sådana jämförelser som såväl likheter som skillnader kan uppträda 
mer eller mindre tydligt. Enligt Alexandersson (1994) handlar den här 
fasen om att först identifiera helheten för att därefter beskriva de en-
skilda delarna och deras relation till helheten. 

För att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier har jag 
dels fokuserat analysen på det framställda innehållet, dels på situatio-
nerna när innehållet behandlades i klassrummet, vilka har analyserats i 
termer av det använda arbetssättet. I denna fas av analysen har arbets-
sättet i klassrummet indelats i olika kategorier för att upptäcka eventu-
ella karakteristiska drag. Denna analys ger möjlighet att få information 
om sättet på vilket eleverna fick kontakt med det matematiska inne-
hållet. För att analysera det framställda och det erfarna innehållet i 
klassrummet har jag först identifierat de uppgifter på elevernas prov 
som hade en direkt anknytning till andragradsekvationer och andra-
gradsfunktioner. För att göra datamaterialet mer hanterligt delades 
uppgifterna in i tre kategorier, nämligen uppgifter i vilka det enbart 
förekom andragradsekvationer, enbart andragradsfunktioner eller en 
kombination av de två. Utifrån antagandet att eleverna även kunde 
erfara lärandeobjekten ur läromedlet har jag identifierat och analyserat 
samma innehåll i det använda läromedlet i klassrummet genom att 
uppmärksamma de aspekter som fokuseras på i det framställda inne-
hållet. De båda klasserna har som läromedel använt Matematik 3000 
kurs A och B (Björk & Brolin, 1999). 

Det gemensamma innehållet som har identifierats i lärarnas och lä-
romedlets behandling av innehållet, proven och frågorna som ställdes i 
klassrummet har analyserats flera gånger. På så sätt har de mönster 
som framkom i framställningen och erfarandet av innehållet i de två 
observerade klasserna ständigt bearbetats. Att finna variationen i sätt 
att erfara, uppfatta eller förstå ett fenomen var det centrala i denna 
analys. 
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5.6 Kvalitetsdiskussion 

Denna studie syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett 
etiskt godtagbart sätt. I min studie har framställningen av innehållet i 
två klassrum, det vill säga två fallstudier45, observerats genom att an-
vända mig av olika insamlingsmetoder (se avsnitt 5.4). Enligt 
Merriam (1994) kan fallstudier ge viktiga och användbara insikter 
beträffande den pedagogiska praktiken. Fallstudiemetoden ger fors-
kare möjlighet att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation 
och hur de inblandade tolkar denna situation, i mitt fall vid arbetet 
med andragradsekvationer och andragradsfunktioner. I en fallstudie är 
forskaren det främsta instrumentet både för att samla in och analysera 
insamlad data. Analysen av det insamlade materialet i denna studie 
resulterar dels i fallbeskrivningar, dels i beskrivning av variation över 
fallen. Detta ställer stora krav på att säkerställa tolkningen av data, 
liksom på studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Förförståelse 
Svensson och Starrin (1996) hävdar att vetenskapligt arbete förutsätter 
en förmåga att kunna balansera mellan närhet och distans till det som 
studeras och att det är viktigt att som forskare vara medveten om att 
förförståelsen kan påverka olika faser i forskningsarbetet. Hartman 
(2004) använder termen förförståelse för den befintliga kunskapen 
som redan finns hos en forskare och som används vid tolkandet av det 
studerade fenomenet. Han menar att det krävs en redan befintlig kun-
skap om fenomenet för att kunna göra en tolkning av det eftersom det 
är förförståelsen som formar sättet på vilket vi uppfattar omvärlden 
och olika företeelser. Larsson (1986) hör till dem som kan se vissa 
fördelar med förförståelse då han anser att det snarare är bristen på 
utblickar än själva förtrogenheten som gör dem som befinner sig i 
verksamheten förblindade. Larsson (1994) betonar att redovisningen 
av forskarens förförståelse kan göras genom att redovisa forskningslä-
get, öppet deklarera den valda teorin som ligger till grund för olika 
tolkningar eller redovisa personliga erfarenheter som är av betydelse 
och som har relevans i forskarens förförståelse av det som skall tolkas. 
I avsnitt 1.1 har läsaren haft möjlighet att få fram några av mina per-
sonliga erfarenheter före huvudstudiens genomförande. 

Som jag redogjorde för i avsnitt 5.1 har jag i min studie använt en 

                                                 
45 Man skulle även kunna betrakta analysen av läromedlets framställning som 

ett fall, vilket skulle innebära att antalet fallstudier då blir tre. 
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abduktiv ansats. Denna ansats innebär ett mått av förförståelse som 
kan ha både fördelar och nackdelar för forskaren. Problemet ligger, 
som ovan nämnts, i att forskarens förkunskaper kan påverka resultatet. 
Jag ser inte detta som en nackdel i min studie eftersom förkunskaper 
inom ett område möjliggör tillförseln av en ny dimension till förståel-
sen av det studerade fenomenet. Dessutom har också de förkunskaper 
jag har i form av egna yrkeserfarenheter varit till hjälp, exempelvis när 
jag formulerade mina frågeställningar och när jag försökte ringa in 
vad som redan var undersökt. För att hantera min egen förförståelse 
har jag försökt att ställa de egna erfarenheterna av att arbeta som ma-
tematiklärare åt sidan, för att så långt som möjligt minska risken att 
dessa erfarenheter inverkar på studiens resultat. Dessutom har min 
förförståelse ständigt förändrats genom tolkningsprocessen och detta 
som en konsekvens av fördjupade teoretiska kunskaper genom till 
exempel deltagande i olika kurser. Trots detta var det praktiskt taget 
omöjligt att helt komma ifrån min egen förståelse vilket innebär att det 
jag slutligen når i denna studie kan vara en fusion av min förståelse 
och den förståelse personer jag tolkar har. Detta innebär att jag inte 
kan påstå att en fullständig förståelse för en annan människa nås i 
denna studie, eftersom jag aldrig kan lägga min egen förförståelse av 
världen helt åt sidan. 

Reliabilitet och validitet 
Begreppen validitet (om det är rätt företeelse eller objekt som mäts) 
och reliabilitet (noggrannheten med vilken mätningen genomförs) 
används på olika sätt i olika forskningstraditioner. Denna studie har 
utformats med inspiration från fenomenografin, vilket innebär att frå-
gorna om validitet och reliabilitet får en något annorlunda innebörd.  

Larsson (1986) hävdar att man, om man vill prova reliabiliteten i 
en fenomenografisk studie, kan ta hjälp av en oberoende bedömare 
med liknande bakgrund som man själv och med liknande kunskapsin-
tresse för att se om denne kommer fram till samma slutsatser som man 
själv har gjort. Denna studie är av så stor omfattning att den skulle 
berättiga en oberoende bedömare. Men inte heller Runesson (1999) 
eller Emanuelsson (2001) väljer att använda detta angreppssätt i sina 
doktorsavhandlingar. Ett argument för det kan vara att detta sätt att 
pröva reliabiliteten inte stämmer överens med fenomenografins veten-
skapssyn. Alexandersson (1994) betonar att en gemensam nämnare för 
den fenomenografiska forskningen är att den utgår från olikheter i 
uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Tanken vilar på före-
ställningen att uppfattningar åtskiljs genom att människor genom sina 
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olika relationer till världen får olika erfarenheter. Den interna relatio-
nen mellan människan och världen har begreppet erfarande som grund 
i vilket det centrala är urskiljning av ett studerat fenomens delar, rela-
tionen mellan dem och helheten. Larsson (1994) hävdar att förståelse 
alltid faller tillbaka på att delen måste relateras till en helhet för att ge 
någon innebörd till det studerade fenomenet. Det betyder att intresse 
riktas mot hur något framstår för människor, inte hur något objektivt 
kan beskrivas. Att beskriva lärarnas handlingar och elevernas lärande 
av objekten för lärande innebär inte i denna studie att jag söker efter 
en absolut sanning, utan att jag dels försöker underbygga studiens 
resultat, dels processen som lett fram till mina slutsatser utifrån den 
verklighet som observeras i de två fallstudierna. Inom ett fenomeno-
grafiskt perspektiv är olika slutsatser som kan dras utifrån analysen av 
det empiriska materialet partiella och ”de är mer eller mindre fullstän-
diga i förhållande till den helhet som de samlade resultaten utgör” 
(Emanuelsson, 2001, s. 48). Detta innebär att frågor om studiens reli-
abilitet och validitet ur ett fenomenografiskt perspektiv sammanfaller 
och är oupplösligen förknippade med varandra under forskningens 
gång, vilket även andra forskare lyfter fram i sina studier (se t.ex. 
Emanuelsson, 2001). Validiteten i denna forskningsansats prövas ge-
nom att resultatens trovärdighet granskas och deras överensstämmelse 
med tidigare liknande studier fastställs. 

Larsson (1994) skriver om olika kvalitetskriterier som bör återfin-
nas i kvalitativa studier. Han menar att vetenskapliga undersökningar 
skall ha en god förankring i tidigare teori och att det är en kvalitet när 
resultaten bidrar med något nytt. Han lyfter också fram vikten av att 
diskutera ”sina resultat i relation till andra relevanta studier eller teo-
rier” (s. 177). I denna studie ger begrepp och tankemönster från varia-
tionsteorin ett nytt sätt att analysera, tolka och förstå relationen mellan 
undervisning och elevens lärande. Forskning som behandlar elevens 
lärande är omfattande, till skillnad från forskning med fokus på inne-
håll som en överbryggande länk mellan undervisning och elevens 
lärande, som är denna studiens forskningsfokus. På så sätt kan denna 
studie medverka till ökad kunskap om samverkan mellan undervisning 
och lärande med innehållet som mäklande länk dem emellan.  

Inom fenomenografin har några olika tillvägagångssätt utvecklas 
för att kunna svara mot kraven på validitet och reliabilitet (se t.ex. 
Alexandersson, 1994; Booth, 1992; Emanuelsson, 2001). En studies 
validitet har diskuterats i olika studier (se t.ex. Booth, 1992; 
Emanuelsson, 2001) i termer av innehållsvaliditet, metodologisk vali-
ditet och kommunikativ validitet.  
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Begreppet innehållsvaliditet har använts i sammanhang där en 
mätning ska indikera en individs prestationer och definieras av 
Carmines och Zeller (1991) som att 

content validity is based on the extent to which a measurement 
reflects the specific intended domain of content (s. 20) 

I fenomenografiska studier används detta begrepp med en annan inne-
börd, nämligen att innehållsvaliditet beror på om jag som forskare kan 
betraktas som kunnig och öppen för andra tolkningar av det innehåll 
arbetet behandlar (se t.ex. Emanuelsson, 2001). Jag har fler akade-
miska poäng inom matematik än någon av lärarna i studien och mer 
direkt undervisningserfarenhet i gymnasieskolan än båda. Detta inne-
bär att jag beträffande det studerade innehållet i matematik och skolan 
som miljö rimligen kan betraktas som kunnig och bekant med det 
innehåll som studeras. Trots detta, med en bakgrund som lärare och 
matematiker, kan forskning på den egna praktiken ge upphov till att 
det uppstår en risk att övertolka elevernas möjlighet till lärande. Dess-
utom kan normativa inslag påverka tolkningen av den matematiska 
riktningen, genom att föreställningar om den ”rätta matematiken” 
tränger in. Ett sätt att hantera denna problematik var att förmedla kun-
skap om den studerade verksamheten genom att låta lärarna och ele-
verna komma till tals genom frekventa citeringar och figurer för att 
därigenom göra empirins röst stark och levande. De valda citaten har 
strukturerats på ett sätt som speglar framställningen av lärandeobjek-
ten som en meningsfull helhet. Förutom detta har jag använt mig av 
diskussioner med andra forskare och de deltagande lärarna för att stu-
dera mina tolkningar och bedömningen av elevernas tillvägagångssätt 
på proven. Denna strategi blev även inflätad i undersökningens upp-
lägg genom att lärarna rättade elevernas andra och tredje prov, genom 
lärarnas analys av de valda elevernas missuppfattningar på det sista 
provet och genom intervjuer med de valda eleverna som deltog i den 
individuella genomgången angående strategier de har använt för att 
lösa olika provuppgifter och deras tolkning av olika matematiska be-
grepp. Förutom detta har lärarna sett och kommenterat vissa videoin-
spelade sekvenser från den individuella genomgången. Jag hoppas att 
analyserna som redovisas i kapitel 6 gör det troligt att mitt innehålls-
liga kunnande i relation till det område som studeras är tillräckligt 
kvalificerat för att studien skall vara rimligt övertygande. 

Metodologisk validitet har att göra med om den använda fenome-
nografiska ansatsen är använd på ett rimligt sätt. Inom denna forsk-
ningsinriktning har en speciell metodisk arbetsgång vid datainsamling 
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och bearbetning av data utvecklats. Här är intervjun den vanligaste 
metoden att samla in data. Zeller (1997) hävdar att validitet är lika 
mycket en process som det är en produkt och kräver att flera metoder 
används tillsammans istället för en enda för att belysa eller undersöka 
ett fenomen. I min studie har även andra metoder använts, såsom pre-
senterades i avsnitt 5.4. Enligt Zeller (1997) är det betydligt svårare att 
bli vilseledd av resultat som är producerade genom detta angreppssätt. 
Beskrivningen av hur jag gått tillväga för att samla in data visar att 
förutsättningar för att få en variation i det erfarna innehållet skapas på 
olika sätt. Genom att kombinera olika metoder kan valida resultat nås 
om det inte finns några motsättningar i de resultat och tolkningar som 
uppkommer. Detta ställer ett stort krav på kommunicerbarhet som 
enligt flera (t.ex. Uljens, 1992) bör betraktas som ett viktigt mått på 
validitet. Kvale (1995) benämner detta kommunikativ validitet. 

Kommunikativ validitet har att göra med hur resultatet kommuni-
ceras till andra lärare och forskare. Inom ramen för en fenomenogra-
fisk ansats, har en studie om undervisning och lärande innehållet som 
erfars i undervisningen som central punkt. Detta innebär att frågorna 
kring studiens kommunikativa validitet i huvudsak handlar om den 
mån i vilken tolkning och analys av det erfarna innehållet represente-
rar företeelser eller objekt så som dessa visar sig för någon och inte 
om att återge ”verkligheten”. Merriam (1994) påpekar att verkligheten 
inte är något absolut och objektivt utan att verkligheten, inom forsk-
ning, upplevs och beskrivs genom forskarens tolkningar. Tolkningar 
och resultat är påverkade av de värderingar som forskaren har om det 
aktuella området och de värderingar som finns i forskarens omgiv-
ning. Detta innebär att forskarens och hans eller hennes omgivnings 
värderingar till det som studeras är en av de aspekter som ingår i vali-
ditetsbegreppet (se även Messick, 1989). Tolkningarna som jag har 
gjort förankras i ett empiriskt material. För att läsaren ska ha möjlighet 
att följa mina ställningstaganden och värdera rimligheten i dessa har 
jag valt att presentera olika utdrag ur observationerna som har gjorts i 
klassrummet i form av citat och ur elevernas prov i form av figurer. På 
så sätt kan det bli möjligt för dem som tar del av redovisningen att få 
en reell möjlighet att granska mitt resonemang om och tolkning av 
utsagorna i observationer och prov. De olika citaten och figurerna har 
även den funktionen att de berikar och konkretiserar innebörden i di-
mensioner av variation som annars i övrigt beskrivs i mer abstrakta 
termer. Diskussioner med mina handledare angående de identifierade 
dimensionerna av variation och kritiska aspekter har kontinuerligt ägt 
rum. De identifierade mönstren av variation var inte givna på förhand 
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utan har vuxit fram utifrån flera analyser av det empiriska materialet. 
Preliminära resultat under analysprocessen har prövats genom att 
tolkningar har presenterats och diskuterats med kolleger och verk-
samma lärare vid seminarier och konferenser (se t.ex. Olteanu, 2002, 
2003d, 2004, 2006; Olteanu m.fl., 2003, 2004). På så sätt har jag re-
dovisat forskningsprocessen i olika sammanhang. Dessutom har parti-
ella resultat publicerats under denna process (Olteanu, 2003a, 2005, 
2006). 

Huruvida jag har lyckats angående tillförlitligheten i det kunnande 
som min studie kan tänkas bidra till lämnas i hög utsträckning åt läsa-
ren samt dem som tillämpar mina resultat att bedöma. 

Generaliserbarhet 
Larsson (1994) poängterar att den tolkning som görs av insamlad data 
kan visa det allmängiltiga i den. Den typ av kvalitativa generalise-
ringar som jag gör i mina tolkningar benämns av Kvale (1997) som 
analytisk generalisering. Detta innebär att påståenden och argument 
skall bygga på en öppenhet i frågan om tillvägagångssätt för att stärka 
undersökningens trovärdighet och att det ska framgå på vilken grund 
tolkningar görs. Som jag redovisade i kapitel 4 görs mina tolkningar 
genom att använda en variationsteoretisk begreppsapparat. De genera-
liseringar som förekommer i denna undersökning görs därför i relation 
till ett innehåll och olika sätt att erbjuda och erfara detta innehåll. Det 
finns alltid en risk att göra för grova generaliseringar om de görs ut-
ifrån ett fåtal intervjuer och observationer. Frågan är dock om jag hade 
kunnat göra mer trovärdiga generaliseringar utifrån ett större antal 
prov, intervjuer och observationer. Min uppfattning är att jag förmod-
ligen inte hade haft samma möjligheter att göra mer djupgående ana-
lyser av det erbjudna och det erfarna innehållet genom att utvidga 
antalet observationer. 

Studiens syfte är att på systematisk grund skapa nya kunskaper om 
undervisning och elevers lärande av ett visst matematiskt objekt för 
lärande vilket innebär att intresset i studien helt fokuseras på vad som 
framställs och det som erfars i undervisningen. Utgångspunkten i un-
dersökningen är att olika elever får olika erfarenheter utifrån vad de 
har möjlighet att erfara i relation till ett visst objekt för lärande. Min 
ambition är att beskriva dessa olikheter, det vill säga variationer i det 
som erfars och i erfarenheter, som resultat. Eftersom beskrivningarna 
är innehållsrelaterade bör de ha potential att kunna användas inom 
lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare, det vill säga att ha 
en generaliserbar potential.  
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5.7 Forskningsetiska frågor 

I studier som denna finns det flera etiska aspekter att ta hänsyn till. 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) ställde 
2002 upp fyra huvudkrav för hur forskning ska bedrivas. De fyra all-
männa forskningskraven är följande: 

• Informationskravet. Forskaren ska informera deltagare om 
deras uppgift i projektet. Deltagaren ska upplysas om att det 
är frivilligt och att han eller hon har rätt att avbryta sin 
medverkan. 

• Samtyckeskravet. Deltagaren i undersökning har rätt att be-
stämma över sin medverkan. Samtycke bör inhämtas från 
vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. 

• Konfidentialitetskravet. Deltagarna i undersökningen ska 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska 
förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter får endast användas 
för forskningsändamål. 

Innan insamlingen av data påbörjandes lämnades ett informationsbrev 
ut till elevernas föräldrar, trots att eleverna var över 15 år när studien 
genomfördes. I brevet framgick syftet med studien och vad eleverna 
skulle delta i. Det poängterades även att deltagandet var frivilligt och 
att eleven hade rätt att avbryta sin medverkan. Dessutom fick lärarna 
som deltog i studien och skolans rektor information om studiens syfte, 
uppläggning och genomförande. 

Det som jag har tagit del av under mina observationer, mina obser-
vationsanteckningar och elevernas skrivningar har behandlats konfi-
dentiellt. Skolan framstår endast som en skola i södra Sverige och 
eleverna och lärarna i studien är anonyma och heter något annat i 
verkligheten. Med lärarnas hjälp har elevernas målsmän informerats 
om forskningsprojektet och ingen elev i de båda klasserna har avböjt 
medverkan. Min upplevelse under insamlingen av data i de båda klas-
serna är att det hos eleverna snarare funnits en vilja att delta i under-
sökningen. Både lärarna och eleverna har informerats om den sekre-
tess som gäller och att uppgifter om enskilda personer endast får an-
vändas i forskningen. Min förhoppning är att personerna som deltog i 
undersökningen inte ska känna sig felaktigt behandlade och utsatta för 
kritik utan att texten ska fungera som en källa för reflektion kring be-
tydelsen av behandlingen av innehållet i klassrumspraktiken och på 
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vilket sätt man kan identifiera de kritiska aspekter som kan bidra till 
förändringar i elevernas matematiska kunskap. 

Sammanfattning 

I detta metodkapitel har jag dels försökt beskriva de metodologiska 
utgångspunkterna och dels det praktiska tillvägagångssättet för det 
empiriska arbetet. Forskningsprocessen har varit abduktiv i den me-
ningen att upptäckter i det empiriska materialet har givit upphov till 
antaganden om hur behandling och erfarande av innehållet kan förstås. 
Dessa antaganden har i sin tur lett vidare till förnyad läsning av mate-
rialet som en konsekvens av fördjupade teoretiska studier. Insam-
lingen av data pågick under sex månader och har haft en förstudie som 
grund. Det är videoinspelade lektioner, elevernas prov och intervju-
erna med eleverna som utgör det huvudsakliga empiriska materialet. 
Jag påbörjade analysen av materialet allteftersom jag samlade in det. 
Data har bearbetats på olika sätt genom att inledningsvis använda 
olika teoretiska infallsvinklar. Som en konsekvens av dessa bearbet-
ningar framstod variationsteorin som det mest användbara analys-
verktyget. Dessutom har studiens validitet, reliabilitet och generaliser-
barhet, liksom forskningsetiska frågor diskuterats i detta kapitel. 
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Kapitel 6 – Resultatredovisning och analys 

I de sex avsnitten i detta kapitel redovisas resultaten och analysen av 
det empiriska materialet. I avsnitt 6.1 presenteras de anordnade läran-
desituationerna, dels under hela kursen, dels när innehållet som avser 
andragradsekvationer och andragradsfunktioner framställdes i klass-
rummet. Presentationen och analysen som görs i detta avsnitt utgör 
inte avhandlingens huvudsyfte utan det ska ses som en bakgrund för 
analysen som kommer att presenteras i de följande avsnitten. I avsnitt 
6.2 presenteras förkunskaper som eleverna ger uttryck för i början av 
kurs B. Därefter kommer fokus att ligga på det erbjudna och det er-
farna lärandeobjektet. Presentationen knyts till varje lärares fiktiva 
namn. Syftet med detta är inte att jämföra de två lärarna som deltog i 
undersökningen, utan att presentera och kontrastera två sätt att fram-
ställa samma innehåll. Elevernas erfarande av innehållet, det vill säga 
de erfarna lärandeobjekten, knyts också till lärarnas fiktiva namn för 
att ge möjlighet att knyta vad eleverna erbjuds erfara till det eleverna 
erfar. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande analys. 

Resultaten grundas på data bestående av videoinspelade lektioner, 
innehållet som presenteras i läromedlet, elevernas skriftliga prov – 
vilka ägde rum under det första, andra, tredje och fjärde provtillfället 
samt efter den individuella genomgången – och intervjuer med ele-
verna. Uppgifterna numreras med två siffror. Den första siffran indi-
kerar provets nummer och den andra siffran indikerar det nummer 
som uppgiften hade på provet. Om den presenterade uppgiften är en 
deluppgift indikeras det med en avslutande bokstav. Resultaten av 
elevernas skriftliga prov redovisas i procentform eftersom antalet ele-
ver som deltog i de tre skrivningarna varierar. Dessa redovisningar ger 
en överblick över de mönster av dimensioner av variation som uppstår 
och ger underlag för att identifiera lärandeobjektens kritiska aspekter.  

I undervisningssekvenserna som kommer att presenteras återfinns 
citat från videoinspelningar och intervjuer. I de presenterade citaten 
används tre punkter efter varandra för att markera en fördröjning i 
uttalet eller att man har förlängt uttalet av ett visst ord. Beteckningen 
[…] används för att markera en uteslutning av ovidkommande inne-
håll i yttranden. Dessutom används exempelvis beteckningen [1.6] för 
att urskilja olika citat som förekommer under samma lektion. I dessa 
fall markerar den första siffran sekvensens ordning i ett transkript, 
medan den andra siffran markerar uppgiften som behandlas i klass-
rummet. 
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6.1 Lärandesituationer 

Lärandesituationerna som skapas i klassrummet avser de aktiviteter 
som ger upphov till gestaltningen av objekten för lärande, andragrads-
ekvationer och andragradsfunktioner. Presentationen inleds med en 
beskrivning av de skapade lärandesituationerna under hela kursen för 
att därefter fokusera på de situationer som skapas när andragradsek-
vationer och andragradsfunktioner behandlas i klassrummet. Presen-
tationen grundas på analysen av videoinspelade lektioner och inter-
vjuer med eleverna.  

De skapade lärandesituationerna under kurs B 
Analysen av videoinspelningarna visar att en vanlig lektion i Marias 
klass inleddes med att skapa lugn i klassrummet. Därefter genomför-
des någon form av genomgång46 i hela klassen där läraren presente-
rade ett nytt innehåll eller repeterade något som hon tidigare gått ige-
nom. Vid dessa tillfällen använder Maria sig av olika strategier för att 
utveckla elevernas förmåga att se mönster och relationer mellan olika 
moment inom matematiken. Alla elever var närvarande i klassrummet 
i stort sett under hela kursen. Bara två elever var sjuka vid två olika 
tillfällen. Maria genomförde alltid sina genomgångar i hela klassen 
och deras längd varierade mellan 30 och 60 minuter. I dessa genom-
gångar brukade Maria ta upp olika uppgifter, lösa dem på tavlan och 
på så sätt presentera ett lösningsförslag som sattes i relation till vissa 
matematiska begrepp. Efter genomgången föreslog Maria ett antal 
uppgifter från läromedlet som eleverna skulle arbeta med. I stort sett 
arbetade eleverna individuellt med de föreslagna uppgifterna i klass-
rummet. När eleverna inte visste vad de skulle göra med en viss upp-
gift eller när svaret som de fått fram inte stämde med svaret som fanns 
i facit kallade eleven på läraren för att få hjälp. Eleverna hade i stort 
sett samma tempo som läraren, det vill säga att uppgifterna som ele-
verna arbetade med stämde överens med innehållet som läraren pre-
senterade i hela klassen. En förklaring till detta arbetssätt framgår av 
Marias berättelse:  

Jag koncentrerar mig på undervisningen, eftersom det inte finns 
så mycket disciplinära problem. (Marias berättelse, 2003-04-10) 

De ovan beskrivna lärandesituationerna skapades i Marias klass under 

                                                 
46 Med genomgång menas här lärarnas muntliga/skriftliga presentation av ett 

visst innehåll. 
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hela kursen och skiljer sig åt från den beskrivning som Lindblad och 
Sahlström (1999) presenterar, nämligen att undervisningen domineras 
av individuellt arbete eller arbete i små grupper. Maria har inte ”abdi-
kerat”47 från sin roll som undervisare utan tvärtom tar hon sin roll som 
undervisare på största allvar. De skapade lärandesituationerna i Marias 
klass öppnar möjligheter för eleverna att initiera och utveckla sina 
matematiska erfarenheter genom att erfara det innehåll som erbjuds i 
klassrummet. Maria använder en flexibel övergång från helklassun-
dervisning, i vilken det skapas en ständig interaktion mellan Maria 
och eleverna i klassrummet, till individuellt arbete. 

Anna började en vanlig lektion genom att skriva vilket mål som 
gäller för en vecka eller lektion och några uppgifter på tavlan. De 
valda uppgifterna syftade ofta på ett innehåll som inte tidigare hade 
presenterats i några gemensamma diskussioner men som eleverna 
skulle arbeta med under lektionen/lektionerna. Eleverna arbetade indi-
viduellt med dessa uppgifter genom att se det de skulle göra i sina 
böcker eller genom att kalla på läraren för att få individuell hjälp. Ofta 
jobbade eleverna med uppgifter som syftade på ett annat innehåll än 
det som Anna skrev på tavlan. Annas genomgångar i hela klassen 
syftade sällan på ett nytt innehåll utan på att förklara det som hon re-
dan förklarat individuellt för vissa elever. Dessutom hade Anna alltid 
en lång genomgång före ett skriftligt prov som fokuserade på några 
typer av uppgifter som tillhörde det eller de moment som eleverna 
skulle ha på provet. Genomgångarna varade mellan 40 och 60 minu-
ter. Vidare brukade Anna ha ett eller två repetitionstillfällen inför 
varje prov. De skapade lärandesituationerna i Annas klass kan karak-
teriseras som en blandning av vad Bentley (2003) kallar helklass och 
handledd undervisning48. Med andra ord arbetar eleverna enskilt och i 
sin egen takt med sina uppgifter och Annas handledande roll är att 
svara på elevernas frågor. Konsekvensen av ett sådant arbetssätt är, 

                                                 
47 Löwing (2004) visar i sin studie att lärarna i allmänhet har ”abdikerat” som 

arbetsledare och undervisare och överlämnat ansvaret åt ett läromedel som 
en konsekvens av individualiseringen av undervisningen. 

48 Bentley (2003) kartlägger vilka undervisningssätt som används i matematik 
i grundskolan som ett resultat av klassernas storlek, lärarnas utbildnings-
nivå och erfarenheter samt av ekonomiska resurser. Han delar in skilda sätt 
att bedriva undervisning i tre huvudkategorier, nämligen helklassundervis-
ning, smågruppsundervisning och handledd undervisning. Helklassunder-
visningen karakteriseras av att ha som huvuddrag att eleverna arbetar en-
skilt med i stort sett samma uppgifter. Läraren har en handledande roll som 
manifesteras i att ge svar på elevernas frågor. 
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såsom Löwing (2004) påpekar, att det ofta uppkommer privata samtal 
mellan elever eller mellan Anna och en elev. Detta ledde till att det 
hela tiden var mycket ”liv” i Annas klass och en hög ljudnivå och 
detta framgår av till exempel Angelas uttalande vid intervjutillfället: 
”Jag tycker det sitter ett gäng på fem killar och håller en ljudnivå på 
80 decibel, och då kan jag inte koncentrera mig” (intervju, Angela, 
2003-05-26). Dessutom ställer flera elever individuella frågor till 
Anna angående samma uppgifter eftersom eleverna har problem med 
att förstå bokens framställning av innehållet. Förutom detta visar det 
sig att eleverna har svårt att urskilja det som fokuseras på i sina mate-
matiska samtal med Anna. Trots detta var närvaron god i Annas klass.  

De skapade situationerna i Annas klass kan kopplas till hennes syn 
på undervisning såsom framgår av följande utdrag från hennes 
berättelse: 

Det är viktigt att eleverna kommer att bli duktiga problemlösare 
och ej replikatörer av lärare och lärobok. I matematik bör de 
bygga upp en verktygslåda med generella metoder samt öva upp 
en förmåga att självständigt läsa och förstå matematiska texter 
samt strukturera information. (Annas berättelse, 2003-04-10) 

Av citaten ovan framgår att en av avsikterna i Annas undervisning är 
att utveckla elevernas förmåga att strukturera information istället för 
att reproducera det läraren och läromedlet framställer. Trots detta pe-
kar det använda arbetssättet i hennes klass åt motsatt håll, nämligen att 
eleverna i stor utsträckning använder sig av läromedlet för att bekanta 
sig med det matematiska innehållet och därefter lösa sina uppgifter. 
Att den dominerande formen av undervisning i matematik består av att 
lösa uppgifter som finns i läromedlet konstateras även i Marias klass, 
men det speciella med Anna är att hon ofta enbart lämnar framställ-
ningen till läromedlet. 

Lärandeobjektens gestaltning 
Lärarna har tillsammans planerat genomförandet av innehållet i ma-
tematikkurs B och en avgörande roll i deras planering spelade de till-
fällen, vid vilka eleverna skrev sina prov (eleverna skrev samma prov 
vid samma tillfällen, det vill säga vecka 4, 9, 17 och 21). Under de 
första fyra veckorna var undervisningen i matematikkurs B inriktad på 
förenklingar av olika algebraiska uttryck och geometri. Under de 
andra sju veckorna arbetade man med funktionsbegreppet, linjära 
funktioner, ekvationssystem, olikheter, andragradsekvationer och and-
ragradsfunktioner. Mellan det sista och det tredje provet var undervis-
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ningen under fyra veckor inriktad på att repetera innehållet i kurs A 
inför det nationella provet, och i kurs B inför det sista provet. De sista 
två veckorna användes för betygsdiskussioner och arbete med 
sannolikhetslära.  

De skapade lärandesituationerna som identifierades i klassrummet 
när andragradsekvationer och andragradsfunktioner behandlades ka-
rakteriseras av: individuellt arbete (ungefär 48 % i Marias klass re-
spektive 54 % i Annas klass), diskussioner i hela klassen (ungefär 
52 % i Marias klass, 39 % i Annas klass) och grupparbete (ungefär 
7 % i Annas klass). Vi kan konstatera att situationerna som skapades i 
de två klasserna karakteriseras av en nästan jämn fördelning mellan 
individuellt arbete och diskussioner i hela klassen.  

Med individuellt arbete menas här att eleverna har jobbat med sina 
uppgifter individuellt och kallat på läraren för att få hjälp med lös-
ningen av en viss uppgift när de själva inte kunde klara av att lösa 
denna uppgift eller när svaret inte stämde med svaret i facit. Diskus-
sioner i hela klassen syftar på de aktiviteter i vilka läraren eller elever 
i hela klassen presenterar ett visst matematiskt innehåll, löser uppgif-
ter på tavlan eller förklarar hur man kan använda miniräknaren för att 
åskådliggöra olika grafer. Dessutom karakteriseras detta arbetssätt av 
interaktion mellan läraren och eleverna eller mellan eleverna i klassen. 
Grupparbete innebär att mer än en elev samtidigt arbetar med samma 
uppgift.  

I de ovan nämnda lärandesituationerna kunde följande aktiviteter 
identifieras: instruktioner, arbete med miniräknare, introduktion av 
nytt innehåll, arbete med det nya innehållet och repetition. Aktiviteten 
instruktion karakteriseras av anvisningar som ges av lärarna gällande 
elevernas individuella arbete och består av valet av uppgifter som 
eleverna ska arbeta med, samt anvisningar till det innehåll som pre-
senteras i läromedlet och som kan användas av eleverna för att repe-
tera inför ett prov eller för att få feedback på ett prov. Aktiviteten ar-
bete med miniräknare refererar till lärarens eller elevernas egen pre-
sentation av miniräknarens möjligheter för att rita olika grafer och att 
avläsa koordinaterna för olika punkter för att besvara de frågor som 
ställs vid problemlösning. Nästa aktivitet som benämns introduktion 
av nytt innehåll fokuserar på ”introducing content that students had 
not worked on in an earlier lesson” (Stigler m.fl., 1999, s. 49). Akti-
viteten arbete med det nya innehållet karakteriseras av konkreta till-
lämpningar av det nya introducerade innehållet, till exempel arbete 
med uppgifter i vilka man tillämpar de nya introducerade idéerna eller 
procedurer, under den aktuella lektionen eller tidigare lektioner. Dess-
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utom kännetecknas dessa av diskussioner kring lösningsprocedurer. 
Den sista aktiviteten, repetition, karakteriseras av att en sammanfatt-
ning eller förstärkning av tidigare presenterat innehåll görs i 
klassrummet.  

De fem aktiviteterna utgör kärnan i behandlingen av lärandeobjek-
ten som eleverna för första gången blir bekanta med under kurs B, 
nämligen andragradsekvationer, funktionsbegreppet och andragrads-
funktioner. Enligt forskare är det av stor betydelse för elevernas 
lärande på vilket sätt eleverna får kontakt med det nya innehållet (se 
t.ex. Brizuela m.fl., 2003; Davydov, 1999; Schliemann m.fl., 2001). 
Eftersom det framställda innehållet är nytt för eleverna, är det relevant 
att presentera på vilket sätt eleverna i varje klass kommer i kontakt 
med detta innehåll. På så sätt har läsaren möjlighet att bli bekant med 
lärandemiljön i de studerade klassrummen. Denna miljö presenteras 
som identifierade moment i aktiviteterna som anordnas i de två obser-
verade klasserna.  

Aktiviteter i Marias klass 
I Marias klass börjar eleverna bekanta sig med det nya innehållet ge-
nom diskussioner som äger rum i hela klassen och därefter arbetar 
eleverna individuellt med vissa uppgifter som avser det nyligen intro-
ducerade innehållet. Vecka 10 introducerar Maria funktionsbegreppet, 
andragradsfunktionen och hur man löser enkla andragradsekvationer. 
Maria introducerar andragradsfunktionen genom att använda sig av 
miniräknare för att på så sätt lyfta fram vad som karakteriserar en and-
ragradsfunktion, det vill säga symmetrilinje, extrempunkt och noll-
ställen. Vecka 14 repeterar Maria hur man löser en andragradsekva-
tion, andragradsfunktionens egenskaper och visar hur man kan få reda 
på andragradsfunktionens symmetrilinje, nollställen, maximi- eller 
minipunkter och funktionens värde i en punkt. Förutom att räkna 
maximi/minipunkter för att lösa olika uppgifter repeterar Maria mini-
räknarens användning. Hon repeterar ett visst innehåll genom att lösa 
olika uppgifter på tavlan. Genom det konkreta arbetet med vissa upp-
gifter presenterar och förtydligar Maria samtidigt i retorisk och sym-
bolisk form varje genomfört steg i lösningen av en uppgift. 

Två moment identifieras i aktiviteterna som anordnades i Marias 
klass. Det första refererar till att när Maria introducerade ett nytt inne-
håll började hon med diskussioner i hela klassen som genast avsåg det 
matematiska innehållet. Denna fas avslutades med att Maria skrev de 
uppgifter, som eleverna skulle arbeta med under lektionen, på tavlan. 
Eleverna lyssnade på Marias förklaringar och på så sätt kunde de se 
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hur Maria resonerar när hon konkret löser olika uppgifter. Dessutom 
gav eleverna enkla svar på lärarens frågor som bland annat syftade till 
att ge svar på om det är möjligt eller inte att tillämpa formeln (4) (se 
Symbolisk algebra i avsnitt 2.2) för att lösa en andragradsekvation 
eller på olika uträkningar. Därefter erfar eleverna det framställda in-
nehållet i klassrummet genom att lösa olika uppgifter eller genom att 
ställa vissa frågor avseende innehållet, ett visst sätt att räkna eller hur 
man bättre kan rita grafer med hjälp av miniräknare. Förutom detta 
visade det sig i Marias klass att eleverna ställde egna frågor till läraren 
när de inte kunde förstå vissa led i Marias framställning av innehållet 
eller olika beräkningar. 

Det andra momentet refererar till att när lektionen började med 
elevernas individuella arbete hade olika begrepp, som tas upp i vissa 
uppgifter, redan behandlats i klassrummet. Eleverna arbetade efteråt 
var för sig med sina uppgifter. Elevernas individuella arbete består av 
att eleverna löser olika uppgifter från läroboken. Maria avbröt aldrig 
eleverna i deras arbete för att ge någon extra information. Den del av 
tiden som eleverna individuellt arbetar med sina uppgifter ökar efter 
hand och vecka 20 karakteriseras enbart av elevernas individuella 
arbete. 

Aktiviteter i Annas klass 
Anna behandlar innehållet som avser funktionsbegreppet veckorna 1 
och 10, andragradsekvationer veckorna 13 och 14 och andragrads-
funktioner veckorna 13, 14, 15 och 17. Fyra moment identifierades i 
aktiviteterna som anordnades i Annas klass.  

Det första momentet visar att Anna muntligt ger generella instruk-
tioner till eleverna angående det som de ska arbeta med eller meddelar 
vilka uppgifter de ska lösa genom att skriva dem på tavlan med hjälp 
av en bit papper som hon alltid hade i handen. Detta är en indikation 
på att Anna i förväg planerar en viss lektion och sättet hon genomför 
den på. Vid varje lektionstillfälle användes mellan fem och tio minuter 
av tiden som avser helklassdiskussioner för denna typ av aktivitet. 
Samtidigt som Anna på tavlan skrev veckans mål pratade eleverna 
med varandra om någonting annat än matematik. Därefter försökte 
eleverna bekanta sig med uppgifterna som skrevs på tavlan genom att 
titta på de lösta exemplen i sina böcker och efteråt försökte de lösa 
sina uppgifter på samma sätt som dessa presenterades i boken. Med 
andra ord dominerar arbetet med uppgifterna som framställs i läro-
medlet arbetssättet i Annas klass. Att eleverna blir bekanta med det 
nya innehållet i hög grad utifrån läromedlet visar att en annan pedago-
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gisk grundsyn tillämpas i praktiken än vad som indikerades av Annas 
beskrivning av sin syn på undervisning (se föregående avsnitt).  

Det andra momentet som identifierades i Annas klass karakterise-
ras av att lektionerna börjar direkt med en genomgång i hela klassen. 
Vid dessa tillfällen lyssnar eleverna på Annas förklaringar och ger 
enstaka svar på hennes frågor som i stort sett syftar på vad det blir för 
svar vid olika uträkningar. Då och då ställde eleverna egna frågor som 
ofta också syftade på vissa uträkningar. Analysen av videoinspel-
ningen visar att det var samma elever som gav svar på frågor eller 
ställde egna frågor under olika lektioner. Diskussionen i hela klassen 
avslutades med att Anna talar om för eleverna vad de ska arbeta med. 
Vid ett tillfälle presenterade två elever inför hela klassen hur man ska 
rita grafer för olika andragradsfunktioner med hjälp av grafritande 
miniräknare och vilka knappar man ska trycka på om man vill avläsa 
funktionernas nollställen eller extrempunkternas koordinater. Eleverna 
lyssnade på förklaringarna som gavs av kamraterna och då och då 
ställde de frågor om vissa inställningar som ska göras på 
miniräknaren. 

Det tredje momentet avser ett grupparbete som ägde rum vecka 15. 
Vid detta tillfälle arbetade eleverna (4-5 stycken i varje grupp) med att 
lösa några uppgifter som Anna skrev på tavlan. Eleverna pratade med 
varandra om olika strategier som kan användas för att ge svar på frå-
gorna som ställdes i respektive uppgifter. Läraren gick till vissa grup-
per för att se hur arbetet fungerade. Bara vid ett tillfälle hade Anna 
diskussioner med eleverna i en grupp angående deras lösning av en 
andragradsekvation. 

Det fjärde momentet kunde identifieras när Anna repeterade inne-
hållet (ungefär 9 % av den totala tiden som användes för diskussioner 
i hela klassen) vecka 17 och 20 eller närmare bestämt en lektion innan 
eleverna skulle skriva ett prov. Vid dessa tillfällen presenterade Anna 
lösningar av olika uppgifter på OH. Eleverna lyssnade på Annas för-
klaringar och gav korta svar på frågor avseende vissa sätt att räkna ut 
eller att grafiskt avläsa olika punkter. Eleverna svarade på frågorna 
som ställdes i hela klassen med enkla satser eller ibland bara med ett 
ord. 

Elevernas individuella arbete i klassrummet 
Som vi tidigare har sett, leder de skapade lärandesituationerna till att 
eleverna blir bekanta med innehållet i kurs B på olika sätt. I Annas 
klass gör eleverna detta genom en pendling mellan individuellt arbete, 
att lyssna på Annas förklaringar och därefter återkomma till individu-
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ellt arbete. I Marias klass lyssnar eleverna först på lärarens förklar-
ingar som därefter följs av elevernas individuella arbete. 

Elevernas individuella arbete med andragradsekvationer och and-
ragradsfunktioner utgjorde en viktig del av aktiviteterna i båda klas-
serna (ungefär 48 % i Marias klass och 54 % i Annas klass). Av tiden 
som var avsedd för individuellt arbete, användes ungefär 58 % i 
Marias klass och 80 % i Annas klass för individuella förklaringar (47 
frågor i Marias klass och 50 frågor i Annas besvarades under denna 
tid). Både Maria och Anna besvarade de flesta av elevernas frågor. 
Skillnaden är att tiden som användes för denna aktivitet i de två klas-
serna är så markant olika. Några av faktorerna som bidrar till denna 
skillnad presenteras nedan.  

De flesta frågorna ställdes i Annas klass när eleverna började ar-
beta med uppgifter i anslutning till funktionsbegreppet och andra-
gradsfunktioner (vecka 10, 13 och 14). Andelen elever som ställde 
frågor i Annas klass ökade mellan det tredje och det fjärde provet. 
Detta kan förklaras genom att Anna efter det tredje provet markerar att 
”alla har inte nått sina mål” ([4], Lektion 34, 2003-05-21), vilket ledde 
till att eleverna blev mer engagerade i att jämföra hur de löser vissa 
uppgifter med lärarens sätt att lösa uppgifterna. En annan förklaring 
kan vara att Anna ger direkta anvisningar till vilka uppgifter som ele-
verna ska arbeta med mellan det tredje och det fjärde provet: 

Anna:  De här blå i boken ... det är att gå igenom de lösta ex-
emplen. (Lektion 34, 2003-05-21) 

Detta ledde till att elevernas frågor inriktades mot förståelse av olika 
förklaringar som ges i boken. Detta kan illustreras av till exempel den 
fråga som Sune ställer Lektion 34: ”Grafisk lösning … vad menar de 
med det (eleven pekar på en löst uppgift i boken)?”. 

I Marias klass är andelen elever som ställer frågor hög veckorna 14 
och 17 när hon introducerar funktionsbegreppet och andragradsfunk-
tioner och lägre vecka 15 när eleverna arbetar med att lösa olika typer 
av andragradsekvationer. En förklaring till detta kan vara att eleverna 
har haft svårt att se sambandet mellan funktionsbegreppet och andra-
gradsfunktioner när de själva löser olika uppgifter. När det gäller and-
ragradsekvationer gällde elevernas frågor beräkningar med olika tal 
såsom framgår av följande sekvens från Lektion 28. 

Camilla:  x ska vara lika med ett. 
Maria:  Ja, det är något skumt här, vi ska se här då. Nej men  
 vänta, här, du glömmer kvadrera 26 ... (Lektion 28,  
 2003-04-23) 
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Mellan det tredje och det fjärde provet blir eleverna säkrare på tillvä-
gagångssättet för att lösa olika uppgifter och detta reflekteras i minsk-
ningen av antalet ställda frågor från vecka 20 till vecka 21. 

Sammanfattande analys 

Lärandesituationerna som skapas i klassrummet karakteriseras av en 
nästan jämn fördelning mellan individuellt arbete och diskussioner i 
hela klassen. De två lärarna bedriver en ganska traditionell undervis-
ning, fast med olika grad av kontroll. Maria verkar ha allt under kon-
troll och allt hon gör är noga planerat, förberett och fokuserat på fram-
ställningen av innehållet och elevernas arbete med detta innehåll. 
Anna har inte alls samma kontroll som Maria, vilket leder till att det 
ofta är rörigt i hennes klassrum. Dessutom avbryter Anna ofta fram-
ställningen av ett innehåll för att meddela eleverna någonting som inte 
har en matematisk karaktär. Marias framställning av det nya innehållet 
karakteriseras av att hon börjar med en gemensam genomgång i vilken 
skapas sammanhang som ger mening åt uppgifterna som eleverna 
kommer att ägna sig åt i det individuella arbetet. I Annas klass ges 
först anvisningar inför elevernas individuella arbete med olika upp-
gifter i läroboken och därefter arbetar eleverna individuellt med dessa 
uppgifter. Detta leder till att Anna använder mer tid för att individuellt 
förklara ett innehåll eller ett sätt att lösa vissa uppgifter och enbart för 
vissa elever.  

6.2 Förkunskaper i början av kurs B 

Inom det variationsteoretiska perspektivet är det väsentligt att ta den 
förståelse som eleverna redan har som utgångspunkt när man introdu-
cerar ett nytt matematiskt moment. Eleverna i studien skrev vid det 
första lektionstillfället i kurs B ett prov som konstruerades i relation 
till kursplanens mål i kurs A. Med hjälp av detta prov kunde elevernas 
förkunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri och funk-
tionslära kartläggas. Av de 16 uppgifter som ingick i provet gällde två 
av uppgifterna generaliseringar från aritmetik till algebra, sju av upp-
gifterna handlade om algebra och en uppgift om förstagradsfunktion. 
Utifrån lärandeobjekten som granskas i min studie har åtta uppgifter 
valts för närmare presentation. Valet av dessa uppgifter har gjorts med 
tanke på deras relevans för de lärandeobjekt jag studerar och de för-
kunskaper som de förutsätter. 

En av uppgifterna som eleverna hade på provet var följande: 
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Uppgift 1.15 

I tävlingen ”Prejoggen” betalar alla deltagare en startavgift. 
Startavgiften är större om man är senior än om man är junior. 
Diagrammet visar hur intäkterna från vardera av de två grup-
perna beror på antalet deltagare. 
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Figur 6.1. Uppgift 1.15 (NP MaA, ht 1997). 

a) Vilken startavgift får en senior betala och vilken startavgift  
får en junior betala? 

b)  Arrangören kan maximalt ta emot 5000 tävlande. Skriv en 
formel som beskriver hur mycket pengar man får in om 
maximalt antal anmäler sig och x stycken av dessa är junio-
rer. (2003-01-23) 

I denna uppgift betraktas en linjär funktion. Även om sådana funktio-
ner inte utgör mitt studieobjekt har granskningen av elevernas svar 
relevans, eftersom vi på så sätt kan få fram elevernas uppfattningar i 
slutet av kurs A av relationen mellan en beroende och en oberoende 
variabel. Jag vill understryka att det inte krävs att eleverna ska utföra 
några beräkningar för att besvara fråga 1 b utan att det enbart krävs att 
eleverna ska skriva en formel i vilken intäkten uttrycks som en funk-
tion av intäkterna för juniorer och seniorer som anmäler sig till täv-
lingen. För att skriva denna formel använder sig eleverna av bland 
annat symbolen x i enlighet med textens formulering. Denna symbol 
ger ett variabelt värde för antalet juniorer, men den gör det också 
möjligt att uttrycka den ömsesidiga relationen mellan antalet juniorer 
och seniorer. Detta innebär att utifrån påståendet ”x stycken av dessa 
är juniorer” kan man få fram att antalet seniorer är lika med  
5 000 – x.   
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Granskningen av elevernas svar visar en variation i elevernas upp-
fattningar av fördelningen mellan seniorer och juniorer bland de an-
mälda. Resultaten av denna granskning presenteras i följande tabell: 

Tabell 6.1. Formler. 

Elevernas tillvägagångssätt  Uppställd formel 

  
Andel 
elever  

i Marias 
klass 

  
Andel 

elever i 
Annas 
klass 

 
 
Urskiljer antal juniorer (x) 
Urskiljer antal seniorer (5 000 – x) 
Urskiljer startavgiften för en junior 
Urskiljer startavgiften för en 
senior 
 

  
y = 60x + 100(5000 – x) 
eller 
y = 500 000 – 40x 

  
35 % 

  
26 % 

Urskiljer antal juniorer (x) 
Urskiljer startavgiften för en junior 
Urskiljer startavgiften för en 
senior 
 

 100y + 60x = z  15 %  21 % 

Urskiljer antal juniorer (x) 
Urskiljer antal tävlande (5 000)  
Urskiljer startavgiften för en 
senior 
 

 y = 5000·100 – 100x 

 

25 %  32 % 

Svarar inte    25 %  21 % 
 

 
 

Startavgiften för en senior (100 kr) respektive en junior (60 kr) fram-
går av diagrammet (se Figur 6.1) och har identifierats av ungefär 90 % 
av eleverna i Marias och Annas klass. En närmare analys av elevernas 
svar på fråga b i uppgiften visar att det finns en del elever som upp-
fattar att 5 000 – x betyder antalet seniorer och därefter skriver den 
sökta formeln som y = 60x + 100(5 000 – x). Detta innebär att dessa 
elever uppfattar att formeln som efterfrågas betyder att den totala in-
täkten är beroende av antalet seniorer och juniorer och att antalet seni-
orer i sin tur är beroende av antalet juniorer. Med andra ord urskiljer 
dessa elever delarna det vill säga x, 5 000 – x, startavgifter för juniorer 
och seniorer och deras relation till varandra och till antalet tävlande, 
och utifrån detta skriver de den sökta formeln som en relation mellan 
en beroende och en oberoende variabel. De elever som anger den 
sökta formeln som y = 500 000 – 40x visar även att de kan relatera 
delarna till varandra på ett annat sätt genom att förenkla det algebra-
iska uttrycket. Förutom detta finns det en del elever som inte uppfattar 
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att antalet seniorer beror av antalet juniorer vilket leder till att de inför 
en ny symbol, till exempel y, som följande figur visar: 

 

Figur 6.2. Tore (Annas klass). 

En uppställd formel av detta slag är det sista steget i elevernas reso-
nemang. Detta innebär att de urskiljer antalet juniorer och seniorer 
(delarna) men inte relaterar dem till helheten (antalet tävlande). På 
grund av detta inför dessa elever en ny symbol, till exempel y, z eller 
p. Följden av detta blir att de ställer upp en ekvation med tre obekanta 
(se Figur 6.2). Det finns även en del elever som försöker ställa upp en 
formel genom att tänka att antalet deltagare är detsamma som antalet 
seniorer (se Tabell 6.1). De uppfattar således inte relationen mellan 
antalet tävlande, seniorer och juniorer. Eleverna ställer därför upp en 
formel i vilken urskiljs en av delarna och helheten (antalet juniorer 
och antalet tävlande), men de relateras inte till varandra. Att den ur-
skiljda delen inte relateras till helheten leder till att dessa elever inte 
urskiljer den andra delen, nämligen antalet seniorer. Dessutom skiljer 
de inte på staravgiften för en senior och en junior. 

Förutom den ovan presenterade uppgiften, som handlade om en 
förstagradsfunktion, hade eleverna även några uppgifter som handlade 
om vissa aritmetiska beräkningar. En av dessa var följande: 

1.6.c Beräkna och visa hur du gör: 19 + (– 2) – (– 4) + (– 2) 
(2003-01-23) 

Vi ska lägga märke till att inget algebraiskt uttryck förekommer i 
denna uppgift. Anledningen till att jag ändå har valt att presentera den 
är att den innehåller de operationer, att beräkna summan av två tal 
eller subtrahera två tal, som mest framträder när eleverna löser en 
andragradsekvation eller skriver ekvivalenta andragradsekvationer. 
Analysen av elevernas tillvägagångssätt visar att det finns elever som 
urskiljer att symbolen ”–” dels används för att markera subtraktionen 
mellan två tal, dels ett negativt tal. Detta innebär att de urskiljer de-
larna som bildar det numeriska uttrycket samt hur dessa relateras till 
varandra och på denna grund anger 19 som svar. Det finns även en del 
elever som adderar de negativa talen för sig och därefter uppfattar att 
minustecknet som används som subtraktion gäller för summan av de 
tre negativa talen, det vill säga att eleverna beräknar 19 – (– 8) och får 
fram svaret 27. Detta kan vara en konsekvens av att eleverna urskiljer 
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delarna som bildar det aritmetiska uttrycket, men att sättet på vilket 
delarna relateras till varandra inte urskiljs. Det verkar som om de re-
laterar delarna till varandra genom att felaktigt använda sig av den 
kända regeln ”plus, minus ger minus” två gånger. När det gäller nega-
tiva tal kan slutsatsen dras att en större andel elever i båda klasserna 
verkar känna till att minustecknet kan användas som beteckning för 
negativa tal och som beteckning för subtraktion.  

Två av uppgifterna som rör algebramomentet och som hade som 
syfte att få reda på elevernas uppfattningar av begreppen koefficient 
och konstantterm var uppgift 1.14 och 1.9 (se Bilaga 1). I dessa upp-
gifter valdes olika algebraiska uttryck i vilka variablerna betecknas 
med olika symboler. Syftet med detta var att identifiera om det är an-
vändningen av olika symboler som skiljer vad eleverna väljer för al-
ternativa svar eller andra aspekter som framträder i bildandet av ett 
algebraiskt uttryck. Analysen visar att variationen i den använda sym-
bolen inte påverkar vad eleverna väljer för alternativa svar. Skillna-
derna beror istället på deras uppfattningar av strukturen i ett algebra-
iskt uttryck, det vill säga hur dessa symboler relateras till varandra och 
till det algebraiska uttrycket som helhet. Skillnaden mellan uppgift 
1.14 och 1.9 är att eleverna i uppgift 1.14 kunde identifiera ett givet 
algebraisk uttryck med ett eller flera alternativa svar, medan eleverna i 
uppgift 1.9 själva förenklade ett algebraiskt uttryck. Detta leder till att 
resultatet som presenteras i Tabell 6.2 visar andelen elever som har 
valt ett eller flera av de givna alternativa svaren i uppgift 1.14. Tabel-
len visar också att det finns alternativ som ingen elev har valt. Dess-
utom finns det elever som väljer flera alternativ vilket innebär att 
summan inte blir lika med 100 %. I uppgift 1.9 presenteras däremot de 
förenklingar som eleverna gjort vilket innebär att summan här blir 
100 %.  

Vid analysen av uppgifterna 1.14.a och 1.14.e kunde identifieras 
att det finns en del elever som urskiljer delarna som bildar ett alge-
braiskt uttryck, nämligen variabel och koefficient, och att dessa delar 
relateras till varandra på olika sätt om de fastställda operationerna är 
multiplikation eller division. Av Tabell 6.2 kan det konstateras att 
eleverna uppfattar relationen mellan variabeln y och koefficienten 5 
som en produkt, som en upprepad addition av variabeln y eller som 5 
och y. Det finns också en del elever i Annas klass som förväxlar mul-
tiplikation med addition och på grund av detta väljer 5 + y som svar. 
När det gäller uppgift 1.14.e väljer en större andel elever i Marias och 
Annas klass hälften av a som 0,5a och en mindre andel elever i båda  
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Tabell 6.2. Algebraiska uttryck. 

Algebraiskt uttryck 

 

Elevernas svar 

 
Andel elever 

i Marias 
klass 

  
Andel elever 

i Annas 
klass 

 
  

5 + y 
  

0 % 
  

16 % 
 5 och y  5 %  16 % 
 5·y  75 %  68 % 
 5 + 5 + 5+ 5 + 5  0 %  0 % 

 
5y är lika med  
(uppgift 1.14.a) 

 y + y + y + y + y 
 

 80 % 
 

 74 % 
 
 

 2 + 5a  100 %  68 % 
 7a  0 %  26 % 
 (2 + 5)a  5 %  21 % 
 7  0 %  0 % 

summan av 2 och 5a  
är lika med 
(uppgift 1.14.b) 

 10a 
 

 0 % 
 

 10 % 
 
 

 12x2  10 %  11 % 
 12x  15 %  11 % 
 7x  70 %  68 % 
 7x2  5 %  5 % 

3x + 4x är lika med 
(uppgift 1.14.d) 

 3(x + 4) 
 

 0 % 
 

 0 % 
 
 

 

2

a  
  

65 % 
  

68 % 

 

a

2
 

  
0 % 

  
0 % 

 

a2

1
 

  
0 % 

  
0 % 

  
0,5a 

  
80 % 

  
79 % 

hälften av a är lika 
med 
(uppgift 1.14.e) 

 
a

2

1
 

  
75 % 

  
57 % 

 
 

 2a  0 %  5 % 
 a2 + 1  15 %  16 % 
 a2 +2  0 %  0 % 
 a2 + a  75 %  74 % 

a(a + 1) 
(uppgift 1.9.f) 

 2a + a 
 

 10 % 
 

 5 % 
 
 

 x2  90 %  89 % x·x  
(uppgift 1.9.g)  2x  10 %  11 % 
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klasserna väljer 
2

a
. Dessutom finns en del elever som väljer svaret 

a
2

1
 som alternativ. Ungefär 65 % av eleverna i Marias klass och 

ungefär 53 % av eleverna i Annas klass anger att såväl 
2

a
, 

2

1
a och 

0,5a är detsamma som ”hälften av a”. Detta resultat visar att det finns 
en del elever som urskiljer delarna, det vill säga att ”hälften” betyder 
uttryckets koefficient och att a är variabel, men som inte urskiljer att 
dessa delar kan relateras till varandra på olika sätt. Detta blir en viktig 
erfarenhet för eleverna då de börjar lösa andragradsekvationer. 

