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Förord

Under kursens gång blev jag intresserad av begreppsbildning och den forskning som Barbro
Grevholm bedriver. Barbro föreslog att jag som projektstudie genomförde en
replikationsstudie på utsagan y=x+5. Jag samlade data under våren 2001 och skrev
projektrapporten i allt väsentligt under sommaren. Rapporten knyter i första hand an till de
resultat som presenteras i Blomhøj (1997) och Grevholm (1998). Barbro har publicerat ett
senare resultat† som jag inte hade tillgång till när jag skrev rapporten. Barbros resultat och
mina egna resultat kommer att publiceras i en planerad gemensam artikel.

                                                
† Grevholm, B. (1998). Teacher students’ development of concepts in mathematics and mathematics education. I
T. Breiteg & G. Brekke (red), Theory into practices in Mathematics Education. Proceedings of Norma 98.
Kristiansand: Høgskolen i Agder, 5 s.
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Sammanfattning

Under en termin följde jag en grupp studenter som utbildar sig till grundskollärare i
matematik och naturvetenskap för årskurs 4-9. Studenterna fick i början och slutet av
terminen skriftligen besvara frågan ”Vi skriver y=x+5. Vad betyder det?”. Vidare fick de i
uppgift att rita begreppskartor över utsagan y=x+5.

Blomhøj (1997) och Grevholm (1998) har båda studerat en frågeställning där y=x+5
ingår. Blomhøjs undersökning omfattade grundskoleelever i årskurs 9. Grevholm ställde
samma fråga som i föreliggande studie till lärarstudenter som gick sin tredje termin på
lärarutbildningen i matematik och naturvetenskap.

Vid en jämförelse med Grevholms studie har studenterna i början av terminen svarat på
ett sätt som tyder på en mindre utvecklad begreppsbildning än tredjeterminsstudenterna.
Däremot visar de en mer utvecklad begreppsbildning än Grevholms studenter i slutet av
terminen. En progression i studenternas svar är tydlig men svaren innehåller endast
gymnasiala matematikkunskaper.

En osäkerhet kan skönjas när studenterna tolkar utsagan y=x+5 som både en funktion
och en ekvation. Vidare, begreppskartorna visar att då studenterna anger begreppet funktion
är det få som visar att funktioner kan ha olika egenskaper. Det tyder på att studenterna inte har
ett fullt utvecklat funktionsbegrepp.

Begreppskartor utgör ett värdefullt komplement till studenternas skriftliga svar (och
intervjuer). De bidrar till att tydligare illustrera studenternas uppfattning om matematiska
begrepp.
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1. Inledning

Vårterminen 01 undervisade jag studenter som utbildade sig till grundskollärare, åk 4-9, i
matematik och naturvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Studenterna gick sin sjätte termin
på lärarutbildningen. Under terminen läste de matematik med tillhörande ämnesdidaktik om
sammanlagt 15 poäng. De olika delkurserna var Statistik, Funktionslära samt Geometri och
omfattade 3, 5 respektive 7 poäng.

Blomhøj (1997) och Grevholm (1998) har studerat hur frågeställningar som innehåller
utsagan y=x+5 besvaras. Deras undersökningar omfattade grundskoleelever i åk 9, respektive
lärarstuderande på grundskollärarprogrammet i matematik och naturvetenskap, åk 4-9.

Med utgångspunkt från Blomhøj och Grevholms studier undersökte jag under terminen
hur studenterna besvarade frågan ”Vi skriver y=x+5. Vad betyder det?”. Syftet var att jämföra
resultaten i de tidigare studierna med den föreliggande. Besvarar studenterna frågeställningen
annorlunda än i tidigare studier? Sker en progression i de lärarstuderandes begreppsbildning.
Är begreppskartor ett effektivt verktyg vid analys av studenters begreppsbildning?

2. Litteraturgenomgång

Elever i åk 9

Blomhøj (1997) genomförde en undersökning där danska grundskoleelever i årskurs nio fick
besvara frågan  ”y=x+5, Hvad kan du sige om x i forhold till y?”. De gjorde så skriftligen.
Undersökningen fokuserar på elevernas begreppsförståelse av funktionsbegreppet. Elevernas
svar följdes upp med intervjuer. Undervisningen om funktioner och linjära ekvationer är
likartad i Danmark och Sverige, så Blomhøjs resultat är relevant för svenska förhållanden.

När Blomhøj analyserade svaren delade han in dem i fyra svarskategorier. De består av svar
som: b1) anger att x är 5 mindre än y, b2) tolkar ekvationen utan att svara på frågan, b3) anger
att x är 5 mer än y, samt b4) varken tolkar ekvationen eller svarar på frågan.

Undersökningen omfattar 22 elever. Tabellen nedan visar hur elevernas svar fördelas över
svarskategorierna.