Det algebraiska uttrycket i uppgift 1.14.b bildas av summan av en 
konstantterm, 2, och en variabelterm, 5a, det vill säga att delarna re-
lateras till varandra genom addition. I Marias klass urskiljer samtliga 
elever uttryckets koefficient från dess konstantterm. Trots detta finns 
det en elev som även väljer att 2 + 5a är detsamma som (2 + 5)a vilket 
innebär att denna elev adderar uttryckets konstantterm med variabelns 
koefficient. Detta visar att eleven inte kan urskilja konstanttermen från 
variabelns koefficient. I Annas klass är andelen elever som kan ur-
skilja konstanttermen från koefficienten mindre än i Marias klass och 
detta reflekteras i att eleverna väljer 7a och/eller (2 + 5)a som alterna-
tiva svar. Dessutom finns det elever i Annas klass som förväxlar addi-
tion med multiplikation och på grund av detta väljer 10a som svar. 

Det algebraiska uttrycket i uppgift 1.14.d bildas av två variabel-
termer och addition som räkneoperation, medan det algebraiska ut-
trycket i uppgift 1.9.g bildas av en multiplikation mellan två variabler. 
Resultaten visar att det i detta fall finns en del elever som förväxlar 
addition med multiplikation och på grund av detta väljer alternativet 
12x2 (i uppgift 1.14.d) och/eller 2x (i uppgift 1.9.g) som svar. En an-
nan del av eleverna uppfattar att 3 och 4 är koefficienter för x men 
trots detta relaterar dem till varandra genom att använda sig av multi-
plikation istället för addition vilket leder till att de väljer 12x som att 
vara detsamma som 3x + 4x. De elever som väljer 7x2 som svar räknar 
dels addition mellan de två koefficienterna, dels multiplikation mellan 
variabler. 

I uppgift 1.9.f bildas det algebraiska uttrycket av två faktorer, ett 
binom (a + 1) och ett monom (a), som relateras till varandra med hjälp 
av en multiplikation. Eleverna som uppfattar att a(a + 1) är detsamma 
som a2 + 1 visar att de inte kan relatera delarna till varandra genom att 
multiplicera ett monom med ett binom. Att eleverna däremot uppfattar 
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a(a + 1) som att vara detsamma som 2a + a pekar på att de utför addi-
tion mellan a och a och därefter multiplikation mellan 1 och a. Dess-
utom visar dessa elever att de inte förenklar 2a + a, det vill säga att de 
inte uppfattar att de två delarna (a och 2a) är av samma sort och relate-
ras till varandra genom addition. Samma uttryck uppfattas som 2a på 
grund av det ovan nämnda fenomenet i kombination med oförmågan 
att uppfatta a + 1 som en helhet.  

Elevernas prov kommenterades i hela klassen genom att lyfta fram 
svårigheter som eleverna stött på i sina resonemang. Detta innebär att 
både lärarna och eleverna fick feedback på elevernas förkunskaper i 
början av matematikkurs B. 

Sammanfattande analys 

En närmare analys av elevernas formulering av en formel som avser 
relationen mellan två variabler i den första uppgiften visar följande 
karakteristiska drag. För det första finns det en del elever som uppfat-
tar relationen mellan en oberoende och en beroende variabel vilket 
leder till att meningen med den uppställda formeln är att beskriva just 
denna relation (se Tabell 6.1). En annan andel elever erfar formeln 
som en ekvation och detta är en konsekvens av att eleverna inte relate-
rar delarna i denna uppgift till helheten. Det finns även en del elever 
som försöker ställa upp en formel genom att betrakta helheten som en 
del. Detta pekar på att dessa elever minskar generaliseringsgraden och 
på så sätt ändrar innebörden i den uppställda formeln, det vill säga att 
de ändrar formelns struktur.  

När det gäller algebra kan slutsatsen dras att det som skiljer elever-
nas svar (se Tabell 6.2) har sin grund i sättet på vilket eleverna relate-
rar ett algebraiskt uttrycks koefficient och konstantterm till varandra 
om de binds ihop med hjälp av plus, minus och multiplikation som 
operationer eller med hjälp av parenteser. Resultaten visar att det finns 
elever som utför vissa operationer, det vill säga att de relaterar delarna 
till helheten, utan att först urskilja dessa delar och hur delarna relateras 
till varandra. Detta leder till att de operationer som visar hur delarna 
relateras till varandra förväxlas med de operationer som visar delarnas 
relation till helheten (se exempelvis uppgift 1.14.b, 1.14.d och 1.9.g i 
Tabell 6.2). När delarna markeras med hjälp av parenteser leder det 
till att eleverna utvidgar den ovan nämnda relationen. Detta kan vara 
en konsekvens av att parentesernas användning i ett algebraiskt ut-
tryck har en annan betydelse än parentesernas användning i aritmetik. 
I aritmetik används parenteserna för att markera ordningen i vilken 
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olika uträkningar ska utföras, medan parenteserna i algebra används 
för att markera delarna som bildar ett algebraiskt uttryck och sättet på 
vilket dessa delar relateras till varandra.  

6.3 Andragradsekvationer som erbjudet lärandeobjekt 

I detta avsnitt presenterar jag andragradsekvationer som erbjudet 
lärandeobjekt, det vill säga det innehåll som framställs i klassrummet. 
Andragradsekvation är ett centralt begrepp i skolans matematik och 
eleverna blir bekanta med andragradsekvationens allmänna form (1) 
(se Symbolisk algebra i avsnitt 2.2) i matematikkurs B. Eleverna har 
tidigare (i kurs A) mött enkla former av andragradsekvationer, som 
först och främst varit kopplade till Pythagoras’ sats, det vill säga till 
geometri. I analysen av lärarnas och läromedlets framställning av in-
nehållet kunde fyra typer av andragradsekvationer identifieras (typ I, 
II, III och IV, se Tabell 6.3, 6.4 och 6.5). Typ I karakteriseras av att ha 
eller efter vissa ekvivalenta omskrivningar enbart ha en kvadrat i det 
ena ledet. Denna kvadrat kan bestå av ett monom (ax, med a parame-
ter och x som obekant storhet) eller ett binom (ax + b, med a, b para-
metrar och x som obekant storhet). En andragradsekvation av typ II 
refererar till ekvationer som är skrivna eller kan skrivas i faktorform 
och har det ena ledet lika med noll. En andragradsekvation av typ III 
karakteriseras av att ha x2-koefficienten lika med 1, medan denna ko-
efficient kan vara vilket tal som helst som är skilt från noll i en and-
ragradsekvation av typ IV. 

6.3.1 Andragradsekvationer i Marias klass 
Analysen av de videoinspelade lektionerna i Marias klass ger vid han-
den att hon erbjuder eleverna andragradsekvationer som motsvarar 
alla de ovan nämnda typerna. Detta framgår av att Maria väljer olika 
andragradsekvationer i sin framställning, så som framgår av Tabell 
6.3. Av denna tabell kan det konstateras att ekvationerna för det första 
skiljer sig genom att x2-koefficienten varierar mellan att vara lika med 
1 (ekvationerna 1, 4-6 och 8-11) till att vara skild från 1 (ekvationerna 
2, 3, 7 och 12). För det andra framträder x2-termen i explicit (ekvatio-
nerna 1-3 och 6-12) eller implicit form (ekvationerna 4 och 5). Med 
ordet implicit menar jag att istället för x2 kan det förekomma ett alge-
braiskt uttryck som till exempel (x + 14)2, det vill säga ett binom, i 
vilket x2 kommer fram om man utvecklar parentesen i kvadrat. För det 
tredje är konstanttermen explicit, i ekvationens båda led (ekvation 3) 
eller enbart i det ena ledet (ekvationerna 1, 2 och 8-12) eller implicit 
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(ekvationerna 4 och 5) och är lika med noll (ekvationerna 6 och 7) 
eller skild från noll. För det fjärde förekommer ekvationens 
x-koefficient i explicit (ekvationerna 6-12) eller implicit (ekvationerna 
4 och 5) form och kan vara lika med noll (ekvationerna 1-3) eller skild 
från noll (ekvationerna 4-12). 

Tabell 6.3. Andragradsekvationer i Marias klass. 

 
Andragradsekvationer 

 
 

Nr. 
  

   typ I  
  

Nr. 
  

typ II  
  

Nr. 
  

typ III och IV 
 

 
1. 

  
x2 = 144 

  
5.   

(x + 1)(x – 3) = 0 
  

8.   
x2 – 6x + 9 = 0 

 
2. 

  
5x2 = 845 

  
6.   

x2 + 4x = 0 
  

9.   
x2 + 12x + 35 = 0 

 
3. 

  
4x2 – 13 = 23 

  
7.   

8x2 – 4x = 0  
  

10.   
x2 + 2x – 15 = 0 

 
4. 

  
(x + 14)2 = 4 

      
11.   

x2 – x – 30 = 0 
        

12.  
 
2x – 3x2 = – 1 
  

Genom de valda andragradsekvationerna öppnar Maria upp dimensio-
ner av variation i en andragradsekvations obekanta storhet (x) och 
dess parametrar (x2-koefficient, x-koefficient och konstantterm), det 
vill säga delarna i en andragradsekvation. Hur dessa delar framställs 
och hur de relateras till en andragradsekvation och dess lösning kom-
mer att presenteras nedan. 

Den obekanta storheten  
Det nya objektet för lärande, andragradsekvationer, skiljer sig från de 
ekvationer som eleverna tidigare har mött. Maria fokuserar på att lyfta 
fram skillnaden mellan en förstagradsekvation och en andragradsek-
vation såsom framgår av följande transkript kring andragradsekvatio-
nen (x + 1)(x – 3) = 0. 

[1.5] Maria:  När man löser en sån där ekvation … Är den för-
resten en andragradsekvation den här? Där står, 
ju, bara x. Där ser jag inte x2 då. (Lektion 24, 
2003-03-31) 

Av transkriptet framgår det att Maria på ett indirekt sätt lyfter fram att 
en förstagradsekvation karakteriseras av att ha en x-term medan en 
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andragradsekvation karakteriseras av att ha en x2-term. Hon uppmärk-
sammar eleverna på att denna term finns i implicit form i uppgift 4 om 
man betraktar det algebraiska uttrycket i sin helhet: 

[2.4] Maria:  Här (pekar på (x + 14)2) är det, ju, hela vänsterle-
det i kvadrat … (Lektion 24, 2003-03-31) 

Förutom detta fokuserar Maria på att x2 inte alltid är explicit utan kan 
synliggöras genom vissa omskrivningar av ett algebraiskt uttryck som 
i exempelvis ekvationerna 4 och 5. När det gäller uppgift 5 påpekar 
Maria att x2 denna gång blir explicit om man utför multiplikationen 
mellan de två parenteserna:  

[5.5] Maria:  Om jag utvecklar de här, om jag multiplicerar 
parenteserna med varandra så blir det, ju, x2 … 
(Lektion 24, 2003-03-31) 

Samtidigt som Maria visar att den givna ekvationen är en andragrads-
ekvation lyfter hon implicit fram att det mellan de två parenteserna 
finns ett multiplikationstecken som enligt matematiska konventioner 
är underförstått. Maria tar inte för givet att eleverna ”ser” det osynliga 
multiplikationstecknet utan hon visar, genom att genomföra själva 
multiplikationen, att det finns ett multiplikationstecken mellan paren-
teserna. På så sätt lyfter hon även fram att den obekanta storheten x 
framträder som x2 i en andragradsekvation och som x i en förstagrads-
ekvation. 

Med hjälp av den första andragradsekvationen (se Tabell 6.3) foku-
serar Maria på att ett positivt tal kan vara kvadrat till både positiva och 
negativa värden mot bakgrund av elevernas tidigare erfarenheter, det 
vill säga att eleverna i den geometriska kontexten enbart har erfarit att 
positiva värden ger upphov till en kvadrat. Detta innebär att Maria 
även lyfter fram att en andragradsekvation har två rötter, till skillnad 
från en förstagradsekvation som alltid bara har en rot. Trots detta tar 
hon inte upp att det finns andragradsekvationer som inte har några 
rötter eller enbart har en rot. 

Hittills kan vi konstatera att Maria skiljer det nya objektet för 
lärande, andragradsekvationer, från förstagradsekvationer och fokuse-
rar på den obekanta storheten x. Därefter fokuserar hon på att urskilja 
en andragradsekvations x2-koefficient, x-koefficient och konstantterm, 
det vill säga parametrarna som tillsammans med den obekanta storhe-
ten x bildar en andragradsekvation. Maria gör detta genom att lyfta 
fram dessa parametrars betydelse för att få reda på den obekanta stor-
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heten x, det vill säga på en andragradsekvations rötter. Sättet på vilket 
Maria erbjuder detta till eleverna presenteras nedan. 

Parametrar och andragradsekvationers rötter 
Först och främst fokuserar Maria på att lyfta fram ekvationens kon-
stantterm och dess betydelse för att lösa olika ekvationer. Genom 
framställningen av ekvationerna 4 och 5 visar Maria dels olika sätt att 
relatera en andragradsekvations delar till varandra, dels att ekvatio-
nens ena led kan vara ett tal som är skilt från noll (ekvation 4) eller 
lika med noll (ekvation 5). Maria visar på så sätt att delarna som bildar 
en andragradsekvation kan bestå av två faktorer och att konstantter-
men kan framträda som explicit i det led som inte innehåller den obe-
kanta storheten (ekvation 4) eller som implicit i samma led som den 
obekanta storheten (ekvation 5). Om dessa faktorer är lika, ger de 
upphov till en kvadrat (ekvation 4). Om faktorerna är olika, bildar de 
en produkt (ekvation 5). Därefter lyfter Maria fram att rötterna till de 
två andragradsekvationerna kan fås fram genom att reducera dessa 
ekvationer till två förstagradsekvationer. Denna reduktion görs an-
tingen genom rotutdragning, eller genom att använda sig av att pro-
duktens faktorer är noll om en av faktorerna är noll.  

Marias framställning av hur man gör denna reduktion om x2 är im-
plicit och konstanttermen är explicit exemplifieras med hjälp av föl-
jande figur: 

 
Figur 6.3. Implicit x2 och explicit konstantterm (Maria, Lektion 24). 

Av Figur 6.3 framgår att Maria tydligt skriver upp vilka de två första-
gradsekvationerna är som blir resultatet av att roten dras ur ekvatio-
nens högra och vänstra led. På så sätt visar hon hur delarnas relation 
till varandra förändras genom rotutdragning. 

Till skillnad från denna ekvation, framställer Maria också en ekva-
tion vars konstantterm inte är explicit, det vill säga att ekvationens ena 
led är skriven som en produkt och det andra ledet är lika med noll (se 
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ekvation 5 i Tabell 6.3). Vid detta tillfälle fokuserar Maria på att re-
duktionen från en andragradsekvation till två förstagradsekvationer 
görs genom att man använder sig av att en produkt är noll när en av 
faktorerna är noll. Detta framgår av följande transkript:  

I Marias klass framställs ekvationen (x + 1)(x – 3) = 0: 

[6.5] Maria:  Här är en produkt som blir noll, en faktor gånger 
en annan faktor (pekar på tavlan), då ska vi an-
vända en regel, som heter nollproduktregeln. För 
har jag en produkt som blir noll så måste en av 
faktorerna vara noll. (Lektion 24, 2003-03-31) 

Detta innebär att Maria fokuserar på att förändra helhetens relation till 
delarna, det vill säga från att produkten är noll till att produktens fak-
torer är noll. Även i genomförandet av denna lösning skriver Maria 
tydligt upp de två förstagradsekvationer som blir resultatet och visar 
på detta sätt att andragradsekvationens rötter är desamma som första-
gradsekvationernas rötter (se Figur 6.4).  

Maria visar därefter att man kan använda sig av nollproduktregeln 
även för att lösa en andragradsekvation vars konstantterm är lika med 
noll. Hon gör detta genom att i hela klassen lösa två andragradsekva-
tioner av typ II som inte är skrivna i faktorform (se ekvationerna 6 och 
7 i Tabell 6.3). Maria fokuserar på att det är nödvändigt att skriva en 
andragradsekvation i faktorform, det vill säga att relatera andragrads-
ekvationens delar till varandra på ett annat sätt än i den givna andra-
gradsekvationen, för att det ska vara möjligt att använda nollprodukt-
regeln. Detta framgår exempelvis av följande transkript som gäller en 
lösning till ekvationen x2 + 4x = 0: 

[1.6] Maria:  Här har jag också en ekvation som är lika med 
noll, men det är ju ingen produkt här. Detta är en 
addition. Men jag kan göra om det till en pro-
dukt, så där ska bli multiplikation.  

[…] 
[5.6] Maria:  Och då kan jag faktorisera. (Lektion 24, 2003-

03-31) 

I och med faktoriseringen som Maria gör fokuserar hon elevernas 
uppmärksamhet på att delarna i det algebraiska uttrycket x2 + 4x rela-
teras till varandra genom addition, medan delarna i x(x + 4) relateras 
till varandra genom multiplikation. Dessutom är Maria noga med att 
lyfta fram att det är denna relation som gör det möjligt att reducera en 
andragradsekvation till två förstagradsekvationer om det ena ledet är 
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lika med noll. I den sistnämnda andragradsekvationen består produk-
tens faktorer av ett monom och ett binom. Detta innebär att en av de 
uppställda ekvationerna i reduktionen till två förstagradsekvationer 
sammanfaller med en av ekvationens rötter, det vill säga x = 0. Maria 
lyfter inte fram denna aspekt utan hon antecknar enbart svaret på tav-
lan och går vidare för att lösa den andra ekvationen, nämligen 
x + 4 = 0.  

Att en produkt är noll när en av faktorerna är noll är problematiskt 
för eleverna att uppfatta om produktens faktorer eller en av faktorerna 
består av ett algebraiskt uttryck (ett monom och/eller ett binom). Detta 
framgår av exempelvis följande samtal som äger rum mellan Ralf och 
Maria. Ralf kunde inte förstå Marias förklaring när det gäller en lös-
ning till ekvationen x2 + 4x = 0. Maria förklarar återigen uppgiften för 
eleven: 

[1] Ralf:  På den sista fick du x lika med minus fyra (läraren 
och eleven tittar på tavlan). 

På tavlan står följande:  

 

Figur 6.4. Nollproduktregeln (Maria, Lektion 24). 

[2] Maria:  Ja! 
[3] Ralf:  Hur fick du det? Alltså kan man räkna … jag för-

står inte … 
[4] Maria: Alltså x plus fyra är noll, då tar du minus fyra i 

båda led … 
[5] Ralf:  Ja, jag förstår nu, ja, men hur fick du x plus fyra … 
[6] Maria:  Ja, jo, eftersom produkten ska vara noll. Du ser att 

det står x parentes x plus fyra. 
[7] Ralf:  Mm. 
[8] Maria:  Då måste antingen x vara noll eller parentesen vara 

noll. 
[9] Ralf:  Kan parentesen vara noll? Jo, alltså hela …  
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[10] Maria:  Jo hela, hela den parentesen ska vara noll, alltså x 
plus 4 som står här. Det är det som är nollprodukt-
regeln. Du har det här (läraren letar i boken och vi-
sar Ralf den lösta uppgiften 7417 d, s. 269). 

I boken står följande förklaringar: 

x2 – 4x = 0 
x(x – 4) = 0 
Nollproduktmetoden ger 
x ⋅ (x – 4) = 0 
x = 0 eller x – 4 = 0 
x1 = 0, x2 = 0  

Figur 6.5. Nollproduktmetoden (Björk m.fl., 1999, s. 269). 

[11] Maria:  Du kan tänka dig så här, om a gånger b är lika med 
noll så måste antingen a vara noll eller b vara noll. 

[12] Ralf:  Ja. 
[13] Maria:  Och det är bara att, denna gång så är b en hel 

parentes, och vad det än står så är det hela parente-
sen noll. 

Eleven tittar på tavlan. 

[14] Maria:  Jag tror … 
[15] Ralf:  Som till exempel här (pekar på den lösta uppgiften) 

a som är x då blir noll, då är x – 4 noll. 
[16] Maria:  Mm! 
[17] Ralf:  Å ena sidan så är x lika med noll, så … 
[18] Maria:  Mm, precis, sen måste du lösa ekvationen x – 4. 
[19] Ralf:  Ja, då är det klart. (Lektion 24, 2003-03-31) 

Av samtalet framgår att det inte är problematiskt för Ralf att uppfatta 
omskrivningen av den givna andragradsekvationen, det vill säga från 
summan av termer till produkten av två faktorer. Hans svårighet ligger 
i att förstå varför x + 4 är lika med noll [1]-[9]. Detta innebär att Ralf 
inte kan urskilja ekvationens delar (faktorer) om de relateras till hel-
heten på ett annat sätt. Maria hjälper Ralf att komma över denna svå-
righet genom att visa ett löst exempel i boken [10] (se Figur 6.5). 
Skillnaden mellan Marias och bokens framställning av att lösa denna 
typ av andragradsekvationer är att tecknet gånger mellan x och paren-
tesen synliggörs i boken, vilket inte görs i Marias symboliska anteck-
ningar på tavlan (se Figur 6.4). Att tecknet gånger inte synliggörs kan 
vara en förklaring till att Ralf inte uppfattar vilka som är produktens 
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faktorer, det vill säga andragradsekvationens delar. För att hjälpa Ralf 
använder sig Maria av ett känt faktum från aritmetiken, nämligen att 
a ⋅ b = 0 om a eller b är noll [11]. Maria utvidgar denna relation ge-
nom att utgå från att benämna tal med hjälp av symboler till att 
benämna symboler med hjälp av algebraiska uttryck [13]. På detta sätt 
urskiljer hon delarna, det vill säga produktens faktorer, i det algebra-
iska uttrycket som bildar andragradsekvationen. Denna urskiljning 
underlättas av kontrasten som Maria gör mellan ett monom (a) och ett 
binom (x – 4). Denna variation gjorde det möjligt för Ralf att identifi-
era att x – 4 har samma roll som b i a ⋅ b = 0 [15]. Marias feedback till 
Ralf karakteriseras av att öppna upp en dimension av variation med 
hjälp av vad som menas med att ”produkten mellan två faktorer är lika 
med noll”. Denna aspekt (produktens faktorer) identifieras av Maria 
genom Ralfs ställda frågor.  

Till skillnad från andragradsekvationerna 6 och 7 som karakterise-
ras av att ha konstanttermen lika med noll framställer Maria därpå en 
andragradsekvation där denna term är skild från noll, det vill säga en 
andragradsekvation av typ III (se Figur 6.6). Maria visar att denna 
ekvation kan lösas på samma sätt som andragradsekvation 4 (se Tabell 
6.3) om man skriver ett algebraiskt uttryck i kvadrat i det ena ledet. 
För att göra detta fokuserar Maria på att förändra delarnas relation till 
varandra genom ekvivalenta omskrivningar (så kallad kvadratkom-
plettering), såsom framgår av följande figurer: 

    

Figur 6.6. Kvadratkomplettering – numeriskt (Maria, Lektion 25). 

Av Figur 6.6 kan det konstateras att andragradsekvationen efter flera 
ekvivalenta omskrivningar (se Steg 2 och 3 i den vänstra delen) består 
av ett algebraiskt uttryck i kvadrat i det ena ledet och ett numeriskt 
uttryck i det andra ledet (se Steg 4 i den vänstra delen). När Maria 
genomför dessa omskrivningar lyfter hon förutom konstanttermens 
betydelse i denna process även fram x-koefficientens betydelse, det 
vill säga att hälften av denna koefficient framträder i ett binom i kva-
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drat (se Steg 4 i den vänstra delen). Därefter knyter Maria lösningen 
till denna ekvation med elevernas erfarenheter från lösningen av and-
ragradsekvationen 4 (se Figur 6.3). På så sätt lyfter hon fram att en 
andragradsekvation vars konsttantterm är skild från noll kan lösas 
genom att efter vissa omskrivningar dra roten ur det algebraiska ut-
trycket i kvadrat som framträder i ekvationens vänstra led och det 
numeriska uttrycket som framträder i ekvationens högra led.  

Skillnaden mellan Marias framställning av vad det blir för första-
gradsekvationer denna gång skiljer sig från lösningen av andragrads-
ekvation 4 i och med att förstagradsekvationerna inte skrivs i klartext 
utan att symbolen ± används för att markera resultatet efter rotutdrag. 
Av Figur 6.6 framgår det att Maria löser förstagradsekvationerna 
samtidigt och därefter urskiljer andragradsekvationens rötter (se Steg 
2, 3 och 4 i högra delen av Figur 6.6). På så sätt visar Maria att de-
larna som bildar det numeriska uttrycket relateras till varandra på två 
olika sätt. Dessa sätt presenteras i början som en helhet (se Steg 2 i 
den högra delen) och därefter skiljs de åt och presenteras som enskilda 
delar (se Steg 3 och 4 i den högra delen). Marias framställning görs i 
symbolisk och retorisk form. Detta innebär att varje omskrivning som 
synliggörs på tavlan även förklaras muntligt genom att lyfta fram de 
operationer som genomförs och varför de behöver göras. 

Med uppställningen som finns på tavlan som utgångspunkt (se Fi-
gur 6.6) löser Maria på motsvarande sätt ekvationen x2 + px + q = 0 
såsom framgår av följande figurer: 

     

Figur 6.7. Kvadratkomplettering – generalisering (Maria, Lektion 25). 

Vid detta tillfälle låter Maria ekvationens typ vara invariant men vari-
erar på ett indirekt sätt x-koefficienten och konstanttermen genom att 
använda sig av variabla konstanter, det vill säga parametrar, i form av 
bokstäver. Varje genomfört steg jämförs med den numeriska uppställ-
ningen i föregående uppgift. Skillnaden mellan denna lösning och 
lösningen som presenteras i Figur 6.6 är att ekvationens rötter inte 
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skrivs explicit utan att de två rötterna presenteras samtidigt med hjälp 
av symbolen ±. På så sätt generaliserar Maria hur man kan få fram 
rötterna för en andragradsekvation av typ III vars konstantterm fram-
träder explicit (se Steg 3 i den högra delen). Maria kallar denna ge-
neralisering för en lösningsformel och det är den jag benämner som 
formel (4). Av Marias framställning framgår det att hon lyfter fram att 
delarna som bildar denna formel, det vill säga p/2 och q, relateras till 
varandra dels genom olika operationer (plus, minus, upphöjt till, 
rotutdrag, parenteser), dels genom användningen av symbolen minus 
före p/2 som indirekt markerar det motsatta talet för talet p. 

Maria använder konsekvent formel (4) för att lösa olika andra-
gradsekvationer. Detta tyder på att hon använder den nyintroducerade 
formeln i nya former för att betona betydelsen av att identifiera en 
andragradsekvations x-koefficient och konstantterm med p och q i 
formel (4). Att det är svårt för eleverna att göra denna identifiering 
framgår av följande dialog som äger rum när Maria löser ekvationen 
x2 + 2x – 15 = 0: 

[1.10] Maria:  Är den skriven på formen x2 + px + q = 0? 
[2.10] Emilia:  Nej … 
[3.10] Maria:  Är det inte? Ja, det är minus, ja. Men om vi ändå 

jämför där (läraren skriver ovanpå den givna ek-
vationen x2 + px + q = 0), så säger jag att det är 
samma fast, vad är q lika med? 

[4.10] Emilia: – 15 
[5.10] Maria:  Ja, alltså minus 15, så minustecknet ligger i q, q 

är lika med minus 15 och p är lika med 2, och jag 
får inte ha någon koefficient framför x2, och det 
ska vara lika med noll, så det är i den formen. 
(Lektion 25, 2003-04-03) 

Av transkriptet framgår att Maria i början tog för givet att eleverna 
kan identifiera p och q med 2 och – 15 och därefter använda formel 
(4) [3.10]. Men det visar sig att det finns elever som inte uppfattar att 
– 15 är detsamma som +(– 15), vilket är en grundläggande konvention 
i matematik. Detta leder till att dessa elever inte heller kan förstå sam-
bandet mellan den allmänt uttryckta ekvationen x2 + px + q = 0 och 
den givna ekvationen (se t.ex. [2.10] i ovanstående citat). Genom att 
påpeka att minustecknet ligger i q och att q i detta fall är – 15 och p är 
2 [5.10], lyfter Maria fram att en förutsättning för att få fram rötterna 
till en given andragradsekvation med hjälp av formel (4) är att urskilja 
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andragradsekvationens x-koefficient och konstantterm samt relatera 
dem till p och q i formel (4). 

En annan andragradsekvation som framställdes i Marias klass är 
x2 – 6x + 9 = 0. I denna är p negativt och q positivt. Marias ökade 
medvetenhet om att det är problematiskt för eleverna att identifiera p 
och q i den givna andragradsekvationen leder till att hon förtydligar 
detta för eleverna, vid detta tillfälle, på följande sätt: 

[4.8] Maria:  p vad är det lika med?  
[...] 
[6.8] Maria:  Då är det minus sex så då ligger minustecknet 

där i, och q, ja där blir det 9. Då tar vi halva ko-
efficienten med ombytt tecken, alltså minus tre 
delat med två och sen ombytt tecken, det är alltså 
minus, minus, eller sex delat med två så blir, ju, 
tre, jag sätter en trea direkt denna gången, plus 
minus […] p halva i kvadrat, där står, ju, p halva 
det är trean om jag kvadrerar den (läraren skriver 
9), sätter in 9 direkt då, tre gånger tre, och sen 
ska jag ha minus q, minus 9. (Lektion 25, 2003-
04-03) 

Till skillnad från ekvationen x2 + 2x – 15 = 0, fokuserar Maria med 
hjälp av denna ekvation på relationen mellan formel (4) och andra-
gradsekvationens x-koefficient och konstantterm om de framträder 
som negativa och positiva tal.  

Genom att samtidigt variera p och låta q vara invariant och därefter 
variera q och låta p vara invariant, det vill säga genom att kontrastera 
negativa och positiva värden som p och q kan anta, skapar Maria di-
mensioner av variation dels i andragradsekvationens x-koefficient och 
konstantterm, dels i formelns (4) struktur. På så sätt urskiljer Maria 
genom kontrast delarna som bildar en andragradsekvation av typ III 
och sättet på vilket dessa delar relateras till delarna som bildar 
formel (4). 

Förutom de skapade dimensionerna av variation i en andragradsek-
vations konstantterm och x-koefficient lyfter Maria även fram 
x2-koefficientens betydelse i lösningen av denna ekvation. För att göra 
detta framställer Maria först och främst två andragradsekvationer av 
typ I (se ekvationerna 2 och 3 i Tabell 6.3). Med hjälp av dessa ekva-
tioner lyfter hon exempelvis fram att  
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[1.2] Maria:  om jag då har 5x2, så kan jag inte börja med att 
ta roten ur höger led direkt, och vad ska jag 
göra först? 

[2.2] Leonard:  Dela. 
[3.2] Maria:  Ja, jag måste dividera bort femman för jag får 

bara ha x2 innan jag, äh, drar roten ur. (Lektion 
24, 2003-03-31) 

Av samtalet framgår att Maria fokuserar på att vissa omskrivningar 
behöver göras om x2-koefficienten är skild från 1 tills denna koeffici-
ent är lika med 1. Dessutom lyfter hon fram att man kan dra roten ur 
ekvationens båda led om man har x2 i ekvationens ena led och kon-
stanttermen i det andra ledet. På så sätt visar Maria att delarnas rela-
tion till varandra förändras och att det är denna förändring som gör det 
möjligt att få reda på den obekanta storheten x genom rotutdrag. 

Maria generaliserar x2-koefficientens betydelse när hon löser en 
andragradsekvation av typ IV. Hon gör detta genom att lösa ekvatio-
nen 2x – 3x2 = – 1. Skillnaden mellan denna andragradsekvation och 
en andragradsekvation av typ I är att x-koefficienten är skild från noll. 
Denna skillnad medför att man inte kan dra roten ur ekvationens led. 
För att lösa ekvationen föredrar Maria att använda sig av formel (4). 
Hon fokuserar på att identifiera p och q i formel (4) på följande sätt: 

[1.12] Maria: Vad säger ni om det här då? Är den färdig för 
formel? Är den skriven på formen 
x2 + px + q = 0? 

[2.12] Sune:  Nej … 
[3.12] Maria:  Nej, det är den inte. Först och främst är detta x2 

termen. Det ska vara positivt (pekar på x2 i 
x2 + px + q = 0) det är det inte. Då börjar jag 
med att göra det positivt och då flyttar jag över 
det (pekar på – 3x2 och högra ledet) och så blir 
det 3x2, och sen ska det alltid samlas på en sida 
för att det ska bli lika med noll … 

[…] 
[6.12] Maria:  Är den färdig för formeln nu? 
[7.12] Josefina: Nej … 
[8.12] Maria:  Nej, det är det inte, för det får inte stå en trea 

framför x2, det får bara vara x2 så vad ska jag 
göra med trean? 

[9.12] Viveka:  Dividera. 
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[10.12] Maria:  Ja, dividera, och då dividerar jag alla termer 
(Lektion 25, 2003-04-03) 

Av transkriptet kan det konstateras att Maria skriver ekvivalenta and-
ragradsekvationer för att komma fram till en ekvation av typ III 
[1.12]. I omskrivningarna som Maria gör varierar hon samtidigt det 
ena ledet från att vara skilt från noll till att vara lika med noll [3.12]. 
Detta innebär att hon fokuserar på att lyfta fram att konstanttermen 
befinner sig i samma led som x2- och x-koefficienterna i en ekvation 
av typ IV till skillnad från en ekvation av typ I. Därefter varierar 
Maria samtidigt x2-koefficienten från att vara skild från 1 till att vara 
lika med 1 genom att dividera ekvationen med 3 [8.12]-[9.12]. Dess-
utom lyfter hon fram att alla termer ska divideras med x2-koefficienten 
vilket innebär att hon implicit lyfter fram att detta även medför en 
förändring i andragradsekvationens x-koefficient och konstantterm 
[10.12]. Genom att övergå från en ekvation av typ IV till en ekvation 
av typ III visar Maria att delarna som bildar dessa ekvationer kan re-
lateras till varandra på olika sätt men trots detta får man samma rötter. 
För att lösa den sistnämnda ekvationen använder sig Maria av formel 
(4) genom att fokusera på att identifiera x-koefficienten och konstant-
termen i en andragradsekvation av typ III med p och q i formel (4).  

I och med att den nyintroducerade formeln används för att lösa 
olika ekvationer visar Maria att man genom insättning av de tal som 

motsvarar p och q i det algebraiska uttrycket q
pp −






±−
2

22
 får 

fram ekvationens rötter. Trots detta fokuserar inte Maria på vilka kon-
ventioner och regler som gäller när man utför beräkningar under rot-
tecknet vilket leder till att det finns elever som visar att de inte kan 
klara av att genomföra dessa beräkningar, såsom framgår av följande 
transkript: 

[29.12] Sune:  Hur kan roten ur 4/9 bli 2/3, alltså… 
[30.12] Maria:  Jo, den här kan du dela upp… 

Läraren skriver:  
9

4

9

4 =  

[31.12] Elev:  Precis 
[32.12] Sune:  2/3 gånger 2/3… 
[33.12] Maria:  Ja, det är 4/9. 
[34.12] Elever:  Aha! 
[35.12] Sune:  När räknar man plus? 
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[36.12] Maria:  Ja, när det står plus, inte annars (småskrattar). 
(Lektion 25, 2003-04-03) 

Att flera elever säger ”aha” [34.12] tyder på att detta var en oklarhet 
inte bara för eleven som ställde frågan utan det gällde även andra ele-
ver i klassen. Trots detta är Marias feedback kort och ytlig. Maria 
kunde vid detta tillfälle ha tagit upp och förklarat hur man använder 
rottecknet om det numeriska uttrycket exempelvis består av produkten 
av två tal. Dessutom kunde Maria ha lyft fram att man inte kan dra 
roten ur varje tal för sig om operationen mellan två tal är addition eller 
subtraktion. 

6.3.2 Andragradsekvationer i Annas klass 
I Annas klass erbjuds eleverna andragradsekvationer av typ I, II, III 
och IV enligt följande tabell:  

Tabell 6.4. Andragradsekvationer i Annas klass. 

 
Andragradsekvationer 

 
 

Nr. 
  

typ I  
  

Nr. 
  

typ II  
  

Nr. 
  

typ III och IV 
 

 
1. 

  
x2 – 4 = 0 

  
3. 

  
(x + 2)(x – 4) = 0 

  
4. 

  
x2 – 4x – 5 = 0 

2. 
  

(x – 1)2 – 9 = 0 
 

    
 

 
 5.  

 
– 0,01x2 + x + 2,3 = 0 

 
Av Tabell 6.4 framgår att Anna som objekt för lärande enbart väljer 
ekvationer som har det ena ledet lika med noll. Hon erbjuder däremot 
eleverna ekvationer i vilka x2-termen framträder i explicit (ekvatio-
nerna 1, 4 och 5) eller implicit form (ekvationerna 2 och 3) och ekva-
tioner vars x2-koefficient varierar från att vara lika med 1 (ekvatio-
nerna 1 och 4) till att vara skild från 1 (ekvation 5). Genom de valda 
andragradsekvationerna öppnar Anna upp dimensioner av variation i 
en andragradsekvations obekanta storhet x, x2-koefficient, 
x-koefficient och konstantterm, det vill säga delarna i en andragrads-
ekvation. Framställningen av dessa delar och deras relation till hur 
man går till väga för att lösa en andragradsekvation kommer att pre-
senteras nedan. 
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Den obekanta storheten 
Analysen av Annas framställning då hon löser de två första ekvatio-
nerna visar att hon fokuserar på att lyfta fram att den obekanta storhe-
ten x som framträder i dessa ekvationer antar två värden, exempelvis 
± 2. Detta innebär, som tidigare nämnts, en skillnad gentemot vad 
eleverna tidigare har erfarit i den geometriska kontexten på så vis att 
det i den kontexten enbart är positiva värden som ger upphov till en 
kvadrat. Dessutom visar Anna att x2 kan framträda i implicit eller ex-
plicit form. Trots detta lyfter Anna inte fram denna skillnad utan hon 
säger enbart att: 

[7.2] Anna:  Se att istället för x så står det (x – 1). (Lektion 
25, 2003-03-28) 

när hon löser ekvation 2 (se Tabell 6.4). Därefter fokuserar Anna på 
att få reda på den obekanta storheten x.  

Parametrar och andragradsekvationers rötter 
I Annas framställning av hur man löser olika andragradsekvationer 
kunde jag finna att hon fokuserar på konstanttermens betydelse i 
denna process, såsom framgår av följande figur och transkript: 

 

Figur 6.8. Implicit x2 och explicit konstantterm (Anna, Lektion 25). 

[8.2] Anna:  Det vill säga … 
[9.2] Lydia:  Mm … x minus ett är lika med roten ur nio, plus 

minus … 
[10.2] Anna: Plus, minus … roten ur nio, det vill säga x är 1 

plus, minus, vi kan skriva tre istället för roten ur 
nio … (Lektion 25, 2003-03-28) 

Av Figur 6.8 framgår det att Anna reducerar andragradsekvationen till 
två förstagradsekvationer genom rotutdragning. Trots detta skriver 
Anna inte i klartext vilka förstagradsekvationerna är utan hon fokuse-
rar enbart på vad det blir för svar [10.2]. Detta innebär att Anna inte 
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urskiljer sättet på vilket delarna relateras till varandra och till ekvatio-
nen som helhet. Dessutom tar hon för givet att eleverna förstår att två 
förstagradsekvationer framträder genom rotutdragningen och att dessa 
ekvationers rötter egentligen är andragradsekvationens rötter. 

I kontrast till ekvationen (x – 1)2 – 9 = 0, i vilken konstanttermen 
framträder i explicit form, framställer Anna ekvationen  
(x + 2)(x – 4) = 0, där konstanttermen framträder i implicit form. På så 
sätt visar hon att delarna som bildar en andragradsekvation kan relate-
ras till varandra på olika sätt och att det är denna relation som gör det 
möjligt att antingen lösa dessa ekvationer genom rotutdrag, eller ge-
nom att använda sig av att en produkt är noll när en av faktorerna är 
noll. Anna introducerar relationen mellan produktens faktorer och när 
dessa faktorer är lika med noll på följande sätt: 

[1.3] Anna:  Det (pekar på ekvationen (x + 2)(x – 4) = 0) är 
en andragradsekvation här och nu ska vi se … 
här har vi faktiskt en produkt, två faktorer. Och 
tittar man här så löser man den rakt upp och ner 
utan att göra någonting. Två faktorer, när är den 
första faktorn noll? 

[2.3] Ulla:  När x är lika med noll. 
[3.3] Anna:  När x är lika med noll, nej, när x är lika med noll 

blir denna faktor 2 (pekar på x + 2). (Lektion 25, 
2003-03-28) 

Anna fokuserar på att det enklaste sättet att lösa denna ekvation är att 
ta reda på när en faktor är lika med noll. Detta gör hon genom att ta 
för givet att eleverna dels uppfattar att den valda ekvationen är en 
andragradsekvation fastän den är skriven i faktorform, dels att det 
finns ett multiplikationstecken mellan de två parenteserna [1.3]. Ullas 
svar [2.3] pekar på att det finns elever som inte uppfattar vilka pro-
duktens faktorer är. Detta innebär att Ulla inte kan urskilja delarna 
som bildar ekvationen. Trots detta fokuserar Anna inte i sin framställ-
ning på att urskilja dessa, utan hon skriver enbart upp ekvationens 
rötter på tavlan (se Figur 6.9). 

 

Figur 6.9. Nollproduktregeln (Anna, Lektion 25). 
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Att det inte är självklart för eleverna vilka produktens faktorer är 
framgår av följande samtal som äger rum mellan Anna och Patrik. 
Patrik förstod inte när en produkt är noll utifrån framställningen av 
innehållet i hela klassen. Han försökte själv lösa ekvationen  
(x + 2)(x – 4) = 0 efter Annas genomgång men lyckades inte. Läraren 
hjälpte honom individuellt enligt följande:  

[1] Anna:    Produkten, när är den noll? 
[2] Patrik:  Aha, om x är noll (ser glad ut) … 
[3] Anna:  Om x är (pekar mot tavlan)? Två … ja, två fakto-

rer … produkten, när blir den noll? När en faktor 
är noll eller den andra är noll. 

[4] Patrik:  Ja, om x är noll … 
[5] Anna:  Nej, om x är noll så blir den ena faktorn två, och 

den andra minus 4. 
[6] Patrik:  A … 
[7] Anna:  Men när den första faktorn är noll, vad ska vi ha 

för x för att den ska bli noll? 
[8] Eleven är tyst. 
[9] Anna:  x + 2, vad ska vi ha för x? 
[10] Patrik:  Minus två. 
[11] Anna:  Ja, minus två, du har hittat den ena roten … 
[12] Patrik:  Ja … nu förstår jag … 
[13] Anna:  Ja, ja precis, den andra … 
[14] Patrik:  Fyra. 
[15] Anna:  Javisst … (Lektion 25, 2003-03-28) 

I uppgiften syns inte multiplikationstecknet mellan parenteserna. Detta 
innebär att det inte framgår i klartext att ekvationens delar består av 
två faktorer som är binom och att dessa delar bildar ekvationen som 
helhet med hjälp av multiplikationstecknet. Det faktum att Patrik inte 
kan urskilja delarna som bildar andragradsekvationen gör att han två 
gånger svarar att x är noll när Anna frågar om när en produkt är noll 
[1]-[4]. Trots detta lyfter Anna i sin förklaring fram vad det är som 
händer med produktens faktorer om x är lika med noll utan att tydlig-
göra vilka dessa faktorer är [7]. Anna verkar inte nyfiken på att få 
fram varför Patriks uppfattning kvarstår utan hon inriktar Patriks 
uppmärksamhet på att lösa två förstagradsekvationer genom att lotsa 
honom till rätt svar [6]-[9]. När hon inser att Patrik inte kan svara på 
hennes fråga, lyfter hon fram att den ena faktorn är x + 2 [8]-[9]. Detta 
ledde till att Patrik även kunde identifiera den andra faktorn och få 
fram ekvationens rötter [10]-[14]. 
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Anna behandlar under Lektion 26 i hela klassen hur man löser en 
ekvation av typ III. Analysen av videoinspelningen visar att det som 
skiljer denna ekvation från en ekvation av typ I och II inte lyfts fram i 
framställningen. Skillnaden mellan att lösa en andragradsekvation vars 
x-koefficient är noll eller framträder i implicit form (ekvationerna 1 
och 2) och att lösa en andragradsekvation där denna koefficient är 
skild från noll och i explicit form lyfts inte heller fram. För att lösa 
denna ekvation använder sig Anna av formel (4) som introduceras på 
följande sätt:  

[37.4] Anna:  Och då ska ni lära er en liten formel nu …  
[…] 
[49.4] Anna:  Och då om ni tittar i era formelsamlingar, och det 

behöver ni inte göra, för jag ska skriva upp den 
till er, så kommer ni att se, att det står någonting 
så där: x2 + px + q = 0 (läraren skriver på tavlan 
och pratar högt). 

[50.4] Anna: Och sen ser ni under den att det står på det här 
viset … (läraren skriver på tavlan: 

q
pp

x −






±−=
2

22
) (Lektion 26, 2003-04-01) 

Av ovanstående transkript framgår det att Anna börjar lösningen av en 
ekvation av typ III, vilken eleverna nu möter för första gången, med 
att ställa upp formel (4). Dessutom presenteras denna formel enbart i 
symbolisk form, det vill säga att Anna inte muntligt förklarar vad 
olika symboler har för funktion och inte heller hur dessa symboler 
relateras till den givna andragradsekvationen. Förutom detta görs det 
ingen koppling i Annas framställning mellan den introducerade for-
meln (4) och elevernas tidigare erfarenheter av att lösa en andragrads-
ekvation. Detta leder till diskussioner och tumult bland eleverna. 

Anna använder den uppställda formeln för att lösa ekvationen  
x2 – 4x – 5 = 0 genom att fokusera på numeriska beräkningar. Trots 
detta, när till exempel en elev svarar på Annas fråga om hur man räk-

nar 522 +  och visar att han vill räkna på ett sätt som inte stämmer 
överens med Annas sätt att räkna, ger Anna ingen feedback till eleven 
utan hänvisar till en annan elev som ska svara på frågan. Detta fram-
går av följande transkript och figur:  

[84.4] Anna:  Och nu råkar det bli så himla bra här, att här står 
roten ur… (se Steg 2 i Figur 6.10). Sven? 
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[85.4] Sven:  Det blir två plus roten ur fem.  
[86.4] Anna:  Två i kvadrat är? 
[87.4] Sven:  Två, alltså roten upphöjt till två, är två, alltså 

man kan göra det direkt … 
[88.4] Anna:  Och vad skriver du? 
[89.4] Sven:  Ja, skriv två, x är lika med 2 … du kan skriva x 

ett … 
[90.4] Anna:  Ja, det kan vi göra sen … Två … 
[91.4] Sven: Ja! 
[92.4] Anna:  Plus, minus 
[93.4] Sven:  Plus, minus och sen parentes … 

Läraren förstår inte. 

[94.4] Anna:  Parentes? 
[95.4] Sven:  Ja, ja. 

Läraren skriver parentes på tavlan och tittar i klassrummet. 

[96.4] Sven:  Och sen skriver du 2 … 
[97.4] Anna:  Två? 
[98.4] Sven:  Två, ja, sen plus roten ur 5. 

På tavlan står följande: 

 

Figur 6.10. Användning av formel (4) (Anna, Lektion 26). 

[99.4] Anna:  Nej, nej. Stopp, stopp, sudda bort detta snabbt. 
Lydia du säger?  

[100.4] Sven:  Men det är rätt ju … (Lektion 26, 2003-04-01) 

Svens svårighet kan kopplas till att han inte har klart för sig vilka 
konventioner och regler som gäller när man använder rottecknet. Det 

vill säga att tecknet ” ” på ett osynligt sätt markerar att man först 

ska utföra en operation mellan talen som ligger under rottecknet om 
operationen är addition eller subtraktion mellan två tal och därefter dra 
roten ur det funna talet. Med andra ord har inte Sven klart för sig när 
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man får använda  på enskilda delar av ett uttryck som finns under 

rottecknet. 
Anna fokuserar inte i sin framställning på att lyfta fram hur man 

identifierar andragradsekvationens x-koefficient och konstantterm 
med p och q i formel (4). Hon tar för givet att eleverna själva kan göra 
denna identifikation om en andragradsekvation framträder i olika 
kontexter. Följande samtal mellan Anna och Gun, som är en av de 
duktigaste eleverna i klassen (enligt lärarens åsikt), visar att det inte är 
självklart att eleverna förstår hur formel (4) kan användas för att lösa 
andragradsekvationen x2 – 6x + 5 = 0. 

[19] Anna:  Formeln säger då, att symmetrilinjen är halva 
koefficienten med ombytt tecken, säg! 

[20] Gun:    Tre. 
[21] Anna:   Tre, och sen ligger det symmetriskt, plus, minus, 

och det vad du ska göra är att tolka formeln, det 
står p halva i kvadrat, och detta är p halva (pekar 
på 3) den … 

[22] Gun:      Mm …  

[23] Anna:    Och den (pekar på 
2

2







 p
) tre i kvadrat? 

[24] Gun:      9 
[25] Anna: 9, och sen ska man ta den (pekar på q) med om-

bytt tecken, minus 5. (Lektion 27, 2003-04-03) 

Av samtalet framgår att Anna, förutom att identifiera p och q med 
ekvationens x-koefficient och konstantterm även nämner en aspekt 
som karakteriserar en andragradsfunktion, nämligen symmetrilinjen 
[1]. Detta innebär att Anna inte skiljer på matematisk terminologi som 
används i olika matematiska kontexter. 

Under Lektion 31 framställer Anna med hjälp av en OH-bild hur 
man löser en andragradsekvation av typ IV. Vid detta tillfälle visar 
Anna en lösning till den givna andragradsekvationen i vilken formel 
(4) används. Hon lyfter fram att en ekvation av typ IV genom 
omskrivningar kan reduceras till en ekvation av typ III på följande 
sätt: 

[29.5] Anna:  Hur får jag fram den? Hur får jag fram det här 
steget?  

Läraren pekar på x2 – 10x – 2,3 = 0, så som följande figur visar: 
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Figur 6.11. Andragradsekvation av typ IV (Anna, Lektion 31). 

[30.5] Eva:  Du har multiplicerat med 10. 
[31.5] Anna:  Varför? Och inte bara med … 
[32.5] Eva:  – 10. 
[33.5] Anna:  Varför? 
[34.5] Eva:  För att få x2. 
[35.5] Anna:  Det är jätteviktig information. (Lektion 31, 

2003-04-10) 

Från transkriptet framgår att Anna fokuserar på att en ekvivalent and-
ragradsekvation kan fås fram genom att multiplicera ekvationen med 
 – 10 men hon förklarar inte varför detta är ”jätteviktig information” 
[35.5]. Med andra ord betonar inte Anna i klartext i sin framställning 
att formel (4) enbart kan användas om x2-koefficienten är 1 och att 
detta leder till en förändring i ekvationens x-koefficient och konstant-
term. Dessutom kan vi lägga märke till att den första och den andra 
andragradsekvationen inte är ekvivalenta, det vill säga att konstant-
termen trots multiplikationen med – 10 fortfarande är 2,3 (jämför steg 
1 och 2 i Figur 6.11). 

6.3.3 Andragradsekvationer i läromedlet 
Eleverna i de båda klasserna har haft tillgång till samma läromedel 
(Matematik 3000, Björk m.fl., 1999), se avsnitt 5.5. Andragradsekva-
tioner presenteras i kapitel 7 som är indelat i fyra avsnitt. Det fjärde 
avsnittet rubriceras ”Andragradsfunktioner” och är indelat i fem un-
deravsnitt. I det andra underavsnittet, ”Andragradsekvationens rötter”, 
behandlas ekvationer av typ I och II och i det tredje underavsnittet, 
”En lösningsformel”, presenteras ekvationer av typ III och IV.  

Vad som här presenteras grundas på analys av läromedlets fram-
ställning av andragradsekvationer och av relationen mellan en andra-
gradsekvation och dess rötter. Följande ekvationer behandlas i 
läromedlet:  
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Tabell 6.5. Andragradsekvationer i läromedlet. 

 
Andragradsekvationer 

 
 

Nr. 
  

typ I  
  

Nr. 
  

typ II  
  

Nr. 
  

typ III och IV 
 

 
1. 

  
x2 = 5 

  
6.   

x2 – 6x = 0 
  

8.   
x2 + 6x – 16 = 0 

 
2. 

  
(x + 3)2 = 16 

  
7. 

  
x2 – 4x = 0 

  
9. 

  
x2 + 5x + 6 = 0 

 
3. 

  
2x2 = 50 

    
 

 
 

 
10.  

 
x2 + 5x – 14 = 0 

 
4. 

  
(x – 8)2 = 36 

      
11.   

x2 + 4x + 5 = 0 

5. 
  

x2 + 10 = 6 
 

     
12.  

 
4x2 – 12x – 7 = 0 

 
De valda ekvationerna är av typerna I, II, III och IV. Dessa ekvationer 
karakteriseras av skillnader i det algebraiska uttrycket som gör att x2 
framträder i explicit (ekvationerna 1, 3, 5 och 6-12) eller implicit form 
(ekvationerna 2 och 4). Förutom detta framställs ekvationer vars 
x2-koefficient är skild från 1 (ekvationerna 3 och 12) eller lika med 1 
samt ekvationer i vilka x-koefficienten eller konstanttermen är lika 
med noll (ekvationerna 1, 3, 5 respektive 6 och 7) eller skild från noll 
(ekvationerna 6-12 respektive 1-5 och 8-12) och framträder i explicit 
(ekvationerna 6-12 respektive 1, 3, 8-12) eller implicit form (ekvatio-
nerna 2, 4 och 5). 

Den obekanta storheten 
Författarna presenterar en fullständig lösning av dessa ekvationer i 
symbolisk form. Av framställningen är det möjligt att urskilja att kva-
draten på både ett positivt och ett negativt tal ger upphov till ett posi-
tivt tal, och att man därför måste ta hänsyn till båda dessa möjligheter 
när man drar roten ur ett tal. Dessutom lyfter författarna fram att en 
andragradsekvation kan ha två rötter, en rot eller inga rötter. 

Parametrar och andragradsekvationers rötter 
Från framställningen av hur man löser en andragradsekvation av typ I 
(se Tabell 6.5) är det möjligt att urskilja att en andragradsekvation 
genom rotutdrag reduceras till två förstagradsekvationer. Dessa ekva-
tioner skrivs i klartext (se även Marias framställning av andragradsek-
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vation 4). När författarna presenterar en lösning av den fjärde ekvatio-
nen (se Tabell 6.5) fokuserar de på vad det blir för rötter istället för att 
fokusera på att i klartext ställa upp förstagradsekvationerna som upp-
kommer efter rotutdragningen (se även Annas framställning av ekva-
tion 3). Detta innebär att man visar att delarna som bildar en andra-
gradsekvation relateras till varandra på olika sätt beroende på den 
dubbla betydelse som tecknet ± medför.  

I framställningen av hur man löser ekvationerna 6 och 7, det vill 
säga andragradsekvationer av typ II, fokuseras det på både den sym-
boliska och den retoriska representationen när ekvivalenta omskriv-
ningar genomförs. Författarna visar att dessa ekvationer efter vissa 
omskrivningar består av produkten av två faktorer. På så sätt lyfts det 
fram att delarna i en andragradsekvation kan relateras till varandra på 
olika sätt, det vill säga som en summa av termer eller som produkten 
av två faktorer. Trots detta lyfts inte fram under vilka villkor en pro-
dukt är noll. Författarna presenterar enbart de två förstagradsekvatio-
nerna som uppkommer, men fokuserar inte på vad som ligger till 
grund för att reducera en andragradsekvation till två förstagradsekva-
tioner. Av läromedlets framställning är det möjligt att få en uppfatt-
ning om vad det innebär att skriva ekvivalenta andragradsekvationer, 
det vill säga sättet på vilket delarnas relation till varandra förändras, 
och att det finns vissa generella mönster som kan användas för att lösa 
en ekvation av typ I och II. De presenterade mönstren förutsätter att 
eleverna själva förstår relationen mellan strukturen hos en ekvation av 
typ I eller II och dessa ekvationers lösningar. 

Förutom presentationen av hur man löser en ekvation av typ I och 
II presenterar författarna hur man löser ekvationer av typ III och IV. 
För att göra detta härleds formel (4) på samma sätt som Maria gjorde i 
sin framställning i klassrummet. Det vill säga att lösningen av andra-
gradsekvationerna x2 + 5x + 6 = 0 och x2 + px + q = 0 presenteras 
parallellt för att på så sätt lyfta fram relationen mellan en andragrads-
ekvation av typ I i vilken x2 framträder i implicit form (ekvationerna 2 
och 4) och en andragradsekvation av typ III. Denna relation har som 
grund att man kan dra roten ur ekvationens båda led om det ena ledet 
består av ett algebraiskt uttryck i kvadrat och det andra ledet består av 
ett positivt tal. På så sätt visar författarna hur man kommer fram till en 
generell formel, det vill säga formel (4), som kan användas för att lösa 
alla andragradsekvationer. Förutom detta förklaras formel (4) retoriskt 
och symboliskt såsom det framgår av följande figur:  
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Figur 6.12. Formel (4) (Björk, m. fl., s. 271). 

I den ovanstående förklaringen tar man för givet vad som menas med 
”ombytt tecken” om p och q antar olika värden. Med andra ord foku-
seras inte vad minustecknet har för betydelse om det ingår som en del 
i andragradsekvationens x-koefficient och/eller konstantterm i till-
lämpningen av formel (4). Detta innebär att man inte fokuserar att 
sättet på vilket delarna i en andragradsekvation relateras till varandra 
(med hjälp av plus eller minustecknet) leder till en förändring i sättet 
som delarna relateras till varandra i formel (4). En konsekvens av 
detta är att det finns elever som har svårt att förstå bokens framställ-
ning i användningen av formel (4) för att lösa en andragradsekvation. 
Detta framgår av följande transkript: 

Hanna frågar vad hon gjorde för fel när hon löste ekvationen 
x2 – 6x + 5 = 0. Läraren tittar på vad eleven skrev. 

[1] Anna:    Halva den koefficienten (pekar på – 6) med om-
bytt tecken, och det är alltså enklare att göra så, 
halva den (pekar på – 6) med ombytt tecken.  

[2] Hanna:   Men jag gjorde så som det står i boken… 
[3] Anna:    Ok, då får du, du rädda dig på bråk … fjärdedelar 

(tittar på vad eleven skrev), och sen så glömmer 
du att det ska vara minus, ombytt tecken, det är 
det enda felet du gör … 

Hanna suddar bort det hon skrivit. 

[4] Hanna:   Ska man byta tecken för allting, eller? 
[5] Anna:    Nej, för det i formeln står det, står det … du har, 

ju, formeln (börjar leta efter formeln i boken). 
Om du tittar här så står det plus (pekar på p i 
x2 + px + q = 0) och så står minus här (pekar på  
– 6), det innebär i verkligheten då, blir det plus 
här (pekar på p i x2 + px + q = 0) så blir det mi-
nus där (pekar på – p/2 i formel (4)), blir det mi-
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nus framför den (pekar på p i x2 + px + q = 0) så 
blir det plus (pekar på – p/2 i formel (4)), med 
ombytt tecken på allting, tvärtom, så … och då 
får du mycket enklare. (Lektion 27, 2003-04-03) 

Dessutom betonas inte i läromedlet de villkor som måste vara upp-
fyllda för att formel (4) ska kunna tillämpas, det vill säga att x2-koeffi-
cienten ska vara lika med 1 och det ena ledet lika med noll. Fokus i 
dess framställning är att skriva ekvivalenta ekvationer för att reducera 
en ekvation av typ IV till typ III, det vill säga på en förändring i delar-
nas relation till varandra och till andragradsekvationen som helhet. 
Trots detta skriver man i lösningen av ekvationen 4x2 – 12x – 7 = 0, 
enbart ”dividera alla termer med 4” utan att specificera varför detta 
behöver göras. De elever som vänder sig till bokens framställning för 
att få en uppfattning av hur man löser en ekvation av typ III och/eller 
IV, måste själva förstå hur man identifierar p och q i formel (4) med 
x-koefficienten respektive konstanttermen i en given andragradsekva-
tion. Dessutom förväntar sig författarna att eleverna själva förstår un-
der vilka villkor formel (4) kan användas.  

Sammanfattande analys 

Analysen av det erbjudna objektet för lärande, andragradsekvationer, i 
de två observerade klasserna och i läromedlet visar följande karakte-
ristiska drag. 

I Marias framställning av det nya objektet för lärande urskiljs det 
att en andragradsekvation karakteriseras av att innehålla en x2-term 
mot bakgrund av en förstagradsekvation som enbart innehåller en 
x-term (se [1.5], i avsnitt 6.3.1). Denna urskiljning kunde inte identi-
fieras i Annas och läromedlets framställning.  

Från analysen av de videoinspelade lektionerna kunde det konstate-
ras att Maria konstituerar helheten i en ekvation av typ IV genom att 
urskilja delarna, det vill säga andragradsekvationens obekanta storhet, 
x2-koefficient, x-koefficient (p) och konstantterm (q), som ingår i 
denna helhet med hjälp av andragradsekvationer av typ I, II, III och 
IV. Dessutom relateras dessa delar till formel (4) för att på så sätt få 
reda på andragradsekvationens rötter. I Annas klass fokuseras det där-
emot på att beräkna andragradsekvationens rötter utan att denna ekva-
tions x2-koefficient, x-koefficient (p) och konstantterm (q) tydligt 
påpekas, det vill säga delarna och hur dessa relateras till formel (4). I 
läromedlet konstitueras dels en andragradsekvation i sin helhet, dels 
relateras dess delar till identifieringen av andragradsekvationens röt-
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ter. På vilket sätt dessa delar urskiljs och relateras till att lösa en and-
ragradsekvation framgår av följande tabell: 

Tabell 6.6.  Fokuserade aspekter och erbjudna variationer i 
framställningen av andragradsekvationer. 

 
Andragradsekvationer – fokuserade aspekter 

och erbjudna variationer 
 

 
Marias 
klass  

Annas 
klass  Läromedlet  

 
Typ I, III och IV (rotutdrag/formel (4)) 
 

 
   

 den obekanta storheten x    

två rötter ja ja ja 

en rot nej nej ja 

 

inga rötter nej nej ja 

x2-koefficient      

= 1 ja ja ja  

≠ 1 ja ja ja 

x-koefficient      

< 0 ja ja ja  

> 0 ja nej ja 

konstantterm      

< 0 ja ja ja 

> 0 ja nej ja 

i samma led som den obekanta storheten ja ja ja 

 

 

inte i samma led som den obekanta 
storheten 
 

ja nej ja 

Typ II (nollproduktregeln) 
 

 

 den obekanta storheten x      

implicit ja ja nej  

explicit ja nej ja 

x2-koefficient      

implicit ja ja nej  

explicit ja nej ja 

x-koefficient      

implicit ja ja nej  

explicit ja nej ja 

konstantterm      

implicit ja ja nej 

 

 

= 0 ja nej ja 
         

I framställningen av hur man löser en ekvation av typ I fokuserar Ma-
ria på tre aspekter. Den första aspekten avser att den obekanta stor-
heten i x2 kan förekomma i explicit eller implicit form och kan repre-
senteras med hjälp av positiva och/eller negativa tal. Därefter fokuse-
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ras dels på vad som menas med en andragradsekvations x2-koefficient, 
dels på denna koefficients betydelse för användningen av formel (4). 
Den tredje aspekten avser att roten ur ett positivt tal ger upphov till 
både positiva och negativa alternativ och refererar enbart till den obe-
kanta storheten x. Dessa aspekter sätts i relation till identifieringen av 
ekvationens rötter genom att det fokuseras att man kan dra roten ur ett 
positivt tal som befinner sig i ekvationens ena led enbart om 
x2-koefficienten är lika med 1. Även i Annas framställning presenteras 
dessa aspekter, men någon möjlighet att urskilja x2-koefficientens 
betydelse för lösningen av en andragradsekvation av typ I erbjuds inte. 
Denna aspekt kommer att ligga till grund för elevernas behandling av 
en andragradsekvation av typ IV. Lärarna visar samtidigt att oavsett 
om kvadratroten avser x2 eller ett algebraiskt uttryck kan man använda 
samma mönster för att lösa ekvationerna, det vill säga genom att dra 
roten ur talet som befinner sig i det andra ledet. 

Övergången från en andragradsekvation av typ I till en andragrads-
ekvation av typ II görs i Marias klass genom att variera andragradsek-
vationens konstantterm från att vara skild från noll till att vara lika 
med noll. I Annas klass presenteras däremot enbart det fall när en 
ekvation av typ II framträder som produkten mellan två faktorer, det 
vill säga att konstanttermen är implicit. Dessutom öppnas i Marias 
framställning av ekvationer av typ II en dimension av variation avse-
ende delarna som konstituerar andragradsekvationen (x2-koefficient, 
x-koefficient) i och med att denna ekvation erbjuds som skriven i 
faktorform eller kan skrivas så. Maria fokuserar på att en andragrads-
ekvation vars konstantterm är lika med noll eller som består av en 
produkt följer ett generellt lösningsmönster som karakteriseras av att 
reducera den till två förstagradsekvationer. Relationen mellan en and-
ragradsekvation och de två förstagradsekvationerna har det Maria 
kallar för ”nollproduktregeln” som utgångspunkt. Denna generalise-
ring har sin grund i en variation som avser sättet på vilket delarna som 
konstituerar ekvationens struktur relateras till varandra, exempelvis 
som två ekvivalenta uttryck x2 + 4x och x(x + 4). Den ovan beskrivna 
möjligheten erbjuds inte i Annas klass. 

Analysen av lärarnas framställning av en ekvation av typ III eller 
IV visar att delarna som konstituerar dessa ekvationer, det vill säga 
x-koefficient och konstantterm, relateras till formel (4) på olika sätt.  

Marias flexibla övergång från det aritmetiska innehållet till att re-
sonera algebraiskt har skett över tid och i flera steg. Inledningsvis 
fokuserar Maria på att knyta ihop elevernas tidigare erfarenheter med 
nya för att därefter fokusera elevernas uppmärksamhet på det nya in-
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nehållet i kurs B, det vill säga att lösa andragradsekvationer som har 
formen x2 + px + q = 0. Därefter uttrycks i de valda andragradsekva-
tionerna x-koefficienten (p) med hjälp av ett positivt tal som behålls 
invariant medan konstanttermen (q) varieras genom att positiva och 
negativa värden väljs. Detta innebär att det skapas en möjlighet att 
urskilja varifrån q kommer i formel (4). I nästa steg uttrycks q med 
hjälp av ett negativt tal och behålls invariant medan p varieras, det vill 
säga p uttrycks med ett negativt eller ett positivt tal, vilket gör det 
enklare att urskilja p i formel (4). Efter detta varierar Maria en and-
ragradsekvations x2-koefficient och konstantterm. Hon gör denna va-
riation genom kontrast, det vill säga att x2-koefficienten är lika med 1 
eller skild från 1 och konstanttermen framträder i samma led som den 
obekanta storheten eller i ekvationens båda led. De dimensioner av 
variation som i Marias klass framträder i ekvationens x2-koefficient, 
x-koefficient och konstantterm öppnar upp en stark relation mellan 
dessa och p och q i formel (4). I konstitueringen av denna relation 
fokuseras det på att en variation avseende delarna som bildar en and-
ragradsekvation låter formelns (4) struktur vara invariant. Detta leder 
till att det är möjligt att generalisera det mönster och de relationer som 
framträder i användningen av formel (4) för att lösa en andragradsek-
vation av typ III. Denna generalisering framträder i Marias klass enligt 
det Mason (1993, 1996) beskriver som spiralmodellen. Det vill säga 
att Maria genom att variera andragradsekvationens koefficienter och 
konstanttermer gör det möjligt för eleverna att konstituera en säker 
manipulation av olika typer av andragradsekvationer, att erfara bety-
delsen av dessa, relatera andragradsekvationens koefficienter och kon-
stanttermer till formel (4) samt använda dessa relationer som grund för 
nya manipulationer. 

I Annas framställning av samma innehåll presenteras formel (4) i 
symbolisk form utan anknytning till elevernas erfarenheter. Därefter 
används den numeriskt men Anna fokuserar inte på att p och q kan 
vara såväl positiva som negativa tal och inte heller på att ekvationens 
ena led  kan vara skilt från noll, vilket begränsar möjligheten att upp-
fatta en andragradsekvations x-koefficient och konstantterm och rela-
tionen mellan dessa och formel (4). Den enda variationen som före-
kommer i Annas klass avser x2-koefficienten som varierar från att vara 
lika med 1 till att vara skild från 1. Annas framställning karakteriseras 
av att hon inte knyter ihop elevernas tidigare erfarenheter med nya 
erfarenheter och i stort sätt överlämnar förklaringarna i läromedlet 
som grund för elevernas arbete.  
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I läromedlets framställning konstitueras dimensioner av variation 
kring de ovan nämnda aspekterna, men det förutsätts att eleverna för-
står läromedlets budskap. Om eleverna förstår läromedlets framställ-
ning, vilket inte alls är självklart att de gör (se t.ex. samtalet mellan 
Anna och Hanna i avsnitt 6.3.3), är det möjligt att eleverna själva kan 
övergå från numeriska beräkningar till att generalisera användningen 
av formel (4). Detta innebär att eleverna i Annas klass har haft mindre 
möjlighet att uppleva en tydlig variation i aspekterna som konstituerar 
en andragradsekvations struktur samt relationerna mellan dem för att 
på så sätt förstå relationen mellan en andragradsekvation och 
formel (4). 

6.4 Andragradsekvationer som erfaret lärandeobjekt 

I detta avsnitt beskrivs variationer i elevernas erfarande av andra-
gradsekvationer. Analysen grundas dels på sex uppgifter från det 
tredje och det fjärde provet, dels på videoinspelningar där eleverna 
arbetar individuellt med sina uppgifter och behöver lärarens hjälp. 
Vissa samtal som äger rum vid intervjutillfället och extrakt från ele-
vernas lösningar av vissa uppgifter efter den individuella genom-
gången kommer att presenteras. Jag påminner läsaren att åtta elever 
(fyra från varje klass) skrev ett nytt prov efter den individuella 
genomgången, som tog upp uppgifter som innehöll sådana begrepp 
som eleverna förut haft problem med. Dessa elever deltog även i en 
intervju (se Steg 8 och 9 i avsnitt 5.3).  

Den obekanta storheten 
I detta avsnitt ligger fokus på att presentera hur eleverna går till väga 
för att få reda på den obekanta storheten x om den ingår i uppgifter i 
vilka olika andragradsekvationer är givna eller ställs upp av eleverna. 
Som tidigare nämnts (se Prov i avsnitt 5.4), har eleverna haft fyra prov 
under kurs B. På det tredje och det fjärde provet (se Bilaga 3 och 4) 
finns uppgifter där lösning av andragradsekvationer av typ II, III och 
IV förekommer. En av dessa uppgifter på det tredje provet är: 

3.1.b x(4 – x) = 0 (2003-04-25) 

Denna andragradsekvation är av typ II och är redan skriven i faktor-
form. I analysen av elevernas tillvägagångssätt när de löser ekvationen 
kunde tre kategorier identifieras.  

Den första kategorin bildas kring de elever som i sina tillväga-
gångssätt visar att de inte utför multiplikationen mellan x och parente-
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sen, vilket leder till att dessa elever löser två förstagradsekvationer för 
att finna andragradsekvationens rötter genom att använda sig av att 
produkten är noll när en av faktorerna är noll. Detta indikerar att ele-
verna har uppfattat att meningen med att reducera en andragradsekva-
tion till två förstagradsekvationer är just att finna rötterna till den 
givna andragradsekvationen.  

Den andra kategorin utgörs av elever som utför multiplikationen 
mellan x och parentesen och därefter använder formel (4) för att lösa 
den uppkomna andragradsekvationen så som framgår av exemplet i 
Figur 6.13. 

 

Figur 6.13. Jonas i Marias klass (prov 3). 

I dessa elevers tillvägagångssätt ser man att de kan relatera delarna 
som bildar en andragradsekvation till varandra genom att de dels mul-
tiplicerar parentesen med x, dels multiplicerar eller dividerar hela ek-
vationen med – 1. Eleverna förefaller ha uppfattat att meningen med 
att skriva ekvivalenta ekvationer tills x2-koefficienten är lika med 1 är 
att formel (4) ska kunna användas. Därefter identifierar eleverna p och 
q i den givna andragradsekvationen och använder dem i formel (4).  

Den sista kategorin utgörs av elever som utför multiplikationen 
mellan x och parentesen och därefter finner en av ekvationens rötter 
genom prövning såsom framgår av följande exempel:  

 

Figur 6.14. Tobias i Annas klass (prov 3). 
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Dessa elever visar att de kan relatera delarna som bildar en andra-
gradsekvation till varandra på olika sätt genom att multiplicera paren-
tesen med x, men trots detta identifierar de enbart en av ekvationens 
rötter. Fördelningen av elevernas tillvägagångssätt utifrån de identifie-
rade kategorierna i de båda observerade klasserna presenteras i föl-
jande tabell: 

Tabell 6.7. Andragradsekvation av typ II. 

Elevernas tillvägagångssätt 

  
Andel elever 

i Marias klass  
 

  
Andel elever  
i Annas klass  

 
Använder nollproduktregeln 

  
60 % 

  
55 % 

 
Använder formel (4)   35 %  10 % 

 
Löser ekvationen genom prövning  0 %  20 % 

 
Löser inte uppgiften  5 %  15 % 

  

Av Tabell 6.7 framgår att andelen elever som använder sig av nollpro-
duktregeln eller av formel (4) är större i Marias klass än i Annas. 
Dessutom föredrar en större andel elever i Marias klass än i Annas att 
använda formel (4) för att lösa ekvationen. I Annas klass föredrar en 
större andel elever att lösa denna ekvation genom prövning (se Figur 
6.14). Där finns också fler elever som inte alls löser uppgiften.  

På det tredje och det fjärde provet (se Bilaga 3 och 4) fanns också 
uppgifter som innebär lösning av andragradsekvationer av typ III och 
IV. Några av dessa uppgifter är följande: 

3.1.a x2 + 6x + 5 = 0  (2003-04-25)  

4.6.f x2 – 6x – 7 = 0    (2003-05-22) 

4.6.g – 2x2 + 12x + 14 = 0  (2003-05-22) 

De första två ekvationerna är av typ III, medan den tredje är av typ IV 
med konstanttermen på samma sida som den obekanta storheten. I 
dessa ekvationer är konstanttermen skild från noll och koefficienterna 
antar både positiva och negativa värden. Från elevernas tillvägagångs-
sätt kan man konstatera att en stor andel av eleverna föredrar att an-
vända sig av formel (4) för att lösa dessa ekvationer (se Tabell 6.8). 
För att använda denna formel i lösningen av den första ekvationen (se 
uppgift 3.1.a) identifierar eleverna p med ekvationens x-koefficient 
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och q med ekvationens konstantterm och gör därefter följande upp-
ställning: 

 

Figur 6.15. Ulf i Annas klass (uppgift 3.1.a). 

Ingen elev löser ekvationen genom att använda sig av kvadratkom-
plettering. Andra elever försöker lösa ekvationen genom att bryta ut x 
mellan x2 och 6x och därefter reducera den till två förstagradsekvatio-
ner utan att ta hänsyn till konstanttermen såsom följande exempel 
visar: 

 
Figur 6.16. Håkan i Annas klass (uppgift 3.1.a). 

Av exemplen ovan framgår att dessa elever använder en felaktig över-
föring av att lösa en andragradsekvation av typ II till en andragradsek-
vation av typ III. Om delarna i den första ekvationen (se Steg 1 i figur 
6.16) består av summan av termer, består delarna i den andra ekvatio-
nen (se Steg 2 i figur 6.16) av en kombination mellan en produkt och 
en konstantterm. Eleverna urskiljer i den andra ekvationen enbart 
x(x + 6)  som förändrats från summan mellan två termer till produkten 
mellan två faktorer. Som en konsekvens av detta tror de att andra-
gradsekvationerna x(x + 6) + 5 = 0 och x(x + 6) = 0 har samma rötter. 
Orsaken till detta kan vara att dessa elever inte uppfattar vad kon-
stanttermen har för betydelse för att lösa en andragradsekvation av typ 
II och III. Att eleverna i Annas klass (se Tabell 6.8) löser en andra-
gradsekvation genom att försumma dess konstantterm framgår även av 
följande samtal som äger rum när en grupp elever försöker lösa ekva-
tionen x2 – 4x + 3 = 0. 

[68] Gun: Då ska man bryta ut x.  
[…] 
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[70] Gun:  Om vi skriver så: x2 – 4x = 0.  
[71] Leif:  Ja, det är [...] så …   
[72] Gun:  Om vi säger x, om vi bryter ut detta … 
[73] Tobias: Ta roten ur bara.  
[74] Gun:  x … (Gun skriver: x – (x – 4) = 0). Blir inte så? x 

gånger x, nej inte minus det ska vara gånger emel-
lan, så alltså det blir x upphöjd till två minus 
fyra x. 

[75] Leif:  x upphöjd till två minus fyra x, ja plus tre. 
[76] Gun:  Och sen här ska det vara noll och här blir fyra och 

så x … 
[77] Leif:  Exakt, just det, det var så jag hade gjort om jag 

hade räknat. Gun skriver: x1 = 0 och x2 = 4 
[78] Gun:  För fyra minus fyra är noll. 
[79] Leif:  Exakt, nu är jag med på vad vi gör här. (Lektion 

31, 2003-04-10) 

Av samtalet kan konstateras att eleverna försöker lösa ekvationen 
genom att relatera delarna till varandra på ett annat sätt [68]. Syftet 
med förändringen i delarnas relation till varandra är att finna ekvatio-
nens lösning genom rotutdrag [73] eller nollproduktregel [76]. Leif 
och Gun förkastar Tobias förslag [73] och fortsätter med att bryta ut x 
mellan ekvationens första två faktorer [72]. För att göra detta tar ele-
verna i beaktande enbart ekvationens x2-term och x-term [70]. Vi kan 
konstatera att Gun till att börja med uppfattar att ekvationens delar 
relateras till varandra genom subtraktion istället för multiplikation 
[74]. Hon hanterar själv denna svårighet genom att utföra multiplika-
tionen mellan x och x – 4. Därefter finner eleverna ekvationens rötter 
såsom de har gjort tidigare [76]-[79]. 

Samma kategorier kunde jag identifiera när eleverna löser de andra 
ekvationerna (se uppgift 4.6.f och 4.6.g). Analysen presenteras i Ta-
bell 6.8. Samtliga elever i Marias klass föredrar att lösa en andra-
gradsekvation av typ III eller IV genom att använda sig av formel (4). 
I Annas klass försummar var femte elev konstanttermen till andra-
gradsekvationen x2 + 6x + 5 = 0 (prov 3) och var fjärde elev löser inte 
uppgiften. Att andelen elever som försummar andragradsekvationens 
konstantterm och inte löser uppgiften minskar på det fjärde provet i 
Annas klass (se Tabell 6.8) kan vara en konsekvens av att hon efter 
det tredje provet understryker att  
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[2] Anna:  provet har nu omfattat ... Det provet vi hade ... Det 
är alltså A-uppgifter och samtliga uppgifter har 
funnits som lösta exempel … de här blå i boken. 

[...] 
[4] Anna:  Det är att gå igenom de lösta exemplen, det är 

alltså ett på varje uppgift på provet. (Lektion 34, 
2003-05-21)  

Detta kan innebära att mellan det tredje och det fjärde provet ligger de 
lösta uppgifterna som presenteras i boken till grund för elevernas fort-
satta arbete i Annas klass. 

Tabell 6.8. Andragradsekvationer av typ III och IV.  

 
Andel elever 
i Marias klass 

 

 

 
Andel elever 
i Annas klass 

 
 

Uppgift 
3.1.a 

 
Uppgift 

4.6.f 

 
Uppgift 
4.6.g 

  
Uppgift 

3.1.a 

 
Uppgift 

4.6.f 

 
Uppgift 
4.6.g 

Elevernas tillvägagångssätt  

       
 
Använder formel (4)    
                         

100 % 100 % 91 %  55 % 82 % 87 % 

Förutsätter att ekvationens 
konstantterm är lika med noll 
 

0 % 0 % 0 %  20 % 9 % 0 % 

Löser inte uppgiften 
 

0 % 0 % 9 %  25 % 9 % 13 % 

  

Eleverna hade även följande uppgifter på det tredje och det fjärde 
provet: 

Uppgift 3.7 

En rektangulär villatomt skall ha arean 825 m2. Tomtens längre 
sida skall vara 8 m längre än den kortare. Beräkna tomtens om-
krets. (2003-04-25) 

Uppgift 4.8 

En asfalterad rektangulär parkeringsplats med måtten 18× 28 
meter utökas runt om med en över allt lika bred asfaltsstrimma. 
Hur bred ska strimman vara om man vill att parkeringsplatsens 
area ska fördubblas? (2003-05-22) 

De två uppgifterna skiljer sig från de tidigare andragradsekvationerna 
i och med att det inte finns några uppställda ekvationer. Uppgifterna 
har även en direkt koppling till geometri eftersom de refererar till en 
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rektangulär villatomt eller parkeringsplats. Anledningen att jag har 
valt att presentera dessa uppgifter är att granska i vilken mån eleverna 
använder sig av det nya innehållet kring andragradsekvationer av typ 
III och IV i nya kontexter. I den första uppgiften är det rektangelns 
ena sida som är längre i förhållande till den andra sidan, medan i den 
andra utökas rektangelns sidor runt om. Elevernas tillvägagångssätt 
när de löser de ovan nämnda uppgifterna ger information huruvida 
eleverna använder en andragradsekvation eller om de använder sig av 
andra strategier för att besvara de ställda frågorna. Följande kategorier 
kunde identifieras i elevernas tillvägagångssätt:  

Tabell 6.9. Lösningsstrategier. 

 
 

 
Andel elever 
i Marias klass 

 

Andel elever 
i Annas klass  

 
Elevernas tillvägagångssätt    

Uppgift  
3.7 

 

 
Uppgift  

4.8 

  
Uppgift 

3.7 

 
Uppgift  

4.8 

 
Använder en andragradsekvation      
                       

 
80 % 81 %  60 % 65 % 

 
Använder approximativa lösningar 

 

 
20 % 14 %  35 % 26 % 

 
Löser inte uppgiften 

 

 
0 % 5 %  5 % 9 % 

 
 

Den första kategorin refererar till att det i elevernas tillvägagångssätt 
synliggörs att de uppfattar relationen mellan tomtens area och dess 
sidor i den första uppgiften som att tomtens area är lika med 825 m2 
och att tomtens korta eller långa sida betecknas med x. Detta reflekte-
ras i att eleverna ställer upp endera av följande andragradsekvationer: 

x(x + 8) = 825  
x(x – 8) = 825  

Det var bara en elev i Marias klass som ställde upp den senare vari-
anten. Trots att p efter ekvivalenta omskrivningar var negativ identifi-
erade eleven p och q korrekt i formel (4). I de uppställda ekvationerna 
förekommer konstanttermen i explicit form, medan x2-termen före-
kommer i implicit form. Detta innebär att eleverna kan uppfatta att 
den uppställda ekvationen är en andragradsekvation om de utför mul-
tiplikationen mellan x och parentesen. 
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Användning av en andragradsekvation i den andra uppgiften visar 
att eleverna uppfattar att fördubblingen av parkeringsplatsen innebär 
att den nya arean är lika med 1008 m2, vilket leder till att de ställer 
upp endera av följande andragradsekvationer: 

1008 = (18 + 2x)(28 + 2x)   
1008 = (18 + x)(28 + x)  

beroende på vad som betecknas med x, det vill säga strimmans bredd 
vid varje sida eller den sammanlagda bredden på strimman. I de upp-
ställda andragradsekvationerna framträder konstanttermen i explicit 
form och x2-koefficienten är skild från 1 i den första andragradsekva-
tionen, medan den är lika med 1 i den andra andragradsekvationen. 
Med andra ord är den första andragradsekvationen av typ IV medan 
den andra är av typ III. Eleverna kan explicit se att den uppställda 
ekvationen är en andragradsekvation om de utför multiplikationen 
mellan de två parenteserna. Vi kan här konstatera att elever som har 
valt uppställningen 1008 = (18 + x)(28 + x) har uppfattat meningen 
med formuleringen ”utökas runt om” på ett annat sätt. 

Den andra kategorin som kallas approximativ lösning kunde identi-
fieras då eleverna till exempel betraktar rektangeln som en kvadrat 
vars storlek ökar respektive minskar med 4 m på sidorna. Med ut-
gångspunkt i denna observation beräknar eleverna sidornas storlek 
genom att approximera roten ur 825 med 29. Följande figur är ett ex-
empel på detta.  

 
Figur 6.17. Magnus i Marias klass (uppgift 3.7). 

Av exemplet kan det konstateras att dessa elever använder sig av ett 
liknande sätt att lösa en andragradsekvation som babylonierna an-
vände (se avsnitt 2.2). Eleverna beräknar hälften av 8 och adderar och 
subtraherar därefter detta tal till kvadratroten av rektangelns area. 
Detta innebär att eleverna hoppar över beräkningen av 4 i kvadrat och 
att addera detta med 825 innan man tar roten ur. Eleverna får ett helt 
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korrekt svar och visar att de utgår från helheten (rektangelns area) för 
att identifiera delarna (rektangelns sidor). 

Det ovan nämnda sättet kunde inte identifieras i elevernas tillväga-
gångssätt när de försöker finna ett svar på den andra uppgiften. Vid 
detta tillfälle beräknar eleverna ökningen runt om rektangelns sidor 
som sidan i en kvadrat vars area är 504 m2. För att göra detta formule-
rar de en relation mellan rektangelns sidor och ökningen runt rektang-
els sidor (x), såsom framgår av följande figur: 

 

Figur 6.18. Daniel i Annas klass (uppgift 4.8). 

Av Figur 6.18 kan konstateras att eleverna med utgångspunkt i ett 
geometriskt tänkande urskiljer delarna i denna uppgift, det vill säga 
ökningen x och den ursprungliga rektangelns längd och bredd, men att 
de inte kan relatera dessa delar till varandra och till uppgiften som 
helhet. Detta leder till att de betraktar en kvadrat med sidan x och 
samma area som den ursprungliga rektangeln.  

Av det presenterade resultatet (se Tabell 6.9) framgår att eleverna i 
Marias klass föredrar att använda sig av en andragradsekvation för att 
finna en obekant storhet i större utsträckning än eleverna i Annas 
klass. I Annas klass finns en större andel elever som undviker formel 
(4) genom att använda sig av approximativa lösningar som på ett eller 
annat sätt knyts till geometri för att finna den obekanta storheten. 
Kopplingen mellan geometri och algebra görs genom att dels urskilja 
helheten, det vill säga rektangelns area (se Figur 6.17) och därefter 
identifiera delarna, det vill säga rektangelns sidor, dels urskilja delarna 
utan att relatera dessa till varandra och till uppgiften som helhet (se 
Figur 6.18).  

Parametrar och andragradsekvationers rötter 
Analysen av elevernas tillvägagångssätt när de löser en given andra-
gradsekvation eller en självuppställd andragradsekvation av typ II, III 
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eller IV presenteras i Tabell 6.10. I analysen av elevernas lösningar 
togs ingen hänsyn till om svaret var korrekt eller inte. Analysen har 
enbart beaktat sättet på vilket eleverna urskiljer delarna som bildar en 
andragradsekvation och hur dessa delar relateras till formelns (4) 
struktur eller till en produkt för att på så sätt få reda på ekvationens 
rötter. I Tabell 6.10 presenteras analysen av andragradsekvationer som 
framställs i klartext (uppgift 3.1.a, 3.1.b, 4.6.f och 4.6.g) eller som 
eleverna kommer fram till (uppgift 3.7 och 4.8). Resultaten för uppgift 
3.7 och 4.8 visar enbart fördelningen av elevernas tillvägagångssätt 
när de löser en uppställd andragradsekvation för att besvara frågorna 
som ställs i dessa uppgifter (jämför med Tabell 6.9). 

Av Tabell 6.10 framgår att det som skiljer eleverna åt när de löser 
en andragradsekvation av typ II är sättet på vilket eleverna urskiljer 
delarna (produktens faktorer) som bildar andragradsekvationen. Det 
finns en del elever som fokuserar på produkten mellan två faktorer. 
Av dessa elever urskiljer en del två av produktens faktorer, medan 
andra enbart urskiljer en. Detta leder till att eleverna anger två rötter 
eller enbart en rot till andragradsekvationen. Bland de elever som en-
bart anger en av ekvationens rötter föredrar eleverna i Marias klass att 
ange den rot som man får fram genom att lösa en förstagradsekvation 
som består av ett binom, det vill säga 4 – x = 0, medan eleverna i 
Annas klass anger den rot som är lika med noll. En större andel elever 
i Annas klass än i Marias fokuserar på att identifiera den obekanta 
storheten x genom prövning (se Figur 6.14). Däremot använder sig en 
större andel elever i Marias klass än i Annas av att relatera delarna till 
varandra på ett annat sätt, det vill säga från produkten av två faktorer 
till summan av termer. På så sätt ställer dessa elever upp en andra-
gradsekvation av typ IV. Därefter, det vill säga efter vissa omskriv-
ningar, identifierar de x-koefficienten och konstanttermen från en 
andragradsekvation av typ III som relateras till p och q i formel (4). 

Analysen av elevernas lösningar beträffande andragradsekvationen 
x2 + 6x + 5 = 0 (prov 3) och andragradsekvationen x2 – 6x – 7 = 0 
(prov 4) visar att samtliga elever i Marias klass urskiljer konstantter-
men och x-koefficienten i de givna andragradsekvationerna och relate-
rar dem till p och q i formel (4). Dessutom visar dessa elever att de 
även uppfattar formelns (4) struktur. Detta visar sig genom att ele-
verna genomför numeriska beräkningar genom att dels betrakta rot-
tecknet som en helhet, dels betrakta hela det numeriska uttrycket i sin 
helhet (här ingår relationen mellan  – p/2 och rottecknet som införs av 
en samtidig användning av plus och minus tecknet). Dessutom kunde  
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Tabell 6.10. Variationer i sättet på vilket eleverna löser 
andragradsekvationer.  

 
Andragradsekvationer – sättet på vilket eleverna lö ser 

andragradsekvationer 
 

  
Andel elever  

i Marias  
klass  

 
Andel lever  

 i Annas 
klass 

Andragradsekvationer av typ II (3.1.b)  
  

 x(4 – x) = 0   

urskiljer produktens två faktorer 40 % 40 % 

identifierar p med 2 och q med 0 från en 
andragradsekvation av typ III 

35 % 10 % 

urskiljer enbart en av produktens faktorer 20 % 15 % 
en rot identifieras genom prövning 0 % 20 % 

  

löser inte uppgiften 5 % 15 % 

Andragradsekvationer av typ III med det ena ledet n oll  
(3.1.a; 4.6.f)  

  

 x2 + 6x + 5 = 0   

identifierar p med 6 och q med 5 100 % 55 % 
urskiljer inte konstantterm 0 % 20 % 

 

löser inte uppgiften 0 % 25 % 

x2 – 6x – 7 = 0   

identifierar p med – 6 och q med – 7 100 % 65 % 

identifiering av andra värden 0 % 17 % 

urskiljer inte konstantterm 0 % 9 % 

 

 

löser inte uppgiften 0 % 9 % 

Andragradsekvationer av typ III med det ena ledet s kilt från 
noll (3.7) 

  

 x(x ± 8) = 825 (ställer upp en andragradsekvation) 80 % 60 % 

identifierar p med ±  8 och q med – 825 65 % 50 % 

använder kvadratkomplettering 5 % 0 % 

  

löser inte andragradsekvationen 10 % 10 % 

Andragradsekvationer av typ IV med det ena ledet no ll (4.6.g)    

 – 2x2 + 12x + 14 = 0   

identifierar p med – 6 och q med – 7 91 % 65 % 

identifierar p och q med andra värden 0 % 13 % 

identifierar p och q från en andragradsekvation av typ IV 0 % 9 % 

  

löser inte uppgiften 9 % 13 % 

Andragradsekvationer av typ IV eller III med det en a ledet skilt 
från noll (4.8) 

  

 1008 = (18 + 2x)(28 + 2x) eller 1008 = (18 + x)(28 + x)  
(ställer upp en andragradsekvation) 

81 % 65 % 

identifierar p och q från en andragradsekvation av typ III 72 % 52 % 

identifierar p och q från en andragradsekvation av typ IV 0 % 9 % 

  

löser inte andragradsekvationen 9 % 4 % 
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det från analysen konstateras att eleverna tar hänsyn till om p och q 
framträder som positiva eller negativa tal. Analysen av elevernas till-
vägagångssätt när de löser den femte andragradsekvationen i Tabell 
6.10 visar att en stor del av eleverna i Marias klass har uppfattat vilken 
roll omskrivningarna har för användningen av formel (4). Detta kunde 
konstateras i och med att eleverna dividerar bort – 2 och därefter på ett 
korrekt sätt använder p och q i formel (4). Trots detta finns en del 
elever som inte löser uppgiften. 

I Annas klass är andelen elever som löser en andragradsekvation av 
typ III mindre än i Marias klass (se uppgift 3.1.a och 4.6.f i Tabell 
6.10). Dessutom använder en stor andel elever en felaktig överföring 
från att lösa en andragradsekvation av typ II till att lösa en andra-
gradsekvation av typ III (se Figur 6.16). Analysen av elevernas tillvä-
gagångssätt i Annas klass på uppgift 4.6.g visar att en del elever till-
lämpar formel (4) utan att ta hänsyn till att x2-koefficienten är lika 
med – 2, vilket innebär att de väljer p som + 12 och q som + 14 (se 
Tabell 6.10). Dessutom finns det en del elever som väljer p som 6 
istället för – 6 och q som 7 istället för – 7 trots att de dividerar ekva-
tionen med – 2. Av de elever som inte har löst andragradsekvationerna 
4.6.f och 4.6.g på det fjärde provet finns det två elever som efter den 
individuella genomgången (se avsnitt 5.3) visar att de inte har uppfat-
tat strukturen hos formel (4). Detta framgår av elevernas tillväga-
gångssätt när de löser andragradsekvationen x2 – 10x – 39 = 0 (se 
Bilaga 5). Orsaken till detta förefaller bland annat vara förekomsten 
av ± tecknet i den uppställda formeln (se Figur 6.19). Eftersom denna 
ekvation enbart avser de elever som deltog i den individuella genom-
gången presenteras den inte i Tabell 6.10. 

 

Figur 6.19. Gustav – andragradsekvation (uppgift 5.3.b). 

Av Figur 6.19 kan konstateras att Gustav använder den dubbla be-
teckningen ± både före – p/2 och rottecknet. Gustav har under provtill-
fället haft tillgång till ett formelblad vilket innebär att han inte be-
hövde komma ihåg formel (4) utan kunde direkt använda denna for-
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mel för att lösa en given andragradsekvation. Gustav visar att han kan 
urskilja delarna som bildar en andragradsekvation (– 10 och – 39) och 
relatera dessa till formel (4) men också att han inte vet hur dessa delar 
relateras till varandra i användningen av formeln. Svaret som Gustav 
anger, det vill säga ± 49, visar att han även har räknat roten ur 25 för 
sig och behållit 39. Därefter relaterar han dessa tal till varandra genom 
att enbart använda tecken plus eller minus (han har räknat 5 + 5 + 39 
och – 5 – 5 – 39). Detta visar att Gustav inte uppfattar strukturen som 
rottecknet medför i formel (4) och inte heller meningen med det 
dubbla tecknet ± .  

När det gäller uppgifterna 3.7 och 4.8 visar analysen att det finns 
en del elever som ställer upp en andragradsekvation av typ III eller IV, 
men trots detta inte fortsätter med att lösa dessa ekvationer. Av de 
elever som använder sig av formel (4) för att lösa de uppställda ekva-
tionerna kan samtliga elever i Marias klass efter vissa ekvivalenta 
omskrivningar identifiera p och q i formel (4), medan det i Annas 
klass finns en del elever som identifierar p och q utifrån en andra-
gradsekvation av typ IV. Trots detta kan vi konstatera att det finns en 
del elever i Marias klass som inte löser en andragradsekvation av typ 
III eller IV på det fjärde provet (se uppgift 4.6.g och 4.8 i Tabell 6.10).  

En av dessa elever är Magnus som deltog i den individuella 
genomgången, skrev ett prov efter denna genomgång och även inter-
vjuades (se avsnitt 5.3). Magnus visar att han inte kan lösa andra-
gradsekvationen som han ställer upp i uppgift 4.8 (se Figur 6.20). 
Trots detta ger Maria honom inte någon feedback på detta vid den 
individuella genomgången.  

 

Figur 6.20. Andragradsekvation (Magnus, uppgift 4.8). 

Magnus visar på det skriftliga provet efter den individuella genom-
gången (se Bilaga 6) att han har läst om hur man löser en andragrads-
ekvation i sin bok men att han inte vet hur man beräknar roten ur 
summan av två tal. Detta framgår av följande exempel kring en lös-
ning av andragradsekvationen t2 – 10t + 16 = 0 (se Figur 6.21). Denna 
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uppgift är inte inkluderad i Tabell 6.10 eftersom den enbart förekom-
mer på vissa prov för de elever som deltog i den individuella genom-
gången (se avsnitt 5.3). 

 

Figur 6.21. Rottecknet – Magnus i Marias klass (uppgift 6.4). 

[232] Magnus:  Jag förstår inte, jag blev så nöjd att jag hittade 
två tal, och kunde ta roten ur båda två, jag vet 
inte … (intervju, 2003-05-28) 

Av Figur 6.21 framgår det att Magnus visar att han inte uppfattar 
strukturen som rottecknet medför. Han beräknar roten ur summan av 
två tal genom att dra roten ur varje tal för sig. Att detta fenomen inte 
kunde observeras i elevernas tillvägagångssätt på det tredje och fjärde 
provet är troligen en konsekvens av att de numeriska uttryck som fö-
rekommer under rottecknet i dessa uppgifter inte består av jämna kva-
drater (se citaten ovan). 

Sammanfattande analys 

Analysen av elevernas tillvägagångssätt när de löser olika typer av 
andragradsekvationer pekar på att skillnaderna som framträder i hur 
och om eleverna löser en andragradsekvation har sin grund i förståelse 
av begreppen koefficient och konstantterm samt hur dessa relateras 
dels till lösningen av en andragradsekvation, dels till strukturen hos 
formel (4). Figur 6.22 illustrerar dessa relationer. 

I Figur 6.22 visar beteckningarna P1 och P2 (P – Parameter) rela-
tionerna mellan delarna som bildar en andragradsekvation av typ III 
och/eller IV och p och q i formel (4), medan beteckningarna T1, T2 
och T3 (T – Tillvägagångssätt) visar relationerna mellan en andra-
gradsekvation och olika lösningsmönster. En halvdragen linje används 
för att markera att dessa relationer inte är matematiskt korrekta.  

Av Figur 6.22 framgår att det är sättet på vilket parametrarna i en 
andragradsekvation och i formel (4) urskiljs samt relateras till var-
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andra som leder till olika uppfattningar av relationen mellan en andra-
gradsekvation och formel (4). Begreppen koefficient och konstantterm 
refererar till tal som kan vara positiva, noll eller negativa. I använd-
ningen av formel (4) förutsätts att eleverna relaterar p och q till givna 
tal. Enligt Küchemann (1981) innebär detta en förmåga att uppfatta 
symbolerna som ”letter as generalized number”, det vill säga att p och 
q kan anta olika värden (se Figur 6.15). Om andragradsekvationens 
x2-koefficient är lika med 1 görs denna relation direkt, det vill säga att 
man identifierar p och q med ekvationens x-koefficient och konstant-
term (se P1 i Figur 6.22). Trots detta finns det en del elever som iden-
tifierar p och q utan att ta i beaktande x-koefficientens och/eller kon-
stanttermens tecken om detta tecken markerar ett negativt tal (se även 
[1.10]-[5.10] i avsnitt 6.3.1). Detta innebär att dessa elever inte kan 
urskilja en andragradsekvations x-koefficient och/eller konstantterm 
eller att de inte vet hur dessa relateras till formel (4).  

a = 1 
q = c 

a ≠  1 

ax2 + bx + c = 0 
(a ≠  0, x obekant storhet) 

P1 

p = b/a 

q = c/a 

P2 

x = q
pp −






±−
2

22
 

p = b 

a = 1 eller a ≠ 1, 
c = 0 

 
nollproduktregeln  

a = 1 eller a ≠ 1, 
b ≠ 0, c ≠ 0 

T1 

T2 
T3 

T2 

 

Figur 6.22. Relationer – parametrar och lösningsmönster. 

Om andragradsekvationens x2-koefficient är skild från 1, finns det 
elever som uppfattar att p och q kan fås fram genom att dividera ek-
vationen med denna koefficient (se P2 i Figur 6.22). Men det finns en 
del elever som inte uppfattar att användningen av formel (4) kräver 
vissa omskrivningar om x2-koefficienten är skild från 1. Detta leder 
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till att de väljer p som b och q som c från en andragradsekvation av 
typ IV. Andragradsekvationen – 2x2 + 12x + 14 = 0 har exempelvis 
koefficienterna – 2 och + 12 och konstanttermen är + 14. Eftersom 
x2-koefficienten inte längre är lika med 1, kräver användningen av 
formel (4) att man skriver om ekvationen till en ekvivalent ekvation. 
Detta kräver i sin tur att eleverna uppfattar att delarna som bildar and-
ragradsekvationerna 

– 2x2 + 12x + 14 = 0 

x2 – 6x – 7 = 0 

kan relateras till varandra på olika sätt men att de trots detta har 
samma rötter. Om eleverna inte uppfattar denna relation leder det till 
att de använder p som + 12 och q som + 14 i formel (4) (se de halv-
dragna linjerna från P2 i Figur 6.22). Detta innebär att dessa elever har 
svårt att uppfatta på vilket sätt parametrarna i en ekvation av typ IV 
relateras till en ekvation av typ III. De elever som uppfattar relationen 
mellan strukturen hos en andragradsekvation av typ IV och en ekvi-
valent ekvation av typ III uppfattar även strukturen hos formel (4). 
Detta pekar på att eleverna urskiljer andragradsekvationens koeffici-
enter och konstantterm (delar) och kan relatera dem till delarna som 
konstituerar formel (4) och till denna formel som helhet. 

Av Figur 6.22 framgår att det är ekvationens x2-koefficient och 
konstantterm som avgör vilket lösningsmönster eleverna använder i 
sina tillvägagångssätt. Det första mönstret avser de elever som i sina 
tillvägagångssätt visar att de löser en andragradsekvation av typ II 
genom att antingen använda sig av formel (4) eller nollproduktregeln 
(se T1 och T2 i Figur 6.22). Det andra mönstret visar att eleverna fö-
redrar att lösa en andragradsekvation av typ II, III och IV genom att 
använda sig av formel (4) (se T2 i Figur 6.22). Det sista mönstret visar 
att om en ekvation är av typ III eller IV, använder några elever sig av 
nollproduktregeln utan att ta hänsyn till ekvationens konstantterm (se 
T3 i Figur 6.22). Det är sättet på vilket eleverna urskiljer parametrarna 
i en andragradsekvation av typ III eller IV som leder till att eleverna 
använder sig av formel (4) eller att de felaktigt använder sig av ett 
mönster som kan användas för att lösa andragradsekvationer av typ II 
(se Figur 6.16). 

6.5 Andragradsfunktioner som erbjudet lärandeobjekt 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultat som har sin grund i 
analys av det andra erbjudna lärandeobjektet i min studie, nämligen 
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andragradsfunktioner. Presentationen inleds med hur funktionsbe-
greppet framställs i klassrummet och i läromedlet. Lärarna introduce-
rar begreppet funktion och dess definitionsmängd och värdemängd 
med hjälp av en förstagradsfunktion. Detta utgör inte mitt studieob-
jekt. Men eftersom funktionsbegreppet kommer att vara en utgångs-
punkt för elevernas förståelse av en andragradsfunktion, kommer jag 
trots detta att kortfattat presentera även dessa delar. Funktionsbegrep-
pet kommer därefter att sättas i relation till lärarnas och läromedlets 
framställning av en andragradsfunktion. I detta sammanhang kommer 
även några samtal mellan en elev och en lärare att presenteras. 

6.5.1 Andragradsfunktioner i Marias klass 
I Marias framställning av funktionsbegreppet och andragradsfunktio-
ner fokuserar hon på att lyfta fram olika aspekter som refererar till 
delarna som bildar en funktion, det vill säga tillordningsregel, defini-
tionsmängd och värdemängd samt hur dessa delar relateras till var-
andra och till funktionen som helhet. De fokuserade aspekterna och de 
skapade relationerna kommer att presenteras nedan. 

Argument och funktionsvärde 
Maria introducerar funktionsbegreppet under Lektion 13 genom att 
fokusera på funktionens argument och funktionens värde för vissa 
argument i olika representationsformer, det vill säga grafiskt, algebra-
iskt eller med hjälp av en värdetabell.  

Funktionens argument och funktionens värde för vissa argument 
introduceras av Maria i hela klassen med hjälp av en uppgift som 
handlar om beräkning av dagsinkomsten för ett visst antal arbetstim-
mar med en timlön på 100 kr. Maria kommer fram till att relationen 
kan skrivas med hjälp av matematiska symboler som y = 100x där 
dagsinkomsten betecknas med y (funktionens värde) och antalet ar-
betstimmar med x (funktionens argument). Vid detta tillfälle lyfter 
Maria fram att beteckningen f(x) kan användas istället för y: 

[3] Maria:  Så istället för att skriva y så skriver jag f av x. 
(Lektion 13, 2003-03-03) 

Maria fokuserar på vad som menas med funktionens argument och 
funktionens värde för detta argument genom att beräkna vad det blir 
för dagsinkomst om man arbetar 5 timmar, det vill säga f(5). På så sätt 
visar Maria hur man kan räkna ut dagsinkomsten med hjälp av den 
uppställda formeln genom att antalet timmar specificeras vilket inne-
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bär att hon introducerar symbolen f(x) i procedurell mening, det vill 
säga att den används för att beräkna någonting. I denna inledande fas 
fokuserar Maria på att relatera en funktions argument till dess värde 
genom det algebraiska uttryck som utgör funktionens tillordningsre-
gel. I skapandet av denna relation använder hon både y och f(x) som 
beteckning för funktionsvärdet. Skillnaden mellan dessa beteckningar 
är att funktionens argument framträder som implicit (i beteckningen 
med y) eller explicit (i beteckningen med f(x)), men Maria tar inte upp 
denna skillnad till diskussion. Dessutom tar Maria i sin framställning 
inte upp att f(x) är funktionens värde i punkten x och att det är en be-
roende variabel. Hon tar inte heller upp att x representerar funktionens 
argument och är en oberoende variabel. Förutom detta tar Maria för 
givet att eleverna förstår att meningen med användningen av parente-
serna i symbolen f(x) är att markera funktionens argument och inte för 
att markera en operation så som eleverna tidigare har varit vana vid.  

Parentesernas dubbla mening ställer till problem för eleverna när 
de jobbar med sina uppgifter. Detta framgår av exempelvis följande 
samtal mellan Maria och Viveka under Lektion 29 när eleverna repe-
terar innehållet inför det tredje provet. Samtalet handlar om att för-
enkla f(1 + h) – f(1) om man vet att f(x) = kx + m. 

[1] Viveka:  Jag förenklade det, så blir det …  
[…] 

Viveka skriver på papperet: f(1 + h) – f(1) = f + fh – f 

[4] Maria:  Nej, det får du inte göra … för 1 + h är ett enda 
tal …. Men f av 1 + h har du när f av x är 
kx + m, det betyder att x är lika med 1 + h. 

[5] Viveka:  OK. (Lektion 29, 2003-04-24) 

Av samtalet framgår att Viveka tolkar f(1 + h) och f(1) som algebra-
iska uttryck, där parenteserna skiljer delarna i en operation. Detta le-
der till att hon uppfattar ordet förenkla såsom hon tidigare har erfarit, 
det vill säga som att förenkla ett algebraiskt uttryck genom att utföra 
olika operationer. Detta pekar på att Viveka inte uppfattar meningen 
med användningen av symbolen f(1 + h) och f(1) och detta kan vara 
en konsekvens av parentesernas dubbla betydelse, det vill säga att de 
dels används för att markera en helhet i ett algebraiskt uttryck, dels 
innesluta en funktions argument. Maria lyfter i detta sammanhang 
fram parentesernas betydelse genom att variera funktionens argument 
från x till 1 + h, det vill säga från ett monom till ett binom, och genom 
att samtidigt behålla funktionens struktur invariant. På så sätt visar 
Maria att funktionens argument även kan representeras med hjälp av 
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ett algebraiskt utryck. Detta gör det möjligt för Viveka att få en upp-
fattning om skillnaden mellan hennes förenkling och meningen med 
”förenklingen” i den nya matematiska kontexten [5].  

Maria framställer samma lektion relationen mellan funktionens ar-
gument (x) och funktionens värde (y) för dessa argument på följande 
sätt: 

[15] Maria:  En regel som till varje tillåtet x-värde ger exakt 
ett y-värde kallas en funktion. Vi säger då att y är 
en funktion av x (Maria skriver på tavlan 
y = f(x)). (Lektion 13, 2003-03-03) 

Vid detta tillfälle introducerar Maria de villkor som måste råda mellan 
x och y för att de ska bilda en funktion. Maria förtydligar vad som 
menas med att varje x-värde ger exakt ett y-värde genom att fokusera 
på skillnaden mellan den grafiska representationen av en funktion och 
en kurva. Såsom framgår av Figur 6.23 är Maria noga med att klargöra 
att en kurva endast representerar en funktion om det för varje tillåtet 
värde på x-axeln endast genereras en skärningspunkt mellan kurvan 
och en vertikal linje som är parallell med y-axeln och går genom detta 
x-värde. 

 

Figur 6.23. Funktion och kurvor (Maria, Lektion 13). 

Maria använder beteckningen y = f(x) när hon ritar en funktions graf 
(se den första grafen i 6.23). Detta pekar på att hon samtidigt fokuse-
rar på att funktionens argument kan framträda som explicit och impli-
cit. Trots detta lyfter hon inte fram att en kurva (se den andra och den 
tredje ritade kurvan i Figur 6.23) aldrig kan betecknas med symbolen 
f(x) eftersom denna symbol används enbart för att markera de kurvor 
som är funktioner. Maria lyfter inte heller direkt fram att en funktion 
är en avbildning och att denna avbildning exempelvis kan betecknas 
med y eller f, medan y(x) eller f(x) är funktionens värde under denna 
avbildning. Maria skriver enbart y = f(x) på funktionens graf (se Figur 
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6.23) och förutsätter att eleverna själva kan förstå den ovan nämnda 
skillnaden. 

Nästa lektion, det vill säga Lektion 14, presenterar Maria relatio-
nen mellan funktionens argument och funktionens värde för ett givet 
argument genom att använda sig av en ritad graf. 

 

Figur 6.24. f(x) = 4 (Maria, Lektion 14). 

[30] Maria: För vilket x gäller att f av x är lika med 4? ... Vad 
betyder det? Vad ska vi göra?  

[31] Anders: Ja, jo, y ska … nej, nej … 
[32] Maria: Ja, y ska vara 4, för f av x är lika med y.  

y är lika med fyra, det har jag där (markerar 
punkten på y-axeln) och då går jag ut till funk-
tionen och sen går jag här och läser x-värden. 
(Lektion 14, 2003-03-05) 

Av Figur 6.24 framgår att Maria skriver y = f(x) på den ritade grafen 
vilket innebär att hon samtidigt visar att funktionens argument kan 
framträda som explicit och implicit, men inte ens vid det här tillfället 
tas detta upp till diskussion (jämför med framställningen av funktio-
nen f(x) = 100x). När Maria identifierar för vilket x-värde som 
f(x) = 4, betonar hon att y är detsamma som f(x) [32]. Detta görs för 
att tydliggöra att talet 4, det vill säga funktionens värde, i ett koordi-
natsystem motsvarar ett tal på y-axeln. Därefter avläser Maria och 
eleverna i klassen det x-värde där y är 4.  

Maria fokuserar varken vid detta eller andra tillfällen på sambandet 
mellan funktionens argument och funktionens värde om exempelvis 
en funktion representeras med hjälp av ett algebraiskt uttryck eller en 
värdetabell. Maria förutsätter att eleverna själva uppfattar att samban-
det mellan funktionens värde för ett visst argument och funktionens 
argument dels leder till en ekvation med hjälp av vilken en funktions 
argument kan identifieras, dels till att identifiera funktionens värde för 
ett givet argument genom att utföra olika beräkningar. Detta leder till 
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att det finns elever som inte uppfattar vad som menas med att lösa en 
ekvation om funktionens värde är känt och funktionen representeras 
med hjälp av en värdetabell. Detta framgår till exempel av samtalet 
mellan Maria och Sune, Lektion 14, kring följande uppgift:  

 
Figur 6.25. Uppgift 7115 (Björk m.fl., 1999, s. 241). 

[1] Sune: En lösning till ekvationen?  
[2] Maria: F av x är lika med 29 (läser uppgiften i boken). 
[3] Sune: Betyder det alltså att 3x är lika med 29y? 
[4] Maria: Nej, det betyder det inte. F av x … 
[5] Sune: Funktionen av x … 
[6] Maria: Ja, ja, men funktionen av x är lika med y. 
[7] Sune: Mm. 
[8] Maria: Så det här betyder att, en ekvationslösning på vil-

ken man får ett x … 
[9] Sune: Så, tre (visar vad han skrev på sitt antecknings-

block) … 
[10] Maria: Ja, du har, du har … 
[11] Sune: Ska vi se, nej jag har gjort fel. 
[12] Maria: För att hitta lösningen till ekvationen så ska du 

bestämma x. x är ekvationens lösning. 
[13] Sune: Ja. 
[14] Maria: I det här fallet är y lika med 29 … 
[15] Sune: Mm. 
[16] Maria: Så, för vilket x-värde är y lika med 29? 
[17] Sune: Tre. (Lektion 14, 2003-03-05) 

I denna uppgift används symbolen f(x) för att markera att värdetabel-
len refererar till en funktion vars argument är x och funktionens värde 
för detta argument är f(x). Sune vet inte vad som menas med f(x) = 29 
om funktionens representeras med hjälp av en värdetabell [1]. Det 
verkar som om Sune uppfattar att y och f(x) är detsamma [5]-[7], men 
han vet inte vad det är för skillnad mellan funktionens värde i punkten 
x och funktionens argument vilket leder till att han tycker att ekvatio-
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nen vars lösning måste bestämmas är 3x = 29y [3]. Detta tyder på att 
Sune inte uppfattar att x och 3 är funktionens argument och att y och 
29 är funktionens värde och inte heller relationen som finns mellan 
dem. Förutom detta verkar det som om Sune vet att ekvationens lös-
ning i generella fall innebär att bestämma ett visst x-värde [12]-[13]. 
Trots detta uppfattar han inte att begreppet ekvation i denna uppgift 
syftar till att identifiera funktionens argument om funktionens värde 
för detta argument är givet. Marias betoning på att f av x är detsamma 
som y och är lika med 29 [14] gör det möjligt för Sune att identifiera 
att x är 3 [17]. Detta var möjligt eftersom Maria fokuserar Sunes 
uppmärksamhet på att funktionens värde är f(x), y och 29. På så sätt 
urskiljer Maria samtidigt dels funktionens argument från att framträda 
explicit (f(x)) till att framträda implicit (y), dels funktionens värde 
från att vara obekant (f(x)) till att vara bekant (29). Detta gjorde det 
möjligt för Sune att identifiera det sökta argumentet.  

Relationen mellan en funktions argument och funktionens värde, 
som introduceras av Maria Lektion 13 och 14, bildar funktionens 
tillordningsregel och är en del av funktionsbegreppet. Maria 
introducerar ytterligare två begrepp som är en del av 
funktionsbegreppet, nämligen definitionsmängd och värdemängd. För 
att göra detta framställer hon redan under Lektion 13 vad som menas 
med dessa begrepp genom att ta upp olika funktioner som enbart re-
presenteras grafiskt. Ett exempel visas i följande figur: 

 

Figur 6.26. Definitionsmängd och värdemängd (Maria, Lektion 13). 

Av Figur 6.26 framgår att Maria väljer funktioner vars definitions-
mängd och värdemängd är begränsade till ett intervall i sin framställ-
ning. På så sätt relaterar Maria funktionens argument och funktionens 
värde till funktionens definitionsmängd och värdemängd. Maria avlä-
ser tillsammans med eleverna i klassen dessa mängder och därefter 
antecknas svaret på tavlan med hjälp av olikheter. Eleverna har jobbat 
med olikheter av första graden under andra lektioner.  
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[1] Sonja: x är mindre än två 
[2] Maria: Vi gör så vi läser från vänster (pekar på talet 2 i 

figuren som ligger i mitten på tavlan) två … 
[3] Sonja: Två är mindre än … 
[4] Maria: Två är mindre än, ja (läraren skriver tecknet på 

tavlan). 
[5] Sonja: Eller lika med. 
[6] Maria: Eller lika med, ja (läraren skriver detta på tavlan) 

för att jag har fylld ring. Ska vi fortsätta? Sonja? 
[7] Sonja: Sen är det ju likadant, fast inte lika med. 
[8] Maria: Så 2 är lika med eller mindre än x som är mindre 

än 6. Och värdemängden? Ja, vi ska se mellan 
vilka gränser y ligger. Tore? 

[9] Tore: Minus ett, nio. 
[10] Maria: Minsta är ju minus ett, och största är nio. (Lek-

tion 13, 2003-03-03) 

Samtalet avser den funktion som ligger i mitten på tavlan (se Figur 
6.26). Av samtalet kan vi konstatera att dessa elever har förstått att 
funktionens definitionsmängd representeras på x-axeln [1]. Dessutom 
kan vi konstatera att Maria urskiljer om en punkt tillhör eller inte till-
hör funktionens definitionsmängd [6]-[8]. Förutom detta fokuserar 
hon på att funktionens definitionsmängd består av funktionens argu-
ment och att funktionens värden för dessa argument bildar funktionens 
värdemängd. På så sätt lyfter Maria fram dels relationen mellan funk-
tionens argument och funktionens definitionsmängd, dels mellan 
funktionens värde och funktionens värdemängd.  

Maria relaterar en funktions tillordningsregel, definitionsmängd 
och värdemängd till varandra när en funktion representeras algebraiskt 
genom att lösa följande uppgift: 

[27] Maria:  Om jag har 100 m stängsel och så ska jag in-
hägna ett kvadratiskt område …  

Läraren ritar på tavlan följande figur (Lektion 13, 2003-03-03): 

                          
                           y 

                                            x 

Maria ritar på tavlan en rektangel vars sidor betecknas med x och y 
och inte en kvadrat [27]. Summan av rektangelns sidor är lika med 
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100. Med utgångspunkt i denna uppgift identifierar Maria och ele-
verna i klassen funktionens tillordningsregel på följande sätt: 

[28] Maria:  Om jag nu vill ha ett uttryck för y med hjälp utav 
x vad blir det då? […] 

[29] Simon:  100 – 2x. 
[30] Maria:  Ja, men hur många y har du då?  
[31] Simon:  Två. 
[32] Maria:  Ja, du har två. Vi kan titta på halva omkretsen, 

den är 50 meter och då är y i så fall: 

Maria skriver på tavlan: y = 50 – x. (Lektion 13, 2003-03-03) 

Maria fokuserar elevernas uppmärksamhet på att få fram rektangelns 
bredd uttryckt med hjälp av rektangelns längd [28]. Med utgångspunkt 
i att rektangelns omkrets är lika med summan av rektangelns sidor 
föreslår Simon att det sökta sambandet är 2y = 100 – 2x [29]-[31]. 
Utifrån detta får Maria fram att y = 50 – x [32] som därefter behandlas 
som en funktion i och med att Maria vill få fram definitionsmängden: 

[33] Maria:  Det vi ska ta fram nu, det är definitionsmängden 
(Maria skriver ordet på tavlan). Och definitions-
mängden det var vilka värden x kan anta […]. 
Vad skulle x kunna vara? 

[34] Sune:  Precis vilka positiva tal som helst. 
[35] Maria:  Nej, det går inte för jag har bara 100 meter stäng-

sel […] vi har lite begränsning. (Lektion 13, 
2003-03-03) 

Vid detta tillfälle fokuserar Maria inte diskussionerna på att det impli-
cita argumentet i symbolen y kan leda till att y = 50 – x har en dub-
belmening, nämligen en funktion eller en ekvation. Sunes svar [34] 
pekar på att han förstår y = 50 – x dels som  en ekvation i vilken x kan 
vara vilket tal som helst, dels som en funktion i vilken x (rektangelns 
längd) ska vara positiv. Han tar däremot ingen hänsyn till att även 
rektangelns bredd måste vara positiv, det vill säga att dels x > 0, dels 
50 – x > 0. Istället för att utveckla Sunes ursprunliga tanke och på så 
sätt knyta algebra (olikheter) med geometri och funktioner inriktar 
Maria elevernas uppmärksamhet på att identifiera funktionens defini-
tionsmängd intuitivt. Detta innebär att Maria och eleverna resonerar 
kring värdena som x kan anta med utgångspunkt i följande figurer 
som föreställer staketens ungefärliga gränsfall: 
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Figur 6.27. Staketens former (Maria, Lektion 13). 

Genom att variera staketsidornas bredd får Maria och eleverna fram 
att definitionsmängden är 0 < x < 50 och värdemängden är 0 < y < 50 
som även antecknas på tavlan. Hon betonar vid detta tillfälle att x, det 
vill säga funktionens argument, tillhör funktionens definitionsmängd 
och y, det vill säga funktionens värde för vissa argument, tillhör 
funktionens värdemängd. 

I Marias framställning av relationen mellan en funktions argument 
och funktionens värde för vissa argument, kan två moment 
identifieras. För det första presenteras att funktionens argument kan 
framträda som explicit och implicit samtidigt om en funktion repre-
senteras grafiskt (se Figur 6.24 och 6.26). För det andra presenteras 
argumentet i implicit form enbart om en funktion representeras alge-
braiskt (se uppgiften som syftar på det inhägnade området). Trots 
dessa presentationer förs inte några diskussioner för att lyfta fram 
innebörden av att funktionens argument samtidigt framträder som 
explicit och implicit när beteckningen y = f(x) framställs.  

Andragradsfunktioner – egenskaper 
Under Lektion 24 presenterar Maria andragradsfunktioner som objekt 
för lärande. Dessa funktioner karakteriseras av att ha vissa egenska-
per, det vill säga extrempunkt, symmetrilinje och nollställen. En and-
ragradsfunktions egenskaper är egentligen delar som relateras till en 
sådan funktions helhet och har starka kopplingar till funktionens ar-
gument och dess värde. Dessutom finns ett samband mellan olika 
egenskaper och en andragradsfunktions parametrar, det vill säga 
x2-koefficient, x-koefficient och konstantterm (se Figur 4.1 i avsnitt 
4.1). Hur dessa delar framställs och relateras till varandra och till 
funktionen som helhet i Marias klass kommer att presenteras nedan.  

För att framställa andragradsfunktionens egenskaper använder sig 
Maria av följande andragradsfunktioner: 

y1 = x2 

y2 = x2 – 6x + 2 
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y3 = x2 + 2x – 3 

y4 = – x2 – 6x + 2 

y5 = – x2 + 2x – 3 

Med hjälp av den första funktionen presenterar Maria vad det är som 
skiljer den algebraiska representationen av en första- och en andra-
gradsfunktion. Med andra ord lyfter hon fram att det är x-exponenten 
som skiljer de två funktionerna åt, såsom framgår av följande 
transkript: 

[4] Maria:  Räta linjen (läraren skriver y = kx + m på tav-
lan), där har vi den. Den här funktionen vilken 
grad har den? Simon? 

[5] Simon:  Första.  
[6] Maria:  Vad var som avgjorde graden? Simon? 
[7] Simon:  Det var ju, hur många x.  
[8] Maria:  Ja (pekar på x) vilken grad x har, och här står det 

visserligen ingenting men det är i så fall upphöjt 
till 1 här. Så detta är första graden (läraren skri-
ver på tavlan: funktioner av första graden). Vad 
vi ska titta på nu är funktioner utav andra graden. 
[…] Och där (pekar på x2) har vi upphöjt till 2, så 
där ja, andra graden (läraren skriver andra graden 
på tavlan). (Lektion 24, 2003-03-31) 

Urskiljningen som Maria gör markerar att funktionens argument 
kommer att användas i en ny kontext jämfört med vad eleverna tidi-
gare har erfarit. Den nya kontexten avser här att funktionens argument 
är en integrerad del av ett algebraiskt uttryck av andra graden. För-
utom att presentera skillnaden mellan en första- och en andragrads-
funktion fokuserar Maria på en matematisk konvention, nämligen att x 
egentligen innebär x upphöjt till 1 [8].  

För att grafiskt visualisera den algebraiska representationen av de 
valda andragradsfunktionerna använder Maria och eleverna sina graf-
ritande miniräknare. Detta innebär att man lägger in en funktion i taget 
i en funktionslista som y1, y2, och så vidare och därefter kan man re-
presentera graferna för de inmatade funktionerna. Som en konsekvens 
av miniräknarens användning betecknar Maria en funktion med ”y =”, 
följd av ett index. Detta innebär att funktionernas argument är impli-
cita. Eftersom funktionens definitionsmängd inte specificeras, är det 
enligt matematiska konventioner underförstått att den består av alla 
reella tal. 
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Den första egenskapen som Maria framställer är andragradsfunk-
tionens extrempunkt. För att synliggöra att denna punkt kan vara en 
maximi- eller minimipunkt varierar Maria x2-koefficienten från posi-
tiva värden i funktionerna y1, y2, y3 till negativa värden i funktionerna 
y4, y5. På så sätt lägger Maria tonvikten på att det är denna koefficients 
förhållande till noll, det vill säga om den är större eller mindre än noll, 
som avgör om en andragradsfunktion antar en maximi- eller en mini-
mipunkt. Maria är noga med att lyfta fram och anteckna på tavlan att 
minimi- och maximipunkten har två koordinater, nämligen en x- och 
y-koordinat. Trots detta fokuserar hon inte på att visa att punktens 
x-koordinat motsvarar funktionens argument, medan y-koordinaten 
motsvarar funktionens värde. I följande transkript kan vi konstatera att 
Maria med hjälp av metaforer associerar variationen som framträder i 
x2-koefficienten med en variation i känslomässiga aspekter för att på 
så sätt underlätta för eleverna att komma ihåg sambandet mellan teck-
net som x2-koefficienten har och andragradsfunktionens grafiska re-
presentation: 

[86] Maria:  Och det är jättelätt att komma ihåg, för är det 
plus framför x två termen, när det är plus då är 
man positiv, och när man är positiv då är man 
glad, och då har vi kurvan så där (pekar på en 
graf som har minimipunkt), då har vi en glad 
mun. Så där har vi en minimipunkt. Och när det 
står minus framför x två, då är man negativ, och 
när man är negativ så vänder man munnen på det 
hållet, och då vet vi att den här (pekar på en graf 
som har maximipunkt) har vi en maximipunkt. 
Så ta den som en sån här liten regel så kommer 
man ihåg det annars är det väldigt lätt att blanda 
ihop det. Antingen är kurvan glad eller så är den 
ledsen. (Lektion 24, 2003-03-31) 

Den samtidiga användningen av grafiska och algebraiska representa-
tioner och beskrivande metaforer öppnar för eleverna upp möjligheten 
att urskilja x2-koefficientens avgörande roll om en andragradsfunktion 
ska anta en maximi- eller minimipunkt. Att eleverna har uppfattat 
denna skillnad synliggörs exempelvis i Lektion 26 såsom det framgår 
av följande transkript: 

[18] Maria:  Kan vi se om denna parabel (pekar på 
y = x2 + 5x – 5) ska ha ett maximum eller ska 
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ha ett minimum (markerar kurvorna i luften)? 
Minns ni det? 

[19] Josefina:  Minimum 
[20] Maria:  Varför ska den ha ett minimum?  
[…] 
[27] Josefina:  Att det är, ju, positivt. 
[28] Maria:  Ja, just. Det är positivt framför x2 (läraren skri-

ver på tavlan: x2 är positiv). (Lektion 26, 2003-
04-04) 

Den andra egenskapen som karakteriserar en andragradsfunktion och 
som framställs i Marias klass är andragradsfunktionens symmetrilinje. 
Med utgångspunkt i andragradsfunktionen y1 = x2 framställer Maria 
vad som menas med symmetrilinjen på följande sätt:  

[38] Maria:  Och jämför ni kurvan till höger om y-axeln och 
till vänster om y-axeln så ser ni att de ser precis 
likadana ut. Så man kan, ju, säga att de, den är 
spegelbild i y-axeln, eller så säger vi att kurvan 
är symmetrisk. (Lektion 24, 2003-03-31) 

Förutom detta synliggör Maria andragradsfunktionens symmetriska 
egenskaper genom att beräkna funktionens värde i exempelvis punk-
ten 2 och – 2. På så sätt fokuserar hon att en funktion kan anta samma 
y-värde för två olika x-värden vilket leder till en utvidgning av rela-
tionen mellan funktionens argument och funktionens värde för detta 
argument. Utvidgningen innebär att Maria presenterar relationen i en 
ny representationsform, det vill säga om en andragradsfunktion repre-
senteras algebraiskt (jämför med Figur 6.24). 

Eftersom symmetrilinjen inte synliggörs på miniräknaren ritade 
Maria en skiss av den grafiska representationen för en andragrads-
funktion i taget på tavlan i vilken symmetrilinjen markerades. I sam-
band med de ritade skisserna betonar Maria att ”minimipunkten eller 
maximipunkten ligger alltid på symmetrilinjen” (Maria, [134], Lek-
tion 24). Hon antecknar på tavlan bredvid varje andragradsfunktion att 
den är symmetrisk kring till exempel x = 3 när det gäller andragrads-
funktionen y2 = x2 – 6x + 2. Trots detta tar Maria för givet att eleverna 
förstår de multipla meningar som är inbyggda i beteckningen x = 3. 
Det vill säga att meningen med x = 3 kan vara funktionens argument, 
den vertikala linjens ekvation som kallas symmetrilinjen eller extrem-
punktens x-koordinat.  

Den tredje egenskapen som Maria fokuserade på i sin framställning 
är andragradsfunktionens nollställen. Maria betonar att de punkter i 



 188 

vilka grafen skär x-axeln har y-koordinaten lika med noll och på 
grund av detta kallas punkterna andragradsfunktionens nollställen. Här 
används symbolen y som en punkts y-koordinat utan att det lyfts fram 
att det som menas med y här är att funktionens värde för vissa givna 
argument är noll. Maria motiverar att dessa punkter, det vill säga 
funktionens nollställen, är viktiga för att  

[142] Maria: inte bara ta fram max- och minimipunkterna med 
räknarna, utan vi måste kunna räkna fram dem 
också. (Lektion 24, 2003-03-31) 

Detta tyder på att Maria lyfter fram att det finns en relation mellan 
andragradsfunktionens nollställen och dess extrempunkt, det vill säga 
en relation mellan en andragradsfunktions argument (extrempunktens 
x-koordinat) och funktionens värde för detta argument (extrempunk-
tens y-koordinat). För att belysa denna relation använder sig Maria av 
två uppgifter som kommer att presenteras nedan. 

Andragradsfunktioner – parametrar, argument och 
funktionsvärde 
För att framställa sambandet mellan parametrarna som bildar en and-
ragradsfunktions tillordningsregel, argument och dess värde använder 
sig Maria av följande uppgifter: 

Uppgift 1 (Lektion 26, 2003-04-04) 

Bestäm funktionens nollställen och minimipunkten för följande  
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Uppgift 2 (Lektion 27, 2003-04-10) 

En trädgårdsmästare vattnar en plan gräsmatta. Vattnet som 
strömmar ur vattenslangen följer en bana som kan beskrivas: 

y = 1,2 + 0,9x – 0,25x2  

där x är avståndet från slangen i horisontell led och y är höjden 
över gräsmattan. Hur högt över marken når vattenstrålen som 
högst?  

Den första uppgiften syftar till att visa det sätt på vilket man kan få 
reda på en andragradsfunktions nollställen och minimipunktens koor-
dinater, medan maximipunktens y-koordinat efterfrågas i den andra 
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uppgiften. En skillnad mellan de två uppgifterna är att x2-koefficienten 
är lika med 1 i den första uppgiften och skild från 1 i den andra.  

I analysen av sättet på vilket Maria använder sig av de två uppgif-
terna för att besvara de ställda frågorna kunde jag urskilja tre moment. 
För det första lyfter hon fram sambandet mellan en andragradsfunk-
tion och en andragradsekvation för att få reda på de argument som gör 
att funktionens värde är lika med noll. För det andra fokuserar hon på 
att det argument som motsvarar en andragradsfunktions extrempunkts 
x-koordinat kan fås fram med utgångspunkt i en andragradsekvation 
av typ III. På så sätt visar Maria sambandet mellan parametrarna som 
bildar en andragradsekvation av typ III och en andragradsfunktions 
argument. För det tredje lyfter Maria med hjälp av den andra uppgif-
ten fram betydelsen av funktionens definitionsmängd. 

Andragradsfunktioner – argument 
Det första momentet identifieras i Marias tillvägagångssätt när hon 
framställer funktionens nollställen, det vill säga en egenskap som ka-
rakteriserar en andragradsfunktion. Marias användning av det upp-
ställda ekvationssystemet (se uppgift 1) framgår av följande transkript: 

[3] Maria:  Det jag skriver här, det är ett ekvationssystem. 
Vad är det nu, man vill ha reda på i ett ekvations-
system? Vad talar ekvationssystemet, eller ekva-
tionssystemets rötter? Vad vill man ha svar på 
Sune? 

[4] Sune:  Det är, ju, uttrycket som vi inte känner till y och 
vad heter den … x. 

[5] Maria:  Ja, jo … vad är det vi ska ha, vad är det vi söker 
svaret på? Rut? 

[6] Rut:   Var de två linjerna skär … 
[7] Maria:  Om ekvationssystemet består av två linjer så vill 

vi veta var de skär varandra. Är det två linjer 
som vi har här …?  

[8] Eleverna mumlar. 
[9] Maria:  Ja, det är en linje. Vad är det mer?  y är lika med 

0, det är en linje, men denna gången så har vi 
inte en linje, det är en kurva. De ekvationssyste-
men har vi haft tidigare (Maria ritar på tavlan två 
linjer som skär varandra) men här så har vi ju en 
x2-kurva. Hur kommer den att se ut?  

[10] Eleverna är tysta. 
[11] Maria:  Vad heter den formen? 
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[12] Eleverna är tysta. 
[13] Maria:  När vi har en x2-funktion. Vad heter formen 

alltså just den kurvan, hur kallar vi den? 
[14] Simon:  En parabel … 
[15] Maria:  En parabel, ja (läraren skriver ordet på tavlan). 

(Lektion 26, 2003-04-04) 

Samtalet visar att Maria lyfter fram att det givna ekvasionssystemet 
inte består av två förstagradsekvationer såsom eleverna tidigare har 
erfarit [6]-[7]. Hon fokuserar istället på att ekvationerna som bildar ett 
ekvationssystem även kan innehålla algebraiska uttryck av andra 
graden. Dessutom fokuserar Maria på att funktionerna som associeras 
med ekvationerna som bildar ekvationssystemet kan ha olika grafiska 
representationer, det vill säga två linjer [6]-[7] eller en linje och en 
parabel [9]-[15]. Ett ekvationssystem består av två eller flera obekanta 
storheter och man söker de lösningar som är gemensamma för samt-
liga ekvationer i systemet. Detta innebär att symbolen y vid det här 
tillfället används med multipla meningar, det vill säga som en obekant 
storhet, för att markera en ekvation med två obekanta och som en 
funktion. Av samtalet kan konstateras att det tar en stund tills eleverna 
känner igen att y = x2 + 5x – 5 har den grafiska representationen en 
parabel [14]. Det var efter Marias specifikation att y = x2 + 5x – 5 är 
en x2-funktion [13] som eleverna svarade att den grafiska 
representationen är en parabel. En förklaring till detta kan vara att det 
är svårt för eleverna att förstå i vilken betydelse symbolen y används. 
Trots att det ofta är en finess att i matematik utnyttja en symbol på 
flera sätt, är det relevant att specificera i vilken mening symbolen y 
används för att eleverna ska ha möjlighet att urskilja objektet för 
lärande som skapas i Marias klass (andragradsfunktioner) från andra 
lärandeobjekt (ekvationer).  

Maria och eleverna ritar andragradsfunktionen på sina miniräknare 
och hon betonar därefter att y = 0 är en förstagradsfunktion vars 
grafiska representation är x-axeln:  

[34] Maria:  Men var nånstans ligger y lika med noll? 
[35] Emilia:  Hela, på hela axeln. 
[36] Maria:  Ja, vilken? 
[37] Emilia:  x 
[38] Maria:  Hela x-axeln, ja … Här har vi, ju, y är lika med 

noll. Det är alltså x-axeln. (Lektion 26, 2003-
04-04) 
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Därefter avläser de x-koordinaterna för de punkter i vilka parabeln 
skär x-axeln och Maria betonar att 

[49] Maria:  de här ställena […] detta är alltså ekvationssyste-
mets skärningspunkter, alltså ekvationssystemets 
lösning. Men om jag nu hade gjort så här istället, 
att jag hade använt […] substitutionsmetoden, att 
jag sätter in i denna ekvation (pekar på 
y = x2 + 5x – 5) den (pekar på y = 0), då innebär 
det att jag byter ut y mot nollan (pekar på 0 i 
y = 0), och då har jag:  

Läraren skriver på tavlan: 0 = x2 + 5x – 5 

[50] Maria:  Då söker jag de ställena där funktionen är lika 
med noll och då nämnde jag här, i början av 
veckan att då kallar man dem nollställen. (Lek-
tion 26, 2003-04-04) 

Samtalet visar att Maria använder det givna ekvationssystemet för att 
övergå från en andragradsfunktion till en andragradsekvation [49]. 
Meningen med denna övergång är, som tidigare nämnts, att identifiera 
andragradsfunktionens nollställen [50]. Detta innebär att Marias in-
tention är att använda elevernas erfarenheter av att lösa en andragrads-
ekvation som utgångspunkt i sitt fortsatta resonemang. Det faktum att 
Maria använder sig av ett ekvationssystem för att få reda på en andra-
gradsfunktions nollställen, visar att hon bygger ett resonemang som 
har som utgångspunkt de multipla meningar som det implicita argu-
mentet i symbolen y inför. Med andra ord använder Maria för det för-
sta symbolen y för att markera att ekvationssystemet består av två 
ekvationer [3], [49]. För det andra använder hon symbolen y för att 
markera att y = 0 och y = x2 + 5x – 5 även är två funktioner [9], [13], 
[34]-[38], [50]. Om vi nu tänker på att meningen med symbolen y är 
att representera en funktion [50], då används samma beteckning för 
två olika funktioner och dessutom förutsätter Maria att de två funktio-
nerna är lika [49]. Detta är inte fallet här eftersom de två funktionerna 
har två olika tillordningsregler trots att de underförstått har samma 
definitionsmängd och värdemängd.  

Maria framställer inte att symbolen y används för att identifiera för 
vilka argument två funktioner antar samma värde och att det är detta 
som gör det möjligt att skriva att de två algebraiska uttryck som bildar 
funktionernas tillordningsregel är lika. Hon ställer enbart upp följande 
andragradsekvation 
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0 = x2 + 5x – 5  

genom att använda sig av substitutionsmetoden [49], vilket pekar på 
att hon använder sig av  

y = x2 + 5x – 5  

som en ekvation i vilken x och y är obekanta storheter. Detta innebär 
att av de multipla meningar som symbolen x och y ger upphov till, det 
vill säga obekanta storheter (när de används i en ekvation) eller obero-
ende och beroende variabler (när de används i en funktion), använder 
Maria x och y som obekanta storheter. På så sätt begränsar hon inne-
börden i lärandeobjektet andragradsfunktion. Detta innebär en be-
gränsning för elevernas uppfattning av att relationen mellan funktio-
nens argument och funktionens värde för detta argument har funktio-
nens tillordningsregel som utgångspunkt vilket i denna kontext är 
relevant eftersom Marias avsikt med den framställda uppgiften är att 
söka en andragradsfunktions minimipunkt (se [142], Lektion 24, 
2003-03-31). Denna begränsning leder till att funktionens argument 
och funktionens värde för dessa argument behandlas som obekanta 
storheter. 

Det första momentet i Marias framställning karakteriseras av att en 
andragradsfunktions nollställen fås fram genom att lösa en andra-
gradsekvation av typ III. Detta innebär att Maria relaterar två helheter 
till varandra, en funktion och en ekvation, utan att lyfta fram att detta 
kan göras eftersom funktionens värde är lika med noll. På så sätt ska-
pas ett samband mellan en funktion och en ekvation utan att urskilja 
en av delarna, nämligen x som obekant storhet (i en ekvation) från x 
som argument (i en funktion).  

Parameter och argument 
Det andra momentet identifieras i Marias tillvägagångssätt när hon 
framställer hur man kan få reda på en andragradsfunktions extrem-
punkt, det vill säga en annan egenskap som karakteriserar en andra-
gradsfunktion. Maria använder sig vid detta tillfälle av y = x2 + 5x – 5 
(se uppgift 1) som en funktion. Detta framgår av att hon framställer 
hur man kan få reda på funktionens minsta värden.  

[82] Maria:  Var har funktionen sitt minsta värde? 

Läraren skriver på tavlan ”funktionens minsta värde”. 

[83] Eleverna är tysta. 
[84] Maria:  Vad är det vi söker om vi ska ha funktionens 

värde? 
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[85] Eleverna är tysta. 
[86] Maria:  Ja, funktionen är, ju, Sune?  
[87] Sune:  Samspelet mellan y och x. 
[88] Maria:  Ja, vi kan säga så där: att vi söker minimipunk-

ten. (Lektion 26, 2003-04-04) 

Att få reda på andragradsfunktionens minsta värde innebär i det här 
fallet (det finns inte några restriktioner på funktionens definitions-
mängd) att beräkna funktionens värde i minimipunktens x-koordinat. 
Det är vad Sune kallar för samspelet mellan y och x [87]. Från tran-
skriptet ovan kan vi lägga märke till att Maria använder funktionens 
minsta värde som synonymt med minimipunkten [82], [88]. Detta 
innebär att hon inte skiljer på extrempunkten, som består av två koor-
dinater, nämligen en x och y-koordinat och funktionens värde för ett 
givet argument, som exempelvis kan vara minimipunktens 
y-koordinat.  

För att få reda på minimipunktens x-koordinat övergår Maria, som 
tidigare nämnts, från andragradsfunktionen y = x2 + 5x – 5 till andra-
gradsekvationen 0 = x2 + 5x – 5. Maria löser den uppställda andra-
gradsekvationen (se Figur 6.28) och drar slutsatsen att symmetrilinjen 
är x = – 2,5 som inringas på tavlan. Parallellt med andragradsekvatio-
nens lösning representerar Maria andragradsfunktionen grafiskt på 
tavlan. På så sätt visualiserar hon relationen mellan talen som framträ-

der i andragradsekvationens lösning, det vill säga – 2,5 och 25,11± , 
och den grafiska representationen av andragradsfunktionen. Hon gör 
detta genom att identifiera x = – 2,5 med andragradsfunktionens 

symmetrilinje och 25,11±  med avståndet från symmetrilinjen till 
funktionens nollställen såsom det framgår av följande figurer och 
transkript: 

   

Figur 6.28. Andragradsfunktion (Maria, Lektion 26). 
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[96] Maria:  Minimipunkten hittar vi där x är lika med minus 
2,5. Det här x-et (Maria pekar på skärnings-
punkten mellan symmetrilinje och x-axeln) är 
lika med minus 2,5, ni ser att den streckade lin-
jen är symmetrilinjen (ritar den på tavlan). Mm, 
kurvan ser likadan ut på båda sidor om symme-
trilinjen. Om vi nu går in och tittar här (åter-
kommer till andragradsekvationen), när vi löser 
med formeln, så vad hittar ni här (läraren pekar 
på talet – 2,5 i lösningen av andragradsekvatio-
nen)? Så här hittar vi symmetrilinjen. Den här 
har vi ju på symmetrilinjen, x är lika med – 2,5 
(ringar in talet på tavlan) och sen blir det plus, 
minus lika mycket, och just här så var där x, eller 
där y var lika med noll (Maria pekar på andra-
gradsfunktionens nollställen). Här är symmetri-
linjen, här är, ju, x lika med minus 2,5 (skriver 
detta på grafen som finns på tavlan). Det avstån-
det är lika långt som det avståndet (pekar på de 
två nollställen på sin skiss). Det är det här du såg 
Simon? Du sa hälften … 

[97] Simon:  Mm … 
[98] Maria:  Halva x, fast med ombytt tecken. Och den här att 

hitta symmetrilinjen det gör man bland annat till 
att hitta minimi- eller maximipunkt (pekar på 
tavlan) alltså största eller minsta värde. (Lektion 
26, 2003-04-04) 

Av samtalet framgår att Maria övergår från en andragradsfunktion 
som karakteriseras av att ha x2-koefficienten lika med 1 till en andra-
gradsekvation av typ III. I denna övergång fokuserar Maria för det 
första på skillnaden mellan punkten i vilken symmetrilinjen skär 
x-axeln och symmetrilinjens ekvation [96], vilket inte gjordes när hon 
framställde vad som menas med en andragradsfunktions symmetrilinje 
(se [38], Lektion 24). För det andra tydliggör hon sambandet mellan 
en andragradsfunktions symmetrilinje och formel (4) både grafiskt och 
algebraiskt [96]-[98]. För det tredje karakteriseras den ovan nämnda 
övergången av att ha identifieringen av andragradsfunktionens sym-
metrilinje med – p/2 i formel (4) som fokus. Detta innebär att Maria 
fokuserar på att funktionens argument, det vill säga minimipunktens 
x-koordinat, relateras till x-koefficienten för en andragradsekvation av 
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typ III. Det vill säga att hon fokuserar på att lyfta fram en relation 
mellan två delar som tillhör två olika helheter. 

Maria använder sig av det skapade mönstret för att även besvara 
frågan som ställs i den andra uppgiften som framställs Lektion 27. Av 
uppgiftens formulering (se uppgift 2) framgår att andragradsfunktio-
nen betecknas med y, vilket innebär att funktionens argument är im-
plicit. Dessutom framgår att man vill få reda på en andragradsfunk-
tions största värde, det vill säga extrempunktens y-koordinat. För att få 
reda på detta värde, betonar Maria att: 

[61] Maria:  Högsta punkten ligger ju alltid på symmetrilinjen  
[…] 
[68] Maria: Vi ska hitta symmetrilinjen genom att beräkna 

y = 0.  
[69] Maria skriver på tavlan:  

Beräkna x då y = 0 och 0 = 1,2 + 0,9x – 0,25x2  

[70] Maria:  Och nu kan jag inte använda formeln direkt. 
(Lektion 27, 2003-04-10) 

Av samtalet kan konstateras att Maria fokuserar på att meningen med 
att sätta y = 0 är att få fram symmetrilinjen [68] genom att använda 
formel (4) [70]. Det vidare syftet med detta är att identifiera extrem-
punktens x-koordinat. En skillnad mellan andragradsfunktionen som 
framställdes under Lektion 26 (se uppgift 1) och andragradsfunktionen 
som framställs här är att x2-koefficienten är skild från 1 och negativ. 
Detta innebär att andragradsfunktionen som framställdes Lektion 26 är 
ett specifikt fall av en andragradsfunktion i allmän form (se kapitel 2). 
Maria lyfter inte fram denna skillnad utan hon använder sig av det 
redskap som skapades i föregående uppgift (se uppgift 1) för att ta 
reda på extrempunktens x-koordinat. Detta innebär att Maria löser den 
uppställda andragradsekvationen genom att fokusera på användningen 
av formel (4) och genom att ständigt fråga: ”Är den färdig för for-
mel?”. Hon skriver ekvivalenta andragradsekvationer för att övergå 
från en andragradsekvation av typ IV till en andragradsekvation av typ 
III, såsom framgår av Figur 6.29.  

Därefter löser Maria andragradsekvationen med hjälp av formel 
(4). Vi kan konstatera att skapandet av samband mellan en andra-
gradsfunktion i allmän form (se kapitel 2) och en andragradsekvation 
av typ III görs utan att lyfta fram att man söker de x-värden (argu-
ment) för vilka funktionens värde är lika med noll.  
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Figur 6.29. Symmetrilinjen (Maria, Lektion 27). 

Detta innebär att x dels betraktas som funktionens argument, dels som 
obekant storhet i en ekvation. På så sätt fokuserar Maria återigen (se 
avsnitt 6.3.1) på att visa att delarna i en andragradsekvation kan relate-
ras till varandra på olika sätt, men hon tar inte upp till diskussion de 
olika sätt som en funktions delar kan relateras till varandra på. När 

Maria kommer till ±= 8,1x fortsätter hon på följande sätt: 

[82] Maria:  Behöver vi fortsätta? Om jag vill ha svar på frå-
gan? 

[83] Eleverna är tysta. 
[84] Maria:  Har jag symmetrilinjen nu? Det där, x lika med 

1,8, där har vi symmetrilinjen. (Lektion 27, 
2003-04-10) 

Maria identifierar andragradsfunktionens symmetrilinje som – p/2 i 
formel (4) och får på så sätt fram att x = 1,8. Dock tar hon för givet att 
eleverna förstår att x = 1,8 dels betyder andragradsfunktionens sym-
metrilinje, dels funktionens argument som ger andragradsfunktionens 
största värde. Därefter beräknar Maria funktionens värde i punkten 
x = 1,8 för att få reda på maximipunktens y-koordinat. 

Argument och definitionsmängd 
Det tredje momentet kunde identifieras när Maria löser den andra 
uppgiften (se uppgift 2). Vid detta tillfälle börjar hon lösningen av 
denna uppgift med att relatera funktionens argument till funktionens 
definitionsmängd. För att göra detta ritar Maria och eleverna grafen 
till den givna andragradsfunktionen med hjälp av miniräknaren. Den 
del av koordinatplanet som visas på miniräknaren ligger som stan-
dardinställning mellan – 10 och 10 på både x- och y-axeln. För att få 
”bra bild på miniräknaren” (Maria, Lektion 27, [2]) fokuserar Maria 
på att finna nya x- och y-värden som kan användas för att ställa in 
miniräknarens fönster: 
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[6] Maria:  Vad tycker ni sen att vi ska välja om vi tittar på 
x-axeln? Hur långt går det? Är det någon mening 
att läsa av x är lika med 10?  

[7] Emilia:  Nej. 
[8] Maria:  Nej, den har vi kortat. Vad tycker ni? Hur lång 

ska vi ha x-axeln? (Lektion 27, 2003-04-10) 

Eleverna kunde konstatera utifrån den ritade grafen att punkten i vil-
ken funktionen skär x-axeln är mindre än 10 och därför föreslår de 
olika värden mindre än 10. Maria väljer värdet 6. Hon frågar samma 
sak om y-värdena. Även här föreslår eleverna olika värden och läraren 
väljer 3. Därefter skriver Maria på tavlan att 0 ≤ x ≤ 6 och 0 ≤ y ≤ 3. 
Förutom detta ritar hon en skiss i vilken markeras att funktionens de-
finitionsmängd är 0 ≤ x ≤ 4,6 (se Figur 6.30), vilket innebär att vatten-
strålen kan nå ≈  4,6 m från trädgårdsmästaren.  

 

Figur 6. 30. Symmetrilinjen (Maria, Lektion 27). 

Detta innebär att andragradsfunktionen som nu framställs har en be-
gränsad definitionsmängd. På grund av denna begränsning är andra-
gradsfunktionen inte längre symmetrisk, såsom framgår av Figur 6.30. 
För att synliggöra parabelns symmetriska egenskaper använder sig 
Maria av att förlänga funktionens definitionsmängd från 0 ≤ x ≤ 4,6 
till – 1,1 ≤ x ≤ 4,6 (se Figur 6.30), men hon lyfter inte fram syftet med 
denna förlängning. Detta innebär att Maria inte lyfter fram att hon gör 
detta för att generalisera metoden för att få reda på andragradsfunktio-
nens symmetrilinje som skapades med hjälp av den första uppgiften 
som presenterades Lektion 26. Inte heller fokuserar Maria, varken vid 
detta tillfälle eller efter att ha löst uppgiften, på att presentera hur hon 
fick fram detta intervall och intervallens ändpunkter eller på hur man 
kan få reda på andragradsfunktionens värdemängd. Med andra ord 
lyfter hon varken i början av uppgiften, det vill säga genom att disku-
tera den ritade grafen, eller i slutet av uppgiften, det vill säga efter 
olika genomförda beräkningar, fram relationen mellan funktionens 
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tillordningsregel, definitionsmängd och värdemängd om en funktion 
representeras algebraiskt. Att detta samband inte lyfts fram begränsar 
elevernas möjlighet att förstå meningen med funktionens definitions-
mängd i olika sammanhang.  

Trots att Maria i sin framställning fokuserar på funktionens defini-
tionsmängd relaterar hon inte det identifierade argumentet hos funk-
tionen, det vill säga extrempunktens x-koordinat, till denna mängd. 
Dessutom tar Maria för givet att eleverna förstår att meningen med att 
identifiera symmetrilinjen som – p/2 i formel (4) är att få reda på 
funktionens argument i vilket funktionens värde ska beräknas.  

Två samband kunde identifieras i Marias framställning av andra-
gradsfunktioners parametrar, argument och dess värde. Det första 
sambandet är att en andragradsfunktions extrempunkts x-koordinat 
(argument) identifieras med utgångspunkt i formel (4), som används 
för att lösa en andragradsekvation av typ III. Förutom att funktionens 
argument fås fram utifrån en ekvation, karakteriseras detta samband 
även av att Maria använder sig av två olika funktioner som har samma 
tillordningsregel. Dessa funktioner är olika eftersom deras defini-
tionsmängd skiljer sig åt om de framställs algebraiskt eller grafiskt (se 
Figur 6.30). Dessutom fokuseras det inte i skapandet av detta samband 
på relationen mellan funktionens argument och funktionens defini-
tionsmängd om en funktion representeras algebraiskt.  

Det andra sambandet karakteriseras av att två helheter, nämligen en 
andragradsfunktion och en andragradsekvation, relateras till varandra 
utan att delarna som bildar en funktion urskiljs. Dessutom karakterise-
ras detta samband av en rad ekvivalenta omskrivningar av en andra-
gradsekvation av typ IV tills man får fram en andragradsekvation av 
typ III (se Figur 6.29). Detta innebär att fokus i Marias framställning 
ligger på att relatera en andragradsekvations parametrar till en andra-
gradsfunktions egenskaper, argument och dess värde. 

6.5.2 Andragradsfunktioner i Annas klass 
I Annas framställning av funktionsbegreppet och andragradsfunktio-
ner fokuseras olika aspekter som refererar till delarna som bildar en 
funktion, det vill säga tillordningsregel, definitionsmängd och värde-
mängd samt hur dessa delar relateras till varandra och till funktionen 
som helhet. De identifierade aspekterna och de skapade relationerna 
kommer att presenteras nedan. 
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Argument och funktionsvärde 
Anna introducerar funktionsbegreppet under den första lektionen ge-
nom att fokusera på funktionens värde och funktionens argument. För 
att göra detta använder sig Anna av olika representationer av en 
funktion.  

För det första använder hon sig av en värdetabell med hjälp av vil-
ken en funktions argument, avbildning och funktionens värde presen-
teras. Detta framgår av följande figur och transkript:  

 

Figur 6.31. Symbolen y (Anna, Lektion 1). 

[38] Anna:  Jag har tagit x och vad vi säger, avbildat den på y 
och då kan kalla det för någonting (skriver f 
ovanpå pilen) den här regeln, detta är en regel (pe-
kar på y = 2x + 3) hur jag räknar ut mina y. Jag 
kallar den för funktion. (Lektion 1, 2003-01-23) 

Med hjälp av den uppställda värdetabellen lyfter Anna fram att me-
ningen med en funktion är en avbildning, nämligen att avbilda x på y. 
Från Figur 6.31 framgår att Anna samtidigt presenterar meningen med 
beteckningen f, det vill säga som avbildning, och relationen mellan 
denna avbildning, funktionens argument och funktionens värde för 
detta argument. Dessutom betecknar Anna funktionens avbildning 
med f och funktionens värde under denna avbildning med y. Detta 
tyder på att Anna skiljer på meningen med användningen av dessa 
symboler. I detta sammanhang lyfter Anna fram att x kallas för obero-
ende variabel och y för beroende variabel.  

För det andra ritar Anna grafen till denna funktion på tavlan och 
använder sig av den uppställda funktionen för att beräkna funktionens 
värde i punkten 2, såsom framgår av följande transkript och figur: 

[59] Anna:  Om jag vill beräkna det här, polynomets värde, 
det här uttryckets värde för x lika med 2 så blir 
det väldigt mycket ord.  
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Figur 6.32. Symbolen f(x) (Anna, Lektion 1). 

Så istället för att nu säga vad är det här uttryckets 
värde, vad y är när x är lika med 2, utan jag säger 
istället på det här viset att f av x är lika med … 
funktionens värden när x är 2, det är vad jag bru-
kar säga då istället, va. (Lektion 1, 2003-01-23) 

Vid detta tillfälle fokuserar Anna på den procedurella aspekten av den 
nyligen introducerade funktionen med motiveringen att man med hjälp 
av funktioner kan beräkna någonting som annars kräver ”väldigt 
mycket ord” [59]. Dessutom lyfter Anna fram att funktionens tillord-
ningsregel representeras med hjälp av ett algebraiskt uttryck som i 
detta fall är ett polynom. Från den grafiska representationen kan kon-
stateras att Anna skiljer symbolen y, som syftar på det algebraiska 
uttrycket med vars hjälp en funktion representeras grafiskt, från sym-
bolen f(x) som syftar på den algebraiska representationen av funktio-
nens tillordningsregel (se Figur 6.32). På så sätt visar Anna att funk-
tionens argument kan framträda som explicit och implicit, men trots 
detta har funktionen samma struktur. Anna tar däremot inte upp denna 
skillnad till diskussion. Dessutom lyfter hon inte fram att parenteserna 
används för att markera funktionens argument vilket skiljer sig från 
hur parenteser har använts i algebra.  

Anna återkommer till vad som menas med en funktion under Lek-
tion 13. Vid det tillfället nämner hon begreppen definitionsmängd och 
värdemängd i anslutning till en OH-bild (se Figur 6.33). Av Figur 6.33 
framgår att Anna väljer att presentera en andragradsfunktion trots att 
eleverna enbart har mött funktioner av första graden. Anna lyfter inte 
fram vad det är för skillnad mellan dessa funktioner utan hon förklarar 
att den ritade rektangeln representerar en hästhage som har omkretsen 
60 m och sidornas storlek är 15 + x respektive 15 – x. 
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Figur 6.33. Funktionsbegreppet (Anna, Lektion 13). 

Anna presenterar att rektangelns area fås fram genom att multiplicera 
de två sidorna med varandra och därefter tillämpa konjugatregeln. 
Grafen som visas på OH-bilden representerar hästhagens area som 
funktion av sidornas storlek. Anna repeterar vad som menas med en 
funktion på följande sätt:  

[8] Anna:  Jag vill ha den arean så mycket så möjligt … och 
då undrar jag vad händer med den här arean om 
jag börjar variera x-et här … 

[…] 
[19] Anna:  Jag vill alltså se arean som en funktion av x, för 

det minns ni att funktioner det var, ju, det att för 
varje x så har jag en regel som räknar ut ett enty-
digt y. Kommer ni ihåg? Ni äger x-et, variabel, 
oberoende variabel, och sen y-et räknar vi med 
den här regeln … (pekar på f(x) = 225 – x2). 
(Lektion 13, 2003-03-04) 

Trots att det på OH-bilden förekommer flera begrepp som eleverna 
möter för första gången, tar Anna inte upp dessa till diskussion utan 
hon säger enbart: 

[21] Anna:  Och så vill jag fråga er (pekar på de ställda frå-
gorna på OH), ni kommer att läsa i boken jag 
kommer att skriva några tal som är lämpliga att 
räkna ... och som vanligt jobba i boken. (Lektion 
13, 2003-03-04) 
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Anna förutsätter att eleverna kommer att förstå meningen med en and-
ragradsfunktion och sambandet som råder mellan en funktions argu-
ment och funktionens värde för detta argument om de läser i sina 
böcker. Dessutom tar Anna för givet att eleverna utifrån sina tidigare 
erfarenheter (se Lektion 1) på egen hand kan lösa de föreslagna upp-
gifterna [21]. Men det visar sig att eleverna har svårt att förstå sam-
bandet mellan funktionens argument och funktionens värde för dessa 
argument om en funktion representeras grafiskt. Detta framgår av att 
ungefär 60 % av eleverna i klassen ställer frågor avseende punkt b i 
följande uppgift: 

 
Figur 6.34. Uppgift 7114 (Björk m.fl., 1999, s. 241). 

Samtalet nedan äger rum mellan Anna och Tobias, men är typiskt 
även för andra samtal kring punkt b i uppgiften: 

[1] Tobias:  Den (pekar på fråga b). 
[2] Anna:  b? Det ska du läsa vad det betyder. f av 4 är 

samma som y-värdet, då x är 4.  
[3] Tobias:  x är lika med fyra. 
[4] Anna:  Vad är y då? Så, gå här på kurvan (pekar på gra-

fen), så gå upp där och stanna när x är lika med 
fyra, och vad avstannar x-et till? 

[5] Tobias:  Det stannar … 
[6] Anna:  Ja, gå du själv! 

Eleven tittar på grafen. 

[7] Tobias:  Där … (pekar på punkten B på grafen) 
[8] Anna:  När är x 4? 
[9] Tobias:  Då y är tre. 
[10] Anna:  Det vill säga att f av 4 är lika med? 
[11] Tobias:  Tre. 
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[12] Anna:  Ja, f av fyra är detsamma som y-värdet när x är 
lika med 4. (Lektion 14, 2003-03-04) 

Av samtalet framgår att Tobias inte vet vad han ska göra för att få 
fram f(4) [1]. Detta innebär att han inte vet att 4 som är funktionens 
argument, representeras på x-axeln och att han därefter ska avläsa 
motsvarande funktionsvärde på y-axeln. Anna betonar att ”f av 4 är 
samma som y-värdet då x är 4” [2] och förtydligar för Tobias på vilket 
sätt han kan hitta en punkt på grafen som har x-koordinaten 4 [4]-[6]. 
Dessutom lyfter Anna fram att både y och f(x) betyder funktionens 
värde och att de här ges av samma argument. Detta innebär att Anna 
dels kontrasterar framträdandet av funktionens argument i implicit och 
explicit form, dels argumentet i f(x) från x till ett specifikt värde. 
Detta gör det möjligt för Tobias att identifiera funktionens argument 
och därefter funktionens värde för detta argument [7]-[11].  

Anna återkommer till funktionens argument och funktionens värde 
för detta argument Lektion 33. Vid detta tillfälle lyfter hon fram me-
ningen med beteckningen f(1) genom att använda sig av både grafisk 
och algebraisk representation för andragradsfunktionen f(x) = x2 – 2x, 
såsom framgår av följande figur och transkript: 

 

Figur 6.35. ”y = f(x)” (Anna, Lektion 33). 

[16] Anna:  Funktionens värde, det vill säga vad är f av 1? 
Vad säger nu f av 1? 

[17] Sven:  Enligt den här funktionen så är f av 1 lika med  
12 – 2⋅1, det är lika med 1 minus 2, det är – 1. 

[18] Anna:  f av 1 det är alltså lika med – 1, man sätter in 
(pekar på x2 – 2x) man räknar ut det, det är vad 
man gör […] eller man tittar på grafen, man tar 
sitt x och avläser motsvarande y-värden. (Lek-
tion 33, 2003-04-24) 



 204 

Av Figur 6.35 kan konstateras att Anna samtidigt fokuserar på att 
funktionens värde i en punkt kan betecknas med y eller f(x). Därefter 
fokuserar hon elevernas uppmärksamhet på att funktionens argument 
kan användas för att göra vissa beräkningar eller avläsa det y-värde 
som svarar mot ett givet argument [18]. Anna fokuserar dock varken 
vid detta eller andra tillfällen på vad som menas  med att få reda på 
funktionens argument (x) om funktionens värde (y och/eller f(x)) är 
givet. 

Annas framställning av en funktions argument och värde karakteri-
seras av att hon urskiljer att en funktions argument kan framträda ex-
plicit eller implicit med avseende på funktionens beteckning med f(x) 
eller y, men hon diskuterar inte detta i hela klassen. Dessutom urskil-
jer Anna en funktions avbildning från funktionens värde under denna 
avbildning, men hon lyfter inte fram att meningen med symbolen y 
dels kan vara funktionens avbildning, dels funktionens värde under 
denna avbildning. I övrigt fokuseras det inte på meningen med an-
vändningen av parenteserna i symbolen f(x). Det fokuseras inte heller 
på relationen som råder mellan x och y för att de ska bilda en funktion 
eller hur funktionens argument och funktionens värde för vissa argu-
ment relateras till funktionens definitionsmängd och värdemängd. 

Andragradsfunktioner – egenskaper 
Lektion 24 introducerar Anna andragradsfunktioner och deras egen-
skaper genom att göra en tabell på tavlan i vilken följande funktioner 
tas upp: 

Tabell 6.11. Andragradsfunktioner i Annas klass (Lektion 24). 

Nr.   f(x)  f(x) = 0 
nollställen   vändpunkt  

1.  x2     

2.  x2 – 4     
3.  (x + 2)(x  – 4)     
4.  (x – 1)2 – 9     
5.  2x 2 – 4x –18     

6.  x2 + 4     

  

Av Tabell 6.11 framgår att Anna samtidigt introducerar två av and-
ragradsfunktionens egenskaper, nämligen nollställen och vändpunkt. 
Samtliga funktioner betecknas med symbolen f(x), vilket innebär att 
funktionernas argument är explicita. Anna lyfter dock i den ritade 
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tabellen enbart fram funktionernas tillordningsregel istället för att 
explicit visa sambandet mellan funktionens argument och denna regel, 
det vill säga att exempelvis visa att f(x) = x2. Detta innebär att det 
öppnas upp en möjlighet att koppla ett andragradsuttryck med en ek-
vation istället för en funktion eller enbart att uppfatta det algebraiska 
uttrycket. Dessutom har samtliga funktioner x2-koefficienten positiv 
vilket innebär att samtliga andragradsfunktioner antar en minimipunkt. 
Med hjälp av funktionerna 3 och 4 är det möjligt för eleverna att upp-
fatta att en och samma andragradsfunktion kan ha olika algebraiska 
representationer. Med andra ord kan det vara möjligt för eleverna att 
uppfatta att delarna som ingår i funktionens tillordningsregel kan re-
lateras till varandra på olika sätt, men trots detta behåller funktionen 
samma struktur. Dessutom är det möjligt för eleverna att uppfatta att 
en andragradsfunktion kan ha två skilda nollställen (funktionerna 2, 3, 
4 och 5), ett nollställe (funktion 1) eller inga nollställen (funktion 6). 
Anna skriver på tavlan att tabellen ska kompletteras genom att ele-
verna ska studera funktionernas grafiska representationer både med 
hjälp av miniräknare och utan miniräknare. Ingen annan förklaring 
gavs till hela klassen vid det här tillfället. Eleverna arbetade individu-
ellt med de föreslagna uppgifterna genom att läsa vad som menas med 
funktionens nollställen och extrempunkten i sina böcker eller genom 
att individuellt fråga Anna vad de skulle göra. Flera elever hade han-
den i luften och markerade på så sätt att de ville ställa frågor till Anna.  

Genom att Anna samtidigt skriver ordet nollställen och f(x) = 0 i 
Tabell 6.11 pekar det på att hon förutsätter att eleverna själva ska för-
stå att med funktionens nollställen menas att söka de x-värden för 
vilka funktionens värde är lika med noll. Att detta inte är självklart för 
eleverna framgår av följande transkript: 

[48] Anna:  Vad blir det nollställen för den (pekar på funktio-
nen x2 – 4)? Vad skär … vad är y lika med noll? 

Gun tittar på sin miniräknare. 

[49] Gun:  Minus fyra … (tittar på läraren). Nej, nej … 
[50] Anna:  Jo, vänta, vad står det på den (tittar på 

miniräknaren)? Vad har du den nu? Här (pekar 
på x-axeln) har du funktionens värde, och det är 
här noll (visar på miniräknare), va? 

[51] Gun:  Mm … 
[52] Anna:  Och då är x … 
[53] Gun:  Två. 
[54] Anna:  Plus eller minus två? 
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[55] Gun:  Minus … 
[56] Anna:  Minus, det är den ena, jag fortsätter ner här … 
[57] Gun:  Minus, minus två … 
[58] Anna:  Minus, plus två … (Lektion 24, 2003-03-27) 

Av samtalet framgår att Gun uppfattar funktionens nollställen som 
skärningspunkten med y-axeln [49]. Detta kan vara en konsekvens av 
att funktionerna betecknas med f(x) och att Gun inte vet om f(x) 
(funktionens värde), eller x (funktionens argument) svarar mot funk-
tionens nollställen. Anna lyfter fram att det är grafens skärningspunk-
ter med x-axeln som ger två x-värden för vilka y är lika med noll [50]-
[58]. Därmed öppnar hon en möjlighet att inse att meningen med att 
funktionens värde är noll är detsamma som att y är noll. På så sätt 
lyfter Anna även fram att funktionens argument framträder som impli-
cit eller explicit om en funktion betecknas med symbolen y (när man 
använder miniräknare) eller f(x) (se Tabell 6.11), men detta görs inte 
för samtliga elever i klassen. Dessutom kan vi konstatera att Gun upp-
fattar den andra skärningspunkten som minus, minus 2 [57]. Anna 
kommenterar inte detta utan poängterar att de två nollställena är – 2 
och 2 [58]. 

De videoinspelade samtalen som äger rum mellan Anna och olika 
elever gällande uppgifterna som presenterades i Tabell 6.11 visar att 
elevernas frågor bland annat handlade om hur de skulle avläsa andra-
gradsfunktionernas minimipunkter utifrån den grafiska representatio-
nen. Detta framgår till exempel av ett samtal som äger rum mellan 
Anna, Susanna, Gun och Lotta kring andragradsfunktionens f(x) = x2 
extrempunkt: 

[25] Susanna: Hur kollar man vändpunkten då? 
[26] Anna:   Jo, när vänder den här kurvan, det är funktio-

nens värde (läraren tittar på miniräknaren). De 
är jättestora när de kommer här (pekar på den 
ritade grafen på miniräknare) och sen så mins-
kar de hela tiden och sen så går de ännu lägre, 
det blir alltså ännu mindre, den värden, den 
punkten (pekar på minimipunkten) vilket eller 
vilka x-värden som det är frågan om? Punkt det 
vill säga punkten. Var vänder den? Vad heter 
den punkten? 

[27] Gun:  Vändpunkt. 
[28] Lotta:  Punkter? 
[29] Anna:  Jag menar koordinater … 
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[30] Gun:  Noll. 
[31] Anna:  Ja, x är noll och … 
[32] Gun:  y är noll. 
[33] Anna:  y är noll. 
[34] Gun:  Ja, det är, ju, noll men … 
[35] Anna:  Noll, noll ... så svaret är egentligen … 
[36] Susanna:  Det var noll (småskrattar). 
[37] Anna:  Noll, noll, alltså då kan du skriva som att det 

finns där, noll komma noll (läraren skriver detta 
i sitt anteckningsblock) så då? (Lektion 24, 
2003-03-27) 

Från transkriptet kan konstateras att Anna enbart identifierar en and-
ragradsfunktions vändpunkt med vändpunktens y-koordinat, det vill 
säga som funktionens värde [26] istället för att redan från början spe-
cificera att vändpunkten består av både en x- och y-koordinat. Detta 
tyder på att det till att börja med inte görs någon skillnad mellan and-
ragradsfunktionens extrempunkt och dess minsta värde. Därefter stäl-
ler hon frågan om vändpunktens x-koordinat [26] genom att ta för 
givet att eleverna förstår att en punkt karakteriseras av att ha en x- och 
en y-koordinat. Att detta inte är självklart framgår av att Lotta uppfat-
tar att det finns flera punkter som Anna pratar om [28] istället för en 
punkts koordinater. Lottas fråga gör att Anna förtydligar att hon me-
nar en punkts koordinater [29]. Detta leder till att eleverna får fram att 
vändpunktens koordinater är (0, 0) [30]-[37]. Dessutom skiljer Anna 
vändpunkten från andra punkter på grafen [26], men detta görs inte för 
samtliga elever i klassen och inte heller i samtliga individuella samtal 
som äger rum mellan Anna och eleverna som har ställt samma fråga. 
Samtidigt kan vi se att Anna lotsar eleverna till vad det blir för svar 
[35]-[37] istället för att vänta och se vad Gun ville fråga [34]. 

I Annas klass erbjuds eleverna, som tidigare nämnts, att själva un-
dersöka vissa andragradsfunktioners nollställen såsom framgår av 
Tabell 6.11. Anna skriver vid sidan om tabellen orden samband och 
mönster, vilket innebär att Annas intentioner med de valda funktio-
nerna är att fokusera på att eleverna ska undersöka samband och 
mönster mellan en andragradsfunktions nollställen och vändpunkten. 
Anna återkommer inte till dessa funktioner för att kommentera eller 
diskutera vilka samband och mönster som eleverna har funnit. 

Anna introducerar andragradsfunktionens extrempunkt, det vill 
säga en av andragradsfunktionens egenskaper, i hela klassen Lek-
tion 24 genom att rita följande skiss på tavlan: 
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Figur 6.36. Andragradsfunktion (Anna, Lektion 24). 

Av Figur 6.36 kan vi se att det framställs en skiss av en allmän andra-
gradsfunktion som har en minimipunkt. Med utgångspunkt i den ritade 
skissen kontrollerar Anna om eleverna kan ”komma ihåg vad man 
säger i boken” om olika termer. Detta framgår av till exempel 
följande: 

[17] Anna:  Den är … (pekar på skissen)  
[18] Kurt:  Vändpunkt. 
[19] Anna:  Vändpunkt … I boken talar man faktiskt om 

ännu finare ord, man säger inte vändpunkt, man 
säger någonting annat. Är det någon som kom-
mer ihåg vad man säger i boken? Någon?  

[20] Leif:  Vertex. 
[21] Anna:  Vertex (skriver ordet på tavlan). (Lektion 24, 

2003-03-27) 

Detta pekar på att Annas framställning av andragradsfunktionens ex-
trempunkt har elevernas uppfattning av förklaringarna som ges i läro-
medlet som utgångspunkt. Vid detta tillfälle associerar Anna en and-
ragradsfunktions grafiska representation till känslomässiga aspekter: 

[14] Anna:  Och det är att vi är ju positiva här, så vi har hit-
tills bara pratat om positiva … mm … grafer som 
ser så ut (Anna ritar en skiss på tavlan). De är 
positiva när koefficienten för x i kvadrat är posi-
tiv. Hur ser de ut? De ser glada ut (läraren pekar 
på sin skiss). (Lektion 24, 2003-03-27) 

Trots detta skiljs inte en andragradsfunktion som har en maximipunkt 
från en andragradsfunktion som har en minimipunkt i Annas fram-
ställning av denna association. Att det inte fokuseras på denna skillnad 
leder till att det finns elever som resonerar på ett annat sätt kring 
Annas association såsom framgår av till exempel följande samtal 
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mellan Anna och Gustav vid den individuella genomgången kring 
funktionen f(x) = x2 – 6x – 7.  

Anna skissar på papperet följande parabler: 

 

Figur 6.37. Anna – skiss av andragradsfunktioner. 

[257] Anna:  Antingen kan de ligga … ja, vi börjar med detta, 
huvudrollen, kan du se om det är en sån eller sån 
(pekar på de ritade skisserna). Kommer du ihåg 
att det var någon regel? 

[258] Gustav:  Det är sånt (pekar på skissen som har en maximi-
punkt) för att den är positiv, och … 

[259] Anna:  och då tycker du att det är en positiv gubbe … 
[260] Gustav:  Mm, för det går upp först … 
[261] Anna:  Ok, vi trodde som pedagoger att … intressant 

(läraren skrattar) […] men där ser man, det är 
inte alls bra det […]. Vi trodde det, men du har 
en annan tolkning på den, så … (individuell 
genomgång, 2003-05-28) 

Samma lektion (Lektion 24) introducerar Anna andragradsfunktionens 
symmetrilinje, en annan egenskap som karakteriserar en andragrads-
funktion, med utgångspunkt i skissen som presenterades i Figur 6.36 
såsom framgår av följande transkript: 

[22] Anna:  Sen är det så att den här är väldigt symmetrisk 
(ritar symmetrilinjen i den ritade skissen på tav-
lan i Figur 6.35). Ser ni det? Alla sådana här 
funktioner, graferna till dem, är symmetriska, det 
är väldigt lätt att se, känner jag den punkten (pe-
kar på en punkt på den ritade skissen) så är det 
bara precis att spegla den i en speciell linje.  

[…] 
[24] Anna:  Denna är en lodrät linje (skriver ordet symmetri-

linje på tavlan)… Den har alltså en ekvation … 
Hur är ekvationen för en lodrät linje vilken som 
helst? Lodrät linje … Vad är ekvationen för 
y-axeln? Vad har den här för ekvation? Y-axeln 
själv blir en lodrät linje … Det är jättesvårt, det 
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följer inte den här k, m grejen. Ännu är det jätte 
… Lydia?  

[25] Lydia:  x är noll, eller? 
[26] Anna:  Alla punkterna på den lodräta linjen … 
[27] Lydia:  x är noll. 
[28] Anna:  x är noll, x lika med noll och skulle den här (pe-

kar på symmetrilinjen) gå genom x lika med ett 
då är symmetrilinjen x lika med det, skulle det gå 
genom x lika med två, så är x lika med två som 
är den. (Lektion 24, 2003-03-27) 

Anna presenterar symmetrilinjen utan att välja en specifik andragrads-
funktion vilket tyder på att hon använder symmetrilinjens ekvation 
med en allmän mening. Av transkriptet ovan kan vi konstatera att hon 
lyfter fram skillnaden mellan symmetrilinjens ekvation och 
x-koordinaten för punkten i vilken symmetrilinjen skär x-axeln [28]. 
Förutom detta visar Anna att vilken punkt som helst som befinner sig 
på parabeln kan avspeglas i symmetrilinjen [22].  

Annas framställning av en andragradsfunktions egenskaper karak-
teriseras av att hon presenterar vad som menas med andragradsfunk-
tionens extrempunkt, symmetrilinje och nollställen med hjälp av en 
skiss och algebraiska representationer för olika andragradsfunktioner. 
Dessutom blir eleverna bekanta med det nya innehållet genom att i 
stor utsträckning använda sig av bokens framställning av dessa egen-
skaper. I samtal med vissa elever i klassen lyfter Anna fram relationen 
mellan funktionens argument och funktionens värde för argumentet. 
Därutöver lyfts även i dessa samtal fram att symbolerna y och f(x) 
används för att markera funktionens värde som i en funktions grafiska 
representation identifieras på y-axeln.  

Andragradsfunktioner – parametrar, argument och 
funktionsvärde 
Med hjälp av två uppgifter framställer Anna Lektion 26 och 31 vad 
det är för samband mellan olika egenskaper som karakteriserar en 
andragradsfunktion och hur dessa egenskaper relateras till funktionens 
argument, till parametrarna som bildar en andragradekvation av typ III 
och till funktionens värde. Dessa uppgifter är följande: 

Uppgift 1 (Lektion 26, 2003-04-01) 

Bestäm andragradsfunktionens f(x) = x2 – 4x – 5 nollställen och 
minimipunkt. 
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Uppgift 2 (Lektion 31, 2003-04-10) 

Bestäm högsta höjden över marken för funktionen  
f(x) = – 0,10x2 + x + 2,3. 

Den första uppgiften har som syfte att få reda på dels en andragrads-
funktions nollställen, dels minimipunktens koordinater. Den andra 
uppgiften presenteras med hjälp av följande OH-bild: 

 

Figur 6.38. Andragradsfunktion (Anna, Lektion 31). 

Det fanns ingen text på OH-bilden varifrån syftet med den grafiska 
representationen framgick utan Annas syfte med den ritade grafen 
framgår enbart av titeln ”kulstöt” och Annas muntliga upplysning: 

[41] Anna:  Jag är intresserad av att studera höjden över mar-
ken. (Lektion 31, 2003-04-10) 

Till skillnad från den första uppgiften antar andragradsfunktionen i 
den andra uppgiften en maximipunkt eftersom x2-koefficienten är 
negativ. Detta innebär att Anna presenterar en andragradsfunktion 
vars x2-koefficient är negativ, till skillnad från den första uppgiften. 
Dessutom kan vi lägga märke till att funktionerna betecknas med f(x) 
vilket innebär att funktionernas argument är explicit i uppgift 1 och 2.  

I analysen av sättet på vilket Anna använder sig av de två uppgif-
terna för att besvara de ställda frågorna kunde jag urskilja tre moment. 
För det första lyfter Anna fram sambandet mellan en andragradsfunk-
tion och en andragradsekvation för att ta reda på de av funktionens 
argument som gör att funktionens värde är lika med noll. För det 
andra fokuserar hon på att det argument som motsvarar extrempunk-
tens x-koordinat kan fås fram med utgångspunkt i en andragradsekva-
tion av typ III eller som medelvärdet mellan två symmetriska punkter 
på parabeln. För det tredje lyfter Anna fram funktionens definitions-
mängd med hjälp av den andra uppgiften, men trots detta fokuserar 
hon inte på vad denna mängd har för betydelse för en funktion. 
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Andragradsfunktioner – argument 
Anna börjar sitt resonemang om den första uppgiften med att lyfta 
fram vad det är för mening med att beteckna en funktion med y: 

[3] Anna:  Detta är en ekvation, ni ser ju den som lika gärna 
som istället för f av x, så blir y då … (läraren 
skriver på tavlan y ovanför f(x)). Ni ser den så. 
Hur många lösningar har denna ekvation om vi 
börjar med det? Hur många lösningar har denna 
ekvation? Ulf? 

[4] Ulf:  Två. 
[5] Anna:  Den har två … Några som vill gå i debatt med 

Ulf nu … y är lika med x i kvadrat, minus fyra x, 
minus fem … Hur många lösningar har den ek-
vationen? Kurt? 

[6] Kurt:  oändliga … 
[7] Anna:  Oändlig många, det vill säga alla de par av x och 

y som tillsammans bildar […] en graf. (Lektion 
26, 2003-04-01) 

Av samtalet framgår att Anna fokuserar på att symbolen y dels kan 
ingå i en ekvation, dels kan användas för att markera att punkterna 
vars koordinater är x och y bildar funktionens graf [5]-[7]. Därefter 
skriver Anna den tillhörande ekvationen för att på så sätt identifiera 
funktionens nollställen. Vid detta tillfälle lyfter Anna fram att det är 
möjligt att ställa upp denna ekvation eftersom man söker de x-värden 
för vilka funktionens värde är lika med noll och detta framgår av 
följande: 

[37] Anna:  För att få, när ska man bestämma nollställena till 
en andragradsfunktion, då får man en ny ekva-
tion och då väljer man ett väldigt speciellt 
y-värde. Vilket y-värde är då när man räknar 
nollställena. Då är y lika med? 

[38] Ulf:  Noll. (Lektion 26, 2003-04-01) 

Av citaten kan konstateras att Anna urskiljer olika meningar av sym-
bolen y i sitt resonemang, det vill säga för att markera en funktion, en 
ekvation och som y-koordinat för de punkter som bildar funktionens 
graf. Trots detta fokuserar inte Anna på att x dels betyder funktionens 
argument, dels andragradsekvationens rötter.  
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Parameter och argument 
Det andra momentet kan identifieras då Anna framställer sättet på 
vilket man kan få reda på extrempunktens x-koordinat i uppgift 1 och 
2. Anna fortsätter sin framställning av uppgift 1 med att identifiera 
andragradsfunktionens symmetrilinje som ”halva koefficienten för x 
med ombytt tecken” ([29], Anna, Lektion 26). Detta innebär att Anna 
identifierar andragradsfunktionens symmetrilinje som x = – p/2 från 
en andragradsekvation av typ III. Den identifierade symmetrilinjen 
används därefter för att lösa den uppställda andragradsekvationen: 

[73] Anna:  Här står alltså den här halva koefficienten i kva-
drat.  

[…] 
[77] Anna:  Ja, och det var, ju, faktiskt den (pekar på 2) så 

jag kan ta den som jag fick. Jag tar symmetrilin-
jen i kvadrat, kan jag inte det?  

[78] Elever:  Joo … (Lektion 26, 2003-04-01) 

Av sekvensen ovan kan vi konstatera att Anna inte skiljer på använd-
ningen av olika matematiska termer i olika kontexter [77]. Detta 
kunde konstateras även vid till exempel samtalet mellan Anna och 
Gun (se avsnitt 6.3.2). Anna vill tydliggöra relationen mellan en and-
ragradsfunktions symmetrilinje och formel (4) genom att använda sig 
av ordet symmetrilinje. Trots att detta uttryck språkligt sett fungerar 
som en metonym, det vill säga att man låter ett uttryck oegentligt få 
representera en mer utförlig beskrivning, är det viktigt att Anna är 
konsekvent i användningen av olika termer särskilt när eleverna möter 
dessa termer för första gången.  

Därefter löser Anna andragradsekvationen x2 – 4x – 5 = 0 och får 
fram att rötterna är 5 och – 1. Här fokuserar Anna elevernas uppmärk-
samhet på att man även kan få fram symmetrilinjen med hjälp av and-

ragradsfunktionens nollställen, det vill säga som 2
2

1)(5 =−+
. På så 

sätt kopplar Anna dels symmetrilinjen med den tillhörande andra-
gradsekvationens x-koefficient, dels med andragradsfunktionens noll-
ställen. Anna förklarar relationen mellan andragradsfunktionens sym-
metrilinje och dess nollställen på följande sätt:  

[80] Anna:  Och detta är så fantastiskt, att den här är 
symmetrilinjen, för sen kommer rötterna att ligga 
symmetriskt, en kommer att ligga till höger det 
är alltså plus tecknet, […] och den andra kommer 
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att ligga till vänster lika mycket. (Lektion 26, 
2003-04-01) 

Vi kan se att Anna lyfter fram andragradsekvationens rötter i förhål-
lande till andragradsfunktionens symmetrilinje, men hon tar för givet 
att eleverna förstår att andragradsfunktionens nollställen är desamma 
som andragradsekvationens rötter.  

Därefter visar Anna att man även kan ta reda på funktionens 
f(x) = x2 – 4x – 5 minimipunkts x-koordinat på följande sätt:  

[134] Anna:  Ja, vändpunkten.  
[…] 
[136] Anna:  Vilket x? Håkan, vilket x? Vilket x jag ska välja 

som är intressant? 

[137] Eleven svarar inte. 

[138] Tore:  Fyra. 
[139] Anna:  Var vänder den? För vilket x vänder kurvan? 

Vad säger ni om två? 
[140] Eleverna är tysta. 
[141] Anna:  Symmetrilinjen (läraren knackar i tavlan på ta-

let 2), alltid symmetrilinjen. (Lektion 26, 2003-
04-01) 

Anna pratar allmänt om andragradsfunktionens vändpunkt utan att 
specificera att vändpunkten i detta fall är en minimipunkt eftersom 
x2-koefficienten är positiv. Av Annas fråga ”För vilket x vänder kur-
van”? [139] framgår att Anna vill ha svar på ett visst värde för talet x, 
det vill säga det värde som motsvarar symmetrilinjens ekvation [141]. 
Tores svar [138] pekar på att han uppfattar att symmetrilinjen är det-
samma som andragradsfunktionens x-koefficient. Anna tar inte upp 
denna aspekt till diskussion utan hon säger att det sökta talet är 2 
[139] och att detta tal även betyder andragradsfunktionens argument 
för vändpunkten [141]. 

Anna återkommer till den givna funktionen för att beräkna extrem-
punktens y-koordinat, det vill säga för att beräkna funktionens värde 
för x = 2. 

För att få reda på kulans högsta höjd i den andra uppgiften övergår 
Anna från den givna andragradsfunktionen till en andragradsekvation. 
Hon gör detta genom att ställa upp den tillhörande ekvationen och 
fokuserar på relationen mellan x-koefficienten till en andragradsekva-
tion av typ III och maximipunktens x-koordinat. Det innebär att Anna 
enbart fokuserar på att få reda på extrempunktens x-koordinat som  
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– p/2 utifrån en ekvation av typ III. Detta framgår av följande figur 
och transkript:  

 

Figur 6.39. Symmetrilinjen (Anna, Lektion 31). 

[47] Anna:  Symmetrilinjen visar att x = 5 och den, får ni 
som halva koefficienten för x med ombytt 
tecken. (Lektion 31, 2003-04-10) 

Anna visar att funktionens nollställen är detsamma som andragradsek-
vationens rötter genom att skriva att f(x) = 0 inom parentes. Hon foku-
serar dock inte på att meningen med f(x) = 0 är att finna de argument 
för vilka funktionens värde är lika med noll. Hon presenterar enbart 
hur man löser andragradsekvationen – 0,10x2 + x + 2,3 = 0 på OH-
bilden. Anna identifierar andragradsfunktionens symmetrilinje med 
”halva koefficienten för x med ombytt tecken” utan att påpeka att 
koefficienten för x avser en andragradsekvation vars x2-koefficient är 
lika med 1, det vill säga en andragradsekvation av typ III och inte en 
av typ IV. Hon visar med hjälp av OH-bilden att man därefter beräk-
nar funktionens värde för det identifierade x-värdet.  

Anna betonar att det är viktigt att eleverna förstår att det i behand-
lingen av en andragradsfunktion finns tre punkter som är intressanta:  

[5] Anna:  De tre punkter som är intressanta är nollställen 
och den här punkten (läraren pekar på maximi-
punkten i Figur 6.38) som man kallar vändpunkt. 

[…] 
[12] Anna:  Nu här plötsligt ska vi jobba med tre punkter. 

Dessa punkter är vad jag tycker intressanta. Det 
finns de två punkterna (läraren visar nollställena 
i Figur 6.38) och sen symmetrilinje. (Lektion 31, 
2003-04-10) 

De tre intressanta punkterna som Anna lyfter fram är andragradsfunk-
tionens vändpunkt och nollställen. Av samtalet framgår att Anna pre-
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senterar funktionens nollställen som punkter [5] istället för att specifi-
cera att dessa nollställen innebär de argument som ger att funktionens 
värde är lika med noll. Förutom detta betonar Anna att eleverna i be-
handlingen av en andragradsfunktion även ska ta i beaktande andra-
gradsfunktionens symmetrilinje, men hon lyfter inte vid detta tillfälle 
fram sambandet mellan funktionens nollställen och symmetrilinjen.  

Argument och definitionsmängd 
Det tredje momentet identifierades när Anna framställer en lösning av 
den andra uppgiften (se Figur 6.38). Vid detta tillfälle tar Anna för 
första gången upp vad som menas med en andragradsfunktions defini-
tionsmängd i hela klassen. Hon gör det på följande sätt:  

[54] Anna:  När det är kulstöten kan jag tala om definitions-
mängd. Och det är faktiskt så, vad är rimligt att 
säga för x. Vad skulle ni vilja ha som definition, 
vilket intervall, i kulstöten skulle ni tycka vara 
rimlig att jag jobbar med? Vilka x tycker ni att 
det är rimligt att jobba med? Beatrice? 

[55] Beatrice:  Större än noll och mindre eller lika med 11,9. 
[56] Anna:  Ja och om vi nu säger detta med matte. Du bör-

jar med det minsta talet. 
[57] Beatrice:  Noll mindre eller … 
[58] Anna:  Ja. 
[59] Beatrice:  Noll mindre än eller kan det vara lika med 

också? 

Läraren tittar på Beatrice. 

[60] Beatrice:  x mindre eller lika med 11,9. 
[61] Anna:  Har ni hört vad Beatrice sa noll mindre eller 

lika x mindre eller lika 11,9. Det är alltså … 
[62] Beatrice:  Det kan inte vara lika med noll. 
[63] Anna:  intervallet som börjar i nollan och slutar i 11,9 

är det rimligt? Om detta är marken (pekar på 
x-axeln) var befinner vi oss då (läraren pekar på 
den delen av kurvan som ligger under x-axeln)? 

[64] Tore:  Under marken. 
[65] Anna:  Under jorden! 
[66] Anna:  Nej det är inte rimligt. Glöm de här orden, 

definitionsmängden, värdemängden jobba med 
vad som är rimligt! (Lektion 31, 2003-04-10) 
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Samtalet mellan Anna och Beatrice har Annas fråga ”Vilka x tycker ni 
att det är rimligt att jobba med?” [54] som utgångspunkt. Beatrice 
identifierar funktionens definitionsmängd [55] men hon är osäker på 
om x kan vara lika med noll [57]-[59]. Anna kommenterar inte 
Beatrices undran för att på så sätt visa Beatrice och de andra eleverna i 
klassen på vilket sätt man kan tolka de tillhörande x-värdena i funk-
tionens definitionsmängd. Hon riktar däremot elevernas uppmärksam-
het mot gissningar [63]-[66]. 

Annas framställning av sambanden mellan andragradsfunktioners 
parametrar, argument och dess värde äger rum när hon presenterar hur 
man kan få reda på en funktions minimipunkt eller största värde. Tre 
samband kunde identifieras i Annas framställning. Det första samban-
det avser att de valda funktionerna betecknas med f(x) vilket innebär 
att Anna explicit framställer funktionens argument. Det andra identifi-
erade sambandet avser att Anna lyfter fram att övergången från en 
andragradsfunktion till en andragradsekvation äger rum i och med att 
funktionens värde är lika med noll. Det tredje sambandet framträder 
genom att Anna lyfter fram andragradsfunktionens symmetrilinje, dels 
i relation till formel (4), som används för att lösa en andragradsekva-
tion av typ III, dels i relation till andragradsfunktionens nollställen. 
Trots detta tydliggör inte Anna relationen mellan funktionens argu-
ment och funktionens värde för det givna argumentet om en funktion 
representeras grafiskt eller algebraiskt (se Figur 6.38). Anna lyfter 
heller inte fram vad det är för relation mellan funktionens argument 
och funktionens definitionsmängd eller funktionens värde för ett givet 
argument och funktionens värdemängd. 

6.5.3 Andragradsfunktioner i läromedlet 
Resultaten som presenteras här bygger på analys av de variationer som 
samtidigt framträder i vissa aspekter när innehållet rörande funktions-
begreppet, andragradsfunktionens extrempunkt, symmetrilinje och 
nollställen presenteras i läromedlet. 

Argument och funktionsvärde 
I läromedlet introduceras funktionsbegreppet i ett eget kapitel med 
huvudrubriken ”Funktioner” och inleds med ”Grundbegrepp” följt av 
”Linjära funktioner”, ”Linjära ekvationssystem” och ”Andragrads-
funktioner”. Avsnittet ”Andragradsfunktioner” är indelat i fem under-
avsnitt. Det första underavsnittet benämns ”Andragradsfunktionens 
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graf” och innehåller genomgångar av matematisk terminologi, lösta 
exempel och övningsuppgifter.  

I avsnittet ”Grundbegrepp” framställs begreppen funktion, defini-
tionsmängd och värdemängd. Avsnittet börjar med en presentation av 
skillnaden mellan en funktion och andra kurvor. Denna skillnad fram-
ställs med hjälp av ”vertikaltestet” som visar att ”varje vertikal linje i 
planet skär grafen till en funktion i högst en punkt” (Björk m.fl., 1999, 
s. 237). I bokens framställning används till att börja med symbolen y 
för att beteckna både en funktion och en kurva. Skrivsättet y = f(x) 
introduceras utan några förklaringar. Boken tar däremot upp olika 
andragradsfunktioner som har en algebraisk representation och som 
betecknas med y eller f(x). Trots detta lyfter författarna inte fram 
skillnaden mellan funktionens avbildning, det vill säga f eller y, och 
funktionens värde under denna avbildning, det vill säga f(x) eller y(x). 
Detta innebär att läromedlet fokuserar på att funktionens argument 
kan framträda i såväl explicit som implicit form. Däremot fokuserar 
man inte på att x kallas för oberoende variabel och y för beroende 
variabel. Därefter framställs en uppgift med vars hjälp en funktions 
definitionsmängd och värdemängd introduceras. I denna uppgift re-
presenteras en funktion både grafiskt och algebraiskt. Med hjälp av 
dessa representationer specificeras att ”de tillåtna x-värden […] kallas 
funktionens definitionsmängd” och ”de erhållna y-värdena […] kallas 
värdemängd” (s.238). Dessa mängder noteras därefter med hjälp av 
olikheter.  

Andragradsfunktioner – egenskaper 
Avsnittet ”Andragradsfunktionens graf” börjar med att två exempel 
som algebraiskt representerar en linjär funktion och en andragrads-
funktion tas upp. Från de valda exemplen förutsätts att eleverna själva 
kan urskilja en andragradsfunktion från en förstagradsfunktion. Där-
efter representeras i två parallellt ritade koordinatsystem följande and-
ragradsfunktioner grafiskt: 

y = x2 + 12x + 41 
y = x2 
y = 2x2 – 24x + 67 
y = – x2 – 10x – 30 
y = – x2  

y = – 2x2 + 20x – 42 

Samtliga funktioner betecknas med y vilket innebär att funktionernas 
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argument är implicita. Utifrån de valda andragradsfunktionerna och 
deras grafiska representationer har eleverna möjlighet att urskilja att 
en andragradsfunktion har en maximi- eller minimipunkt beroende på 
x2-koefficientens tecken. Detta är möjligt eftersom x2-koefficienten 
varierar mellan positiva och negativa värden. Dessutom betonas i en 
sammanfattning att om a > 0, det vill säga att x2-koefficienten är posi-
tiv, har andragradsfunktionen en minimipunkt och om a < 0, det vill 
säga att x2-koefficienten är negativ, har den en maximipunkt. Förutom 
detta markeras med blå färg hur man skriver koordinaterna för 
maximi- respektive minimipunkten. Med hjälp av funktionerna 2 och 
5 öppnas en möjlighet att inse att två andragradsfunktioner kan ha 
samma nollställen fastän de har olika sorts extrempunkt. Dock förs 
inte några diskussioner kring skillnaden mellan en andragradsfunk-
tions maximi/minimipunkt och största/minsta värde vid detta tillfälle. 

I avsnittet ”Andragradsekvations rötter” presenteras tre andragrads-
funktioner som har både grafiska och algebraiska representationer. 
Med hjälp av de ritade graferna visualiseras andragradsfunktionens 
nollställen. Utifrån de valda funktionernas grafiska representationer 
kan eleverna få en uppfattning om att en andragradsfunktion kan ha 
två, en eller noll skärningspunkter med x-axeln.  

Andragradsfunktioner – argument och funktionsvärde 
I underavsnittet ”Andragradsfunktionens graf” framställs hur man får 
reda på en andragradsfunktions maximi/minimipunkt genom att steg-
vis ge svar på följande frågor:  

Har kurvan en maximi- eller minimipunkt? 
Hur hittar vi symmetrilinjen? 
Vilka koordinater har vertex? (Björk m.fl., 1999, s. 265)  

De framställda andragradsfunktionerna är: 

y = x2 – 6x + 2 

y = – 3x2 + 12x – 8 

Som vi kan se i den första funktionen är x2-koefficienten lika med 1, 
och i den andra är den skild från 1 och negativ. Dessutom betecknas 
dessa funktioner med y vilket innebär att argumentet är implicit. För-
utom funktionernas algebraiska representationer ritas även deras gra-
fer. Den första frågan som ställs riktar uppmärksamheten på funktio-
nens x2-koefficient och dess betydelse för att funktionen ska ha en 
maximi- eller minimipunkt. För att besvara den andra frågan riktas 
uppmärksamheten på att man ska skriva en med den givna andragrads-
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funktionen identisk funktion. Detta innebär att exempelvis den andra 
andragradsfunktionen skrivs som y = – 3x(x – 4) – 8. I och med 
omskrivningarna synliggörs att andragradsfunktionens struktur behålls 
invariant om man varierar delarnas relation till varandra i det algebra-
iska uttrycket som bildar funktionen, men detta tydliggörs som sagt 
inte i klartext. På grund av parabelns symmetriska egenskaper kan 
man identifiera den punkt i vilken symmetrilinjen skär x-axeln som 
medelvärdet mellan x-koordinaterna för två punkter som befinner sig 
symmetriskt på parabeln. Detta innebär att man identifierar två 
x-värden som ger samma y-värde. Detta görs genom att söka de 
x-värden för vilka produkten – 3x(x – 4) är lika med noll. Författarna 
tar för givet att eleverna med hjälp av beskrivningen ovan uppfattar att 
man på så sätt får fram två punkter, nämligen (0, – 8) och (4, – 8) som 
befinner sig på parabeln och är symmetriska. Med hjälp av punkternas 
x-koordinater får författarna fram symmetrilinjens ekvation som 

2
2

40
x =+= , det vill säga som medelvärdet mellan de två identifie-

rade x-värdena. Därefter presenteras att: ”x = 2 ger y = 4” (Björk 
m.fl., s. 266), det vill säga koordinaterna för andragradsfunktionens 
vertex, utan några förklaringar. Författarna lyfter inte fram att me-
ningen med x = 2 kan vara en punkts x-koordinat, symmetrilinjen eller 
funktionens argument. Det lyfts inte heller fram att maximi- eller mi-
nimipunkten befinner sig på symmetrilinjen som har ekvationen x = 2. 
Att detta inte är självklart för eleverna framgår av till exempel föl-
jande samtal mellan Anna och Leif: 

Eleven pekar i boken på en löst uppgift i vilken man får fram 
symmetrilinjen för funktionen y = – 3x2 + 12x – 8 (Björk m.fl., 
1999, uppgift 7401, s. 266). 

[1] Leif:  Ja, jag kollade lite här (bläddrar i boken). 
[2] Anna:  OK! 
[3] Leif:   Och då … har de här… ange koordinaterna för ver-

tex (läser från boken)… 
[4] Anna:  För vändningspunkten …  
[5] Leif:  Är det vändningspunkten då? 
[6] Anna:  Mm. 
[7] Leif:  Men de bara antar x två, y fyra … var kommer det 

ifrån (pekar i boken)? 
[8] Anna:  Jo … 
[9] Leif:  Eller skriver de bara så … 
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[10] Anna:  Nej de gör inte det för att, för att (läraren tittar i 
boken) … vertex … vilken kurva pratar de om? 

[11] Leif:  Den här som de har som exempel (visar det lösta 
exemplet). 

[12] Anna:  Jo, vad de har gjort med den … de har, de har … 
ser du där (pekar i boken) … de har brutit ut …  

[13] Leif:  Aha … 
[14] Anna:  3x från de första två termerna, de har skrivit om 

den här (pekar i boken) va? 
[15] Leif:  Mm. 
[16] Anna:  Det innebär att de hittar förmodligen två stycken x 

där, som har samma y, minus 8 … 
[17] Leif:  Aha! 
[18] Anna:  Och vad är det för x vi pratar om? 
[19] Eleven svarar inte. 
[20] Anna:  Om x är noll, x är fyra så blir detta (pekar på  

– 3x(x – 4) ) … Om x är noll vad blir allt detta? 
[21] Leif:  Mm … 3 gånger noll, gånger noll.  
[22] Anna:  Ja. 
[23] Leif:  Det blir noll. 
[24] Anna:  Ja, om x är fyra vad blir den här (pekar på  

– 3x(x – 4)) tokigt där?  
[25] Leif:  Minus tol … äh … ju … minus … plus … 
[26] Anna:  Fyra … 
[27] Leif:  Nej, vänta nu … 
[28] Anna:  Ja, just det … 
[29] Leif:  Den blir tolv, sa jag … 
[30] Anna:  Ja, det blir det. 
[31] Leif:  Eller minus tolv? 
[32] Anna:  OK! 
[33] Leif:  Minus tolv gånger minus fyra det blir plus … 
[34] Anna:  Nej, vänta ta parentesen, det blir mycket enklare … 

om x är fyra … 
[35] Leif:  A … noll! 
[36] Anna:  Noll. 
[37] Leif:  Mmm… 
[38] Anna:  Så det ... 
[39] Leif:  Minus tolv … 
[40] Anna:  Ja, just så vi får en produkt här. 
[41] Leif:  Mm. 
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[42] Anna:  Om den ena faktorn är noll så är den produkten 
noll (bläddrar i boken) det är den här produkten, 
regel där … 

[43] Leif:  Aha … 
[44] Anna:  Så de hittar två (pekar på – 3x(x – 4)) vilka är de 

två speciella x som gör att produkten är noll?  
[45] Leif:  Mm. 
[46] Anna:  Vad är … hitta två x som har samma y … 
[47] Leif:  Mm (tittar i boken) … 
[48] Anna:  Och så säger de att den här vändpunkten ligger 

mitt emellan noll och fyra (pekar i boken) … Där-
för delar de med två där … 

[49] Leif:  Aha! 
[50] Anna:  Jag håller med dig jag tycker den här (pekar i bo-

ken) är … (det verkar som hon har svårt att ut-
trycka sig), vi kommer inte att jobba så … (Lektion 
24, 2003-03-27) 

Från transkriptet framgår att Leif har svårt att uppfatta vad det är för 
samband mellan andragradsfunktionens symmetrilinje och extrem-
punkt eftersom han inte kan relatera uppställningen som presenteras i 
boken med sina tidigare erfarenheter [1]-[11]. Dessa erfarenheter av-
ser relationen att en produkt är lika med noll om en av dess faktorer är 
noll som Leif använde för att lösa en ekvation av typ II (se avsnitt 
6.3). Anna försöker koppla sin förklaring till vad hon tror att Leif re-
dan kan, nämligen att faktorisera ett algebraiskt uttryck [12]-[15]. 
Därefter förklarar Anna att man på så sätt får fram en produkt som gör 
det möjligt att identifiera två x-värden som ger samma y-värde [16]. 
Anna betonar att identifieringen av dessa x-värden görs genom att få 
reda på när en produkt är lika med noll [18]-[45]. Istället för att för-
klara för Leif vad som ligger till grund för att få fram att x = 0 och 
x = 4, låter hon Leif genomföra olika beräkningar för att verifiera att 
produkten är noll för dessa x-värden [20]-[39]. Efter dessa utförda 
beräkningar förtydligar Anna att man söker två x-värden för vilka 
produkten – 3x(x – 4) är lika med noll [40]-[45]. Detta innebär att 
Anna använder det mönster som har skapats för att lösa en ekvation av 
typ II (se Parametrar och andragradsekvationers rötter i avsnitt 
6.3.2). Trots detta förklarar inte Anna att de funna x-värdena, till 
skillnad från en ekvation, denna gång betyder de argument för vilka 
funktionen har samma y-värde. Hennes förklaring handlar bara om att 
man hittar ”två x som har samma y” [46]. Därefter förklarar Anna att 
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författarna fått fram symmetrilinjen som medelvärdet mellan två 
x-värden som ger samma y-värde [46]-[49]. Trots förklaringarna som 
ges till Leif påpekar Anna att hon kommer att använda en annan me-
tod än bokens framställning för att få reda på andragradsfunktionens 
extrempunkt [50]. Även Maria lyfter fram detta: 

[98] Maria:  Och i boken så har de en annan metod och det 
var de sidorna som jag hoppade över här i mån-
dags, för att jag tycker att den här är mycket 
smidigare för att få det utav andragradsekvatio-
nens lösning, om vi löser med formeln, så trillar 
ju den här symmetrilinjen ut. (Lektion 26, 2003-
04-04) 

Under avsnittet ”Kvadratiska modeller” presenteras en lösning av 
följande uppgift: 

 
Figur 6.40. Uppgift 7438 (Björk m.fl., 1999, s. 276). 

För att besvara den första frågan visar man hur en andragradsekvation 
av typ IV ska lösas. För att besvara fråga b används samma mönster 
som presenterades tidigare, det vill säga att man får fram andragrads-
funktionens symmetrilinje som medelvärdet mellan två symmetriska 
punkter på parabeln. Vid detta tillfälle fokuserar man även att högsta 
höjden betyder funktionens värde för det funna x-värdet. Med andra 
ord skiljer författarna funktionens maximipunkt från största värdet. 
När det gäller andragradsfunktionens definitionsmängd och värde-
mängd ges hänvisningar till hur man kan identifiera de två mängderna 
med hjälp av en grafritande miniräknare. 

Läromedlets framställning av hur man hittar en andragradsfunk-
tions maximipunkt genomförs inte genom att de steg som används för 
att lösa de valda uppgifterna relateras till andragradsfunktionen i sin 
helhet, det vill säga att funktionens argument och funktionens värde 
relateras inte till funktionens definitionsmängd och värdemängd.  
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Sammanfattande analys 

I lärarnas och läromedlets framställning av funktionsbegreppet och en 
andragradsfunktions egenskaper fokuserar man på en funktions argu-
ment och funktionsvärde samt på tre samband. Det första sambandet 
avser att ett algebraiskt uttryck av andra graden dels kan bilda en 
funktion, dels en ekvation, medan det andra sambandet avser funktio-
nens parametrar, det vill säga a, b och c i f(x) = ax2 + bx + c och funk-
tionens argument. Det tredje sambandet avser sättet på vilket funktio-
nens argument och funktionens värde relateras till funktionens defini-
tionsmängd och värdemängd om en funktion representeras grafiskt 
och/eller algebraiskt. En sammanfattning av de fokuserade aspekterna 
i Marias, Annas och läromedlets framställning av en funktions argu-
ment och värde illustreras i följande tabell: 

Tabell 6.12. Fokuserade aspekter och erbjudna variationer. 

Fokuserade aspekter och 
erbjudna variationer 

 
Marias 
klass 

Annas 
klass 

Läromedlet 

Funktionens argument 
    

olika representationer  ja ja ja 

beräkna funktionens värde för givna argument  ja ja ja 

flera x-värden ger samma y-värde  ja ja ja 

x representeras på x-axeln i funktionens  
grafiska representation 

 ja ja nej 

x tillhör funktionens definitionsmängd  ja nej ja 

”x =” multipla meningar  nej ja nej 

x är en funktions argument  nej nej nej 

implicit argument  ja nej ja 

explicit argument  nej ja nej 

 

implicit och explicit argument  ja ja ja 

Funktionsvärde 
    

olika representationer  ja ja ja 

f(x) representeras på y-axeln i funktionens  
grafiska representation 

 ja ja nej 

f(x) tillhör funktionens värdemängd  ja nej ja 

meningen med parenteserna i symbolen f(x)  ja nej nej 

givet f(x) leder till att identifiera x  ja nej nej 

 

f är funktionens avbildning  nej ja nej 
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I framställningen av funktionens argument urskiljs för det första en 
funktions argument genom att en funktion representeras med hjälp av 
en graf, ett algebraiskt uttryck eller en värdetabell. Denna urskiljning 
görs genom att uppmärksamma om det funna argumentet tillhör funk-
tionens definitionsmängd eller inte. Därefter avläses funktionens värde 
för detta argument om funktionen representeras grafiskt. Om funktio-
nen representeras algebraiskt identifieras funktionens värde för ett 
givet argument genom att beräkna det enligt funktionens tillordnings-
regel. Detta innebär att funktionens argument är känt och funktionens 
tillordningsregel används i procedurell mening, det vill säga för att 
utföra visa beräkningar. För det andra identifieras de argument för 
vilka funktionen har ett givet värde. Detta innebär att man kan identi-
fiera ett eller flera argument om funktionens värde är givet genom att 
lösa en ekvation eller genom att avläsa motsvarade x-värde om funk-
tionen representeras grafiskt eller med hjälp av en värdetabell. För det 
tredje framställs funktionens argument som explicit eller implicit ut-
ifrån beteckningen av en funktion som f(x) eller y. Den implicita an-
vändningen av en funktions argument leder till att ett algebraiskt ut-
tryck dels kan tolkas som en del av ekvation, dels som en funktion.  

I Marias, Annas och läromedlets framställning lyfts för det första 
fram hur en funktions argument framträder vid olika representationer. 
För det andra lyfts relationen mellan en funktions tillordningsregel, 
argument och värde fram. Här fokuserar man på att en funktion enbart 
antar ett y-värde för flera x-värden. Detta görs i Marias klass och i 
läromedlet både när en funktion representeras grafiskt och algebraiskt, 
men inte i Annas klass. I Marias och Annas framställning relateras 
funktionens argument och funktionens värde för vissa argument till 
axlarna i ett koordinatsystem, det vill säga till x- och y-axeln. Denna 
relation erbjuds till samtliga elever i Marias klass, till vissa elever i 
Annas klass, men inte alls i läromedlet. I Marias klass och i läromedlet 
sätts funktionens argument och funktionens värde för vissa argument i 
relation till funktionens definitionsmängd och värdemängd men detta 
görs inte i Annas klass. Dessutom fokuseras det i Marias klass på att 
identifiera funktionens argument om funktionens värde är givet och på 
användningen av parenteserna i symbolen f(x). Det fokuseras inte på 
dessa aspekter i Annas klass eller i läromedlet. I framställningen av en 
andragradsfunktions symmetrilinje fokuseras det i Annas klass på att 
symbolen ”x =” används för att dels skriva symmetrilinjen och dels 
för extrempunktens x-koordinat. I Marias klass och i läromedlet er-
bjuds istället olika meningar som ryms i denna beteckning. Trots detta 
lyfts det varken i Annas, Marias eller läromedlets framställning fram 
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att ”x =” även kan betyda funktionens argument. I Annas framställ-
ning urskiljs en funktions avbildning från funktionens värde under 
denna avbildning men detta görs inte i Marias klass eller i läromedlet. 
I och med att Maria och läromedlet föredrar att beteckna en funktion 
som har en algebraisk representation med y blir argumentet med 
denna symbol implicit. I Annas klass används däremot symbolen f(x) 
som beteckning för en funktion, vilket innebär att argumentet är expli-
cit. Varken i Marias, Annas eller läromedlets framställning lyfts sam-
bandet mellan en funktions argument och en punkts x-koordinat fram 
om en funktion representeras grafiskt.  

Det första sambandet, som kunde identifieras i Marias och Annas 
klass men inte i läromedlet, avser övergången från en funktion till en 
ekvation för att få reda på en andragradsfunktions symmetrilinje. 
Detta samband karakteriseras av en rad ekvivalenta omskrivningar 
tills andragradsekvationen är av typ III. Eftersom Maria föredrar att 
beteckna en funktion med symbolen y, görs övergången med utgångs-
punkt i att meningen som kan tilldelas symbolen y dels kan vara en 
funktion, dels en ekvation. I Annas klass sker övergången från en 
funktion till en ekvation med utgångspunkt i att söka funktionens ar-
gument för vilket eller vilka funktionens värde är lika med noll.  

Det andra sambandet karakteriseras av att extrempunktens 
x-koordinat, det vill säga funktionens argument, identifieras med ut-
gångspunkt i formel (4) som används för att lösa en andragradsekva-
tion av typ III. Denna relation skapas i Marias och Annas framställ-
ning men inte i läromedlet. Dessutom karakteriseras detta samband av 
att en andragradsfunktions x2-koefficient framställs som positiv, ne-
gativ och med olika representationer, det vill säga grafiskt eller alge-
braiskt. I Marias klass och i läromedlet urskiljs att en andragradsfunk-
tions extrempunkt kan vara en minimi- eller maximipunkt och att 
denna skillnad beror på parameter a i funktionen f(x) = ax2 + bx + c. I 
Annas klass framställs andragradsfunktioner vars x2-koefficienter är 
negativa eller positiva, men trots detta fokuseras inte x2-koefficientens 
betydelse för vilken sorts extrempunkt en andragradsfunktion antar.  

Det tredje sambandet karakteriseras av att en funktions argument 
och funktionens värde relateras till funktionens definitionsmängd och 
värdemängd om en funktion representeras grafiskt i Marias klass (se 
Figur 6.26). Trots detta betraktas i Marias framställning en och samma 
funktion som två funktioner om den samtidigt representeras grafiskt 
och algebraiskt. Detta innebär att två funktioner betraktas som iden-
tiska trots att de i själva verket är olika funktioner eftersom defini-
tionsmängden skiljer sig åt. Däremot finns det i läromedlet ett sam-
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band mellan funktionernas definitionsmängd och funktionernas olika 
representationer. Trots att funktionens definitionsmängd togs upp för 
diskussion i Annas framställning när uppgiften om kulstöten presente-
rades (se Lektion 31, 2003-04-10), kunde inte någon uttryckt relation 
mellan funktionens argument och funktionens definitionsmängd eller 
mellan funktionens värde och dess värdemängd identifieras. Varken i 
Marias, Annas eller läromedlets framställning fokuseras skillnaden 
mellan en andragradsfunktions extrempunkt och största/minsta värde 
om funktionens definitionsmängd är begränsad.  

6.6 Andragradsfunktioner som erfaret lärandeobjekt 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultat från analys av ele-
vernas erfarande av det andra lärandeobjektet i min studie, nämligen 
andragradsfunktioner. Presentationen inleds med några uppgifter där 
frågor som avser funktionens argument och funktionens värde för 
vissa argument tas upp. Därefter presenteras elevernas erfarande av 
andragradsfunktionens egenskaper samt de tillfällen då flera egenska-
per flätas samman. Resultaten bygger på analys av tolv uppgifter som 
eleverna hade på det andra, tredje och fjärde provet. I presentationen 
kommer även vissa sekvenser från lärarnas feedback efter det tredje 
provet, samtal som ägde rum vid intervjutillfället och samtal mellan 
olika elever eller mellan lärare och en elev att presenteras.  

Andragradsfunktioner – argument och funktionsvärde 
På det andra provet hade eleverna bland annat två uppgifter i vilka det 
frågas efter funktionens värde om funktionens argument är givet. 

2.3   Beräkna f(4) då f(x) = 12 + x            (2003-02-28) 

2.4   Beräkna f(– 5) då  f(x) = 32 – x2 (2003-02-28) 

Skillnaden mellan de två uppgifterna är att det algebraiska uttrycket i 
funktionen är av första graden i uppgift 2.3, medan det är av andra 
graden i uppgift 2.4. Dessutom är det givna argumentet ett positivt 
respektive ett negativt tal.  

På det tredje och det fjärde provet besvarade eleverna en liknande 
fråga, nämligen vad f(2) är. Till skillnad från de första två uppgifterna 
i vilka funktionerna representeras algebraiskt, representeras i de sista 
två uppgifterna en funktion grafiskt (se uppgift 3.4.d och 4.5.b i Bi-
laga 3 och 4). I dessa uppgifter används samma grafiska representa-
tion av en andragradsfunktion, se Figur 6.41. 
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Figur 6.41. Andragradsfunktion – grafisk representation. 

I analysen av elevernas svar på dessa frågor kunde vissa skillnader 
beträffande elevernas uppfattningar av funktionens argument identifie-
ras. Analysens resultat presenteras i följande tabell: 

Tabell 6.13. Givet argument. 

  
Andel elever 
i Marias klass 

 

 
Andel elever 
i Annas klass  

 
Elevernas svar    

algebraiskt  
(2.3;2.4) 

 

 
grafiskt 

(3.4.d;4.5.b)  

  
algebraiskt 

(2.3;2.4) 

 
grafiskt 

(3.4.d;4.5.b)  

 
Funktionens argument 
identifieras med ett givet tal 
eller med ett tal på x-axeln 
 

  
60 % 

 
76 % 

  
80 % 

 
79 % 

Funktionens argument 
förväxlas med funktionens 
värde för detta argument 
 

 20 % 24 %  5 % 14 % 

Funktionens argument 
behålls som x trots ett givet 
värde 
 

 15 % 0 %  10 % 0 % 

Löser inte uppgiften 
 

 5 % 0 %  5 % 7 % 

 
 

Av elevernas svar på frågorna framgår en variation som har sin grund 
i sättet på vilket eleverna urskiljer funktionens argument. Detta gäller 
såväl när en funktion representeras algebraiskt som grafiskt. Av ta-
bellen framgår att det finns elever som visar att de uppfattar att funk-
tionens argument är 4, – 5 och/eller 2. I Marias klass är detta mest 
förekommande när funktionen har en grafisk representation. I Annas 
klass finns däremot nästan ingen skillnad i sättet på vilket eleverna 
urskiljer funktionens argument om funktionen representeras grafiskt 
eller algebraiskt. Förutom detta visar dessa elever att de uppfattar 
strukturen av funktionens tillordningsregel, det vill säga att addera 4 
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till 12 och från 32 subtrahera kvadraten på – 5. En del av eleverna 
visar i sina tillvägagångssätt att de använder 4, – 5 och/eller 2 som 
funktionens värde och på grund av detta ställer de exempelvis upp 
andragradsekvationen – 5 = 32 – x2, eller avläser för vilka x-värden 
f(x) = 2 i den grafiska representationen. Elevernas svar tyder på att de 
förväxlar funktionens argument med funktionens värde för detta ar-
gument. Det vill säga att eleverna istället för att beräkna funktionens 
värde för ett givet argument får reda på funktionens argument genom 
att exempelvis lösa ekvationen – 5 = 32 – x2. Förväxlingen mellan 
funktionens argument och funktionens värde för detta argument visar 
att eleverna inte kan skilja på att det är användningen av en ekvation 
eller en funktion som gör det möjligt att identifiera funktionens argu-
ment eller funktionens värde. Detta fenomen förekommer mer i 
Marias klass än i Annas (se Tabell 6.13). 

Sättet på vilket eleverna uppfattar att de kan använda sig av en 
funktion eller en ekvation framgår även från intervjuerna med ele-
verna som genomfördes i slutet av kursen. Två av frågorna som ställ-
des till de åtta eleverna var följande: Vad menas med en ekvation och 
en funktion? Vad är det för skillnad mellan dem? Några av elevernas 
svar på dessa frågor framgår av följande transkript:  

[29] Urban:  Ja, jag ser att det där (pekar på ekvationen 
x + 3 = 0) har en lösning. […] Det andra (pekar 
på funktionen f(x) = x + 3) kan jag få fram hur 
mycket av det okända, men jag kan inte få fram 
vad det okända är för något.  

[…] 
[48] I:  Ni jobbade med funktioner, till exempel 

f(x) = x + 3, och ekvationer x + 3 = 0. Kan du se 
någon skillnad eller likheter mellan de två? 

[49] Urban:  Ja, den (pekar på funktionen) ser jag att det är ju, 
y vid den där, alltså vid x är x + 3. Om man har 
exempelvis att f(x) är ... är x lika med 5 där är 
y = 8. (intervju, Marias klass, 2003-05-28) 

[48] Paula:  Funktion … en funktion … Jag kan sätta in olika 
värden. Där (pekar på en ekvation) vet vi att x … 
ska bli lika med något. (intervju, Marias klass, 
2003-05-28) 

[141] I:  Vad menas med en funktion? 
[142] Magnus:  Det är säkert som … tal och bokstäver. (intervju, 

Marias klass, 2003-05-28) 
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Intervjuaren skriver följande exempel: f(x) = x + 3 och x + 3 = 0 

[40] I:  Är det någon skillnad mellan de två? 
[41] Oliver:  Nej det är inte, när jag ser den här (pekar på 

funktionen) tänker jag en graf. Här (pekar på ek-
vationen) ser jag att x är – 3. (intervju, Marias 
klass, 2003-05-28) 

[65] Angela:  Funktion och ekvation … Ja, jag vet inte det 
känns som vanliga ekvationer. Vi har hållit på 
nästan, det har ju nästan varit funktioner, men jag 
vet inte. Jag vet inte är det någon skillnad? (in-
tervju, Annas klass, 2003-05-26) 

[53] Tore:  Här i en funktion varierar y med x, hm … En ek-
vation, så varierar inte y med x utan y är kon-
stant, eller x. (intervju, Annas klass, 2003-05-26) 

[19] Lotta:  Jag tänker på att, jag ska rita en graf. (intervju, 
Annas klass, 2003-06-04) 

Av transkripten framgår att eleverna associerar begreppet funktion 
med funktionens graf (Oliver [41], Lotta [19]), en relation mellan tal 
och bokstäver (Magnus [142]), en relation mellan en beroende och 
oberoende variabel (Tore [53]) eller någonting som kan användas för 
att beräkna någonting (Paula [48], Urban [49]). Dessutom kan vi kon-
statera att det finns elever som inte uppfattar att det finns skillnader 
mellan en funktion och en ekvation (Angela [65]) eller att denna skill-
nad består i att en ekvation ger möjlighet att få reda på en obekant 
storhet, medan en funktion kan användas för att beräkna någonting 
(Urban [49], Paula [48]). Förutom detta kan vi konstatera att Urban 
uppfattar f(x) som att vara detsamma som y [49]. Tore använder där-
emot y för att referera till både en funktion och en ekvation [53]. Från 
intervjuerna med eleverna kan det konstateras att dessa elever i Marias 
klass uppfattar en funktion i procedurell mening, det vill säga att den 
används för att beräkna någonting. Resultaten i Tabell 6.13 visar dock 
att det finns en del elever som inte vet om dessa beräkningar ger 
funktionens värde eller funktionens argument. I Annas klass pratar 
inte eleverna om en funktion i procedurell mening trots att det finns 
elever som använder sig av en funktion på detta sätt (se Tabell 6.13).  

Av Tabell 6.13 framgår att en del av eleverna i sina tillvägagångs-
sätt uppvisar att de uppfattar att vissa beräkningar ska göras med hjälp 
av funktionernas tillordningsregel i uppgifterna 2.3 och 2.4. Trots att 
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det finns ett givet värde behåller dessa elever x som funktionens ar-
gument, såsom följande exempel visar:  

 

Figur 6.42. Sabina – Marias klass (uppgift 2.4). 

Detta fenomen kan observeras mer i Marias klass än i Annas. Att ele-
verna i Marias klass har svårt att uppfatta meningen med funktionens 
argument om en funktion representeras algebraiskt framgår även av 
följande samtal kring att bestämma g(– 2,1) för funktionen 
g(x) = x2 – 3x (Björk m. fl., 1999, s. 241). 

[1] Patrik:  Den … 
[2] Maria:  Du har en funktion här som heter g av x. 
[3] Patrik:  Ja. 
[5] Maria:  Det som står inom parentes här (pekar på  

g(– 2,1)) är x, det betyder att x ska ersättas med  
– 2,1. 

[6] Patrik:  OK. (Lektion 15, 2003-03-06) 

Av samtalet framgår att Patrik inte vet på vilket sätt den givna funk-
tionens argument ska användas för att beräkna g(– 2,1). Maria hjälper 
honom genom att lyfta fram att – 2,1 syftar på x i funktionens tillord-
ningsregel.  

Andragradsfunktioner – egenskaper 
Eleverna hade på det tredje och det fjärde provet två uppgifter (se 
Bilaga 3 och 4) i vilka en andragradsfunktion hade samma grafiska 
representation (se Figur 6.41). Utifrån den grafiska representationen 
gav eleverna bland annat svar till följande:  

3.4.b Bestäm funktionens nollställen. (2003-04-25) 

3.4.e Bestäm lösningarna till ekvationen f(x) = – 5. (2003-04-25) 

4.5.a Lös ekvationen f(x) = 0. (2003-05-22) 

Frågorna som ställs i dessa uppgifter avser relationen mellan funktio-
nens argument och funktionens värde för detta argument. Till skillnad 
från de fyra första presenterade uppgifterna i vilka funktionernas ar-
gument är givna är i dessa uppgifter funktionernas värden givna. Detta 
innebär att eleverna utifrån funktionens grafiska representation avläser 
funktionens argument. Trots att de ställda frågorna formuleras på olika 
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sätt, det vill säga i ord (uppgift 3.4.b) eller symboliskt (uppgift 3.4.e 
och uppgift 4.5.a), kunde inga betydande skillnader identifieras i an-
delen elever som svarar på dessa frågor mellan det tredje och det 
fjärde provet eller på samma prov. Skillnader i elevernas svar utgörs 
istället av sättet på vilket de urskiljer funktionens värde från funktio-
nens argument. I analysen kunde tre olika sätt att ange svaret på dessa 
uppgifter identifieras. 

En del av eleverna avläser andragradsfunktionens nollställen (se 
uppgift 3.4.b och 4.5.a) och anger de x-värden i vilka grafen skär 
x-axeln. Detta innebär att dessa elever identifierar två argument som 
gör att funktionens värde är lika med noll. En annan del av eleverna 
anger talet 3 som svar (talet 3 syftar här på y-koordinaten för punkten 
i vilken grafen skär y-axeln). Att eleverna svarar att funktionens noll-
ställen är 3 tyder på att dessa elever förväxlar funktionens argument, 
det vill säga de x-värden för vilka funktionens värde är noll, med 
funktionens värde för detta argument, det vill säga funktionens värde 
om x är noll. Dessutom finns det elever som anger funktionens noll-
ställen som en punkt, det vill säga (– 3, 0) och (1, 0). Eftersom funk-
tionens nollställen syftar på de argument (x) för vilka funktionens 
värde är lika med noll och inte på koordinaterna för punkterna i vilka 
grafen skär x-axeln innebär det att dessa elever inte har klart för sig 
vad som menas med funktionens nollställen. När det gäller uppgiften 
3.4.e kunde identifieras att eleverna, som skrev det fjärde provet, ger 
svaret på samma sätt som de gör när de avläser funktionens nollstäl-
len. I följande tabell illustreras elevernas svar på frågorna som ställs i 
uppgift 3.4.b, 3.4.e och 4.5.a.  

Tabell 6.14. Givet funktionsvärde. 

 
Elevernas svar 

 

  
Andel elever i 
Marias klass 

 

 
Andel elever i 
Annas klass 

 
Funktionens argument identifieras med de 
x-värden i vilka grafen skär linjen x = 0 eller 
x = - 5   
    

  
60 % 

  
47 % 

Funktionens argument förväxlas med 
funktionens värde för detta argument 
 

 20 %  24 % 

Funktionens argument anges som en punkt  12 %  21 % 

Löser inte uppgiften  8 %  8 % 
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Procenttalen i tabellen grundas på antalet elever som var närvarande 
på prov 3 och 4. Resultaten visar att eleverna i Marias klass kan iden-
tifiera funktionens argument om funktionens värde är givet i större 
utsträckning än eleverna i Annas klass. Andelen elever som förväxlar 
funktionens värde med funktionens argument och som anger funktio-
nens argument som en punkt är större i Annas klass än i Marias klass.  

Utifrån en grafisk representation (se Figur 6.41) har eleverna även 
besvarat följande: 

3.4.c Bestäm funktionens största värde. (2003-04-25) 

4.5.c Ange maximipunkten.  (2003-05-22) 

De två frågorna skiljer sig åt i och med att den ena frågan syftar på 
funktionens största värde, det vill säga maximipunktens y-koordinat, 
medan den andra syftar på funktionens maximipunkt, det vill säga 
extrempunktens x- och y-koordinat. I analysen av elevernas svar fann 
jag att eleverna förväxlar maximipunkten med funktionens största 
värde. Detta framgår av att en del elever anger en punkts x- och 
y-koordinat istället för enbart punktens y-koordinat eller tvärtom. 
Analysens resultat presenteras i följande tabell: 

Tabell 6.15. Andragradsfunktioners största värde och maximipunkt.  

  
Andel elever 
i Marias klass 

 

 
Andel elever 
i Annas klass  

 
Elevernas svar    

Uppgift 
3.4.c 

 

Uppgift 
4.5.c 

 
Uppgift 

3.4.c 
Uppgift 

4.5.c 

 
Anger största värde 
 

 
50 % 10 %  45 % 22 % 

Anger maximipunkten 
 

 50 % 76 %  50 % 78 % 

Löser inte uppgiften 
 

 0 % 14 %  5 % 0 % 

 
 

Andelen elever som inte kan urskilja funktionens största värde från 
maximipunkten minskar i båda klasserna på det fjärde provet och detta 
kan vara en konsekvens av den feedback som eleverna fick av lärarna 
efter det tredje provet. Marias feedback till eleverna (se uppgift 3.4.c 
och Figur 6.41) framgår av följande transkript: 

[9] Maria:  Funktionens största värde, ja då ska man vara uppe 
på toppen, och funktionens värde … ja, funktionen, 
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den heter, ju, y, så det är alltså y:s värde, y lika 
med fyra. Så man ska inte svara ... minus ett, fyra 
utan man ska bara svara y är lika med fyra. Fast 
bara ni får med y fyra får ni poäng men ni har, ju, 
fått en kommentar om att inte ha med mer. (Lek-
tion 30, 2003-05-05) 

Anna säger följande till eleverna: 

[4] Anna:  Ni har som läxa, nu ställer jag krav, läxa. Det är att 
gå igenom de lösta exemplen, det är alltså ett på 
varje uppgift på provet. (Lektion 34, 2003-04-29) 

Från transkripten ovan framgår att Maria betonar att det finns en skill-
nad mellan andragradsfunktionens största värde och maximipunkten 
medan det var de lösta uppgifterna i boken som låg till grund för ele-
vernas arbete i Annas klass. Enligt resultatet som presenteras i Tabell 
6.15 framgår att det var möjligt för eleverna att få klarhet i vad som 
skiljer maximipunkten från det största värdet genom att gå igenom de 
lösta uppgifterna som presenterades i läromedlet. Detta pekar på att 
framställningen i läromedlet har haft ungefär samma effekt i Annas 
klass som Marias feedback hade.  

En annan fråga som eleverna besvarade på det tredje provet 
rörande en andragradsfunktions grafiska representation (se uppgift 
3.4.a i Bilaga 3 och Figur 6.41) var att ange symmetrilinjens ekvation. 
Ungefär 55 % av eleverna i Marias klass anger att symmetrilinjens 
ekvation är x = – 1. Övriga elever uppfattar symmetrilinjens ekvation 
som en andragradsfunktion, en linjes ekvation på formen ”kx + m” 
eller som y = – 1. Marias feedback angående elevernas resonemang 
var följande: 

[9] Maria:  Symmetrilinjen det är den här linjen som para-
beln ser speglad i, alltså ser likadana ut på båda 
sidorna och den linjen heter x lika med – 1, alltså 
en linje som går rakt uppåt. […] En del har lite 
underliga svar här men om man har minus ett så 
får ni poäng här i alla fall. (Lektion 30, 2003-
05-05) 

Från transkriptet ovan kan vi konstatera att Maria betonar att x = – 1 
betyder symmetrilinjens ekvation men hon betonar inte de multipla 
meningar som symbolen ”x =” medför.  

I Annas klass anger 85 % av eleverna att symmetrilinjen har ekva-
tionen x = – 1. Övriga uppfattar symmetrilinjens ekvation som x = 0, 
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vilket tyder på att eleverna inte har uppfattat att symmetrilinjen är den 
vertikala linje som går genom andragradsfunktionens extrempunkt.  

Andragradsfunktioner – parametrar, argument och 
funktionsvärde 
Förutom de ovan nämnda uppgifterna i vilka eleverna besvarade frå-
gor avseende funktionens argument och funktionens värde för ett givet 
argument hade eleverna på det tredje och det fjärde provet följande 
uppgifter: 

Uppgift 3.9 (Prov 3, 2003-04-25) 

Pelle står på en klippa invid en sjö, och kastar en sten ut över 
sjön. Efter t sekunder är stenens höjd över vattenytan h (t) meter 
där 

 h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 

a. När befinner sig stenen på höjden 10 meter över vattenytan? 
b. Bestäm stenens högsta höjd över vattenytan.  

Uppgift 3.10 (Prov 3, 2003-04-25)  

Bestäm talet a i andragradsekvationen 

           y = 4a + 2ax – x2 

så att funktionen får maximivärdet 5. Ange den eller de funk-
tioner som uppfyller detta krav. 

Uppgift 4.9 (Prov 4, 2003-05-22) 

Kostnaden för att tillverka x kg ståltråd på en fabrik är 

         K(x) = 500 + 34x – 0,02x2       (0 ≤ x ≤ 500 kg)  

Bestäm den maximala kostnaden. 

Vi kan konstatera att funktionernas tillordningsregler är givna och 
består av ett algebraiskt uttryck av andra graden. Dessutom kan vi 
konstatera att funktionens definitionsmängd inte anges i de första två 
uppgifterna medan den är begränsad till ett intervall i den sista upp-
giften. Uppgiftens 4.9 relevans i denna kontext är att identifiera om 
och i så fall hur eleverna relaterar de olika delar som framträder vid 
bildningen av andragradsfunktionen till varandra. Frågan i uppgift 
3.9.b har samma karaktär som frågan som ställs i uppgift 4.9, det vill 
säga att ta reda på funktionens största värde. Dessutom betecknas 
funktionerna i uppgifterna 3.9 och 4.9 med h(t) och K(x) vilket inne-
bär att funktionernas argument är explicita. Andragradsfunktionen 
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som presenteras i uppgift 3.10 betecknas däremot med y vilket innebär 
att argumentet är implicit. Dessutom kommer i denna uppgift ytterli-
gare en symbol in i bilden, nämligen a. Enligt matematiska konventio-
ner motsvarar a en parameter, medan funktionens oberoende variabel 
betecknas med x. Det implicita argumentet i kombination med före-
komsten av symbolerna a och x leder till att det finns elever som upp-
fattar funktionen i uppgift 3.10 som en ekvation med a som obekant. 
Detta innebär att dessa elever löser ut a med avseende på x och y. 
Dessutom kan vi lägga märke till att konstruktörerna till denna uppgift 
inte skiljer begreppet ekvation från begreppet funktion. 

I analysen av elevernas tillvägagångssätt när de besvarade de frå-
gor som ställs i dessa uppgifter kunde fyra moment identifieras. För 
det första kunde olika uppfattningar om hur man går till väga för att 
identifiera funktionens argument identifieras. För det andra kunde det 
identifieras att eleverna fokuserar på olika aspekter för att få fram en 
andragradsfunktions argument. För det tredje beräknar eleverna funk-
tionsvärdet för de funna argumenten på olika sätt och för det fjärde tar 
eleverna olika hänsyn till om dessa argument tillhör funktionernas 
definitionsmängd eller inte. Det sista momentet visar sig när eleverna 
löser uppgifterna 3.9 och 4.9. Dessa moment kommer att presenteras 
var för sig.  

Andragradsfunktioner – argument 
Utifrån granskningen av elevernas lösningar på de ovan nämnda upp-
gifterna kunde jag identifiera olika mönster med avseende på elever-
nas tillvägagångssätt när de identifierar andragradsfunktioners argu-
ment (se Tabell 6.16). 

Resultaten visar att eleverna i Marias klass föredrar att identifiera 
funktionens argument genom att övergå från en andragradsfunktion 
till en andragradsekvation, medan fler elever i Annas klass föredrar att 
betrakta en funktion som en ekvation. Detta innebär att dessa elever 
skriver om den givna funktionen såsom följande figur visar: 

 

Figur 6.43. Johanna i Annas klass (uppgift 3.9.b). 
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Tabell 6.16. Andragradsfunktioners argument. 

Andragradsfunktioner – elevernas 
tillvägagångssätt  

Andel 
elever  

i Marias 
klass 

Andel 
elever  

i Annas 
klass 

 
h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t 2  (uppgift 3.9.a) 
 

  

Söker funktionens argument genom att 
använda 10 som funktionsvärde 

70 % 55 % 

Söker funktionens argument genom att 
använda noll som funktionsvärde 

10 % 5 % 

Beräknar h(10) 5 % 10 % 

Enbart svar 5 % 15 % 

 

Löser inte uppgiften 10 % 15 % 
 
h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t 2 (uppgift 3.9.b) 
 

  

Söker funktionens argument genom att 
använda noll som funktionsvärde 

65 % 55 % 

Betraktar en funktion som en ekvation 10 % 15 % 

Enbart svar 15 % 10 % 

 

Löser inte uppgiften 10 % 20 % 

 
y = 4a + 2ax – x 2  (uppgift 3.10) 
 

  

Söker funktionens argument genom att 
använda noll som funktionsvärde 

40 % 20 % 

Söker funktionens argument genom att 
använda 5 som funktionsvärde 

25 % 30 % 

Betraktar en funktion som en ekvation 20 % 25 % 

Enbart svar 0 % 0 % 

 

Löser inte uppgiften 15 % 25 % 
 
K(x) = 500 + 34x – 0,02x 2   (uppgift 4.9) 
 

  

Söker funktionens argument genom att 
använda noll som funktionsvärde 

82 % 48 % 

Betraktar en funktion som en ekvation 
0 % 26 % 

Enbart svar 4 % 9 % 

 

Löser inte uppgiften 
 

14 % 17 % 
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När det gäller fråga a i uppgift 3.9 visar resultaten att en del av ele-
verna uppfattar att h(t) är detsamma som 10, vilket leder till att de 
ställer upp följande andragradsekvation: 10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2. Detta 
tyder på att dessa elever urskiljer att 10 är funktionens värde och att de 
sökta tidpunkterna, som syftar på de argument för vilka funktionen har 
just detta värde, kan fås fram genom att lösa den uppställda andra-
gradsekvationen. En annan del elever skriver utifrån sina tidigare 
upplevelser den tillhörande ekvationen, 8,5 + 9,8t – 4,9t2 = 0, för att 
på så sätt söka funktionens nollställen. Detta innebär att eleverna 
identifierar två argument som inte leder till att funktionens värde är 
10. Dessutom finns det en del elever som beräknar funktionens värde i 
punkten 10. Det innebär att dessa elever förväxlar funktionens argu-
ment med funktionens värde för detta argument. Vi kan dock lägga 
märke till att andelen elever som gör denna förväxling om en funktion 
representeras algebraiskt är mindre än på det andra provet i Marias 
klass men större i Annas klass (se Tabell 6.13 och 6.16). Det finns 
även en del elever som byter ut variabeln t mot x (se Figur 6.43). 
Detta är ett fenomen som visar att dessa elever har uppfattat att en 
variabel kan representeras med hjälp av olika symboler (se även 
Tabell 6.2).  

Analysen av uppgift 3.10 visar att en stor andel elever i Annas 
klass inte löser uppgiften. En del elever ställer upp ekvationen 
4a + 2ax – x2 = 0 vilket visar att eleverna använder sig av sina erfa-
renheter för att övergå från en andragradsfunktion till en andragrads-
ekvation, om frågor som syftar på andragradsfunktionens maximi-
punkt ska besvaras. Andelen elever som anger att funktionens värde är 
lika med 5 uppfattar y som maximipunktens y-koordinat. Detta tyder 
på att dessa elever uppfattar att funktionens värde kan vara lika med 5 
för flera x-värden, det vill säga för flera argument.  

För att besvara frågan i uppgift 4.9 föredrar en större andel elever i 
Marias klass än i Annas klass att övergå från en andragradsfunktion 
till den tillhörande andragradsekvationen. Funktionens grafiska repre-
sentation i den här uppgiften är följande: 

5003752501250

                               K (x)                               K (x)

x 

 
Figur 6.44. K(x) = 500 + 34x – 0,02x2 (0 ≤ x ≤ 500 kg). 
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Den grafiska representationen visar att punkterna vars y-koordinat är 
noll inte tillhör funktionens värdemängd. Dessutom tillhör inte ex-
trempunktens x-koordinat funktionens definitionsmängd. Detta inne-
bär att eleverna använder sig av sina erfarenheter för att få reda på 
funktionens största värde utan att ta hänsyn till funktionens defini-
tionsmängd. 

Av Tabell 6.16 framgår att det finns elever som föredrar att få reda 
på det av funktionens argument som motsvarar extrempunktens t- eller 
x-koordinat genom att skriva om funktionen. Detta innebär att ele-
verna dividerar andragradsfunktionen med – 4,9 eller – 0,02 (se t.ex. 
Figur 6.43) och på så sätt får fram nya andragradsfunktioner (se även 
(A) i Figur 4.2 i kapitel 4). Analysen visar att de skriver funktionerna 
som h(t) = t2 – 2t – 8,5/4,9 eller K(x) = x2 – 1700x – 25 000. Detta är 
ett tecken på att dessa elever inte uppfattar att exempelvis andragrads-
funktionerna: 

h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2  

h(t) = t2 – 2t – 8,5/4,9 

är olika och att detta synliggörs genom att den ena andragradsfunktio-
nen antar en maximipunkt medan den andra antar en minimipunkt. 
Dessa elever varierar andragradsfunktionens struktur mot bakgrund av 
att två egenskaper (symmetrilinje och nollställen) behålls invarianta. 
På så sätt får eleverna ett korrekt värde på extrempunktens t- eller 
x-koordinat trots att de använder sig av två olika funktioner. Detta är 
en konsekvens av att dessa elever behandlar en funktion som en ekva-
tion (se Figur 6.43). Detta fenomen är mer förekommande i Annas 
klass än i Marias klass. Detta framgår även av ett samtal som äger rum 
mellan tre elever i Annas klass som ville lösa följande uppgift:  

Uppgift 

f(x) = – 2x2 + 8x – 6 
Bestäm tre viktiga punkter.  

Eleverna förstår att två av de tre punkterna som är ”viktiga” är funk-
tionens nollställen (se avsnitt 6.5.2, Annas framställning av problemet 
med ”kulstöt”). För att få reda på de argument för vilka funktionens 
värde är lika med noll går de tillväga enligt följande:  

[35] Gun:  Så, om vi delar allting med 2, med minus 2 … 
[36] Tobias:  Skriv bara dividerat med två! 
[37] Leif skriver: f(x) = – 2x2 + 8x – 6        delat med – 2 

                            f(x) = x2 – 4x + 3         
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[38] Gun:  Vad bra dividerat! 
[39] Tobias:  Delat, ja, med ett matematiskt språk … 
[40] Gun:  Aha, så har vi kvar bara x upphöjt till två. Det är 

det som vi ska få … (Lektion 31, 2003-04-10) 

Eleverna har erfarit att vissa ekvivalenta omskrivningar behöver göras 
för att lösa en andragradsekvation vars x2-koefficient är skild från 1 
tills denna koefficient är lika med 1 [35]-[36]. Trots detta visar det sig 
att de genomför dessa omskrivningar i en funktion vilket innebär att 
de behandlar en funktion som en ekvation [37]. Genom att dividera 
den givna andragradfunktionen med – 2 får eleverna en annan funk-
tion som dessutom antar en minimipunkt. Eleverna tar inte hänsyn till 
detta utan fokuserar enbart på att x2-koefficienten ska vara lika med 1 
[40]. 

Av Tabell 6.16 kan även konstateras att andelen elever som inte lö-
ser de givna uppgifterna eller enbart anger svaret är större i Annas 
klass än i Marias klass. 

Andragradsfunktioners parametrar och argument 
Av Tabell 6.16 framgår att eleverna i sina tillvägagångssätt föredrar 
att identifiera funktionernas argument genom att antigen lösa en and-
ragradsekvation eller genom att betrakta en funktion som en ekvation 
(se Figur 6.43). Förutom detta identifierar en del elever funktionens 
argument med hjälp av x-koordinaterna för två symmetriska punkter, 
men detta görs med utgångspunkt i en ekvation. Dessa olika sätt som 
eleverna erfar funktionens argument på presenteras nedan. 

Analysen av elevernas tillvägagångssätt när de använder sig av att 
lösa en andragradsekvation för att ta reda på funktioners argument (se 
Tabell 6.16) visar att de ställer upp fem olika andragradsekvationer. 
Anledningen till att jag presenterar hur eleverna går till väga för att 
lösa de fem ekvationerna är att få reda på om det finns vissa skillnader 
i sättet på vilket eleverna löser dessa ekvationer om andragradsut-
trycket som bildar en funktions tillordningsregel är detsamma som 
andragradsuttrycket som bildar en ekvation. Resultatet som kommer 
att presenteras nedan har Tabell 6.16 som utgångspunkt. Detta innebär 
att enbart granskning av andelen elever som använder sig av en andra-
gradsekvation för att besvara olika frågor kommer att presenteras. 
Dessa andelar markeras med fet stil.  

De första två andragradsekvationerna med variationerna i elevernas 
tillvägagångssätt presenteras i Tabell 6.17. Dessa ekvationer är av typ 
IV med konstanttermer på båda sidor om likhetstecknet. Vi kan lägga 
märke till att termerna i dessa ekvationer har en annan ordning jämfört 
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med de andragradsekvationer som presenterades i avsnitt 6.3. Av Ta-
bell 6.17 framgår att andelen elever som löser en given andragradsek-
vation av typ IV är större i Marias klass än i Annas klass (jämför Ta-
bell 6.10 med 6.17). Trots detta minskar i båda klasserna andelen ele-
ver som löser en andragradsekvation av typ IV om dessa ekvationer 
uppstår på grund av ett givet funktionsvärde. Några tänkbara orsaker 
som kan leda till denna minskning kommer att presenteras nedan.  

Tabell 6.17. Identifiering av andragradsfunktioners argument. 

Nr.  Andragradsfunktioners argument  
 
  

Andel elever 
i Marias 

klass  

Andel elever 
i Annas 
klass  

1. 10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 (uppgift 3.9.a)  70 % 55 % 

  Skriver ekvivalenta andragradsekvationer tills det 
ena ledet är lika med noll och dividerar 
ekvationen med – 4,9 

55 % 35 % 

   identifierar p med – 2  50 %  35 %  

   identifierar p med 2 5 %  0 %  

   identifierar q med 1,5/4,9  45 %  30 % 
   identifierar q med – 1,5/4,9  10 %  5 % 

  
Använder det ena ledet skilt från noll och 
dividerar enbart det andra ledet med – 4,9 

5 % 10 % 

   identifierar p med – 2 5 %  10 %  

   identifierar q med – 8,5/4,9  5 %  10 % 

  
Fortsätter inte att lösa ekvationen 10 % 10 % 

2. 5 = 4a + 2ax – x2 (uppgift 3.10)  25 % 30 % 

  Skriver ekvivalenta andragradsekvationer tills det 
ena ledet är lika med noll och dividerar 
ekvationen med – 1 

15 % 10 % 

   identifierar p med – 2a 15 %  10 %  
   identifierar q med 5 – 4a   15 %  10 % 

   
Fortsätter inte att lösa ekvationen 10 % 20 % 

 
 

 

I analysen av elevernas tillvägagångssätt för att lösa ekvationen 
10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 kunde två mönster identifieras. För det första 
finns det elever som har uppfattat att två villkor behöver uppfyllas för 
att formel (4) ska kunna användas, nämligen att t2-koefficienten ska 
vara lika med 1 och att det ena ledet är lika med noll. Detta innebär att 
dessa elever urskiljer delarna (x2-koefficient, x-koefficient och kon-
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stantterm) som bildar en andragradsekvation av typ IV och kan rela-
tera dessa till en andragradsekvation av typ III genom att utföra olika 
omskrivningar. En del av dessa elever kan även identifiera p och q i 
formel (4) med den sistnämnda ekvationens t-koefficient och kon-
stantterm. Andra elever växlar p:s och/eller q:s tecken, det vill säga att 
de använder talen 2 och/eller – 1,5/4,9 i formel (4). Detta innebär att 
de inte kan urskilja hur delarna som bildar en andragradsekvation av 
typ III relateras till varandra. 

För det andra finns det en del elever som använder formel (4) utan 
att urskilja ekvationens konstantterm. Bland dessa elevers lösningar 
finns det elever som behåller funktionens värde i det ena ledet när de 
använder sig av formel (4) såsom exempelvis följande figur visar: 

 

Figur 6.45. Ludvig i Marias klass (uppgift 3.9.a). 

Detta tyder på att dessa elever uppfattar att om ett funktionsvärde är 
givet så kan man ställa upp en andragradsekvation och att det är röt-
terna till denna ekvation som anger vilka argument andragradsfunk-
tionen har för just det givna värdet. Trots detta visar det faktum att 
dessa elever behåller 10 i formelns (4) ena led att de dels uppfattar 10 
som funktionens värde, dels som den obekanta storheten x i formel (4) 
(se Steg 3, 4 och 5 i Figur 6.45). Denna dubbla mening som ges till 10 
visar att de inte kan urskilja en funktion från en ekvation och inte hel-
ler strukturen hos formel (4).  

Den andra ekvationen som presenteras i Tabell 6.17, har samma 
karaktär som den första, nämligen att den är en andragradsekvation av 
typ IV med ena ledet skilt från noll. Samtliga elever som försöker lösa 
denna ekvation skriver om ekvationen tills det ena ledet är lika med 
noll och x2-koefficienten är lika med 1. Konsekvensen av detta är att 
dessa elever identifierar p och q som – 2a och 5 – 4a i formel (4). 
Trots detta visar eleverna att de har svårt att genomföra algebraiska 
förenklingar. Med andra ord har de inte klart för sig när man får an-



 243 

vända rottecknet på enskilda delar av det algebraiska uttryck som 
finns under rottecknet. 

Förutom de två ekvationerna som presenterades ovan kunde jag 
identifiera att eleverna använder sig av att ställa upp andragradsfunk-
tionernas tillhörande ekvationer för att besvara frågor avseende funk-
tionens största eller minsta värde i uppgifterna 3.9.b, 3.10 och 4.9. 
Detta leder till att eleverna använder sig av andragradsekvationer av 
typ IV som karakteriseras av att ha det ena ledet lika med noll. Detta 
innebär att konstanttermen enbart framträder i ekvationens ena led. I 
analysen av elevernas tillvägagångssätt kunde följande variationer 
identifieras: 

Tabell 6.18. Andragradsfunktioners argument. 

Nr.  Andragradsfunktioners argument 

Andel 
elever  

i Marias 
klass 

Andel 
elever  

i Annas 
klass 

 
0 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 (uppgift 3.9.b) 
 

 
65 % 

 
55 % 

 Identifierar t som – p/2 från en andragradsekvation av typ III 55 % 20 % 

 Identifierar t som – p/2 från en andragradsekvation av typ IV 10 % 10 % 

 Identifierar t som medelvärdet mellan två t-värden från en 
ekvation 

0 % 25 % 

 
3. 

 Fortsätter inte att lösa ekvationen 
 

0 % 0 % 

0 = 4a + 2ax – x2  (uppgift 3.10) 40 % 20 % 

 Identifierar x som – p/2 från en andragradsekvation av typ III 25 % 5 % 

 Identifierar x som – p/2 från en andragradsekvation av typ IV 10 % 0 % 

 Identifierar x som medelvärdet mellan två x-värden från en 
ekvation 

0 % 10 % 

4. 

 Fortsätter inte att lösa ekvationen 
 

5 % 5 % 

0 = 500 + 34x – 0,02x2  (uppgift 4.9) 82 % 48 % 

 Identifierar x som – p/2 från en andragradsekvation av typ III 68 % 9 % 

 Identifierar x som – p/2 från en andragradsekvation av typ IV 14 % 17 % 

 Identifierar x som medelvärdet mellan två x-värden från en 
ekvation 

0 % 22 % 

5. 

 Fortsätter inte att lösa ekvationen 
 

0 % 0 % 

 
 

Skillnaderna i de två klasserna förefaller bero på sättet som eleverna 
urskiljer funktionens argument på, och detta förefaller i sin tur bero på 
om eleverna identifierar detta argument med utgångspunkt i en andra-
gradsekvation av typ III, IV eller som medelvärdet mellan två 
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x-värden. Av Tabell 6.18 kan konstateras att andelen elever som an-
vänder sig av att få reda på funktionens argument med utgångspunkt i 
en andragradsekvation är större i Marias klass än i Annas. Dessa ele-
ver visar också att de därefter löser dessa ekvationer fullständigt och 
identifierar funktionens argument som – p/2 i formel (4). Det finns 
även en del elever i Marias klass som föredrar att enbart identifiera  
– p/2 utan att lösa den uppställda ekvationen fullständigt såsom exem-
pelvis följande figur visar:  

 
Figur 6.46. Josefina i Marias klass (uppgift 3.9.b). 

Andra elever använder p som 9,8 i uppgift 3.9.b, som 2a i uppgift 3.10 
eller som 34 i uppgift 4.9, såsom följande figur visar: 

 
Figur 6.47. Katja i Annas klass (uppgift 3.9.b). 

Från figur 6.47 kan konstateras att dessa elever använder t- eller 
x-koefficienten från en andragradsekvation av typ IV som parameter 
p, istället för en andragradsekvation av typ III. Katja precis som andra 
elever i Marias och Annas klass uppfattar inte att det funna värdet är 
funktionens argument, utan hon behåller t som argument. Detta inne-
bär att dessa elever inte har uppfattat att om det allmänna argumentet t 
antar ett specifikt värde så byts t ut mot detta värde.  

I Annas klass föredrar en stor andel elever att inte använda formel 
(4) för att identifiera maximipunktens t- eller x-koordinat, det vill säga 
funktionens argument. Dessa elever identifierar två t- eller x-värden 
som motsvarar t- eller x-koordinaterna för två symmetriska punkter på 
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parabeln och därefter får de fram symmetrilinjen som medelvärdet 
mellan dessa koordinater såsom exempelvis följande figur visar: 

 

Figur 6.48. Håkan i Annas klass (uppgift 3.9.b). 

Från figuren kan konstateras att dessa elever ställer upp en andra-
gradsekvation och utifrån denna ekvation identifierar de extrempunk-
tens t-koordinat som medelvärdet mellan två t-värden. Detta tyder på 
att de blandar ihop begreppet ekvation med begreppet funktion i och 
med att de uppfattar att t = 2 och t = 0 dels är ekvationens rötter, dels 
två symmetriska punkter på parabeln (se Steg 3 och 4 i Figur 6.48). 
Förutom detta visar dessa elever att de inte uppfattar att de funna vär-
dena inte är desamma som funktionens nollställen. 

Frågorna som ställs i uppgifterna 3.9.b, 3.10 och 4.9 har en andra-
gradsfunktions största värde som gemensamt drag. Analysen visar att 
eleverna försöker identifiera funktionens argument, det vill säga 
maximipunktens t- eller x-koordinat, och därefter beräknar funktio-
nens värde för dessa argument. Av Tabell 6.18 kan konstateras att 
nästan samtliga elever försöker lösa de uppställda ekvationerna.  

En slutsats som kan dras från resultaten i Tabell 6.17 är att andelen 
elever som löser andragradsekvationer av typ IV om de resulterar från 
funktioner är mindre än andelen elever som löser dessa ekvationer om 
de framträder som fristående (se Tabell 6.10). En orsak till detta kan 
vara att eleverna blir förvirrade av att konstanttermer i en andragrads-
ekvation av typ IV framträder på båda sidor om likhetstecknet och att 
en av dem är detsamma som funktionens värde. Detta kan ha som 
grund att eleverna har svårt att uppfatta att ett givet funktionsvärde 
och konstanttermen som bildar funktionens tillordningsregel efter 
vissa beräkningar resulterar i en andragradsekvations konstantterm. En 
annan slutsats som kan dras från Tabell 6.18 är att en större andel ele-
ver i Marias klass identifierar funktionens argument som – p/2 från en 
andragradsekvation av typ III. Detta görs genom att antingen lösa en 
andragradsekvation fullständigt eller enbart identifiera extrempunk-
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tens x-koordinat som – p/2 såsom exempelvis Figur 6.46 visar. I 
Annas klass använder sig ungefär hälften av eleverna som löser upp-
giften av att få reda på funktionens argument som medelvärdet mellan 
två x-värden, men de gör detta genom att försumma konstanttermen i 
en andragradsekvation av typ III eller IV, det vill säga genom att fel-
aktigt överföra hur man löser en andragradsekvation av typ II till en 
andragradsekvation av typ III eller IV (se Figur 6.48). 

Andragradsfunktioners värde 
När eleverna identifierar maximipunktens t- eller x-koordinat åter-
kommer de till de givna andragradsfunktionerna för att beräkna funk-
tionens största värde i uppgifterna 3.9.b och 4.9. Från Tabell 6.16, 
6.17 och 6.18 framgår att det finns en del elever som får fram funktio-
nens argument genom att betrakta en funktion som en ekvation, ge-
nom att identifiera detta argument som – p/2 från en andragradsekva-
tion av typ III eller genom att beräkna medelvärdet mellan två t- eller 
x-värden. Trots att eleverna identifierar funktionens argument på olika 
sätt verkar det som om de vet att man därefter beräknar funktionens 
värde för detta argument för att få reda på den högsta höjden eller den 
maximala kostnaden. Analysens resultat rörande relationerna mellan 
de identifierade argumenten och funktionens värde för dessa argument 
i uppgifterna 3.9.b och 4.9 presenteras i följande tabell: 

Tabell 6.19. Andragradsfunktioners värde. 

Elevernas tillvägagångssätt 

  
Andel elever i 
Marias klass 

 

Andel elever i 
Annas klass 

 
h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 (uppgift 3.9.b) 
 

 
 

 
 

 Beräknar h(1)  55 % 40 % 

 Beräknar h(10), h(0) eller annat  15 % 25 % 

 Beräknar andragradsekvationens värde i punkten 1 5 % 5 % 

 Enbart svar 15 % 10 % 

 Löser inte uppgiften 10 % 20 % 
 
K(x) = 500 + 34x – 0,02x2 (uppgift 4.9) 
 

 
 

 
 

 Beräknar K(500) 23 % 17 % 
 Beräknar K(850) 45 % 40 % 

 Beräknar K(17) 14 % 17 % 

 Enbart svar   4 %   9 % 

 Löser inte uppgiften 
 

14 % 17 % 
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Resultaten visar att en stor andel elever försöker besvara frågorna som 
ställs i dessa uppgifter. Skillnaderna som eleverna visar i sina tillvä-
gagångssätt beror på elevernas uppfattning av vad det är för argument 
som ger funktionens största värde. Av de elever som föredrar att få 
reda på funktionens argument som medelvärdet mellan två t- eller 
x-värden finns en del elever som använder sig av att lösa en andra-
gradsekvation av typ III genom att felaktigt använda sig av nollpro-
duktregeln. Detta resulterar i att några av dessa elever identifierar talet 
noll som funktions argument i uppgift 3.9.b. Dessutom finns det en del 
elever som enbart anger svaret, det vill säga att de enbart anger funk-
tionens största värde. Svaret som eleverna anger indikerar att de har 
beräknat h(10), h(0) i uppgift 3.9.b. Detta indikerar i sin tur att dessa 
elever dels inte kan urskilja funktionens argument från funktionens 
värde i detta argument, dels funktionens värde i punkten noll från att 
söka de argument som ger att detta värde är noll.  

När det gäller uppgift 4.9 visar resultaten att det finns ungefär lika 
många elever i båda klasserna som uppfattar att den givna funktionen 
har begränsad definitionsmängd och på grund av detta beräknar de 
funktionens värde i punkten 500. Detta innebär att de uppfattar att 
maximipunktens x-koordinat ligger utanför det angivna intervallet. De 
elever som inte har förstått definitionsmängdens betydelse beräknar 
istället funktionens värde i punkten 850. De identifierar detta argu-
ment som – p/2 utifrån en andragradsekvation av typ III (se Figur 
6.51). Det finns även en del elever som identifierar funktionens argu-
ment som –p/2 utifrån en andragradsekvations av typ IV, vilket inne-
bär att de därefter beräknar funktionens värde genom att använda 17 
som argument. Av Tabell 6.19 kan vi konstatera att andelen elever 
som besvarar frågan i uppgifterna 3.9.b och 4.9 är större i Marias klass 
än i Annas. Det finns dock elever som i uppgift 3.9.b beräknar andra-
gradsekvationens värde i det funna x-värdet. Att det inte är självklart 
för eleverna att det är funktionens värde som ska beräknas för de 
funna argumenten framgår även av elevernas frågor kring en lösning 
till följande uppgift: 

 

Figur 6.49. Uppgift 7442 (Björk m.fl., 1999, s. 277). 
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I denna uppgift är andragradsfunktionen skriven i allmän form (se 
kapitel 2) och som beteckning för denna funktion används symbolen 
y. Detta innebär att funktionens argument är implicit. Ett samtal mel-
lan Maria och Nils är karakteristiskt även för samtal med andra elever 
i klassen:  

[2] Maria:  Hur högt den når, alltså dit (pekar på maximi-
punkten i skissen som eleven gjort i sitt anteck-
ningsblock). Och då gör vi så där, om vi sätter y 
lika med noll, som du har gjort här (Maria pekar 
på elevens uppställda ekvation) […] Och så löser 
vi ekvationen och vi får att x är lika med 18,75 
plus, minus (pekar på elevens anteckningsblock), 
och då är det symmetrilinjen. 

[3] Nils:  Ja. 
[4] Maria:  Sen om vi ska få reda på hur högt den är, då sät-

ter vi x i den (pekar på funktionen). Du får inte 
sätta x in i den (pekar på ekvationen) för den ek-
vationen har vi inte om … 

[5] Nils:  Aha … 
[6] Maria:  Det var så det såg ut från början (pekar på 

funktionen). 
[7] Nils:  Jaså, dit (pekar på funktionen). 
[8] Maria:  Och den (pekar på 18,75) ska dit, för det är den 

som talar om vad y är lika med (pekar på funk-
tionen). Det där (pekar på ekvationen) är bara en 
konstruktion. (Lektion 27, 2003-04-10) 

Nils kunde inte få fram hur högt bollen når trots att han kunde få fram 
andragradsfunktionens symmetrilinje [2] genom att följa det konstitu-
erade mönstret i klassrummet (se Marias framställning av uppgifterna 
1 och 2 i avsnitt 6.5.1). Anledningen till detta är att han beräknar det 
förenklade ekvationsuttryckets värde för det funna x-värdet, det vill 
säga att han använder sig av en andragradsekvation av typ III, istället 
för att beräkna funktionens värde i denna punkt [4]. Nils kan urskilja 
delarna inom varje lärandeobjekt, men eftersom dessa delar är gemen-
samma för de två lärandeobjekten har han svårigheter att uppfatta till 
vilket lärandeobjekt delarna ska relateras. Detta pekar på att Nils i 
denna situation inte kan skilja meningen med en ekvation och en 
funktion, nämligen att en andragradsekvation ger de x-värden för vilka 
andragradsekvationen är lika med noll medan en andragradsfunktion 
visar relationen mellan x och y. Maria betonar att Nils ska använda sig 
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av den givna andragradsfunktionen och betrakta den tillhörande and-
ragradsekvationen som en konstruktion [8]. Vad Maria vill lyfta fram 
med detta är att helheten som delarna ska relateras till är en andra-
gradsfunktion och inte en andragradsekvation. 

Andragradsfunktioners argument och definitionsmängd 
Det fjärde momentet som jag kunde identifiera gäller relationen mel-
lan det funna argumentet och funktionens definitionsmängd. Ett sätt 
att uppfatta denna relation visar sig genom att det finns elever som tror 
att hänsyn enbart bör tas till plustecknet framför rottecknet i beräk-
ningen av t med hjälp av formel (4) trots att båda lösningarna tillhör 
funktionens definitionsmängd. Följande exempel illustrerar detta: 

 

Figur 6. 50. Viveka i Marias klass (uppgift 3.9.a). 

I analysen av uppgift 4.9 kunde det identifieras att en del elever identi-
fierar andragradsfunktionens symmetrilinje med 850 och därefter be-
räknar funktionens värde för detta argument utan att uppfatta att det 
ligger utanför funktionens definitionsmängd. Följande exempel visar 
detta: 

 

Figur 6. 51. Beatrice i Annas klass (uppgift 4.9). 
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Andra elever har förstått att maximipunktens x-koordinat ligger utan-
för funktionens definitionsmängd vilket leder till att de beräknar 
funktionens värde i intervallens ändpunkter och därefter drar slutsat-
sen att den maximala kostnaden är 12 500 kr.  

Det finns även elever som med hjälp av olika skisser visar att and-
ragradsfunktionen i uppgift 3.9 har en begränsad definitionsmängd. 
Trots detta skriver ingen elev i klartext vad funktionen har för defini-
tionsmängd. Att det finns elever som tar hänsyn till funktionens defi-
nitionsmängd kunde även identifieras när eleverna besvarade frågan 
som ställs i uppgift 4.9 (se Tabell 6.19). I denna uppgift, som tidigare 
har nämnts, begränsas funktionens definitionsmängd. Detta leder till 
att funktionens maximipunkts x-koordinat ligger utanför denna mängd 
(se Figur 6.44). Endast ungefär 23 % av eleverna i Marias klass och 
ungefär 17 % av eleverna i Annas klass tar hänsyn till andragrads-
funktionens definitionsmängd i sina resonemang. 

Sammanfattande analys 

Resultaten i detta avsnitt visar att eleverna i de två klasserna uppfattar 
relationen mellan en andragradsfunktion och en andragradsekvation 
på olika sätt både när det gäller den grafiska och den algebraiska 
representationen av en funktion. Skillnaderna förefaller bero på 
elevernas uppfattningar av relationen mellan funktionens argument 
och funktionens värde för detta argument i olika representations-
former. Denna relation karakteriseras av att ha en dubbel struktur. För 
det första kan man få reda på funktionens värde för ett argument om 
detta argument är givet. Den omvända relationen är att man kan få 
reda på funktionens argument och relatera det till funktionens defini-
tionsmängd om funktionens värde är givet. Sättet som eleverna 
uppfattar den dubbla relationen på illustreras med hjälp av Figur 6.52.  

I Marias klass utvecklar eleverna sin förmåga att urskilja 
funktionens argument utifrån en andragradsekvation av typ III eller 
genom att avläsa detta argument ur en funktions graf (Relationerna (4) 
och (5)). Det finns dock elever som inte urskiljer funktionens 
argument från en punkts koordinater eller som förväxlar funktionens 
argument med funktionens värde om en funktion representeras 
grafiskt och algebraiskt (se Tabell 6.13 och 6.14). Eleverna utvecklar i 
mindre utsträckning förmågan att känna igen vilket funktionens 
argument är om det har ett givet värde, såsom framgår av Tabell 6.13 
(Relationerna (2) och (3)). De utvecklar även i mindre utsträckning 
förmågan att relatera en funktions argument till funktionens defini-
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tionsmängd (Relation (1)). Detta framgår av att nästan hälften av 
eleverna i klassen beräknar funktionens värde för ett argument som 
inte tillhör definitionsmängden (se uppgift 4. 9 i Tabell 6.19). 

givet argument  
(x) 

givet funktions-
värde f(x) 

relateras till Df 

beräknar f(x) 

avläser y ur grafen 

avläser x ur grafen 

väljer x som halva 
koefficienten för x 
med ombytt tecken 
från en ekvation 

x som medelvärde 

väljer x som halva 
koefficienten för x 
med ombytt tecken 
från en funktion 

(2) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(1) 

(3) 

 
Figur 6. 52. En funktions argument och dess värde för ett argument. 

I Annas klass utvecklar eleverna förmågan att beräkna funktionens 
värde om funktionens argument är givet (Relationerna (2) och (3)). 
Det finns dock elever som inte skiljer en punkts koordinater från 
funktionens argument eller som förväxlar en funktions argument med 
dess värde (se Tabell 6.13 och 6.14). Eleverna utvecklar däremot i 
mindre utsträckning förmågan att få reda på en funktions argument om 
dess värde är givet både när det gäller funktionens grafiska och 
algebraiska representation (Relation (4)). Detta indikeras av att nästan 
hälften av eleverna i klassen inte har förstått att man genom att lösa en 
ekvation kan få reda på de argument som ger en funktions värde (se 



 252 

uppgift 3.9.a i Tabell 6.16). När det gäller funktionens algebraiska 
representation utvecklar eleverna istället en tendens att identifiera 
funktionens argument som medelvärdet mellan två x-värden eller 
genom att skriva om funktionen, det vill säga Relation (6) och (7) i 
Figur 6.52. I denna utveckling finns en del elever som inte skiljer en 
funktion från en ekvation eller som skriver om en funktion utan att 
behålla identitet mellan dessa funktioner. Dessutom finns det elever 
som inte kan urskilja funktionens argument (x) om detta argument är 
givet vilket leder till att dessa elever behåller t som argument istället 
för det givna talet (se Figur 6.42 och 6.47). Förutom detta utvecklar 
eleverna i mindre utsträkning förmågan att relatera funktionens 
argument till funktionens definitionsmängd, det vill säga Relation (1) i 
Figur 6.52.  

När det gäller helheten som konstitueras mellan funktionens 
argument och funktionens värde för detta argument visar analysen att 
det i båda klasserna finns elever som sätter in det funna argumentet i 
en andragradsekvation istället för att använda sig av en 
andragradsfunktion (se samtalet mellan Maria och Nils och Tabell 
6.19). Trots att ungefär hälften av eleverna i Marias klass inte har 
upfattat meningen med en andragradsfunktions symmetrilinje (se 
Andragradsfunktioner – egenskaper i avsnitt 6.6), föredrar de att 
identifiera en andragradsfunktions argument med hjälp av den här 
linjen.  

Sammanfattning 

Presentationen i detta kapitel börjar med lärarnas framställning av 
lärandeobjekten och därefter presenteras elevernas erfarande av dessa. 
I presentationen och analysen av det empiriska materialet har det som 
varit möjligt för eleverna att urskilja och det de har urskiljt i lärande-
objekten uppmärksammats. Denna urskiljning har analyserats i rela-
tion till de samtidiga dimensioner av variation som framträder i det 
erbjudna objektet.  

Trots att de två lärarna fanns på samma skola, i samma byggnad 
och med samma typ av schema skapade de olika lärandesituationer. 
Därtill kommer att eleverna blir bekanta med det nya innehållet som 
avser lärandeobjekten andragradsekvation och andragradsfunktion på 
olika sätt. Lektionerna i matematik i de observerade klasserna börjar i 
samlad klass för att därefter i varierande utsträckning övergå till indi-
viduellt arbete. Medan betingelserna i Annas klass utgjordes av ett 
läromedel som gav de uppgifter eleverna skulle arbeta med och först 
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därefter behandlades ett visst innehåll i hela klassen, var betingelserna 
i Marias klass helt annorlunda. Där placerades arbetet med andra-
gradsekvationer och andragradsfunktioner i ett sammanhang där 
Maria presenterade innehållet genom att i hela klassen behandla hur 
man löser olika uppgifter innan eleverna därefter arbetade individuellt 
med detta innehåll.  

Resultaten visar att lärarna och läromedlet i sin framställning foku-
serar på olika aspekter av lärandeobjekten. I framställningen av andra-
gradsekvationer fokuseras den obekanta storheten x och ekvationens 
parametrar (delar), medan det i framställningen av en andragrads-
funktion fokuseras på funktionens argument och funktionens värde 
(delar). Dock lyfts inte skillnaden mellan sättet på vilket dessa delar 
relateras till varandra om de samtidigt ingår i bildningen av en funk-
tion och en ekvation fram. Detta leder till att delarna som konstituerar 
en andragradsekvation relateras till helheten av en andragradsfunktion 
och tvärtom. Orsaken till detta är att dessa delar ingår i ett gemensamt 
uttryck av andra graden som har olika betydelser beroende på om 
symbolen x framställs som argument (i en funktion) eller som obekant 
(i en ekvation). Dessutom visar resultatet i Marias klass och i läro-
medlet att funktionens argument används som implicit när en funktion 
har en algebraisk representation, medan funktionens argument an-
vänds som explicit i Annas klass.  

Som en följd av detta visas kvalitativa skillnader i hur eleverna ur-
skiljer delarna som bildar andragradsfunktioner och andragradsekva-
tioner samt hur dessa delar relateras till varandra och till helheter. När 
en andragradsfunktion och en andragradsekvation framträder samti-
digt, relaterar eleverna delarna som ingår i en funktion till en ekvation 
och tvärtom. 

I nästa kapitel görs ett försök att med utgångspunkt i de resultat 
som presenterats i detta kapitel besvara forskningsfrågorna. 
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Kapitel 7 – Diskussion 

Avsikten med presentationen i kapitel 6 var att skapa ett ”här-och-nu”-
sammanhang för att göra olika aspekter av klassrumspraktiken som 
hände ”förr” begripligare för läsaren. ”Här” presenteras hur den 
genomförda studien ger svar på de forskningsfrågor som ställdes i 
början och några idéer om ”efter”, det vill säga till fortsatt forskning 
och praktik. Denna avslutande diskussion knyts till de tankar som 
presenterades i det inledande kapitlet och består av fyra avsnitt. I för-
sta avsnittet presenteras en sammanfattning av forskningsprocessen, 
studiens relevans och resultatens generaliserbarhet. Därefter, presente-
ras i avsnitt 7.2, en sammanfattning av vad det är som karakteriserar 
objekten för lärande (andragradsekvationer och andragradsfunktioner). 
Dessutom presenteras den klassrums miljö i vilken dessa lärandeob-
jekt behandlas. I avsnitt 7.3 lyfts analysens resultat fram och diskute-
ras för att på så sätt besvara forskningsfrågorna som ställdes i kapitel 
1. I avsnitt 7.4 diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forsk-
ning och i det sista avsnittet presenteras några idéer till fortsatt forsk-
ning och praktik. 

7.1 Sammanfattning av forskningsprocessen 

Studiens övergripande syfte var att analysera, förstå och förklara rela-
tioner mellan vad som framställs i ett matematiskt innehåll och ele-
vernas lärande av detta. För att nå syftet har jag studerat undervisning 
i två klasser kring två lärandeobjekt, nämligen andragradsekvationer 
och andragradsfunktioner. Forskningsprocessen har haft min egen 
praktik som utgångspunkt. I mina tidigare studier (Olteanu, 2003b, c) 
har jag utifrån olika teoretiska infallsvinklar enbart undersökt elever-
nas svårigheter i lärandet av algebraiska uttryck och ekvationer av 
första graden på gymnasienivå. Som ett resultat av bland annat den 
genomförda pilotstudien år 2002 har mitt intresse för att förstå varför 
så många ungdomar på gymnasie-, högskole- och universitetsnivå inte 
kan lösa en andragradsekvation och inte kan uppfatta relationen mel-
lan en funktion och en ekvation vuxit fram. Samtidigt insåg jag att 
svaret på mina frågor bör sökas genom att studera innehållet som er-
bjuds i undervisningen, elevernas lärande och relationerna däremellan.  

Valet av lärandeobjekten i denna studie har för det första gjorts 
med utgångspunkt i pilotstudien och den debatt som råder kring ele-
vernas och studenternas bristande kunskaper när det gäller begreppen 
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ekvation och funktion. Dessutom finns det en ömsesidig relation mel-
lan dessa objekt, som verkar vara svår att förstå för elever på såväl 
gymnasie- som högskolenivå och som även andra forskare lyfter fram 
(se t.ex. Attorps, 2006; Hanson, 2006). För det andra skiljer sig lös-
ningen av en andragradsekvation markant från lösningen av en första-
gradsekvation. Denna skillnad avser först och främst att en lösning till 
en andragradsekvation framställs av läraren och läromedlet i relation 
till en formel skriven med hjälp av ett algebraiskt uttryck, det vill säga  

q
pp

x −






±−=
2

2,1 22
  (4)  

Användningen av denna formel kräver andra förmågor, som till exem-
pel förmågan att urskilja parametrar som framträder i bildningen av 
andragradsekvationer och parametrar i formel (4) och relatera dem till 
varandra, istället för att enbart genomföra olika algebraiska manipula-
tioner som fallet är när man löser en ekvation av första graden. Dess-
utom har formeln en struktur som kräver aritmetiska kunskaper, sär-
skilt vad gäller hanteringen av rotuttryck. För det tredje har den tidi-
gare forskningen sedan mitten av 1970-talet varit fokuserad på elevers 
uppfattningar av matematiska begrepp genom att jämföra dem med 
vetenskapliga uppfattningar av dessa begrepp. Att studera på vilket 
sätt framställningen av innehållet i klassrummet och i läromedlet leder 
till lärande skiljer sig från tidigare studier i vilka algebra har studerats 
som generaliserad aritmetik (se t.ex. Driscoll, 1999; Mason, 1993, 
1996; Sfard & Linchevski, 1994) eller utifrån process-objekt- 
perspektivet (se t.ex. Herscovics & Linchevski, 1994; Linchevski & 
Livneh, 1999; Moschkovich m.fl., 1993; Sfard & Linchevski, 1994; 
Slavit, 1997; Tall & Thomas, 1991).  

I några av de senaste bidragen till kunskap om lärande av begrep-
pen ekvation och funktion studeras utifrån olika teoretiska perspektiv 
matematiklärares uppfattningar om ekvationer (Attorps, 2006) eller 
lärarstudenters begreppsuppfattning om funktioner (Hansson, 2006). I 
Attorps studie används en fenomenografisk forskningsansats tillsam-
mans med en teori om begreppsbild och begreppsdefinition som byg-
ger på den duala naturen hos matematiska begrepp, medan Hansson 
(2006) använder en konstruktivistisk forskningsansats med anknytning 
till begreppskartor. I dessa studier konstateras framförallt att utgångs-
punkten för lärarstudenternas uppfattningar av begreppen ekvation 
och funktion ligger i deras erfarenheter av ekvationsinlärning från 
skoltiden, det vill säga från grundskolan och gymnasieskolan. Till 
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liknande resultat kommer även andra forskare som har studerat elevers 
resonemang på högskolenivå (se t.ex. Lithner, 2000, 2006). Detta in-
nebär att eleverna under gymnasiestudierna skapar vissa generalise-
ringar inom områdena ekvation och funktion som är svåra att förändra 
under högskole- eller universitetsstudier. Studier som har genomförts i 
Sverige på gymnasienivå (Persson, 2005; Persson & Wennström, 
2000a, b) ger inget svar på frågan om vad som behövs för att eleverna 
ska utveckla förmågan att lösa en andragradsekvation eller vad det är 
som bör fokuseras i undervisningen för att eleverna ska förstå skillna-
den mellan en ekvation och en funktion.  

Med en variationsteoretisk forskningsansats analyseras i min studie 
relationen mellan vad eleverna har möjlighet att lära sig gällande ek-
vationer och funktioner och vad de lär sig. Forskningsprocessen har 
varit vägledd av följande huvudfråga: 

Hur ser relationen ut mellan framställningen av innehållet i 
klassrumspraktiken och elevernas lärande? (R3 i Figur 4.3) 

För att besvara denna fråga har jag först och främst sökt svar på föl-
jande delfrågor: 

Vilka mönster kan identifieras i lärarnas och läromedlets fram-
ställning av innehållet? (R1 i Figur 4.3) 

Vilka aspekter urskiljer eleverna i erfarandet av andragradsek-
vationer, andragradsfunktioner och relationerna dem emellan? 

Vilka mönster kan identifieras i elevernas erfarande av inne-
hållet? (R2 i Figur 4.3) 

Tillämpningen av variationsteori har gjort det möjligt att analysera 
lärandet ur två perspektiv, nämligen vad som erbjuds och vad som 
erfars i ett innehåll. Det erbjudna och det erfarna innehållet förstås 
mot bakgrund av de situationer som skapas i klassrummet och som 
utgör innehållets relevansstruktur (se t.ex. Marton & Booth, 1997). I 
analysen av det empiriska materialet har begreppet erfara som är starkt 
förknippat med begreppen urskiljning, variation och samtidighet an-
vänts som utgångspunkt. Det betyder att urskiljande, simultanitet och 
variation förutsätter varandra och har analyserats i denna studie, ur de 
två ovan nämnda perspektiven. I det erbjudna lärandeobjektet har lä-
rarnas undervisningshandlingar analyserats som uttryck för de aspek-
ter, delar och helheter som eleverna erbjuds att urskilja samt deras 
relation till varandra. Det framställda innehållet i läromedlet har ana-
lyserats utifrån samma princip, det vill säga genom att identifiera fo-
kuserade aspekter, delar och helheter samt deras relation till varandra. 
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Därefter har analysen fokuserat på att identifiera de variationer som 
öppnas upp eller begränsas i lärarens och läromedlets framställning av 
objekten för lärande. På så sätt kunde de aspekter som är möjliga att 
urskilja utifrån framställningen av lärandeobjekten identifieras och 
relateras till mönster av variation. Elevernas erfarande har studerats 
som uttryck för de aspekter, delar och helheter som urskiljs när de 
löser olika uppgifter samt hur dessa aspekter relateras till varandra. De 
aspekter som blir urskiljda och sättet på vilket detta görs, har gjort det 
möjligt att identifiera vilka aspekter som är kritiska för elevernas 
lärande. I analysen av det empiriska materialet av erbjudna och er-
farna lärandeobjekt kunde mönster av variation och relationer mellan 
dessa mönster identifieras. Dessa relationer ger information om den 
kunskap som är möjlig att generalisera inom ett lärandeobjekt eller 
från ett lärandeobjekt till ett annat. De identifierade mönstren och 
relationerna dem emellan kommer att presenteras i nästa avsnitt.  

Data består av videoinspelade lektioner som fokuserar det fram-
ställda innehållet i klassrummet, elevernas prov, lärarnas gemen-
samma planering och intervjuer med eleverna. Som jag redogjorde för 
i kapitel 5 har inte analysen av resultaten som avser lärarnas individu-
ella genomgång och deras reaktioner när de tittar på vissa videose-
kvenser presenterats separat utan har använts som ett komplement i 
analysen av det i klassrummet framställda innehållet.  

Studien omfattar två lärare som undervisar om andragradsekvatio-
ner och andragradsfunktioner i kurs B. Varje lärares undervisning har 
följts och videoinspelats under hela kursen. Eftersom båda lärarna 
undervisar om samma innehåll och använder samma lärobok, är det 
möjligt att identifiera och beskriva skillnader mellan lärarnas under-
visning i relation till det innehåll de undervisar om. Före, efter och 
under den observerade undervisningen skrev samtliga elever fyra 
prov. Eftersom eleverna löser samma uppgifter på dessa prov, är det 
möjligt att identifiera och beskriva skillnader i deras tillvägagångssätt.  
Åtta elever (fyra från varje klass) intervjuades efter kursens avslut-
ning. Datainsamlingen har haft som syfte att skapa en så detaljerad 
bild som möjligt av det som erbjuds och erfars i innehållet, vilket har 
lett till att flera metoder har använts. 

I resultatredovisningen har jag strävat efter att spegla klass-
rumspraktiken genom att låta utdrag från datamaterialet dominera 
framställningen av studiens resultat. Jag har försökt arrangera data på 
ett meningsfullt sätt för att kunna ge en god och korrekt bild av den 
studerade verksamheten. För att presentera en meningsfull helhet har 
det varit viktigt att lyfta fram tillräckligt många empiriska detaljer. 
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Samtidigt blev det i min presentation nödvändigt att komprimera och 
sammanfatta materialet eftersom det är så omfattande. Avsikten med 
min presentation är att genom detaljgranskning av ”det lilla” kunna se 
mönster och helheter i ”det stora”. I valet av sekvenser har jag framför 
allt önskat finna en så stor variation som möjligt av den studerade 
verkligheten. Jag har sökt olika bilder och citat i materialet, för att så 
brett som möjligt kunna diskutera relationen mellan olika sätt att 
framställa innehållet i klassrummet och elevernas lärande. Resultatet i 
kapitel 6 ligger till grund för diskussionen i nästa avsnitt.  

Studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och forsknings-
etiska frågor diskuteras i avsnitten 5.6 och 5.7. I denna avslutande 
diskussion vill jag lyfta fram att det presenterade arbetet bör kunna 
bidra till ökad kunskap om vad det är som behöver fokuseras på i 
klassrummet för att utveckla elevernas förmåga att lösa ekvationer och 
använda sig av funktioner. Dessutom ger studien viktig information 
om vad som behöver fokuseras i framställningen av innehållet för att 
eleverna ska ha möjlighet att urskilja en funktion från en ekvation. 
Mitt sätt att angripa studiens frågeställningar kan inspirera andra. För-
utom detta kan analysen av det erbjudna och det erfarna innehållet 
bidra till en variation i sättet att hantera området och därmed till vari-
ationens potential att utveckla lärande. Arbetet bör ha en hög grad av 
relevans för alla som arbetar med frågor kring matematikundervisning 
eftersom det lyfter fram på vilket sätt det kan vara möjligt att utveckla 
olika förmågor som kan bidra till lärande.  

7.2 Objekten för lärande och kontexten för deras 
tillblivelse 

Av presentationen i kapitel 6 kan konstateras att utgångspunkten i 
objekten för lärande, andragradsekvationer och andragradsfunktioner, 
är ett andragradsuttryck, det vill säga ett uttryck av typen ax2 + bx + c, 
med a ≠ 0, där a, b och c är parametrar och x en variabel. Begreppet 
parameter används som en ”extra” variabel som identifierar en familj 
av algebraiska uttryck (se även avsnitt 2.2). Detta innebär att a, b och 
c i det ovan nämnda uttrycket kan anta olika värden men att uttrycket 
trots detta alltid förblir ett andragradsuttryck om a är skilt från noll. 
Det är dessa parametrar som tillsammans med variabeln x bildar ut-
tryckets delar, det vill säga ax2, bx och c. Detta innebär att parametrar 
och variabel relateras till varandra genom en implicit multiplikations-
operation. Därefter relateras delarna till varandra genom addition och 
på så sätt bildas helheten i ett andragradsuttryck.  
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Om ett andragradsuttryck är lika med vissa givna tal, uppstår en 
andragradsekvation, det vill säga ax2 + bx + c = d med a ≠ 0, a, b, c 
och d parametrar och x som obekant storhet. I denna ekvation relateras 
parametrarna och den obekanta storheten till varandra på samma sätt 
som i ett andragradsuttryck. Skillnaden är att x ändrar mening, det vill 
säga från en variabel till en obekant storhet. Dessutom relateras de-
larna till helheten (ekvationen) genom användningen av likhetstecknet 
förutom de operationer som nämndes ovan. I andragradsekvationen 
ax2 + bx + c = d med x som obekant storhet kan parametrarna anta 
olika värden och på så sätt generera olika typer av andragradsekvatio-
ner. Om a, b och c är skilda från noll och a är skilt från 1, framställs en 
andragradsekvation av typ IV. Om a är lika med 1 och b och c är 
skilda från noll, framställs en andragradsekvation av typ III. Avsikten 
med dessa ekvationer är att identifiera den/de obekanta storhe-
ten/storheterna som löser ekvationen. Som presenterades i avsnitt 6.3, 
görs detta genom att använda formel (4). I denna formel används p 
och q som parametrar och dessa har sitt ursprung i en andragradsek-
vation av typ III som x-koefficient respektive konstantterm. Identifie-
ringen av parametrarna p och q med givna tal i en andragradsekvation 
av typ IV kräver vissa omskrivningar tills x2-koefficienten är lika med 
1 och det ena ledet lika med noll. Dessa omskrivningar leder till att 
parametrarna a, b, c och d förändras till p och q såsom framgår av 
följande figur: 

 ax2 + bx + c med a, b, c ∈ R, a ≠ 0 
 

ax2 + bx + c = 0 ax2 + bx + c = d, d ≠ 0 
 

02 =++
a

c
x

a

b
x  

a

c
q

a

b
p

=

=
 

x2 + px + q = 0 

 
ax2 + bx + c - d = 0 

02 =−++
a

dc
x

a

b
x  

a

dc
q

a

b
p

−=

=
 

 

Figur 7.1. Parametrar – förändringar. 
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Vi kan konstatera att p och q som används i formel (4) inte är det-
samma som x-koefficienten och konstanttermen i en allmän andra-
gradsekvation av typ IV. Orsaken är att parametern a är skild från 1 
och att konstanttermen kan vara i samma led eller i olika led som den 
obekanta storheten x. Omskrivningarna som görs med syfte att an-
vända formel (4) för att lösa en andragradsekvation av typ IV leder till 
att delarna relateras till varandra på ett annat sätt än i den ursprungliga 
ekvationen. Förutom detta kan parametrarna p och q i en ekvation av 
typ III vara positiva och/eller negativa. Detta innebär en förändring i 
hur delarna i en andragradsekvation relateras till varandra och till and-
ragradsekvationen i sin helhet, det vill säga att delarna kan relateras 
till varandra genom explicit eller implicit addition. Exempelvis relate-
ras i ekvationen x2 + 6x + 7 = 0 delarna till varandra genom explicit 
addition, medan denna operation är implicit i ekvationen  
x2 – 6x – 7 = 0 (ekvationen kan skrivas som x2 + (– 6)x  + (– 7) = 0). 
Det är negativa och/eller positiva parametrar som i sin tur leder till att 
delarna som bildar formel (4) framträder och relateras till varandra på 
olika sätt. Exempelvis är rötterna till ekvationen x2 – 6x – 7 = 0 lika 
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±−=x är rötterna 

till ekvationen x2 + 6x + 7 = 0. 
Om ett andragradsuttryck representerar en funktions tillordningsre-

gel, det vill säga f(x) = ax2 + bx + c där x är funktionens argument 
(oberoende variabel),  så relateras parametrar och argument till var-
andra som i ett andragradsuttryck och bildar delarna i funktionens 
tillordningsregel. Delarna relateras till funktionen som helhet genom 
funktionens tillordningsregel och genom att f(x) tillhör funktionens 
värdemängd medan argumentet x tillhör funktionens definitions-
mängd. Om uttrycket sätts lika med f(x), innebär detta en funktion där 
x utpekas som argument (oberoende variabel) och f(x) som funktions-
värde. Om samma uttryck istället betecknas med y, kan betydelsen 
med uttrycket dels vara en ekvation, dels en funktion. Detta illustreras 
med hjälp av Figur 7.2. 

Till skillnad från en andragradsekvation ändrar parametrarnas vär-
den betydelsen hos en andragradsfunktion. Det är dessa parametrar 
som avgör vilka egenskaper, det vill säga symmetrilinje, nollställen 
och extrempunkt, en andragradsfunktion har. Beroende på om para-
metern a är större eller mindre än noll, antar en andragradsfunktion en 
minimi- eller maximipunkt. Uttryckets b2 – 4ac förhållande till noll 
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avgör om en andragradsfunktion har nollställen och i så fall hur 
många (ett, två eller inga nollställen). 
 

uttryck 
 ax2 + bx + c 

(a,b och c reella tal och x variabel) 

andragradsekvation 
 ax2 + bx + c = 0 

(a,b och c reella tal och x som obekant storhet) 

andragradsfunktion  
f(x) = ax2 + bx + c 

(a,b och c reella tal och x variabel/argument) 

 
y = ax2 + bx + c 

(a,b och c reella tal och x variabel eller obekant storhet) 

 

Figur 7.2. Andragradsekvationer och andragradsfunktioner. 

En andragradsfunktions symmetrilinje är oberoende av antalet noll-
ställen, men beroende av parametrarna a och b, det vill säga att denna 

linje har ekvationen 
a

b
x

2
−= , med a ≠ 0. En andragradsfunktions 

extrempunkt befinner sig dock alltid på symmetrilinjen. Om denna 
linje ligger utanför funktionens definitionsmängd, antar funktionen ett 
största eller minsta värde, som inte är lika med extrempunktens värde. 

Begreppen ekvation och funktion som det arbetas med under de 
analyserade lektionerna karakteriseras av att vara vetenskapliga till sin 
karaktär. Det sammanhang som skapas för framställningen av objek-
ten för lärande i klassrummet har betydelse för vilket det framställda 
innehållet blir (se även Marton & Booth, 1997).  

I avsnitt 6.1 kunde vi konstatera att eleverna blir bekanta med 
lärandeobjekten andragradsekvationer och andragradsfunktioner på 
olika sätt. I Marias klass blir eleverna bekanta med det nya innehållet 
genom diskussioner som äger rum i hela klassen och därefter arbetar 
de individuellt med vissa uppgifter kring det introducerade innehållet. 
På så sätt har eleverna i Marias klass möjlighet att ”looking through” 
istället för att ”looking at” de behandlade uppgifterna (se Mason, 
1996). Med andra ord hade eleverna möjlighet att se tillvägagångssät-
tet, bekanta sig med olika matematiska konventioner och se samban-
det mellan olika genomförda steg i exempelvis formelns (4) använd-
ning för att lösa en andragradsekvation. I Annas klass däremot blir 
eleverna i hög grad bekanta med det nya innehållet utifrån läromedlet 
och genom att individuellt arbeta med vissa uppgifter. De identifierade 
mönstren i de skapade lärandesituationerna i de två observerade klas-
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serna pekar på att eleverna gör anknytningar mellan vardagliga och 
vetenskapliga kunskaper under olika förhållanden.  

Diskussionerna i hela klassen i Marias undervisning gör det möjligt 
för eleverna att urskilja dimensioner på särskilda sätt vilket ger en 
mening åt elevernas enskilda arbete. Detta reflekteras i frågorna som 
eleverna ställer till läraren när de arbetar med sina uppgifter individu-
ellt. Dessa frågor syftar ofta på olika beräkningar och enbart i få fall 
på det begreppsliga innehållet.  

I Annas klass möter eleverna samma begrepp för första gången ut-
ifrån framställningen som görs i läromedlet. Trots att Anna efteråt tar 
upp dessa begrepp till diskussion i hela klassen, följs inte elevernas 
arbete upp i diskussionerna. Vid dessa tillfällen presenteras innehållet 
genom att i stort sett fokusera på att kontrollera om eleverna kommer 
ihåg vissa matematiska termer genom att ofta fråga ”Är det någon som 
kommer ihåg vad man säger i boken?” (Anna, Lektion 24, 2003-03-
27). Att eleverna har svårt att ge mening åt de i läromedlet presente-
rade begreppen avspeglas av att frågorna som eleverna ställer när de 
arbetar individuellt med sina uppgifter kräver omfattande förklaringar 
som avser både beräkningar och meningen med exempelvis formel (4) 
eller en andragradsfunktions egenskaper. Konsekvensen av de omfat-
tande förklaringar som Anna ger individuellt är att tiden inte räcker till 
för alla förklaringar som behöver göras och inte heller för att besvara 
alla elevers frågor. Dessutom kunde det i analysen av videosekven-
serna konstateras att Anna förklarar en fråga eller en uppgift på 
samma sätt för flera elever. På så sätt minskar interaktionen i omfatt-
ning mellan lärare och elever med syfte att få eleverna att erfara vissa 
aspekter av det som ska läras. Detta leder till att eleverna gör egna 
överföringar som ofta är felaktiga mellan exempelvis hur man löser en 
andragradsekvation av typ III (se Figur 6.16) eller meningen med an-
vändningen av formel (4) (se Tabell 6.10).  

De skapade lärandesituationerna i klassrummet sätter igång läran-
deprocessen, men för att lärande ska uppnås måste vissa aspekter i det 
framställda innehållet fokuseras. Vilka aspekter som fokuseras och på 
vilket sätt detta görs presenteras nedan. 

7.3 Mönster och relationer  

I detta avsnitt ligger fokus på att besvara de delfrågor som har väglett 
avhandlingsarbetet för att därefter försöka besvara forskningens hu-
vudfråga. Ett gemensamt drag i de ställda delfrågorna är att identifiera 
mönster och relationer mellan dessa mönster i de erbjudna och erfarna 
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lärandeobjekten, det vill säga andragradsekvationer och andragrads-
funktioner. Erfarandet av detta innehåll relateras dels till vilka aspek-
ter som blir urskiljda eller tagna för givna i lärarens och läromedlets 
framställning, det vill säga de erbjudna objekten för lärandet, dels till 
de aspekter som urskiljs av eleverna. En grundprincip i det varia-
tionsteoretiska perspektivet är, som tidigare nämnts, att det är möjligt 
för eleverna att lära sig ett visst innehåll om de kan urskilja vissa 
aspekter i detta. Vilka aspekter som urskiljs och på vilket sätt, gör det 
möjligt att även urskilja lärandeobjektens delar samt hur dessa delar 
relateras till varandra och till helheten. Elevernas erfarande av inne-
hållet framgår av de tillvägagångssätt som framträder när de löser 
olika uppgifter, från de ställda frågorna i klassrummet och från inter-
vjuerna med eleverna. Lärandet innebär i detta perspektiv en föränd-
ring i sättet att samtidigt urskilja vissa kritiska aspekter och detta för-
utsätter en erfaren variation av aspekten i fråga. 

7.3.1 Erbjudna lärandeobjekt (R1) 
Av resultaten i avsnitt 6.3 och 6.5 framgår att lärarna och läromedlets 
författare har för avsikt att utveckla elevernas förmåga att lösa andra-
gradsekvationer och att ta reda på en andragradsfunktions extrem-
punkt. För att utveckla dessa förmågor fokuserar lärarna och läro-
medlet på vissa aspekter medan andra tas för givna. De fokuserade 
aspekterna som kan identifieras är: 

• parametrar  
• den obekanta storheten 
• funktionens argument 

Med utgångspunkt i de fokuserade aspekterna kunde tre mönster 
identifieras. Dessa mönster kommer att kallas för parameter, den obe-
kanta storheten och argument-mönster. Det som karakteriserar varje 
mönster och de relationer som konstitueras mellan mönstren kommer 
att presenteras nedan. 

Parameter-mönster 
Resultaten i avsnitt 6.3 och 6.5 kan sammanfattas med att det är para-
metrarna som skiljer ut delarna som bildar en andragradsekvation och 
delarna som bildar formel (4), medan x som syftar på den obekanta 
storheten behålls invariant. Dessutom är det värden på parametrar som 
avgör en andragradsfunktions egenskaper. För att urskilja betydelsen 
av parametrarna används i lärarnas och bokens framställning olika 



 265 

andragradsekvationer (se Tabell 6.3, 6.4 och 6.5) och olika andra-
gradsfunktioner (se avsnitt 6.5) där dessa parametrar varierar. Genom 
de valda uppgifterna erbjuds möjligheten att dels urskilja p och q i en 
andragradsekvation och relatera dem till formel (4), dels att på olika 
sätt urskilja en andragradsfunktions egenskaper. 

I Marias klass och i läromedlet fokuseras det först på att urskilja 
kvadratens koefficient, x-koefficienten och konstanttermen i andra-
gradsekvationer. Detta görs genom att skapa variationer i dessa para-
metrar. Dessa variationer kommer jag att kalla för Parameter-
Variation (PV). För det första urskiljs i Marias klass och i läromedlet 
en andragradsekvations konstantterm. Detta görs genom att låta denna 
term anta positiva och negativa värden samt framträda i samma led 
som den obekanta storheten eller i det andra ledet (PV1) som i till 
exempel följande andragradsekvationer: 

5x2 = 845 
(x + 14)2 = 4 
2x – 3x2 = – 1 
x2 + 2x  – 15 = 0  

För det andra urskiljs andragradsekvationens x-koefficient genom att 
låta den framträda i explicit eller implicit form (se Figur 6.6 och 6.7) 
och anta positiva och negativa värden (PV2). För det tredje urskiljs 
andragradsekvationens x2-koefficient genom att kontrastera parame-
tern a från att vara lika med 1 till att vara skild från 1 (PV3). Variatio-
nerna PV1 och PV2 kunde inte identifieras i Annas klass eftersom hon 
framställer andragradsekvationer i vilka konstanttermen enbart fram-
träder på ena sidan om likhetstecknet och x-koefficienten enbart 
framträder i explicit form och som negativa tal. I hennes klass kunde 
för övrigt endast en variation identifieras, nämligen PV3.  

För att lyfta fram meningen med användningen av formel (4) gene-
raliseras dessa parametrar i Marias klass och i läromedlet genom att 
använda symbolerna p och q. I och med olika omskrivningar som görs 
genom tillämpning av kvadratkomplettering (se Figur 6.7) behålls x 
invariant, medan parametrarna varierar från att framträda på samma 
ställe som den obekanta storheten (i ekvationen) till att framträda som 
delar som ingår i ett aritmetiskt uttryck som gör det möjligt att få reda 
på den obekanta storheten (i formel (4)). Detta görs genom använd-
ning av olika operationer med hjälp av vilka delarna som bildar formel 
(4), – p/2 och rotuttrycket, och deras relation till varandra lyfts fram. I 
dessa omskrivningar ligger fokus på att identifiera parametrarna som 
ingår i en andragradsekvation med parametrarna som ingår i formel 
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(4). Därefter kontrasteras dessa parametrar från positiva till negativa 
tal och på så sätt fokuseras delarna som konstituerar formelns (4) 
struktur (PV2). I Marias klass och i läromedlet urskiljs även paramet-
rarna a och c, det vill säga x2-koefficient och konstantterm, i relation 
till p och q. Detta görs genom att kontrastera parameter a från att vara 
lika med 1 till att vara skild från 1 (PV3). Som tidigare nämnts, kunde 
variationerna PV1 och PV2 inte identifieras i Annas klass. Förutom 
detta framställer hon enbart formel (4) och därefter använder hon 
denna formel för att lösa olika andragradsekvationer. I en av dessa 
ekvationer (se Tabell 6.4) är parametern a skild från 1 (PV3). 

Sättet på vilket parametrarna i andragradsekvationer urskiljs i de 
två observerade klasserna förefaller ha en direkt inverkan även på hur 
man urskiljer andragradsfunktionernas egenskaper (se avsnitt 6.5.1 
och 6.5.2). Detta innebär att lärarna fokuserar på att koppla ihop and-
ragradsfunktionens x2-koefficient med extrempunktens karaktär, 
symmetrilinjen med x-koefficienten i en andragradsekvation av typ III 
och en andragradsfunktions nollställen med rötterna till den tillhö-
rande andragradsekvationen. I Marias klass, Annas klass och i läro-
medlet fokuseras det på relationen mellan x2-koefficienten och ex-
trempunktens karaktär. Detta görs genom att först urskilja att en and-
ragradsfunktions x2-koefficient kan vara positiv eller negativ, det vill 
säga genom kontrast, och att det är denna koefficient som leder till att 
en andragradsfunktions extrempunkt blir maximi- eller minimipunkt 
(PV4) (se Andragradsfunktioner – egenskaper i avsnitt 6.5). Denna 
variation skiljer sig från PV3 genom att det är x2-koefficientens posi-
tiva och negativa värden som gör det möjligt att urskilja extrempunk-
tens karaktär hos en andragradsfunktion. Dessutom fokuseras det i 
lärarnas framställning av andragradsfunktioner på att symmetrilinjen 
kan fås fram som x = – p/2 från en andragradsekvation av typ III. I 
Marias klass och i läromedlet varieras p och q från positiva till nega-
tiva värden (PV1 och PV2) och i relation till parametern a (PV4). 
Trots detta fokuseras inte skillnaden mellan en funktion och en ekva-
tion i denna framställning, det vill säga att man kan dividera en ekva-
tion med x2-koefficienten men att detta inte är möjligt i en funktion. 
En närmare presentation av den skapade relationen mellan en funktion 
och en ekvation i lärarnas och läromedlets framställning kommer att 
göras när argument-mönstret presenteras. 

Mönstret av variation som kallas parameter-mönster kan illustreras 
med hjälp av följande figur. 
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Figur 7.3. Parameter-mönster. 
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Av Figur 7.3 framgår att fler variationer skapas i Marias klass och i 
läromedlet än i Annas klass. Detta innebär att det konstituerade 
mönstret är rikare i Marias klass än i Annas klass. Dessutom framgår 
att det i Marias och läromedlets framställning först skapas variationer i 
vissa aspekter genom att gå från det specifika till det generella och att 
dessa aspekter därefter sätts i relation till andragradsekvationer, for-
mel (4) och andragradsfunktioners egenskaper. Detta görs i omvänd 
ordning i Annas klass när det gäller parametrar i andragradsekvationer 
och formel (4). Trots dessa variationer erbjuds andragradsekvationer 
av typ III eller IV i vilka konstanttermen framträder på båda sidor om 
likhetstecknet varken i Marias klass, Annas klass eller i läromedlet.  

Detta mönster karakteriseras av att det dels skapas en relation 
mellan en formel och en ekvation, dels en relation mellan en formel 
och en funktion. I dessa relationer är parametrarna givna tal i en ekva-
tion och en funktion och obekanta i formel (4). Identifieringen av p 
och q med givna tal innebär för det första att parametrarna som bildar 
delarna i en andragradsekvation och en andragradsfunktion urskiljs. 
För det andra att operationerna (addition och/eller multiplikation) som 
relaterar delarna till varandra urskiljs. För det tredje att parametrarna 
som bildar formelns (4) struktur urskiljs och för det fjärde att dessa 
parametrar relateras till varandra. I Marias klass och i läromedlet kan 
både meningen med parametrarna p och q och användningen av dessa 
parametrar i formel (4) urskiljas utifrån framställningen av hur man 
bestämmer rötterna till en andragradsekvation av typ III eller IV. 
Denna möjlighet är begränsad i Annas klass. 

Mönster i den obekanta storheten 
Detta mönster kunde identifieras i lärarnas och läromedlets framställ-
ning av att lösa andragradsekvationer av typ I, II, III eller IV. För att 
utveckla elevernas förmåga att lösa dessa typer av andragradsekvatio-
ner urskiljs den obekanta storheten x som ingår som en komponent i 
delarna som bildar andragradsekvationer. Sättet på vilket den obe-
kanta storheten x urskiljs bildar variationer som jag kommer att be-
teckna som OV (den Obekanta storhetens Variation). 

Av presentationen som gjordes i avsnitt 6.3 kan konstateras att den 
obekanta storheten x framträder för det första i andragradsekvationer, 
dels som ett monom, dels som ett binom: 

5x2 = 845 

(x + 14)2 = 4 



 269 

För det andra framträder denna storhet i en produkt eller summan av 
termer: 

(x + 1)(x – 3) = 0  

x2 + 4x = 0  

x2 + 12x + 35 = 0 

Sättet på vilket den obekanta storheten x framträder i andragradsekva-
tioner leder till en variation i sättet på vilket man urskiljer denna stor-
het. I de två observerade klasserna och i läromedlet urskiljs denna 
storhet genom rotutdrag (OV1), genom att använda formel (4) (OV2) 
eller genom att använda nollproduktregeln (OV3). Mönster av varia-
tion som kallas mönster i den obekanta storheten illustreras med hjälp 
av följande figur. 

OV2 

      
    

      

(läromedel     och Marias klass)       (Annas klass)    

 OV1 

 OV3 
    

          
    

    

 OV1       
    

      
    

  x som obekant 
storhet 

x som obekant 
storhet  OV2 

 OV3 

 

Figur 7.4. Mönster i den obekanta storheten. 

Detta mönster konstitueras på olika sätt i de två observerade klasserna 
och i läromedlet trots att det skapas samma variationer. I Marias klass 
och i läromedlet urskiljs först de ekvationer som kan lösas genom 
rotutdrag och därefter urskiljs de obekanta storheterna (se t.ex. Figur 
6.3). Dessutom urskiljs i användningen av formel (4) kvadratuttrycket 
som ett binom i en andragradsekvation av typ III med hjälp av olika 
omskrivningar och därefter beräknas den obekanta storheten x. Med 
hjälp av dessa omskrivningar förändras andragradsekvationens delar 
tills kvadraten och konstanttermen befinner sig på var sin sida om 
likhetstecknet (se t.ex. Figur 6.6). På så sätt får dessa omskrivningar 
en mening. I Annas klass fokuseras det däremot på vad det blir för 
svar när hon framställer en andragradsekvation av typ I och III (se 
t.ex. Figur 6.8 och 6.11). Om den obekanta storheten x framträder i en 
andragradsekvation av typ II som är skriven i termform, det vill säga 
vars konstantterm är noll, skrivs denna ekvation med hjälp av vissa 
algebraiska omskrivningar som en produkt vars faktorer består av ett 
monom och ett binom i Marias klass och i läromedlet. Detta gör att 
omskrivningarna som görs för att ekvationen ska framträda i faktor-
form får en mening. Denna möjlighet erbjuds inte i Annas klass efter-
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som hon väljer att enbart framställa en andragradsekvation som från 
början är skriven i faktorform (se Tabell 6.4). Därefter fokuseras det i 
Marias klass, Annas klass och i läromedlet på vad som menas med att 
få reda på andragradsekvationens rötter om en produkt är noll, det vill 
säga att en produkt är noll om en av faktorerna är noll. Trots detta 
fokuseras det varken i Marias framställning eller i läromedlet på att en 
av andragradsekvationens rötter sammanfaller med den uppställda 
ekvationen om en av produktens faktorer består av ett monom. Att 
detta är svårt för eleverna att förstå visar sig även i Attorps (2006) 
studie, nämligen att matematiklärare och lärarkandidater inte uppfattar 
x = 2 som en ekvation. Det fokuseras inte heller i Marias och Annas 
klass på att det finns andragradsekvationer som har två rötter, en rot 
eller inga rötter. 

Argument-mönster 
Av presentationen som gjordes i avsnitt 6.5 kan konstateras att sättet 
på vilket en funktions argument framställs av läraren och läromedlet, 
det vill säga som implicit eller explicit, gör det möjligt att ett andra-
gradsuttryck, ax2 + bx + c där x är en variabel, kan vara en del av en 
ekvation eller en funktion.  

I Marias och läromedlets framställning av en andragradsfunktion 
fokuseras det på att en funktions argument framträder som implicit när 
en funktion representeras algebraiskt (funktionen betecknas med sym-
bolen y). Detta innebär att det implicita argumentet kan leda till att 
betydelsen hos ett andragradsuttryck kan vara antingen en funktion 
eller en ekvation. I denna dubbla betydelse urskiljs inte en obekant 
storhet från en variabel, det vill säga att x är en obekant storhet när 
man behandlar en ekvation, medan x är en oberoende variabel när man 
behandlar en funktion. Skillnaden mellan x och f(x), det vill säga 
mellan funktionens argument och funktionens värde för detta argu-
ment presenteras inte i Marias klass om en funktion representeras al-
gebraiskt. När en funktion representeras grafiskt fokuserar Maria och 
läromedlet på att en funktions argument framträder både som implicit 
och explicit (funktionen betecknas som y = f(x)). Eftersom denna va-
riation avser funktionens argument betecknar jag denna som AV1 
(Argument Variation). I Annas framställning fokuseras det på att 
funktionens argument framträder som explicit när en funktion repre-
senteras algebraiskt och som implicit när en funktion representeras 
grafiskt (AV2). Detta innebär att Anna kopplar ihop funktionens re-
presentation (grafiskt eller algebraiskt) med funktionens explicita eller 
implicita argument (se Figur 6.32). På så sätt urskiljs att meningen 
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med ett andragradsuttryck i den algebraiska representationen av en 
funktion är att representera en funktions tillordningsregel. Använd-
ningen av det explicita argumentet i symbolen f(x) när en funktion 
representeras algebraiskt leder till möjligheten att urskilja en funktion 
från en ekvation. Anna öppnar upp för denna variation redan första 
lektionen och därefter (ungefär två månader efter det tillfället) före-
faller Anna förutsätta att eleverna inte behöver påminnas om detta när 
andragradsfunktioner behandlas. Dessutom presenterar Anna relatio-
nen mellan y och f(x) i den grafiska representationen av en funktion, 
före det sista provet, det vill säga i slutet av kurs B. Vid det här till-
fället lyfts det alltså fram att y och f(x) har samma mening (AV1). 

En annan variation som kunde identifieras i Marias och läromed-
lets framställning av en funktion rör sättet på vilket funktionens argu-
ment urskiljs från funktionens värde (AV3). Detta görs genom att 
välja givna argument för en funktion eller givna funktionsvärden. Om 
en funktions argument är givet, kan man använda detta argument för 
att få reda på motsvarande funktionsvärde antigen genom att beräkna 
någonting om funktionen har en algebraisk representation eller genom 
att avläsa det grafiskt. Om man vill få reda på en funktions argument 
om funktionens värde är givet, kan man göra detta genom att lösa en 
ekvation eller genom att avläsa detta argument utifrån en funktions 
grafiska representation. I Annas klass fokuseras det på att få reda på 
funktionens värde för ett visst argument om en funktion representeras 
algebraiskt eller grafiskt men inte på den omvända relationen. 

En fjärde variation avser sättet på vilket funktionens argument re-
lateras till funktionens definitionsmängd om en funktion representeras 
grafiskt eller algebraiskt (AV4). Maria öppnar upp en variation avse-
ende förhållandet mellan funktionens argument och x-axeln i ett koor-
dinatsystem (se t.ex. Figur 6.28). Dessutom relaterar Maria en funk-
tions argument till funktionens definitionsmängd om en funktion re-
presenteras algebraiskt (se t.ex. Maria, Lektion 13, [33]-[35]). I Annas 
framställning tas relationen mellan funktionens argument och funktio-
nens definitionsmängd för given när en funktion representeras alge-
braiskt. Dessutom tas relationen mellan funktionens argument och 
koordinatsystemens x-axel för given om en funktion representeras 
grafiskt. 

I lärarnas och i läromedlets framställning av en andragradsfunk-
tions egenskaper fokuserar man bland annat på att utveckla elevernas 
förmåga att uppfatta betydelsen av begreppen nollställen och extrem-
punkt både för funktioner som representeras grafiskt och algebraiskt. 
För att utveckla dessa förmågor betonas relationen mellan en andra-
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gradsfunktions argument och parametrarna a, b och c som ingår som 
delar i denna funktion, det vill säga i funktionen f(x) = ax2 + bx + c 
med x som funktionens argument (oberoende variabel). Funktionens 
nollställen presenteras i båda klasserna och i läromedlet som att vara 
detsamma som en andragradsekvations rötter utan att fokusera på att 
man får reda på det/de argument som gör att funktionens värde för 
detta/dessa argument är noll. När det gäller en andragradsfunktions 
extrempunkt fokuseras det i Marias, Annas och i läromedlets fram-
ställning på att denna punkt består av en x- och en y-koordinat. Sättet 
på vilket extrempunktens x-koordinat identifieras i de två observerade 
klasserna och i läromedlet presenteras nedan.  

Maria föredrar i sin framställning att använda en funktion vars ar-
gument är implicit genom att beteckna en funktion med y. Detta leder 
till att hon framställer x och y som obekanta storheter och det bildas 
även en variation kring dessa obekanta. Denna variation konstitueras i 
och med att det framställs att x ger en andragradsekvations rötter, x 
och y är ett ekvationssystems lösningar och att x och y är två tal som 
motsvarar extrempunktens x och y-koordinat (se Andragradsfunktio-
ner –  argument i avsnitt 6.5.1). Den gör det möjligt att urskilja x och 
y som obekanta storheter i en ekvation istället för en oberoende och en 
beroende variabel, det vill säga som funktionens argument och funk-
tionens värde för detta argument. Att x i Marias framställning är en 
obekant storhet avspeglas i första hand i framställningen av en andra-
gradsfunktions extrempunkt. Maria identifierar extrempunktens 
x-koordinat som – p/2 i formel (4). Jag påminner läsaren om att denna 
formel används för att lösa en andragradsekvation av typ III. Detta 
innebär att funktionens argument som motsvarar extrempunktens 
x-koordinat framställs som obekant storhet i relation till en ekvation.  

I läromedlet presenteras hur man kan få reda på extrempunktens 
x-koordinat som medelvärdet mellan x-koordinaterna för två punkter 
som befinner sig symmetriskt på parabeln (se avsnitt 6.5.3). Detta 
innebär att extrempunktens x-koordinat i läromedlet presenteras i re-
lation till andragradsfunktionens symmetriska egenskap. 

I Annas klass framställs extrempunkts x-koordinat som dels – p/2 
som identifieras utifrån formel (4) (se Figur 6.39), dels som medelvär-
det mellan x-koordinaterna för funktionens nollställen (se Parameter 
och argument i avsnitt 6.5.2). Detta innebär att en funktions argument 
framställs med en dubbel mening, det vill säga dels i relation till en 
obekant storhet, dels i relation till andragradsfunktionens symmetriska 
egenskap. Följande figur illustrerar de identifierade variationerna i 
argument-mönstret. 
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Figur 7.5. Argument-mönster. 

Av Figur 7.5 kan konstateras att argument-mönstret karakteriseras av 
att det med utgångspunkt i en andragradsfunktion öppnas upp olika 
variationer i de två observerade klasserna och i läromedlet. Dessa 
variationer avser dels meningen med funktionens argument och funk-
tionens värde för detta argument, dels meningen med parametrarna 
som används för att beskriva en andragradsfunktions egenskaper. Me-
dan det i Marias klass och läromedlet öppnas upp flera variationer 
genom att funktionens argument framställs i implicit form, explicit 
form och både implicit och explicit form, framställs funktionens ar-
gument i Annas klass antingen i explicit eller implicit form. En annan 
skillnad i konstitueringen av argument-mönster gäller sättet på vilket 
en andragradsfunktions extrempunkts x-koordinat framställs. I Marias 
klass knyts de öppnade variationerna därefter till formel (4) som an-
vänds för att lösa en andragradsekvation, i läromedlet knyts de till en 
andragradsfunktions symmetriska egenskaper och i Annas klass till 
både en andragradsfunktions symmetriska egenskaper och formel (4). 
Trots detta framställer Anna enbart funktionens nollställen som sym-
metriska punkter på parabeln, vilket innebär att sättet på vilket funk-
tionens argument kan fås i detta fall inte kan generaliseras, eftersom 
det kan finnas andragradsfunktioner som har en extrempunkt men inga 
nollställen. I Annas framställning öppnas det först upp en variation 
avseende funktionens argument (se Figur 6.32 och Lektion 24, [25]-
[37]) och därefter knyts den ihop med en andragradsfunktions tillord-
ningsregel.  



 274 

Detta mönster karakteriseras av att det skapas ett samband mellan 
en funktion, en ekvation och en formel (se de skapade sambanden i 
Marias och Annas klass i avsnitt 6.5.1 och 6.5.2). I detta samband 
varierar parametrarna som bildar en andragradsfunktion och symbo-
lerna x och y flera gånger när man identifierar funktionens argument. 
Variationen avser betydelsen av parametrarna a, b och c, vilken är att 
representera obekanta storheter, variabler eller argument. Denna vari-
ation presenteras nedan. 

I en given andragradsfunktion (till exempel y = 1,2 + 0,9x – 0,25x2 
som erbjuds i Marias klass eller f(x) = – 0,10x2 + x + 2,3 som erbjuds i 
Annas klass) framträder funktionens argument som implicit respektive 
explicit samt parametrarna a, b och c som givna tal och x som varia-
bel. Därefter framställs en andragradsekvation av typ IV som bildas av 
samma parametrar men i vilken x är en obekant storhet. Genom att 
exempelvis dividera hela ekvationen med x2-koefficienten uppstår nya 
parametervärden som därefter identifieras med p och q i formel (4). 
Identifieringen av p och q med givna tal i denna formel leder till att x, 
det vill säga ekvationens rötter, blir kända. Vid detta tillfälle används 
symbolen x för att representera dels andragradsekvationens rötter, dels 

andragradsfunktionens extrempunkts x-koordinat som 
2

p
x −= . 

Därefter används x som en funktions argument utan att relatera det till 
funktionens definitionsmängd eller så görs denna relation inte explicit. 
Detta innebär att x används med olika betydelser utan att först urskilja 
dessa betydelser.  

7.3.2 Erfarna lärandeobjekt (R2) 
Objekten för lärande som har valts för analys i denna studie är som 
har nämnts flera gånger andragradsekvationer och andragradsfunktio-
ner. Som vi kunde se i avsnitt 2.4 har båda dessa lärandeobjekt alge-
braiska uttryck av andra graden som gemensamt drag, det vill säga 
att i  

h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 

10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2   

är 8,5 + 9,8t – 4,9t2 det gemensamma uttrycket. Detta uttryck bildas 
bland annat av koefficienter och konstantterm. Resultaten som pre-
senterades i avsnitt 6.2 avseende elevernas förkunskaper i början av 
kurs B visar att eleverna urskiljer en terms koefficient, en konstant-
term och en variabels exponent i ett algebraiskt uttryck på olika sätt 
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(se Tabell 6.2). Det finns exempelvis elever som inte urskiljer en kon-
stantterm från en variabelterm vilket leder till att dessa elever kan 
uppfatta att summan av 2 och 5a är detsamma som 7a eller som 
(2 + 5)a och att 5y är detsamma som 5 + y. Förutom detta finns det 
elever som förväxlar en variabels koefficient med en variabels expo-
nent. Detta kunde identifieras genom att dessa elever exempelvis an-
ger att x · x är detsamma som 2x. Dessutom finns elever (ungefär 
53 % i Annas klass och 65 % i Marias klass) som i början av kurs B 
har svårt att urskilja uttryckens koefficient om den framträder i expli-

cit form, som a
2

1
, eller i implicit form, som 

2

a
, vilket är en grund-

läggande kunskap inför användningen av formel (4) för att lösa en 
andragradsekvation. Av Tabell 6.2 framgår att det inte finns stora 
skillnader mellan de två klasserna när det gäller sättet på vilket ett 
algebraiskt uttrycks konstantterm och variabel urskiljs i början av 
kurs B.  

Skillnaderna som kunde observeras förefaller istället bero på sättet 
som eleverna relaterar delarna i ett algebraiskt uttryck till varandra på 
(se uppgifterna 1.14.a och b i Tabell 6.2). Det finns elever som har 
svårt att samtidigt urskilja sättet på vilket delarna relateras till var-
andra om två eller flera algebraiska uttryck är ekvivalenta. Förkun-
skapstestet visar också att det är sättet på vilket eleverna urskiljer ope-
rationerna som relaterar delarna till varandra samt relaterar dessa delar 
till det algebraiska uttrycket i sin helhet som leder till olika uppfatt-
ningar. Från Tabell 6.2 kan man konstatera att eleverna i sina lös-
ningar av olika uppgifter visar ifall de kan urskilja eller om de för-
växlar dessa operationer. Det finns exempelvis elever som förväxlar 
addition med multiplikation och tvärtom (se Tabell 6.2). Denna för-
växling tyder på att det finns elever som har svårt att dels relatera ett 
algebraiskt uttrycks delar till varandra, dels att skilja en faktor från en 
term. Det finns dock inga skillnader mellan de två klasserna avseende 
användningen av addition och subtraktion som operationer när ele-
verna beräknar ett aritmetiskt uttryck i början av kurs B (se av-
snitt 6.2).  

Under kurs B använder sig eleverna av ett algebraiskt uttryck av 
andra graden som ger upphov till en andragradsekvation eller en and-
ragradsfunktion. I elevernas tillvägagångssätt när de löser olika prov-
uppgifter kunde det identifieras att eleverna urskiljer olika aspekter 
och att detta leder till att lärandeobjekten andragradsekvationer och 
andragradsfunktioner erfars på olika sätt. I dessa aspekter kunde föl-
jande mönster av variation identifieras: parameter, den obekanta stor-
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heten och argument-mönster. Det som karakteriserar varje mönster 
och de aspekter eleverna urskiljer presenteras nedan. 

Parameter-mönster 
Skillnaderna i elevernas tillvägagångssätt när de löser en andragrads-
ekvation av typ III och/eller IV med hjälp av formel (4) har i första 
hand sättet som eleverna urskiljer begreppen koefficient och kon-
stantterm på som grund, det vill säga parametrarna som bildar en and-
ragradsekvation. Begreppen koefficient och konstantterm refererar, 
som tidigare nämnts, till tal som kan ha tecknen plus eller minus fram-
för sig (se även avsnitt 6.4). Eftersom skillnaderna i sättet på vilket 
eleverna finner en andragradsekvations rötter gäller sättet på vilket 
eleverna urskiljer parametrarna som konstituerar en ekvation och for-
mel (4) kommer jag att beteckna dem som PU (Parameter som Ur-
skiljs). Utifrån granskningen av elevernas prov (se avsnitt 6.4) kunde 
jag identifiera att det finns elever som urskiljer följande aspekter. 

Om en andragradsekvation är av typ III och bildas av positiva pa-
rametrar, finns elever som urskiljer andragradsekvationens konstant-
term (PU1) och x-koefficient (PU2). Till exempel är x-koefficienten i 
andragradsekvationen x2 + 6x + 5 = 0, + 6 och konstanttermen är + 5. 
Om x-koefficienten och konstanttermen i en andragradsekvation av 
typ III är negativa tal, framträder inte operationen som bildar helheten 
i en andragradsekvation i explicit form. Exempelvis kan man se det 
som att addition används som en implicit operation i ekvationen  
x2 – 6x – 7 = 0 (ekvationen är egentligen x2 + (– 6)x + (– 7) = 0). I 
detta fall finns elever som urskiljer på vilket sätt delarna relateras till 
varandra, det vill säga att dessa elever urskiljer att minustecknet an-
vänds för att markera ett negativt tal och att exempelvis x2 och – 6x 
relateras till varandra genom addition. Detta gör det möjligt att ur-
skilja andragradsekvationens konstantterm och x-koefficient (PU1 och 
PU2). Om en andragradsekvation är av typ IV framträder ytterligare 
en parameter, nämligen x2-koefficienten. När x2-koefficienten inte 
längre är lika med 1 finns elever som skriver om andragradsekvatio-
nen till en som är ekvivalent med den givna (se Figur 6.13). För att 
göra detta urskiljer de x2-koefficienten, det vill säga parametern a 
(PU3), och därefter skriver de en förenklad andragradsekvation genom 
att exempelvis dividera bort denna parameter. På så sätt visar dessa 
elever att de uppfattar att meningen med att förändra en andragradsek-
vation av typ IV är att kunna identifiera p och q i formel (4). Om ele-
verna inte uppfattar relationen mellan parametrarnas förändring och 
formel (4) väljer de p och q som x-koefficienten och konstanttermen 
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från en andragradsekvation av typ IV (se Tabell 6.10, 6.17 och 6.18). 
Som vi kunde se i Figur 4.1 är det förhållandet som parametern a har 
till positiva och negativa värden (PU4) som även gör det möjligt att 
urskilja om en andragradsfunktion antar en maximi- eller 
minimipunkt.  

Om en andragradsekvation är av typ IV, i vilken konstanttermen 
framträder på båda sidor om likhetstecknet (se till exempel ekvationen 
10 = 8,5 + 9,8t – 4,9t2), det vill säga att den framträder som två delar, 
finns elever som först urskiljer konstanttermen i sin helhet (PU5). 
Därefter urskiljer dessa elever ekvationens x2-koefficient (PU3) och 
dividerar bort den. På så sätt är det möjligt för dem att urskilja p och q 
i formel (4). 

De identifierade variationerna i sättet att urskilja andragradsekva-
tioners parametrar illustreras i följande figur. 
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Figur 7.6. Parameter-mönster. 

I Figur 7.6 används en heldragen linje för att markera de aspekter som 
eleverna urskiljer när de löser olika andragradsekvationer, medan en 
prickad linje markerar att det finns elever som inte urskiljer dessa 
aspekter.  

I Marias klass urskiljer samtliga elever x-koefficienten och kon-
stanttermen till en andragradsekvation av typ III oavsett om de fram-
träder som positiva eller negativa (PU1 och PU2). I Annas klass där-
emot, finns elever som inte urskiljer en andragradsekvations kon-
stantterm (se t.ex. uppgift 3.1.a i Tabell 6.10). Dessutom finns en del 
elever i Annas klass som inte urskiljer x-koefficienten och konstant-
termen om de framträder som negativa tal (se t.ex. uppgift 4.6.g i Ta-
bell 6.10). I början av kurs B kan 95 % av eleverna i båda klasserna 
urskilja negativa tal och olika sätt att relatera dessa tal till varandra (se 
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avsnitt 6.2). Trots detta har flera elever i Annas klass svårt att urskilja 
dessa tal om de framträder i andragradsekvationer, medan samtliga 
elever i Marias klass utvecklar förmågan att urskilja dessa tal om de 
framträder i andra kontexter. 

När det gäller att urskilja p och q utifrån en andragradsekvation av 
typ IV (se uppgift 4.6.g och 4.8 i Tabell 6.10) kan samtliga elever av 
de som löser dessa i Marias klass urskilja ekvationens x2-koefficient 
(PU3) och därefter, efter vissa ekvivalenta omskrivningar, identifiera 
p och q från en andragradsekvation av typ III. I Annas klass finns ele-
ver som inte har utvecklat denna förmåga och på grund av detta väljer 
p och q som x-koefficienten och konstanttermen från en andragrads-
ekvation av typ IV.  

Om x2-koefficienten framträder som negativt eller positivt tal i 
andragradsfunktioner, finns elever i båda klasserna som dividerar en 
andragradsfunktion med funktionens x2-koefficient, vilket leder till att 
eleverna ändrar funktionens struktur (se Figur 6.43) (PU4). Detta 
kunde observeras i och med att det finns elever som exempelvis divi-
derar funktionen h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t2 med – 4,9. På så sätt får ele-
verna en ny funktion, nämligen h(t) = t2 – 2t – 8,5/4,9. Dessa två 
funktioner har olika struktur och detta framgår av att extrempunkten i 
den första funktionen är en maximipunkt, medan den i den andra är en 
minimipunkt. Detta fenomen kunde även observeras i elevernas reso-
nemang när de ville få reda på nollställena till andragradsfunktionen 
f(x) = – 2x2 + 8x – 6 (se t. ex. samtalet mellan Tobias, Gun och Leif, 
Lektion 31, 2003-04-10). Om en andragradsekvation av typ IV resul-
terar från en andragradsfunktion (se Tabell 6.18), finns även en del 
elever i Marias klass som identifierar p och q från denna funktion 
istället för en andragradsekvation av typ III.  

Av Tabell 6.17 kan konstateras att det finns elever i båda klasserna 
som kan urskilja att konstanttermen i en andragradsekvation av typ IV 
framträder på båda sidor av likhetstecknet och därefter uppfatta denna 
konstant i sin helhet (PU5). Samtidigt finns det elever som använder 
en uppdelad konstantterm i sina lösningar (se Figur 6.45). 

Sättet på vilket eleverna urskiljer en andragradsekvations paramet-
rar, det vill säga koefficienter och konstantterm, leder till skillnader i 
hur eleverna uppfattar relationen mellan andragradsekvationer och 
formel (4). Detta innebär att parametrarna a, b, c i en andragradsekva-
tion och p och q i formel (4) är kritiska aspekter i elevernas lärande av 
hur man löser en andragradsekvation av typ III eller IV.  
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Mönster i den obekanta storheten 
Detta mönster av variation karakteriseras av sättet på vilket eleverna 
urskiljer den obekanta storheten i andragradsekvationer. Mönstret 
kunde identifieras utifrån analysen av elevernas tillvägagångssätt när 
de löser olika andragradsekvationer (se Tabell 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.17 
och 6.18). Eftersom denna variation gäller sättet på vilket eleverna 
urskiljer en obekant storhet betecknar jag denna som OU (den Obe-
kanta storheten som Urskiljs). 

Granskningen av elevernas prov visar att det finns elever som kan 
urskilja att den obekanta storheten kan fås fram genom att använda 
kvadratkomplettering (OU1), formel (4) (OU2) eller nollproduktre-
geln (OU3). Förutom denna variation som stämmer överens med det 
som är avsett att uppfattats inom matematiken (markeras i Figur 7.7 
med en heldragen linje) kunde jag identifiera att det finns elever som 
utvecklar andra strategier, som inte leder till framgång i lärandet 
(markeras i Figur 7.7 med en prickad linje). Detta framgår av att det 
finns elever som tar reda på den obekanta storheten x i en andragrads-
ekvation av typ III genom att felaktigt använda sig av nollproduktre-
geln (OU4). Dessutom finns det elever i Annas klass som identifierar 
den obekanta storheten utifrån geometriska modeller utan att relatera 
denna storhet till uppgiften som helhet (se Figur 6.18) (OU5). Resul-
tatet som presenterades i avsnitt 6.4 visar också att det finns elever 
som enbart urskiljer en av produktens faktorer när de får reda på den 
obekanta storheten som ingår i en andragradsekvation som är skriven i 
faktorform (markeras med en prickad linje till OU3). Dessa variatio-
ner illustreras med hjälp av följande figur:        
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Figur 7.7. Mönster i den obekanta storheten. 

Av Figur 7.7 framgår att det finns elever i Marias och Annas klasser 
som har utvecklat förmågan att ta reda på den obekanta storheten x, 
om den framträder i andragradsekvationer genom att antingen använda 
formel (4) (OU2) eller nollproduktregeln (OU3) (se även Tabell 6.8 
och 6.9). Detta innebär att det finns elever i båda klasserna som under 
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kurs B har utvecklat förmågan att relatera en andragradsekvations 
x-koefficient och konstantterm till p- och q-parametrarna i formel (4). 
Detta innebär att de uppfattar skillnaden mellan att lösa en ekvation 
genom att använda olika algebraiska manipulationer (som vid lösning 
av en förstagradsekvation) och att lösa ekvationer med generella me-
toder. Att eleverna uppfattar denna skillnad leder till att de kan lösa 
ekvationer på ett annat sätt än vad de har erfarit i kurs A. Dessutom 
finns en elev i Marias klass som använder sig av kvadratkomplettering 
för att ta reda på den obekanta storheten (se uppgift 3.7 i Tabell 6.10) 
(OU1). Samtidigt finns elever som använder sig av andra strategier 
som inte kan generaliseras (se Tabell 6.9) och andelen elever som 
löser en andragradsekvation av typ IV som resulterar från en andra-
gradsfunktion minskar i båda klasserna, men det minskar mest i Annas 
klass (se Tabell 6.17 och 6.18). Skillnaden i elevernas sätt att ta reda 
på den obekanta storheten x ger uttryck för att denna storhet är en 
kritisk aspekt i elevernas lärande. 

Eleverna i Marias och Annas klass har utvecklat förmågan att lösa 
andragradsekvationer av typ II genom att använda sig av nollprodukt-
regeln eller genom att använda sig av formel (4). Elever som föredrar 
att använda sig av formel (4) för att lösa dessa ekvationer använder 
formeln för olika typer av andragradsekvationer. Av de elever som 
använder sig av nollproduktregeln för att lösa en andragradsekvation 
av typ II finns i båda klasserna elever som ger uttryck för att de enbart 
urskiljer att en av faktorerna är noll och på grund av detta ger svaret 
genom att endast ange en av ekvationens rötter, vilket inte ger en full-
ständig lösning. Andra elever uppfattar att båda faktorerna kan vara 
noll och anger därför två rötter. Detta ger uttryck för att produktens 
faktorer och den obekanta storheten är kritiska aspekter i elevernas 
lärande. 

Argument-mönster 
Resultaten som redovisades i avsnitt 6.2 visar att eleverna i början av 
kurs B ställer upp en formel som har relationen mellan en beroende 
och en oberoende variabel som grund på tre olika sätt, nämligen som 
funktion, som ekvation eller genom att betrakta helheten som en del 
och på  så sätt minska generaliseringsgraden (se Tabell 6.1). Medan 
det i Annas klass finns en nästan jämn fördelning mellan dessa upp-
fattningar, uppfattar eleverna i Marias klass en formel mer som en 
funktion än som en ekvation. Orsaken till detta är sättet på vilket ele-
verna urskiljer delarna som bildar denna formel och relationerna dem 
emellan och till formeln i sin helhet. 
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Under kurs B förändras elevernas förmåga att uppfatta relationen 
mellan en beroende och en oberoende variabel, det vill säga en funk-
tion, men på olika sätt (se avsnitt 6.6). Dessa skillnader har följande 
kritiska aspekter som grund: 

• funktionens argument 
• funktionens värde för vissa argument 
• extrempunktens x-koordinat 
• funktionens definitionsmängd  

I dessa kritiska aspekter kunde två mönster av variation identifieras, 
nämligen ett mönster som avser funktionens argument och funktio-
nens värde för detta argument och ett mönster som avser extrem-
punktens x-koordinat. Eftersom kärnan i de identifierade variationerna 
är erfarandet av funktionens argument kommer jag att beteckna dessa 
variationer som AU (Argument som Urskiljs).  

Det första mönstret karakteriseras av att det finns elever som ur-
skiljer innebörden i att ta reda på en funktions argument om funktio-
nens värde är givet och tvärtom om en funktion representeras grafiskt 
(AU1) eller algebraiskt (AU2) (se Tabell 6.13 och 6.14). Dessutom 
finns det elever som utvecklar förmågan att urskilja en funktions ar-
gument från dess värde (AU3). Förutom detta finns elever som ur-
skiljer funktionens definitionsmängd och relaterar funktionens argu-
ment till denna mängd (AU4) (se Tabell 6.19). Dessa urskiljda aspek-
ter indikerar att dessa elever har utvecklat förmågan att urskilja de-
larna som bildar en funktion (funktionens argument och funktionens 
värde för vissa argument) och kan därefter relatera dessa delar till 
funktionens tillordningsregel. Dessutom kan dessa elever relatera de 
urskiljda delarna till funktionen som helhet genom att ta hänsyn till 
funktionens definitionsmängd.  

Förutom de presenterade variationerna karakteriseras detta mönster 
även av att det finns elever som utvecklar andra sätt att ange eller få 
reda på funktionens argument än de inom matematiken avsedda. På 
grund av detta kommer jag att representera dessa variationer med 
prickade linjer i Figur 7.8 till skillnad från en heldragen linje som 
markerar de ovan nämnda variationerna. En del elever uppfattar funk-
tionens argument som en punkts koordinat (AU5), som x eller t trots 
att funktionens argument är givet (se Figur 6.42) (AU6) eller så för-
växlar de funktionens argument med funktionens värde och tvärtom 
(markeras med en prickad linje till AU3). Dessa tre variationer indike-
rar att det finns elever som inte kan urskilja delarna som bildar en 
funktion (argument och funktionens värde) och vad de har för bety-
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delse i bildningen av funktionen som helhet om denna funktion repre-
senteras grafiskt eller algebraiskt. Dessa variationer illustreras med 
hjälp av följande figur: 

(eleverna i Marias klass) (eleverna i Annas klass) 

AU1 

funktionens argument 
och funktionens värde 

AU3 

AU4 

AU2 

AU5 

AU6 

AU1 

funktionens argument 
och funktionens värde 

AU3 

AU4 

AU2 

AU5 

AU6 

 
Figur 7.8. Funktionens argument och funktionens värde. 

Av Figur 7.8 kan konstateras att det i båda klasserna finns samma 
variationer i sättet på vilket eleverna urskiljer eller inte urskiljer en 
funktions delar och deras relation till varandra och till funktionen i sin 
helhet. Det som skiljer klasserna åt är att en större andel elever i 
Annas klass än i Marias klass urskiljer funktionens argument (se Ta-
bell 6.13), medan andelen elever som urskiljer funktionens värde för 
ett visst argument är större i Marias klass än i Annas klass (se Tabell 
6.14, 6.16 och 6.17). Detta innebär att eleverna i Annas klass i större 
utsträckning utvecklar förmågan att använda sig av givna värden för 
att beräkna någonting, medan eleverna i Marias klass i större utsträck-
ning utvecklar förmågan att koppla ihop en funktion med en ekvation. 

Det andra mönstret gäller sättet på vilket eleverna får reda på 
funktionens argument för att därefter få reda på en andragradsfunk-
tions extrempunkts y-koordinat. Sättet på vilket eleverna tar reda på 
extrempunktens x-koordinat för att besvara frågor som rör andragrads-
funktionens största värde innebär skillnader mellan de två observerade 
klasserna. Grunden för denna skillnad är att eleverna i Marias klass 
utgår från formel (4) för att ta reda på extrempunktens x-koordinat 
(AU7), medan det finns elever i Annas klass som även använder sig 
av att identifiera två symmetriska punkter på parabeln med hjälp av 
vilka de beräknar extrempunktens x-koordinat. Eleverna identifierar 
dessa punkter genom att använda sig av en andragradsekvation istället 
för funktion (AU8). Dessutom finns det elever som identifierar 
x-koordinaten som x-koefficienten i en andragradsfunktion vars para-
meter a är skild från 1 (AU9). De sista två variationerna är inte mate-
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matiskt korrekta och markeras i Figur 7.9 med prickade linjer. Varia-
tionen som kunde identifieras i elevernas tillvägagångssätt när de löser 
olika uppgifter i vilka det största värdet efterfrågas illustreras med 
hjälp av följande figur: 

extrempunktens  
x-koordinat 

extrempunktens  
x-koordinat 

(eleverna i Marias klass) (eleverna i Annas klass) 

 AU7 

 AU9 

 AU7 

 AU8 

 AU9 

 
Figur 7.9. Extrempunktens x-koordinat. 

I denna variation kunde det identifieras att eleverna uppfattar relatio-
nen mellan parametrarna som bildar en andragradsfunktion och funk-
tionens egenskaper på olika sätt. I båda klasserna föredrar eleverna att 
övergå från en andragradsfunktion till en andragradsekvation. Me-
ningen med denna övergång är att identifiera x-koordinaten för den 
punkt som befinner sig mitt emellan andragradsfunktionens nollstäl-
len. För att göra detta använder sig eleverna i Marias klass av att iden-

tifiera extrempunktens x-koordinat som 
2

p−  i formel (4) vilket inne-

bär att eleverna ger uttryck för att de använder sig av en andragrads-
funktions parametrar som generella tal (i formel (4)), som variabler 
(omskrivningar från en andragradsekvation av typ IV till III) och som 
funktionens argument (den sökta x-koordinaten för extrempunkten). I 
Annas klass använder sig eleverna av att identifiera extrempunktens 
x-koordinat med hjälp av två symmetriska punkter på parabeln, men 
med utgångspunkt i en andragradsekvation. Detta innebär att dessa 
elever använder sig av ett andragradsuttrycks parametrar, som två 
obekanta storheter. Användningen av dessa multipla meningar samti-
digt ger uttryck för att eleverna i båda klasserna använder sig av en 
ekvation för att besvara olika frågor avseende en andragradsfunktions 
egenskaper. Från elevernas tillvägagångssätt kunde jag inte avgöra om 
eleverna har uppfattat att övergång från en andragradsfunktion till en 
andragradsekvation är möjlig om man förutsätter ett specifikt värde av 
funktionen, till exempel noll. Med andra ord, om eleverna har uppfat-
tat sambandet mellan en ekvation och en funktion. För att uppfatta 
detta samband behöver eleverna först urskilja en ekvation från en 
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funktion. Men det visar sig att det finns elever som inte har denna 
skillnad klar för sig (se Figur 6.43 och 6.45). Dessutom kunde det 
observeras att de åtta elever som deltog i intervjuerna i slutet av kurs 
B enbart urskiljer dessa begrepp genom att en funktion kan represente-
ras grafiskt och att en ekvation kan lösas (se avsnitt 6.6.1). Detta kan 
innebära att eleverna gör vissa generaliseringar avseende sambandet 
mellan en funktion och en ekvation utan att uppfatta vilka aspekter 
som ligger till grund för dessa generaliseringar.  

7.3.3 Erbjudna och erfarna lärandeobjekt (R3) 
Två relationer kunde identifieras avseende de erbjudna och de erfarna 
lärandeobjekten, nämligen de fokuserade aspekternas relation och 
variationernas relation. Den första relationen refererar till de identifi-
erade aspekterna som fokuseras på i framställningen av lärandeobjek-
ten och de identifierade aspekterna som har visat sig vara kritiska i 
elevernas lärande. Den andra relationen refererar till de konstituerade 
mönstren av variation i de erbjudna och de erfarna lärandeobjekten. 
Dessa relationer kunde identifieras med utgångspunkt i de mönster 
som presenteras i avsnitt 7.3.1 och 7.3.2. 

De fokuserade aspekternas relation 
Om vi tittar tillbaka på det eleverna i de två observerade klasserna 
erfar avseende andragradsekvationer och andragradsfunktioner kan vi 
konstatera att nästan alla elever i Marias klass kan lösa en andragrads-
ekvation av typ III eller IV om den framställs i klartext (se uppgift 
3.1.a, 4.6.f och 4.6.g i Tabell 6.10), i jämförelse med ungefär hälften 
av eleverna i Annas klass. När eleverna själva ställer upp en andra-
gradsekvation som resulterar från en text som knyts till geometrin (se 
uppgift 3.7 och 4.8 i Tabell 6.10) eller om funktionens värde är givet 
(se Tabell 6.17 och 6.18), minskar andelen elever som använder sig av 
andragradsekvationer i båda klasserna. Andelen elever i Marias klass 
är dock större än i Annas klass. Dessutom minskar i båda klasserna 
andelen elever som löser dessa ekvationer, men det finns ändå en 
större andel elever i Marias klass än i Annas som gör detta. Också när 
eleverna löser en andragradsekvation av typ II är andelen elever i 
Marias klass större än i Annas klass, även om ungefär lika många 
elever enbart anger en av ekvationens rötter. Detta innebär att eleverna 
i Marias klass har utvecklat bättre förmåga att lösa en andragradsek-
vation än i Annas klass. Vad beror detta på? 

Analysen av det erbjudna objektet för lärande, andragradsekvatio-
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ner, visar att det i båda klasserna och i läromedlet fokuseras på en 
andragradsekvations parametrar och den obekanta storheten, men att 
det görs på olika sätt (se Figur 7.3 och 7.4).  

I Marias och läromedlets framställning av andragradsekvationer av 
typ III hade eleverna möjlighet att erfara parametrar som generella 
tal. Parametrarna som bildar en andragradsekvation av typ III, det vill 
säga x-koefficient och konsttantterm, generaliseras med utgångspunkt 
i specifika fall av andragradsekvationer (typ I och typ II). Därefter 
utökas antalet parametrar med x2-koefficienten i en andragradsekva-
tion av typ IV. I denna process urskiljs delarna i en andragradsekva-
tion av typ III, det vill säga andragradsekvationens parametrar, mot 
bakgrund av att den obekanta storheten x behålls invariant. Dessa 
delar urskiljs genom att successivt variera parametrar i andragradsek-
vationer av typ I, III och IV. I Annas klass erbjuds inte denna syste-
matiska variation (generalisering). Anna presenterar enbart särskilda 
fall av andragradsekvationer av typ I, III och IV och hennes elever har 
enbart haft möjlighet att generalisera utifrån läromedlets framställ-
ning. 

Eleverna hade även möjlighet att erfara parametrar som variabler 
på olika sätt utifrån framställningen i klassrummet och i läromedlet. 
Parametrarnas framställning som variabler kunde identifieras i Marias 
och läromedlets framställning genom att parametrarna p och q i en 
andragradsekvation av typ III varieras från att vara positiva tal till att 
vara negativa tal. Denna variation gör det möjligt för eleverna att ur-
skilja delarna som konstituerar en andragradsekvation och relatera 
dem till delarna som konstituerar formel (4). I Annas klass erbjuds en 
andragradsekvation av typ III vilket innebär att det erbjuds en möjlig-
het att urskilja andragradsekvationens parametrar som variabler och 
därefter relatera dessa parametrar till formel (4).  

Förutom de ovan fokuserade aspekterna kunde jag även konstatera 
att lärarna föredrar att utveckla elevernas förmåga att lösa en andra-
gradsekvation av typ III och/eller IV, det vill säga att ta reda på den 
obekanta storheten x genom att använda sig av formel (4). I denna 
formel framträder parametrarna p och q som givna tal. Att erfara pa-
rametrarna som tal erbjuds i båda klasserna samt i läromedlet. Det 
finns elever i båda klasserna (se Figur 7.6) som för att bestämma dessa 
tal samtidigt urskiljer parametrarna som generella tal (i formel (4)) 
och som variabler (i en andragradsekvation av typ III och/eller IV) 
och därefter relaterar dem till varandra. Med andra ord urskiljer ele-
verna samtidigt delarna som konstituerar en andragradsekvation och 
formel (4) samt relationen mellan dessa delar. Genom att relatera de-
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larna till varandra i formel (4) konstitueras strukturen hos denna for-
mel. Om det finns elever som inte utvecklar de ovan nämnda förmå-
gorna, uppfattar dessa elever formel (4) på ett felaktigt sätt (se Tabell 
6.10 och Figur 7.6).  

Sättet på vilket parametrar som generella tal, som variabler och 
som givna tal erbjuds i de två observerade klasserna och i läromedlet 
illustreras med hjälp av Figur 7.10. 

Framställningen av andragradsekvationer i de två klasserna skiljer 
sig åt i och med att möjligheten att urskilja delarna hos en andragrads-
ekvation och i formel (4) samt att relatera dem till varandra och till 
varje helhet och därefter att koppla ihop delarna till två olika helheter 
öppnas upp i Marias klass. I Annas klass erbjuds enbart möjligheten 
att urskilja andragradsekvationers parametrar som variabler och där-
efter använda dessa parametrar som givna tal i formel (4). I Marias 
klass och i läromedlet konstitueras en relation mellan delar–helhet–
delar, medan det i Annas klass enbart erbjuds en relation mellan de-
larna och denna relation skapas genom att det tas för givet att eleverna 
kan relatera delarna som konstituerar en andragradsekvation och for-
mel (4) till deras helheter. Figur 7.10 illustrerar att elevernas förmåga 
att urskilja delarna i en andragradsekvation och i formel (4) samt re-
latera dem till varandra och till deras helheter utvecklas på olika sätt. 
En påtaglig skillnad är att det finns vissa elever i Annas klass som inte 
urskiljer konstanttermen i en andragradsekvation av typ III och/eller 
IV (se Tabell 6.10). På grund av detta använder eleverna sig av en 
felaktig metod för att lösa dessa ekvationer (se Figur 6.16). Detta fe-
nomen kunde inte observeras i Marias klass. 

Den andra aspekten som fokuseras på i det erbjudna objektet för 
lärande, andragradsekvationer, är den obekanta storheten. Denna 
aspekt refererar till att den obekanta storheten x kan framträda i en 
andragradsekvation i explicit eller implicit form. Detta innebär att den 
obekanta storheten antingen kan fås fram genom användning av for-
mel (4) eller genom att reducera en andragradsekvation till första-
gradsekvationer. Sättet på vilket den obekanta storheten framträder i 
andragradsekvationer leder till att lärarna och författarna till läromed-
let dels presenterar denna storhet som invariant, dels i en delvis ny 
betydelse, så som presenteras nedan. 

Framställningen av x som invariant relateras till andragradsekva-
tioner som är skrivna som summan av termer, det vill säga som  
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Figur 7.10. Urskiljning av delar och deras relation till varandra och 
 till helheten. 
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ax2 + bx + c = 0, med a ≠ 0, a, b och c parametrar och x som obekant 
storhet. Att x är invariant i dessa ekvationer innebär att x framträder 
som invariant i formel (4) eftersom denna formels struktur är invari-
ant. Från Figur 7.1 kan det konstateras att det är en andragradsekva-
tions parametrar som varierar genom olika omskrivningar eller genom 
att anta negativa och/eller positiva värden. Det är identifieringen av 
dessa parametrar med p och q i formel (4) som gör det möjligt att ta 
reda på den obekanta storheten. Trots att det aritmetiska uttrycket i 
formel (4) varierar förblir den obekanta storheten invariant. Denna 
aspekt, det vill säga x som invariant tal, fokuseras på i båda klasserna 
och i läromedlet. 

Den obekanta storheten x används därefter i en delvis ny betydelse 
genom att man reducerar andragradsekvationer till två förstagradsek-
vationer. Denna reduktion görs med hjälp av olika algebraiska 
omskrivningar som innebär användning av kvadratkomplettering (se 
Figur 6.6 och 6.7) eller att faktorisera en andragradsekvation vars kon-
stantterm är lika med noll (typ II). Genom dessa omskrivningar för-
ändras x-exponenten från att vara av grad två till att vara av grad ett. 
Det är denna förändring som leder till att x efter algebraiska omskriv-
ningar framträder i förstagradsekvationer. Anledningen till denna 
minskning av ekvationens grad framställs i Marias klass och i läro-
medlet men inte i Annas klass. I Annas klass presenteras enbart en 
andragradsekvation av typ II som är skriven i faktorform (se Tabell 
6.4). Detta leder till att eleverna i Annas klass utvecklar andra strate-
gier för att lösa andragradsekvationer (se Figur 7.7). Dock fokuseras 
det varken i Marias, Annas eller läromedlets framställning på att 
denna reduktion låter andragradsekvationens rötter vara invarianta, 
vilket innebär att den ursprungliga andragradsekvationen och de er-
hållna förstagradsekvationerna har samma rötter. Detta leder till att ett 
stort antal elever i båda klasserna enbart anger en rot när de exempel-
vis löser andragradsekvationen x(4 – x) = 0 på det tredje provet (se 
Tabell 6.7). Skillnaden mellan de två klasserna är att eleverna i Annas 
klass anger den rot som är lika med noll, medan i Marias klass anger 
eleverna den rot som man får fram genom att lösa en förstagradsekva-
tion. 

Den tredje aspekten i de fokuserade aspekternas relation refererar 
till funktionens argument som kan betecknas med olika symboler, x, t 
och så vidare. Granskningen av provet som eleverna skrev i början av 
kurs B visar att användningen av olika symboler i den algebraiska 
kontexten inte är problematisk för eleverna (se Tabell 6.2). Detta kan 
innebära att sättet på vilket eleverna tar reda på funktionens argument 
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om detta argument betecknas med olika symboler beror på andra fak-
torer. Dessa faktorer presenteras nedan. 

I Marias klass, Annas klass och i läromedlet används olika repre-
sentationer av en funktion, grafiskt, algebraiskt och med hjälp av en 
värdetabell. Skillnaderna i framställningen av funktionens argument 
och funktionens värde för vissa argument är att argumentet i funktio-
nens algebraiska representation framställs i implicit form (y) i Marias 
klass och i läromedlet medan det i Annas klass framställs i explicit 
form (f(x)). Förutom detta presenteras en andragradsfunktion i Marias 
klass och i läromedlet som en helhet utan att först urskilja delarna 
(argument och funktionens värde) som konstituerar denna helhet och 
relationen mellan dessa delar och en andragradsfunktion. Detta inne-
bär att det inte betonas att x, y och/eller f(x) används med en annan 
mening, nämligen som beroende och oberoende variabler, än vad ele-
verna tidigare har erfarit, det vill säga att x och y kan användas som 
obekanta storheter i exempelvis lösningen av ett ekvationssystem. I 
Annas klass öppnas det redan första lektionen upp för en variation i 
funktionens argument och funktionens värde (se Figur 6.31) och där-
efter förutsätter hon att detta är tillräckligt för att eleverna ska uppfatta 
skillnaden mellan dem. 

Från presentationen i avsnitt 6.6 kan konstateras att andelen elever 
som uppfattar skillnaden mellan funktionens argument och funktio-
nens värde på det andra provet är mindre i Marias klass än i Annas 
klass (se Tabell 6.13) men att detta förhållande under kursens gång 
förändras. När en andragradsekvation resulterar från en andragrads-
funktion kan det från presentationen som gjordes i avsnitt 6.6 konsta-
teras att det i båda klasserna finns elever som blandar ihop dessa be-
grepp, men att en större andel elever i Marias klass än i Annas har 
utvecklat förmågan att urskilja funktionens argument från dess värde. 
Dessutom finns det en ännu större andel elever i Marias klass som kan 
identifiera en funktions argument om funktionens värde är givet (se 
Tabell 6.17 och 6.18). I Annas klass finns däremot flera elever som 
inte kan urskilja en andragradsekvations lösning från en andragrads-
funktions symmetriska egenskaper och som inte skiljer en funktion 
från en ekvation (se Tabell 6.16 och 6.18). 

Hanteringen av funktionens argument ändrar sig flera gånger i lä-
rarnas framställning av innehållet beroende på om funktionens argu-
ment är givet (1), om funktionens värde är givet (2) eller om man vill 
identifiera en andragradsfunktions argument med hjälp av dess egen-
skaper (3). I situation (1) framträder argumentet som givet tal med 
vilket olika operationer genomförs. I situation (2) framträder argu-
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mentet som en obekant storhet i och med att det genom exempelvis 
uppställning av en ekvation är möjligt att identifiera funktionens ar-
gument om denna ekvation löses. Det är denna situation som länkar en 
funktion med en ekvation. I den tredje situationen (3) framträder ar-
gumentet som en variabel. Detta innebär att en andragradsfunktions 
egenskaper (extrempunkt, symmetrilinje och nollställen) är beroende 
av parametrarna a, b och c som varierar och som ingår som delar i 
denna funktions tillordningsregel. Om parametern a exempelvis är 
skild från 1 i funktionen f(x) = ax2 + bx + c, är extrempunktens 

x-koordinat 
a

b

2
−  istället för 

2

b−  om a vore lika med 1. I alla dessa 

fall bör funktionens argument relateras till dess definitionsmängd 
(som representeras på x-axeln) och funktionens värde till dess värde-
mängd (som representeras på y-axeln). I Marias klass fokuseras det på 
den andra betydelsen av funktionens argument, i läromedlet på den 
tredje och i Annas klass på både den andra och den tredje. Detta inne-
bär att dessa multipla meningar som jag kunde identifiera i lärarnas 
och läromedlets framställning av funktionens argument därefter knyts 
till formel (4) i Marias klass, till andragradsfunktionens symmetriska 
egenskaper i läromedlet och till både formel (4) och andragradsfunk-
tionens egenskaper i Annas klass.  

En större del av eleverna i Marias klass utvecklar förmågan att ta 
reda på en funktions argument om denna funktion har en algebraisk 
representation när de löser uppgifter som syftar till att få reda på en 
funktions största eller minsta värde (se Tabell 6.16) med utgångspunkt 
i formel (4) (se Figur 6.46). På så sätt använder sig dessa elever sam-
tidigt av funktionens argument som en obekant storhet, som variabel 
och som givet tal. Detta är möjligt eftersom Maria framställer andra-
gradsfunktioner vars argument är implicit när hon behandlar olika 
uppgifter och besvarar frågor avseende en funktions största eller 
minsta värde. Det verkar vara det implicita argumentet som gör att 
eleverna i Marias klass specialiserar sig på att ta reda på en andra-
gradsfunktions extrempunkts x-koordinat genom att relatera denna 
koordinat till en andragradsekvation av typ III och därefter till formel 
(4). Det finns dock elever som inte skiljer den okända storheten x från 
funktionens argument (se t.ex. samtalet mellan Maria och Nils i av-
snitt 6.6) eller en funktion från en ekvation (se Figur 6.43). De före-
faller sålunda utföra olika beräkningar utan att ha klart för sig vad 
meningen med dessa är. I Annas klass kunde observeras att det finns 
fler elever än i Marias klass som blandar ihop begreppet ekvation med 
begreppet funktion när de tar reda på funktionens argument som mot-
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svarar extrempunktens x-koordinat (se Tabell 6.16). Orsaken till detta 
kan vara att Anna framställer funktioner som har en algebraisk repre-
sentation genom att använda sig av explicita argument, utan att skilja 
delarna som ingår i en funktion från delarna som ingår i en ekvation 
och därefter presentera sambandet mellan dessa delar. Detta leder till 
förvirring bland eleverna i Annas klass, vilket reflekteras genom att en 
stor andel elever föredrar att ta reda på en andragradsfunktions ex-
trempunkts x-koordinat genom att felaktigt överföra nollproduktregeln 
för att ta reda på funktionens nollställen. Om delarna som ingår i en 
andragradsfunktion består av okända parametrar blir det ännu mer 
problematiskt för eleverna att urskilja dem (se uppgift 3.10 i Tabell 
6.16). Av avsnitt 6.6 framgår att om det i en uppgift samtidigt fram-
träder både en funktion och en ekvation leder det till att eleverna i 
mindre utsträckning klarar av att lösa en ekvation av typ III och IV. 

När en funktion representeras grafiskt, framställs funktionens ar-
gument i explicit form både av lärarna och läromedlet. I sådana fall 
finns elever i båda klasserna som förväxlar funktionens argument med 
funktionens värde för detta argument (se Tabell 6.14). Denna förväx-
ling kan förstås som att eleverna inte kan urskilja delarna som bildar 
en andragradsfunktion (argument och funktionens värde) för att där-
efter få en uppfattning om hur dessa delar relateras till varandra. 
Dessutom finns det elever som uppfattar funktionens argument som en 
punkts koordinater (se Tabell 6.14).  

Variationernas relation 
Den andra relationen som kunde identifieras och som jag kallar varia-
tionernas relation karakteriseras av de variationer som öppnas upp i 
vissa aspekter av innehållet i lärarnas och läromedlets framställning av 
lärandeobjekten och de variationer som visar sig i elevernas erfarande 
av dessa aspekter.  

I avsnitt 7.3.1 visar jag att det öppnas upp dimensioner av variation 
i de erbjudna lärandeobjekten på tre olika sätt. För det första öppnas 
för variation genom olika exempel som illustrerar samma aspekt. Där-
efter knyts dessa till ett lärandeobjekt. Denna variation kommer att 
kallas konvergent variation (se Figur 7.3 och 7.4 läromedel och 
Maria). En konvergent variation innebär att olika aspekter av lärande-
objektet riktas mot helheten i objektet för lärande, vilket innebär att 
dessa aspekter kan fokusera på objektens delar samt relationerna mel-
lan dessa delar och därefter på att skapa objektet i sin helhet. Det ver-
kar vara denna variation som leder till en positiv utveckling i elevens 
lärande. 
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För det andra presenteras lärandeobjektet i sin helhet och därefter 
varieras delarna som konstituerar detta objekt, utan att först urskilja 
delarna i fråga. Denna variation kommer att kallas divergent variation 
(se Figur 7.4, Anna). Presentationen i kapitel 6 och avsnitten 7.3.1 och 
7.3.2 indikerar att det kan vara denna variation som gör att eleverna 
fokuserar på att finna alternativa lösningar och idéer som inte är ma-
tematiskt korrekta. Att meningen av en aspekt varieras samtidigt utan 
att först urskilja denna aspekt verkar vara problematiskt för eleverna 
eftersom dessa meningar ofta refererar till andra matematiska objekt. 
Detta leder till att eleverna kopplar ihop meningen av ett matematiskt 
objekt med ett annat matematiskt objekt som ofta leder till att eleverna 
felaktigt överför ett objekts egenskaper till det andra objektet. Detta är 
fallet när eleverna i de två observerade klasserna använder sig av en 
funktion som en ekvation (se Figur 6.43). Dessutom finns elever som 
kan ta reda på en andragradsfunktions extrempunkts x-koordinat, men 
trots detta använder sig av en ekvation istället för en funktion för att ta 
reda på extrempunktens y-koordinat (se Tabell 6.17, 6.18, 6.19 och 
samtalet mellan Maria och Nils i avsnitt 6.6.3). Detta är en indikation 
på att det kan vara möjligt att denna variation gör att eleverna utveck-
lar förmågan att lösa andragradsekvationer genom att approximera 
lösningar, men samtidigt felaktigt överför specifika lösningsmetoder 
till generella fall (se Figur 6.48).  

För det tredje skapas det en divergent-konvergent variation som 
innebär att man samtidigt varierar meningen med olika aspekter av ett 
lärandeobjekt för att därefter konvergera dessa variationer till aspekter 
som avser ett annat lärandeobjekt (se Figur 7.5). Denna kombination 
av divergenta och konvergenta variationer leder till att trots att ett nytt 
lärandeobjekt framställs i klassrummet (andragradsfunktion) fokuseras 
det inte på vad som skiljer detta objekt från ett annat (andragradsek-
vation). Eftersom dessa två lärandeobjekt karakteriseras av att ha 
samma typ av algebraiskt uttryck som en väsentlig gemensam del, 
leder det till att läraren framställer en andragradsfunktion och vad som 
karakteriserar denna funktion med utgångspunkt i en andragradsekva-
tion. Detta leder till att man förstärker andragradsekvation som objekt 
för lärande och försvagar betydelsen av andragradsfunktion som ob-
jekt för lärande. Ett sådant mönster är starkare i Marias klass än i 
Annas klass och reflekteras i att eleverna i Marias klass har utvecklat 
förmågan att lösa olika typer av andragradsekvationer som förekom-
mer i olika sammanhang bättre än i Annas klass (se Tabell 6.9, 6.17 
och 6.18).  
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För det fjärde skapas det en särskild variation i Annas klass som till 
slut leder till en divergent variation (se Figur 7.5). Detta innebär att 
Anna först framställer meningen med en funktion, därefter varieras 
meningen i olika aspekter för att till slut dels relatera dessa meningar 
till begreppet funktion, dels till begreppet ekvation (se Figur 7.5). 
Dessa multipla variationer leder till en osäkerhet bland eleverna vilket 
kan konstateras i deras tillvägagångssätt när de löser olika uppgifter 
som knyts till geometri eller där funktioner förekommer (se Tabell 6.9 
och 6.16).  

Sättet på vilket variationer öppnas upp i det erbjudna lärandeob-
jektet verkar ha en direkt anknytning till meningen med de aspekter 
som erfars av eleverna (se avsnitt 6.4 och 6.6). Förhållandet mellan 
aspekterna som erbjuds och erfars i objekten för lärande visar att flera 
fokuserade aspekter i de erbjudna lärandeobjekten leder till mindre 
variation i elevernas erfarande av dem och tvärtom (se Figur 7.3 och 
7.6). Detta innebär att de fokuserade aspekterna och sättet på vilket 
dessa aspekter fokuseras gör det möjligt för eleverna att erfara me-
ningen av objekten för lärande eller att utveckla egna meningar som 
ofta avviker från de inom matematik gängse (se Figur 6.47 och 6.48). 
Sättet på vilket variationer öppnas upp kan möjligen ge en förklaring 
till varför så många elever uppfattar matematiken som svår.  

Resultaten i denna studie indikerar att divergenta, konvergenta och 
olika kombinationer av dessa variationer i de fokuserade aspekterna 
leder till att eleverna lär sig på olika sätt. Elevernas lärande förstås i 
denna studie, som tidigare har nämnts, som att erfara någonting på ett 
nytt sätt. I den bemärkelsen visar resultatet i min studie att det finns 
elever som har lärt sig att lösa en ekvation på ett nytt sätt i och med att 
en andragradsekvation av typ III och IV är ett annat sätt att lösa en 
ekvation på i jämförelse med en förstagradsekvation (se Tabell 6.9). 
Dessutom finns elever (se Tabell 6.15 och symmetrilinjen i avsnitt 
6.6) som har lärt sig nya egenskaper som karakteriserar en funktion, 
nämligen symmetrilinje och extrempunkt, i jämförelse med de egen-
skaper som karakteriserar en förstagradsfunktion. När det gäller att 
lösa andragradsekvationer har fler elever i Marias klass än i Annas 
klass lärt sig hur man löser dessa ekvationer. Denna skillnad beror på 
hur eleverna under kursens gång har utvecklat förmågan att urskilja 
delarna som bildar en ekvation och formel (4) samt hur dessa delar 
relateras till varandra och till två helheter, nämligen en andragradsek-
vation och formel (4) eller nollproduktregeln. När det gäller en andra-
gradsfunktion finns det elever i båda klasserna som utvecklar sin för-
trogenhet med att lösa andragradsekvationer och detta framgår av att 
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de övergår från en andragradsfunktion till en andragradsekvation för 
att besvara olika frågor som avser en andragradsfunktions extrem-
punkt. Trots detta sker denna utveckling på olika sätt i de två observe-
rade klasserna, såsom framgår av följande figur:   

    
f   ormel   (4)   

    

e   kvation   
 
  f   unktion   

 
  

f   ormel   (4)   
    

e kvation  f   unktion   
 
   

 Figur 7.11. Elever i Marias klass                 Elever i Annas klass 

I Marias klass utvecklar eleverna en starkare relation mellan formel 
(4) och en andragradsekvation (se Tabell 6.10) och mellan formel (4) 
och en andragradsfunktion (se Tabell 6.17 och 6.18), men en svagare 
relation mellan en funktion och en ekvation (se t.ex. Figur 6.45 och 
Tabell 6.13, 6.14 och 6.16). I Annas klass utvecklar eleverna däremot 
en svagare relation mellan en formel, en ekvation och en funktion. Att 
relationen mellan en funktion och en ekvation är svag i båda klasserna 
beror på det faktum att eleverna inte klart kan skilja en funktion från 
en ekvation (se Figur 6.43), det vill säga att de utför olika förenk-
lingar, som är tillåtna för en ekvation, i en given funktion vilket leder 
till att de förändrar funktionens struktur. Dessutom använder sig ele-
verna av en ekvation för att få reda på en andragradsfunktions extrem-
punkts y-koordinat. 

7.4 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Forskare som har studerat lärandet i matematik ur ett variationsteore-
tiskt perspektiv (se t.ex. Emanuelsson, 2001; Runesson, 1999, 2002, 
2006; Runesson & Mok, 2004) har i sina studier visat att det finns 
skillnader mellan vilka aspekter man fokuserar på i undervisningen i 
olika klassrum och att dessa fokuserade aspekter öppnar olika möjlig-
heter för eleverna att lära sig. I min studie bekräftas detta resultat. 
Genom att analysera de erfarna och de erbjudna objekten för lärande 
med utgångspunkt i att förstå relationen mellan de aspekter som er-
bjuds i klassrummet och de aspekter som är kritiska i elevernas 
lärande kunde jag identifiera vilka mönster av variation som öppnas 
upp i klassrummet. Dessutom kunde jag identifiera huruvida dessa 



 295 

variationer berör kritiska aspekter i elevernas lärande eller inte. Sättet 
på vilket dessa dimensioner av variation fokuserar på lärandeobjekten 
kan göra det möjligt att göra generaliseringar inom och mellan läran-
deobjekten (se t.ex. Figur 7.3 och 7.5).  

Runesson (1999) visar olika sätt att framställa variation i ett objekt 
för lärande, nämligen att variera en aspekt (talen i hennes studie) och 
behålla samma metod, att låta uppgiften vara konstant och variera 
metoden, olika sätt att uttrycka samma sak eller kontrastering. I min 
studie identifieras att dessa variationer öppnas upp i klassrummet som 
en konvergent, divergent och samtidigt som en kombination av dessa 
variationer. Sättet på vilket variationerna öppnas upp påverkar vad 
som är möjligt för eleverna att lära sig (se avsnitt 7.3).  

I studier där relationen mellan det som erbjuds och det som erfars i 
klassrummet studeras (se t.ex. Runesson, 2006), är utgångspunkten att 
lärare tillsammans med forskare planerar och utvärderar undervis-
ningen utifrån elevernas förståelse och uppfattningar av olika begrepp. 
I de lektioner som beskrivs av Runesson (2006) skapas dimensioner 
av variation med utgångspunkt i en identifierad kritisk aspekt i elever-
nas lärande. Detta innebär att eleverna erbjuds en divergent variation. 
Kanske är det detta som är förklaringen till att Runesson (2006) i sin 
studie drar slutsatsen att ”i det andra exemplet […] föreföll samtidig-
heten i variation av aspekter inte att underlätta för eleverna att lära sig 
att skilja mellan likhet och olikhet” (s. 83).  

Forskare som har studerat elevernas svårigheter med utgångspunkt 
i process–objekt-perspektivet har kunnat konstatera att det är nödvän-
digt att eleverna utvecklar multipla tolkningar av algebraiska uttryck 
och av likhetstecknet (se t.ex. Herscovics & Linchevski, 1994; Kieran, 
1989, 1992; Linchevski & Livneh, 1999; Tall & Thomas, 1991). 
Dessa studier visar dock inte vad som krävs för att en sådan utveck-
ling i elevernas lärande ska ske.  

Resultaten i min studie ger indikationer att det är den konvergenta 
variationen som leder till att eleverna utvecklar sitt lärande. Genom att 
fokusera på vissa aspekter av objektet för lärande och skapa konver-
genta variationer är det möjligt för eleverna att uppfatta skillnaden 
mellan olika tolkningar och de kan därefter fokusera på den tolkning 
som är adekvat i en viss kontext. Dessa variationer leder dessutom till 
att eleverna gör generaliseringar avseende algebraiska uttryck och 
funktioner med utgångspunkt i specifika fall. Dessa generaliseringar 
kvarstår över tid, trots att man arbetar med nya lärandeobjekt.  

Generaliseringsprocessen i matematik har studerats ur olika per-
spektiv (se kapitel 3). Resultaten visar att denna process äger rum från 
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det specifika till det generella och att användningen av symboler är 
avgörande (Brizuela m.fl., 2003; Davydov, 1975; Schliemann m.fl., 
2001). Dessutom visar forskare att den mest användbara formen av 
generalisering kan nås genom att välja ett exempel i vilket vissa 
mönster betonas, medan andra ignoreras (Lobatos m.fl., 2003; Mason, 
1993, 1996; Radford, 2004, 2006) och att eleverna i denna process 
använder en visuell representation istället för eller som komplement 
till den numeriska representationen för att se en formels struktur 
(Driscoll, 1999). Dessutom visar studierna att det finns elever som inte 
fokuserar på den invarianta relationen när de gör generaliseringar. Om 
elevernas uppmärksamhet i undervisningen riktas mot invarianta rela-
tioner är det möjligt för exempelvis 9-10-åringar att förstå abstrakta 
begrepp som funktioner och ekvationer (Brizuela m.fl., 2003; 
Schliemann m.fl., 2001).  

Till skillnad från denna forskning indikerar mina resultat att invari-
anta relationer mellan exempelvis en andragradsekvation och formel 
(4) uppfattas av eleverna mot bakgrund av en variation i vissa aspek-
ter. Det är inte tillräckligt att enbart fokusera på vissa aspekter (se 
Annas framställning av andragradsekvationer) utan en konvergent 
variation behöver skapas i dessa aspekter. Det är dessa variationer 
som gör det möjligt att urskilja vad som är invariant. Genom att ele-
verna erfar dessa variationer är det möjligt för dem att göra generalise-
ringar (se elevernas resultat i Marias klass, Tabell 6.10). Om de er-
bjudna variationerna är divergenta, öppnas variationer i elevernas 
uppfattningar där flera inte är förenliga med de matematiskt korrekta 
(se även Vygovski, 1934/2000).  

Dörfler (1991) hävdar att det i en undervisningssituation är pro-
blematiskt att identifiera vilka egenskaper som är relevanta att foku-
sera på. Flera forskare har ur olika perspektiv studerat var elevernas 
svårigheter, kognitiva eller epistemologiska hinder, ligger i lärandet av 
algebra och funktionslära. Några resultat av denna forskning lyfter 
fram elevernas användning av symboler (Küchemann, 1981; Ursini & 
Trigueros, 1997; Usiskin, 1988; Wagner, 1981), ”symbol sense” (se 
t.ex. Arcavi, 1994; Esty, 1992; Hooglands, 1995; Sierpinska, 1992; 
Zorn, 2002), ”structure sense” (Hoch & Dreyfus, 2004; Linchevski & 
Livneh, 1999; Sfard & Linchevski, 1994), algebraiskt resonemang 
(Blanton & Kaput, 1995, 1999, 2003, 2005), likhetstecknets dualism 
(Behr, Erlwanger & Nichols, 1980; Kaput, 1979; Kieran, 1981), ekvi-
valensen mellan två algebraiska uttryck av första graden (Herscovics 
& Linchevski, 1994; Thomas, 1995), övergången från process till 
objekt eller tvärtom i lärandet av funktionsbegreppet (Breidenbach 
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m.fl., 1992; Moschkovich m.fl., 1993; Schwartz & Yerushalmy, 1992; 
Slavit, 1997), kognitiva gap som existerar mellan aritmetik och alge-
bra (se t.ex. Bednarz, Radford, Janvier & Lepage, 1992; Herscovics & 
Linchevski, 1994) och likhetstecknet som hinder för att urskilja den 
algebraiska representationen av en funktion från en ekvation (Carlson, 
1998; 2007).  

Även i min studie kan man se symbolernas avgörande betydelse för 
elevernas lärande av att lösa en andragradsekvation och att använda 
sig av en andragradsfunktion. Trots detta visar mina resultat till skill-
nad från tidigare studier att det inte är symbolen i sig som är proble-
matisk för eleverna, utan hur dessa symboler relateras till varandra 
och till helheten i ekvationer och funktioner. Skillnaden mellan de 
identifierade kritiska aspekterna i min studie och resultaten från tidi-
gare forskning är att det är betydelsen hos parametrar, den obekanta 
storheten i en ekvation och funktionens argument som ändras flera 
gånger när läraren presenterar innehållet i klassrummet och när ele-
verna löser olika uppgifter. Dessa aspekter identifierades genom att 
samtidigt analysera vad som erbjuds och vad eleverna synes erfara, till 
skillnad från tidigare forskning som enbart har analyserat vad eleverna 
kan gällande algebra och funktionslära.  

Det finns forskare (Bergqvist m.fl., 2004; Lithner, 1999, 2000, 
2003, 2006) som har studerat svenska elevers lärandesvårigheter i 
matematik, speciellt kopplat till problemlösning och matematiska 
resonemang. Ett resultat från denna forskning är att eleverna i stort 
sett använder sig av ett algoritmiskt resonemang som leder till en 
minskad risk att göra fel beräkningar. Resultaten i min studie visar att 
förmågan att tänka algoritmiskt utvecklas genom undervisning. För-
utom detta är den algoritmiska förmågan starkt kopplad till hur ele-
verna uppfattar relationen mellan en formel, en ekvation och en funk-
tion och inte enbart till att minska andelen fel vid numeriska beräk-
ningar. 

Det finns också en del forskning som har studerat vad undervis-
ningen bör fokusera på för att förbättra elevernas lärande av algebra 
och funktionslära. Carlson (1998) kommer i sin studie fram till att 
eleverna har svårt att skilja den algebraiska representationen av en 
funktion från en ekvation, men att de kan komma över denna svårighet 
genom att tänka att det algebraiska uttrycket som bildar en ekvation 
tillhör funktionens värdemängd (det som kommer ut) samt att proces-
sen att lösa en ekvation är att finna värdena i funktionens definitions-
mängd (det som kommer in). Blanton och Kaput (2003, 2005) visar att 
lärarens framställning av innehållet, genom att pendla mellan spontant 
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och planerat algebraiskt resonemang, ger eleverna möjlighet att med 
hjälp av generaliseringar se de relationer och den struktur som fram-
träder i behandlingen av funktionens tillordningsregel och algebraiska 
uttryck. Slavit (1997) hävdar att det i övergången mellan process och 
objekt bör fokuseras på användningen av olika representationer för en 
funktion i vilka funktionens egenskaper lyfts fram. Moschkovich m.fl. 
(1993) visar att eleverna ser sambandet mellan variablerna x och y 
som ingår i en funktions representation, det vill säga funktionens pro-
cessaspekt, genom att använda en funktion som representeras alge-
braiskt, grafiskt och med hjälp av en värdetabell. 

I denna studie demonstreras att det inte blir lättare för eleverna att 
uppfatta skillnaden mellan en funktion och en ekvation genom att 
enbart använda olika representationer av en funktion och att fokusera 
på att y och/eller f(x) i den grafiska representationen av en funktion 
tillhör funktionens värdemängd och att x tillhör funktionens defini-
tionsmängd. Det förefaller vara framträdandet av funktionens argu-
ment i explicit eller implicit form som avgör om läraren i sin fram-
ställning av lärandeobjekten och elever i sitt erfarande av dem skiljer 
eller inte skiljer en funktion från en ekvation. Flera studier som är 
genomförda ur ett variationsteoretiskt perspektiv (se t.ex. 
Emanuelsson, 2001; Marton m.fl., 2004; Runesson, 1999, 2002, 2006; 
Runesson & Mok, 2004) har visat att de mönster av variation som 
konstitueras i undervisningen återspeglas i det som eleverna faktiskt 
lär sig. I enighet med denna forskning visar resultatet i min studie att 
det erbjudna innehållet i klassrummet i högsta grad återspeglas i vad 
eleverna lär sig (se Marias framställning av andragradsekvation och 
andragradsfunktion och elevernas lärande av detta). 

7.5 Väckta frågor inför fortsatt forskning och praktik 

Nya frågor som skulle vara intressanta att undersöka närmare har ge-
nererats under resans gång. Ju djupare forskningsprocessen förde mig 
in i problematiken om möjligheterna att med hjälp av undervisningen 
utveckla elevernas lärande, desto fler idéer om vilken fortsatt forsk-
ning som skulle behövas för att ytterliggare klargöra näraliggande 
frågor dök upp.  

En fråga som gjorde sig gällande under analysarbetet handlar om 
hur man kan identifiera vilka de kritiska aspekterna i elevernas lärande 
är och vad som räknas som kritisk aspekt. Eftersom undervisningen 
kan bidra till att utveckla elevernas lärande i dessa aspekter är behovet 
av att finna en modell som beskriver elevernas utveckling av matema-



 299 

tiska begrepp stor i det vardagliga arbetet i skolan. Att identifiera vad 
som är kritiskt i elevernas lärande utifrån ett prov eller från de frågor 
eleverna ställer är en möjlighet. De konventionella metoderna (poäng-
sättning) för att identifiera dessa aspekter räcker inte till. Här finns 
därför ett stort behov av andra analysmetoder. Det finns också behov 
av några andra möjligheter att beskriva eller ”mäta” kritiska aspekter 
på, som kan göra det möjligt att jämföra olika material med varandra. 
Vilka kriterier kan man använda för att göra en sådan analys av skrift-
liga prov? En rimlig tanke är att vända blicken mot den matematikdi-
daktiska forskning som bedrivs i Frankrike. Balacheff (1994) har ut-
vecklat ett mätsystem med vilket både elevernas beräkningsstrategier 
och kunskapsutvecklingen inom olika matematiska områden kan 
identifieras. Kan detta system utvecklas för att identifiera kritiska 
aspekter i elevernas lärande?  

Det visar sig att lärarna under lektionerna gjorde mycket få eller 
inga hänvisningar till de identifierade fel som eleverna uppvisar i sina 
lösningar. Förutom detta etablerar man genom undervisningen en me-
kanisk provräkning eller ett slags provisoriskt fel-lexikon där varje 
fels innebörd kopplas till bestämda övningar som eleverna ska utföra 
individuellt vilket dels leder till att elevernas arbetsbörda ökar, dels till 
att elevernas svårigheter ofta kvarstår. På vilket sätt kan de identifie-
rade kritiska aspekterna användas i undervisning av en enskild lärare 
för att bidra till en positiv förändring i elevernas lärande? Är det möj-
ligt att på detta sätt öka elevernas motivation? 

En annan fråga är vilka aspekter man ska fokusera på i undervis-
ningen för att utveckla elevernas förmåga att göra generaliseringar. Är 
det viktigaste i elevernas lärande att skapa variationer på ett visst sätt 
eller vad de skapade variationerna inriktas på? Forskare (Artigue, 
1996; Graham & Thomas, 2000; Herscovics & Linchevski, 1994) har 
visat att det är svårt för eleverna att se ekvivalensen mellan två alge-
braiska uttryck. Att lösa en andragradsekvation av typ IV, det vill säga 
ax2 + bx + c = 0 med x som obekant storhet, kräver att eleverna ska 
skriva en rad ekvivalenta andragradsekvationer för att komma fram till 
en andragradsekvation av typ III, det vill säga x2 + px + q = 0 med p 
och q reella tal, och därefter använda formel (4), det vill säga 

q
pp

x −






±−=
2

2,1 22
. Om läraren, så som vi kunde se i kapitel 6, 

strävar efter att utveckla elevernas förmåga att lösa olika andragrads-
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ekvationer är frågan varför formel 
a

acbb
x

2

42

2,1
−±−=  (2) inte 

används för att direkt lösa en andragradsekvation av typ IV? Detta kan 
även leda till att underlätta identifieringen av en andragradsfunktions 
extrempunkt för eleverna. Varför behandlas i kurs B en andragrads-
funktions extrempunkt när meningen med dessa punkter bättre kan 
förstås genom att använda sig av derivatan? Kunde det vara möjligt att 
införa begreppet derivata redan i kurs B? 

Denna studies resultat kan bidra till att länka forskning och praktik 
i och med att den kan vara en utgångspunkt för ökad medvetenhet 
kring vikten av att man som lärare i en konkret undervisningssituation 
är uppmärksam på vad som är kritiskt i elevernas lärande och därefter 
öppnar upp för dimensioner av variation mot dessa aspekter och inte 
från dessa aspekter. När det gäller algebra och funktionslära visar 
studien tydliga tecken på att det är väsentligt att utveckla elevernas 
förmåga att urskilja tre begrepp, nämligen parametrar, obekanta och 
argument. Det är förståelsen av dessa begrepp som ligger till grund för 
hur eleverna uppfattar relationen mellan en formel, en ekvation och en 
funktion. 
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Summary 

Mathematical knowledge is seen as an important requirement to de-
velop society and sometimes, it is the target of political speeches. 
Despite the increased interest in people with deeper mathematical 
knowledge, there is a constant stream of new articles from the techni-
cal universities that newly enrolled students have an unsatisfactory 
knowledge of mathematics. The students’ failures in mathematics 
certainly have many causes, and one of the more important ones is 
their difficulties with algebra and functions. Algebra and functions are 
parts of mathematics and their history shows that they, in some form 
or other have been taught explicitly for, respectively, some 1000 and 
500 years, and implicitly for perhaps 3000 years. Algebra and func-
tions are about the study of pattern and structure, the logical analysis, 
and calculation with patterns and structures. More important is the 
way algebra and functions deal with and define concepts, by combin-
ing them into mathematical structures. These structures, or patterns, 
show the relations between concepts and their structural behaviour.  

Despite the fact that algebra and functions are treated as mathe-
matical components in the actual curriculum (Lpf 94) in Sweden, we 
can read in several articles (see e.g. Högskoleverket, 1999; Pettersson, 
2003, 2005; Thunberg & Filipsson, 2005) that the newly enrolled stu-
dents of technical universities have unsatisfactory knowledge in 
mathematics from the late 1994 till the present. Teaching and learning 
algebra and functions are central issues in the main research question, 
in spite of the fact that our knowledge of the way in which the content 
is handled in the classroom and the way in which certain learning 
strategies are used, are limited (see e.g. Löwing, 2004; Runesson, 
1999). There is a need for scientific studies related to the intended 
curriculum.  

Aim 
The aim of this thesis is to analyse, understand and explain the rela-
tion between the handled and learned content, which consist of 
second-degree equations and quadratic functions, within classroom 
practice. This means that content is the research object and not the 
teachers’ conceptions or knowledge of, or about this content. This 
restriction implies that the handled and learned contents are central in 
this study and will be analysed from different perspectives. 
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Background  
Mathematical teaching and learning have been the focus for research-
ers with different purposes and from different theoretical perspectives 
(see e.g. Bishop, Clements, Keitel, Kilpatrick & Laborde, 1996; 
Grouws, 1992; Sierpinska & Kilpatrick, 1998). Research about the 
mathematical concepts equation and function, generalisation, alge-
braic reasoning, epistemological obstacles and the handled content in 
the classroom are of particular interest for this thesis.  

Sfard (1991) developed a theoretical perspective called process–
object-perspective from which to analyse the role of mathematical 
concepts in mathematical thinking. A common starting point of this 
perspective is the notion that mathematical concepts usually have two 
sides: an operational side, which concerns the process aspect and the 
actions, and a structural side, which stresses the static object character. 
In short, the concept can be considered as both a process and an ob-
ject. Many studies (see e.g.  Herscovics & Linchevski, 1994; Kieran, 
1989, 1992; Linchevski & Livneh, 1999; Moschkovich, Schoenfeld & 
Arcavi, 1993; Sfard & Linchevski, 1994; Slavit, 1997) have been car-
ried out with the aim of investigating the students’ understanding of 
algebra and functions. Some important research findings is the dual 
meaning of the equals sign (see e.g. Sfard & Linchevski, 1994), 
equivalent expressions (see e.g. Herscovics & Linchevski, 1994; Sfard 
& Linchevski, 1994 ) and the interpretation of functions (see e.g. 
Moschkovich, Schoenfeld & Arcavi, 1993; Slavit, 1997). Based on 
this perspective, the algebraic representation of a function may be 
interpreted in two ways: operationally, as a concise description of 
some computation, or structurally. Slavit (1997) presented an alterna-
tive route for this perspective. He argued that students through ex-
periences with various examples of functions and by noticing their 
properties could conceive functions as objects either possessing or not 
possessing these properties. 

The importance of generalisation for the teaching of algebra has 
been studied from different theoretical perspectives. Davydov’s 
(1975) application of socio-cultural approaches to learning suggests 
that the general and abstract come before the specific and particular 
and the particular is made visible through the general. From a cogni-
tive model, generalisation is considered a psychological process that 
takes place individually, but may be mediated socially (see e.g. 
Driscoll, 1999; Dörfler, 1991; Mason, 1993, 1996). A number of re-
search studies have shown that the interpretation of algebraic expres-
sions, particularly of letters used in the algebraic code, is not an easy 
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matter for many students (see Küchemann, 1981; Ursini & Trigueros, 
1997; Usiskin, 1988; Wagner, 1981). The ambiguity of the use of 
symbols in algebra and functions also represents a difficult challenge 
for students to fulfil. Other researchers focus on the concept of symbol 
sense (see e.g. Arcavi, 1994; Zorn, 2002) and algebraic structure 
(Esty, 1992; Hoch & Dreyfus, 2004; Linchevski & Livneh, 1999; 
Sfard & Linchevski, 1994). Esty (1992) considers the grammatical 
structure of algebraic statements, Arcavi (1994), Linchevski and 
Livneh (1999) draw analogies to numerical structures and Sfard and 
Linchevski (1994) are concerned with hierarchies. Hoch and Dreyfus 
(2004) assert that the term ‘structure sense’ is used in the field of 
mathematics education to cover various meanings.  

Blanton and Kaput (2005) investigate in what ways and to what 
extent the teacher is able to build a classroom that supports the devel-
opment of students’ algebraic reasoning skills. They consider alge-
braic reasoning a process in which students generalise mathematical 
ideas from a set of particular instances, establish those generalisations 
through the discourse of argumentation and express them in increas-
ingly formal ways. The study indicates that the teacher was able to 
integrate algebraic reasoning into instruction in planned and spontane-
ous ways that led to positive shifts in the students’ algebraic reasoning 
skills. In Sweden, researchers (e.g. Bergqvist, 2006; Bergqvist, 
Lithner & Sumpter, 2004; Lithner, 1999, 2000, 2003, 2006) are fo-
cused on studying different types of mathematical reasoning. Mathe-
matical reasoning is defined by Lithner (2003) as the line of thought, 
the way of thinking, adopted to produce assertions and reach conclu-
sions. The main result of this research is the identification of different 
kinds of reasoning. One of them is algorithmic reasoning that is a set 
of rules that if followed will solve a particular task type (Lithner, 
2006). One example of this reasoning is the standard algorithm for 
solving quadratic equations.  

The theory of epistemological obstacles, first introduced by 
Bachelard (1938), proposes an approach complementary to cognitive 
evolution. Herscovics (1989) interprets the term ‘epistemological ob-
stacles’, obstacles in the conceptual development of an individual 
student, as cognitive obstacles. He pointed out that the arguments of-
fered to explain the extensive rate of failure in high school algebra 
may be summarised in three points: (1) students’ failure as a result of 
inadequate teaching, (2) obstacles of an epistemological nature and (3) 
obstacles associated with the learner’s process of accommodation (in 
Piaget’s sense). Several studies on students learning of algebra report 
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a number of general and frequent obstacles. These obstacles refer to 
the student’s movement from arithmetic to algebra and in particular 
the cognitive gap that exists between the two (see e.g. Bednarz, 
Radford, Janvier & Lepage, 1992; Herscovics & Linchevski, 1994). 
Other cognitive obstacles refer to the equivalent expression (see Sfard 
& Linchevski, 1994) or the fact that the students mix up the terms in 
an algebraic expression (Linchevski & Herscovics, 1996). Several 
studies point out that it is hard for students to solve a first-degree 
equation and the reason is the movement from formal to informal (see 
Herscovics & Linchevski, 1994). Another identified obstacle is the 
students’ difficulty with arithmetic, which appears to be an obstacle to 
generalise algebra (Orton, 1999).  

This study is different from the above presented research in that the 
focus is the handled content in the classroom and the students’ learn-
ing of it. Runesson (1999) describes different ways in which teachers 
handle the content when they teach fractions and percentages. The 
object of research in her study is variation. By using certain concepts 
grounded in phenomenographic research on learning, she identified 
that teachers focus on certain aspects of the content and leave other 
aspects unfocused. She also identified that the teachers use different 
variations in order to make the students discern critical aspects of the 
content. This implies that the students have possibilities to experience 
and learn different meanings of fractions and percentages. 
Emanuelsson (2001) focuses on how teachers can learn about their 
students’ learning in mathematics and science. The results show that 
the teachers have small possibilities of making distinctions within the 
conceptual zone. He identified that in mathematics, the teachers 
mainly open up possibilities to learn if their students remember facts 
and procedures. The most important finding of the study is that in 
order to make distinctions in relation to other persons’ ways of under-
standing a concept, this concept must be kept invariant and acts of 
knowing must be allowed to vary in relation to the invariant object of 
knowing. Marton, Runesson and Tsui (2004) identify certain patterns 
of variation: contrast, generalisation, separation and fusion.  

Theoretical framework 
The theoretical perspective in this study is the variation theory as it is 
described by Marton and Booth (1997), Bowden and Marton (1998) 
and Marton, Runesson and Tsui (2004). The theory takes the object of 
learning as the point of departure and claims that the way in which the 
object of learning is experienced by learners depends on which aspects 
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of the object of learning are being focused on and discerned as critical.  
Marton and Booth (1997) describe learning as a way of experienc-

ing or coming to experience the world in a certain way, and different 
ways of experiencing will lead to different learning outcomes. If 
learning is experiencing the world in a certain way, and bringing about 
learning is helping students to experience the world in a certain way, 
or in a different way, then, what the teacher wishes the students to ex-
perience and how this experience is structured and represented is very 
important. The concept of experience has guided the analysis of 
teaching and learning in this study. The analysis of the empirical data 
had the point of departure that to experience something is to discern 
parts and the whole, aspects and relations. To experience something is 
to experience a meaning and a structure and these two mutually con-
stitute each other. So neither structure nor meaning can be said to 
precede or succeed the other. In structuring an experience, it is im-
portant for the teacher to be able to focus the students’ attention on the 
critical aspects of that experience, which distinguish it from any other 
experience, and to make them understand the relationship between 
these critical aspects. A critical aspect is an aspect to make learning 
possible. In this study, to investigate the learning that occurs in the 
classroom, I first analysed how learners experience the object of 
learning, and second, I focused on investigating the opportunities that 
are afforded to the students to experience the object of learning. 

A certain way of experiencing could be characterised in terms of 
the aspects that are discerned simultaneously. These aspects can be 
discerned only by experiencing variations in the dimensions corre-
sponding to them. Learning something in a certain way requires that 
the students experience certain patterns of variation. Learning can be 
studied from three perspectives, namely the intended, enacted and 
lived object of learning. The intended object of learning is what the 
teacher is striving for. The enacted object of learning is what appears 
in the classroom and it is constituted jointly by the teacher and the 
students. This is what it is possible for the student to experience and 
learn in a specific setting from the point of view of what is intended to 
be learned. The way in which students experience the object of learn-
ing is the lived object of learning. 

In analysing the students’ learning, two considerations are impor-
tant: first, the aspects on which the object of learning was focused, and 
second the aspects that are discerned by the students and the critical 
aspects. The critical aspects define that something can be seen in a 
certain way or in different ways and must be found empirically for 
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each specific object of learning. The only way to discern the critical 
aspects is to experience how they can vary, either at the same point in 
time, or by remembering earlier related experiences. In this study, it 
was therefore important to analyse what is varying and what is invari-
ant in a learning situation.  

Method and collection of data 
The study was performed in an upper secondary school in Sweden 
during the spring term 2003. During this period, the teachers’ teaching 
of the same course in mathematics was observed, namely Course B, 
and the students’ learning. In both classes, the same textbook was 
used. Students and teachers were selected from the Natural Science 
Programme. A total of 45 students (25 males, 20 females) and two 
teachers (Anna and Maria) took part in the study.  

In this study, a combination of methods for data was used. More 
specifically, the mathematics course B started at week 4 (January) and 
ended at week 23 (June). During this period, 36 consecutive lessons in 
each class (108 hours), eight individual sessions, eight interviews and 
sequences where the teachers and the researcher looked at some video 
sequences together, were video-taped. Also, the teacher’s planning of 
the course contents, the researcher’s field notes and the four tests 
written by the students are included in the data collected. The first test 
took place in week 4, the second in week 9, and the third test in week 
17. The students wrote the final test week 22. This is specified be-
cause the test periods had an important influence on the way in which 
the teachers constructed the intended object of learning.  

The data were collected in 10 steps. The students took a diagnostic 
test after they had studied the Mathematics A (Step 1). The researcher 
followed the lessons of the classes in Course B, video-taped them and 
made notes after each lesson (Step 2). The students took two tests 
during Course B with the teacher and a diagnostic test after they had 
studied Mathematics B (Steps 3-5). On the basis of the test results and 
the students’ willingness to participate, eight students (four students in 
each class) were selected (in co-operation with the teachers) for an 
individual session, a post-test (contained tasks dealing with concepts 
that the students needed to develop further) and an interview (Steps 
6-9). The teachers who took part in the study analysed the answers 
from four students and concluded what each student could improve in 
her or his knowledge, analysed the reasons for the unsatisfactory un-
derstanding of the student, described a lesson plan for the individual 
session that was needed to help the student and chose the aids and 
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tools needed to assist the student. The teachers and researcher looked 
at the video sequences together and discussed them (Step 10). 

Since both teachers taught the same contents and used the same 
textbook, it was possible to identify and describe differences between 
the teachers’ teaching in relationship to the contents they had taught 
about. Before, after and during the observed lessons, all pupils wrote 
four tests. Since the students solved the same exercises in different 
tests, it was possible to identify and describe differences in their ex-
perienced contents.  

Results 
The concepts equation and function that are worked with during the 
observed lessons are characterised as being of a scientific character. 
The created context in the classroom is important for the way in which 
the content is handled (see also Marton & Booth, 1997). In one class, 
the students become acquainted with the new contents through discus-
sions taking place in the whole class and thereafter they work indi-
vidually with some exercises related to the introduced contents. These 
discussions make it possible for the students to discern dimensions in 
certain ways, which gives the students’ individual work meaning. In 
the second class, however, the students become heavily acquainted 
with the new contents through textbooks and individual work with 
some exercises. Despite the fact that these concepts are discussed in 
the whole class afterwards, the students’ work is not followed up in 
these discussions. During these moments, the contents are generally 
presented by checking if the students remember various mathematical 
terms. The created learning situations in the classrooms start the 
learning process, but to attain learning, some aspects in the handled 
contents must be focused on. The results that relate to the focused as-
pects and the ways in which they are done are presented below.  

The starting point for the objects of learning (second-degree equa-
tions and quadratic functions) is a second-degree expression, that is an 
expression of type ax2 + bx + c, with a ≠ 0, where a, b and c are pa-
rameters and x is a variable. If a second-degree expression equals cer-
tain numbers, a second-degree equation occurs, that is ax2 + bx + c = d 
with a ≠ 0, a, b, c and d parameters and x as unknown quantity. In this 
equation, the parameters and x relate to each other in the same way as 
in a second-degree expression. The difference is that x changes 
meaning from a variable to an unknown quantity. Furthermore, the 
parts are related to the whole (the equation) through use of the equal 
sign. In the second-degree equation ax2 + bx + c = d with x as un-
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known quantity, the parameters can adopt different values and may 
thus generate different types of second-degree equations. If a second-
degree expression represents a function, that is f(x) = ax2 + bx + c 
where x is the argument of the function (independent variable), pa-
rameters and arguments are related to each other in the same way as in 
a second-degree expression and they constitute the parts of the func-
tion. The parts relate to the function as a whole through the fact that 
f(x) belongs to the codomain of a function, while the argument x be-
longs to its domain. If a second-degree expression equals f(x), it 
means a function where x is pointed out as argument (independent 
variable) and f(x) as the value of the function. If the same expression 
is instead marked with y, the meaning of the expression can be either 
an equation or a function. When analysing what happened in the class-
rooms when the students and the teacher were working with the con-
tent referring to second-degree equations and quadratic functions, the 
researcher could identify two relations between the handled and the 
learned content.  

The first relation refers to the opportunities that the students ex-
perience through the objects of learning and is called the aspects rela-
tion. In respect to this, the researcher analyses the aspects that were 
focused on by the teachers in both classes, and the aspects that stu-
dents focused on when they solved several exercises. The result shows 
the crucial importance of the symbols for the students learning of 
solving second-degree equations and using quadratic functions. Unlike 
earlier studies (see e.g. Küchemann, 1981; Ursini & Trigueros, 1997; 
Usiskin, 1988; Wagner, 1981), the results of this study show that the 
symbols themselves are not problematic for the students, but how 
these symbols relate to each other and to the whole in equations and 
functions. The difference between the identified critical aspects in this 
study and the results from earlier research (see e.g. Behr, Erlwanger & 
Nichols, 1980; Carlson, 1998; 2007; Herscovics & Linchevski, 1994) 
is that the meaning with parameters, the unknown quantity in an 
equation and the argument of the function change several times when 
the teacher presents the contents in the classroom and when the stu-
dents solve different exercises. I could identify that the parameter is 
experienced as general numbers, as variables and as known numbers. 
Another aspect focused on in the experiencing of a second-degree 
equation is the unknown quantity x. This quantity can appear in a 
second-degree equation in explicit form as x or in implicit form as, for 
example, the product between two factors. I could also identify that 
the unknown quantity x is handled by the teachers and in the text-
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books as invariant and as varying. The unknown quantity x is handled 

as invariant when the formula q
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solve a second-degree equation. The unknown quantity is thereafter 
used as varying through different algebraic rewritings based on com-
pleting the square or factorising a second-degree equation whose con-
stant term is zero. The argument of the function changes meaning 
several times in the teachers’ presentation of the contents depending 
on whether the argument of the function is known (1), if the value of 
the function is known (2) or if one wants to identify the argument of a 
second-degree function with the help of its properties (3). In the first 
situation (1), the argument is presented as a known number with 
which different operations are carried out. In the second situation (2), 
the argument is presented as an unknown quantity since it can be 
identified through solving an equation. This is the situation that links a 
function with an equation. In the third situation (3), the argument is 
presented as a variable since the properties of a second-degree func-
tion depend on the parameters a, b and c which constitute this func-
tion. In all these cases, the arguments of the function should relate to 
its domain (is represented on the x-axis) and the value of the function 
to its codomain (is represented on the y-axis).  

The second relation refers to the ways in which the dimensions of 
variations are constituted in the handled and the learned contents. This 
relation is called variation relation. Two kinds of patterns of variation 
were identified: convergent and divergent variation. Some combina-
tions could also be identified between these patterns, namely diver-
gent-convergent and convergent-divergent-divergent variations. The 
result of this study indicates that the convergent variation leads the 
students to improve their learning. By focusing on some aspects of the 
object of learning and create convergent variations, it is possible for 
the students to understand the difference between different interpreta-
tions of the aspects that constitute one object of learning and thereafter 
focus on the interpretation that fits into a certain context. Furthermore, 
this variation leads to the students making generalisations regarding 
algebraic expressions and functions with the starting point in specific 
cases. Despite working with new objects of learning, these generalisa-
tions remain over time. A divergent variation leads to the space of 
learning being widened because this variation challenges the students 
to consider a number of interpretations of the object of learning. This 
variation also leads the students to shift their focus of attention from 



 310 

one object of learning (function), to another (equation). A divergent 
variation widens the space in which the students can explore various 
possible interpretations of the aspects that constitute the object of 
learning and this leads to formulating an approximate solution to an 
exercise. It also has the detrimental effect of encouraging students to 
guess and to try to produce a solution that will meet the teacher’s ap-
proach. This kind of variation restricts what counts as an acceptable 
answer in mathematics. 

The results of this study also indicate that the invariant relation 
between, for example, an equation of the second-degree and the for-
mula to solve this kind of equations is understood by the students on 
the background of the variation of some aspects. It is not enough to 
focus solely on some aspects, but also to create convergent variations 
in these aspects. These are the variations that make it possible to dis-
cern what is invariant. If the students experience this variation, it is 
possible for them to make generalisations. If the enacted variation is 
divergent, variations are opened in the students understanding where 
several aspects are not compliant with the mathematical demands.  

In this study, it is demonstrated that it does not become easier for 
the students to apprehend the difference between a function and an 
equation only through using different representations of a function and 
focusing on whether y and/or f(x) in the graphical representation of a 
function belongs to a function’s codomain and x belongs to its domain 
(see e.g. Moschkovich, Schoenfeld & Arcavi, 1993; Slavit, 1997). It 
seems that the appearance of a function’s argument in explicit or im-
plicit form determines if a function can be discerned from an equation 
in the students’ and teachers’ experience of the objects of learning. 
The implicit argument leads to the students developing a stronger re-

lationship to formula q
pp
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and to an equation but a 

weaker relationship between a function and an equation.  

Conclusion 
By using certain concepts grounded in the variation theory on teaching 
and learning, it can be shown that how the teacher structures the 
learning experience influences the way in which the students’ atten-
tion is focused on the critical aspects of the objects of learning and the 
relationships between them. The theoretical concepts used in this 
study are deemed to have potential for better understanding the 
teaching and learning that occur in the classroom. Through analysing 
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the live and the enacted objects of learning, it was possible to under-
stand the relation between the aspects that are enacted in the class-
room and the aspects that are critical in the students’ learning. Fur-
thermore, the researcher could identify the patterns of dimensions of 
variation that are opened in the classroom and whether these varia-
tions give rise to critical aspects in the students learning or not. The 
way in which these dimensions of variation focus on the object of 
learning can make it possible to make generalisations within and be-
tween the objects of learning. In this study, it is identified that these 
variations are opened in the classroom as convergent, divergent and 
simultaneously divergent-convergent and convergent-divergent-
divergent variations. The way in which these variations are opened, 
reflects in what the students can possibly learn. 

The results of this study can contribute to link research and praxis 
through being a starting point for increased consciousness for the im-
portance of a teacher in a concrete teaching situation observing the 
critical aspects in the students’ learning and thereafter opening up di-
mensions of variation against these aspects and not from these as-
pects. When it comes to algebra and functions, the results of this study 
show distinct signs of it being important to develop the students’ abil-
ity to discern three concepts, namely parameters, the unknown quan-
tity and arguments. It is the understanding of these concepts that is the 
basis of how the students understand the relation between a formula, 
an equation and a function. 

It can be shown that the meaning with parameters, the unknown 
quantity in an equation and the function’s argument changes several 
times when the teacher presents the contents in the classroom and 
when the students solve different exercises. It can also be shown that 
the teachers and the students develop complicated patterns of variation 
during the lessons and that the ways in which the teachers open up 
dimensions of variation plays an important role in the learning proc-
ess. The results indicate that there is a convergent variation leading the 
students to improve their learning. By focusing on some aspects of the 
objects of learning and creating convergent variations, it is possible 
for the students to understand the difference between different inter-
pretations of these objects and thereafter focus on the interpretation 
that fits into a certain context. Furthermore, this variation leads the 
students to make generalisations in each object of learning (equations 
and functions) and between these objects of learning. These generali-
sations remain over time, despite the fact of working with new objects 
of learning. 
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An important question for future research is which aspects one 
should focus on in teaching in order to develop the student’s capabil-
ity to make generalisations and in which ways the teacher can identify 
these aspects. Another question concerns the relationship between the 
way in which the variation is created and what the created variations 
are concentrated on. 

Researchers (Artigue, 1996; Graham & Thomas, 2000; Herscovics 
& Linchevski, 1994) show that it is difficult for the students to see the 
equivalence between two algebraic expressions. Solving a second-
degree equation of type ax2 + bx + c = 0 with x being unknown quan-
tity and a ≠ 0, a ≠ 1, demands the students to write equivalent second-
degree equations until they get a second-degree equation of type 
x2 + px + q = 0 with p and q being real numbers, and thereafter use the 

formula q
pp
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. If the teachers strive to develop the 

students’ capability to solve different second-degree equations, the 

question is why the formula 
a

acbb
x

2

42

2,1
−±−=  is not used in 

order to directly solve a second-degree equation of type 
ax2 + bx + c = 0 with x being an unknown quantity and a ≠ 0, a ≠ 1? 
This can also lead to facilitate the identification of a second-degree 
equation’s extreme point for the students. Why is the extreme point of 
a second-degree equation treated in Course B when the meaning of 
these dots can be better understood by using the derivate? Would it be 
possible to introduce the concept of derivative by Course B? 
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Bilaga 1 

Prov efter undervisningen i matematikkurs A 
 
Klass:…………………………………..Skolan:………………………………………  
 
Namn:……………………………………………………..Datum: …………………. 
 
1.    Beräkna och visa hur du gör: 
 

a)  5 ⋅ 5 + 5 ⋅ 5 = …………………………………………………………………… 
 
b)  5 + 5 ⋅ 5 + 5 = ………………………………………………………………….. 

 
c)  5 + 5 + 5 ⋅ 5 = ………………………………………………………………….. 

 
2.  Ta bort onödiga parenteser i följande uttryck: 
 

a)  (( 4 ⋅ 9) + ( 3 ⋅ 5)) = …………………………………………………………….. 
 
b)  (3 + 5) ⋅ (5 ⋅ 9) =………………………………………………………………… 

 
c)  (3 + 5) + (5 ⋅ 9) = ……………………………………………………………….. 

 
d)  (5 - (3 + 1)) = …………………………………………………………………… 

 
3.  Beräkna: 
 

a)    ( -1 ) - (- 1) + (- 1) = ………………………………………………………….. 
 
b)    5 + ( -3) + (- 2) = ………………………………………………………………… 

 
c)   19 + ( -2) - ( - 4) + ( -2) = ……………………………………………………….. 

 
4.     Skriv rätt tal i rutan: 

a) 3 ⋅ = 21 

b) ⋅2 + 4 = 12 

c) 3 + 2 ⋅  = 15 

d) 25 – 2 ⋅  = 17 
 
5.   Redovisa följande steg: 
 
I.  

a) Tänk på ett tal……………………………………………………………………. 
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b)   Skriv summan av 4 och respektive tal…………………………………………… 
 
c)   Multiplicera resultatet med – 7………………………………………………….. 
 
d)   Skriv svaret……………………………………………………………………… 

 
II. 

a) Tänk på ett tal……………………………………………………………………. 
 
b) Skriv summan av 3 och det mottsatta talet……………………………………… 

 
c) Kvadrera resultatet………………………………………………………………… 

 
d) Addera 4 och invertera talet……………………………………………………… 

 
e) Skriv resultatet…………………………………………………………………… 

 
6.   Ett långt bord är sammansatt av flera små bord. Runt det långa bordet finns stolar 
enligt följande modell: 
         
 
 
 
 

a) Hur många stolar får plats om man har 4 småbord? 
…………………………………   

   
b) Hur många stolar får plats om man har 25 småbord? 

……………………………….  
  
c) Förklara hur du kom fram till svaret i b: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  

 
7.    Här är tre figurer som är byggda upp efter samma mönster. 
 
                                                                                        
                                           2                                          3 
               1 
                       2                                4                                                6     
 

a) Hur många rutor har nästa figur om man följer samma mönster?  ……………… 
 
Tabellen nedanför är byggd med hjälp av figurerna ovanför. 
 
b) Fyll i resten av tabellen: 
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Rutor längs den korta sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rutor längs den långa sidan 2 4 6       
Rutor tillsammans 2 8 18       

 
a) Hur många rutor behövs för att göra en figur med 20 rutor längs den kortaste 

sidan? 
 ……………………………………………………………………………………
 
b) Hur många rutor behövs för att göra en figur med k rutor längs den kortaste 

sidan? 
……………………………………………………………………………………
 

c) Förklara hur du kom fram till svaret. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 
8.    a)  Om      a + b = 43      så blir      a + b + 2 = …………………… 
       b)  Om      e + f = 8         så blir     e + f + g = ……………………. 
 
9.    Skriv följande uttryck enklare: 
 
    Exempel:  2a + 5a + 4b = 7a + 4b 
 

a) 2a + 5b + a =……………………………………………………………………
 
b) a + 4 + a – 4 = …………………………………………………………………
 
c) x + y – x + y = …………………………………………………………………
 
d) ( a + b ) + ( a – b ) = ……………………………………………………………

 
e) 3a – (b + a) = …………………………………………………………………….
 
f) a( a + 1 ) = ……………………………………………………………………. 
 
g) x ⋅ x  = ……………………………………………………………………….. 

 
h) 2y⋅ y2 = ………………………………………………………………………….
 

10.  Sätt in talet och räkna ut: 
 
a)  a = 1, b = 2, c = 3 
 
       a + b – c = ……………………………………………………………………………
 
b)  b = 2 
    
     b3 = …………………………………………………………………………………  
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c)   a = 10, och b = 2 
 
      a – 3b = ………………………………………………………………………………. 
 

11.  Vad är x när  
1 3

3 4

x

x

+ =
+

 ?     x = …………………………………………………… 

 
       Förklara hur du kom fram till svaret. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
12.   Skriv en matematisk förklaring som passar till följande uttryck:     
 
3a + 2a = 5a  ……………………………………………………………………………. 
                      
…………………………………………………………………………………………..                      
13.  Lös ekvationerna nedan: 

 
a)  4x - 15 = 75 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
  

b)  x
5

 + 6 = 14 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 c)   4 7 3 2x x− = +       
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
14.  Välj rätt svar för varje fråga i följande tabell. Det kan vara 0, 1 eller flera rätta svar. 
 

 a b c d e 
5y     är lika med 
 

5 + y 5 och y 5·y 5+5+5+5+5 y+y+y+y+y 

summan av 2 och 5a 
är lika med 

5a+2 7a (2+5)a 7 10a 

e +2 multiplicerat med 3 
är lika med 

e + 6 3· (e + 2) 3·e + 2 3(e +2) 3e + 6 

3x + 4x  är lika med 
 

12x2 12x 7x 7x2 3( x + 4 ) 

hälften av  a  är lika med 

2

a
 

2

a
 

1

2a
 0,5a 1

2
a 
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15.   I tävlingen ”Prejoggen” betalar alla deltagare en startavgift. Startavgiften är större om 
man är senior än om man är junior. Diagrammet visar hur intäkterna från vardera av de 
två grupperna beror på antalet deltagare. 

a) Vilken startavgift får en senior betala och vilken startavgift får en junior betala? 
Motivera ditt svar.  

…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

         b) Arrangören kan maximalt ta emot 5000 tävlande. Skriv en formel som beskriver  
                     hur mycket pengar man får in om maximalt antal anmäler sig och x stycken av 

dessa är juniorer. Motivera ditt svar.   
……………………………………………………………………………………
……… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
16.    En hästhage är ritad i skala 1:1000. 
 Se figuren till höger.                                                                             1,5 cm 
 
                                                                                                    3,5 cm 
a) Hur långt stängsel behövs för att inhägna hagen? Motivera ditt 

svar. 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
 
b) Hur stor area har hagen? Motivera ditt svar. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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Fullständiga lösningar och svar skall redovisas till samtliga uppgifter. Med 
fullständiga lösningar menas att Du skriver ned vad du gör och förklarar din 
tankegång. Du kan lösa följande uppgifter med grafisk eller algebraisk metod. 

Uppgift 2 
 
Bestäm linjens ekvation.        

                                    
Uppgift 3        
 
Differensen av två tal är 11. Om man multiplicerar det mindre talet med 2 och det större 
med 3 och sedan adderar talen, blir summan 13. Vilka är (de ursprungliga) talen? 
 

  
Uppgift 4 
     
Åsa och Torbjörn arbetar på en sommarkoloni. Barnen på kolonin serveras mellanmjölk 
(fetthalt 1,5 %) till måltiderna. En dag får de en felaktig leverans som bara innehåller 
lättmjölk (fetthalt 0,5 %) och standardmjölk (fetthalt 3 %). De beslutar sig därför att 
blanda dessa båda sorter. Åsa skriver följande på en lapp: 
 

a liter lättmjölk och b liter standardmjölk 

a + b = 10                                (1) 

0,005a + 0,03b = 0,015 10⋅     (2) 

a) Förklara vad ekvation (1) beskriver.  

b) Förklara vad ekvation (2) beskriver.  

c) Hur mycket mjölk av varje sort ska de blanda?  

Uppgift 5 

Nedan finns grafen till f x( ) . Lös följande problem grafiskt.  
a) Lös ekvationen f x( ) = 0        b) Bestäm f ( )2        c) Ange maximipunkten 
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Uppgift 6   

 Lös följande ekvationer: 
 

a) 4x –1 = 0  
b) 2x + 1 = x + 3  
c) x – 3 = 4x – 1  
d)  ( x + 2 ) + ( x + 1) = 0  
e) ( x – 3 ) – ( 4x – 1 ) = 0  
f) x2 – 6x – 7 = 0  
g) – 2x2 + 12x + 14 = 0  
h) x2 –  ( 4x2 – 12x + 9 ) = 0  
i) ( x – 3 )2 – ( 4x – 1)( x – 3 ) = 0  

  
Uppgift 7     
 
Lös följande olikheter och tolka resultaten: 
 

a) 2x ≥ 4  
 

b) 2x –1 < 3  
 

c) – 4x + 1 ≤ 5  
 

d)  2x – 1 > - 4x + 5  
 Uppgift 8 
 
En asfalterad rektangulär parkeringsplats med måtten 18×28 meter utökas runt om med 
en över allt lika bred asfaltsstrimma. Hur bred ska strimman vara om man vill att 
parkeringsplatsens area ska fördubblas? 
 
Uppgift 9 
 
Kostnaden för att tillverka x kg ståltråd på en fabrik är 
          K (x) = 500 +34x – 0,02x2       (0 ≤ x  ≤ 500 kg)  
Bestäm den maximala kostnaden.  
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