Svarskategori: (b1) Anger att x
är 5 mindre än y

(b2) Tolkar
ekvationen utan
att svara på
frågan

(b3) Anger att x
är 5 mer än y

(b4) Varken
tolkar ekvationen
eller svara på
frågan

Frekvens: 6 (27%) 4 (18%) 7 (32%) 5 (23%)
Procenttalet inom parentes anger relativ frekvens.

Vi ser att den kategori som innehåll flest svar, b3, gav ett felaktigt svar. Vidare, elever som
ger ett felaktigt svar eller varken tolkar ekvationen eller svarar på frågan, dvs kategori b3 och
b4, utgör halva klassen.

Blomhøj menar att funktionsbegreppet är ett exempel på ett matematiskt begrepp som är svårt
för elever att tillägna sig. Funktioner som eleverna kommer i kontakt med under grundskolan
är linjära funktioner och under den senare delen av grundskolan enkla exempel på omvänd
proportionalitet, andragradspolynom och exponentialfunktionen. Ingen av de läroböcker som
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Blomhøj studerade leder till en grund för en systematisk behandling av funktionsbegreppet.
Han menar att ett senareläggande av en mer matematiskt korrekt definition av
funktionsbegreppet till gymnasiet innebär att eleverna skapar kognitiva bilder som ger
svårigheter att använda funktionsbegreppet och uppfatta en funktion som ett objekt med olika
matematiska egenskaper så som t.ex. kontinuitet och deriverbarhet. De tidigare erfarenheterna
som elever har leder till att de är oförberedda för en mer systematisk behandling av variabler,
funktioner, ekvationer och grafer.

Lärarstudenter

Grevholm (1998) utgår från Blomhøjs undersökning och genomför en studie som omfattar
studenter som går tredje terminen på grundskollärarutbildningen, åk 4-9, i matematik och
naturvetenskap. Grevholm ställer en något öppnare fråga ”Vi skriver y=x+5. Vad betyder
det?”. Grevholm vill undersöka skillnader i synsätt och begreppsbildning som finns mellan
elever i åk 9 och lärarstuderande. Undersökningen genomförs som ett led i en longitudinell
studie av GS-studenter.

Grevholm delar in studenternas svar i andra kategorier än Blomhøj. Kategorierna är sex till
antalet och delar in data efter svar som: g1) talar om hur y och x hänger ihop värdemässigt,
g2) beskriver sambandet som en funktion, g3) talar om att två variabler förekommer, g4)
beskriver sambandet som en rät linje, g5) innefattar en värdetabell för y=x+5, samt g6) ger
andra specifika beskrivningar.

Det var 36 studenter som besvarade frågan skriftligen. Tabellen nedan visar hur svaren
fördelas över de olika kategorierna.

Svarskategori: (g1) Talar
om hur y
och x hänger
ihop
värdemässigt

(g2)
Beskriver
sambandet
som en
funktion

(g3) Talar
om att två
variabler
förekommer

(g4)
Beskriver
sambandet
som en rät
linje

(g5)
Innefattar
en
värdetabell
för y=x+5

(g6) Ger
andra
specifika
beskrivningar

Frekvens: 20 (38%) 6 (12%) 13 (25%) 5 (10%) 4 (8%) 4 (8%)

Även antalet kategorier som en student berör har registrerats:

Antal kategorier
(g1-g6) som
berörs:

0 1 2 3 eller fler

Frekvens: 2 (6%) 20 (56%) 10 (28%) 4 (11%)
Procenttalet inom parentes anger relativ frekvens.

Mer än hälften av studenternas svar berör endast en svarskategori och drygt en fjärdedel berör
två kategorier. Det indikerar att de flesta studenter har en mindre utvecklad begreppsbildning
då de tolkar utsagan y=x+5.

I Grevholms artikel framgår att lärarstudenterna inte gör misstaget att ange att x är 5 mer än y
(kategori b3) och att de verkar ha en något mer nyanserad beskrivning av utsagan y=x+5 än
grundskoleelever. Grevholm sammanställer och analyserar de begrepp som studenterna
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använt och kan konstatera att de ännu inte tillägnat sig en god förståelse för begrepp och det
språk en matematiklärare skall behärska.

Utan att ha tillgång till Blomhøjs hela undersökningsmaterial har Grevholm svårt att
avgöra om de lärarstuderande har en rikare begreppsapparat än eleverna i åk 9: ”Har
lärarstuderande en rikare begreppsapparat än de undersökta eleverna i årskurs nio? Eftersom
jag inte har tillgång till hela svarstexten från niondeklassarna är det vanskligt att uttala sig. Vi
kan dock notera att det finns begrepp som niondeklassarna använder och som vi inte hittar hos
de lärarstuderande. Ingen lärarstuderande skriver graf, medan det finns hos flera av
niondeklassarna. Å andra sidan talar niondeklassarna inte om funktion eller variabel i den text
som finns i Blomhøjs artikel.”

3. Syfte och frågeställningar

Syftet är att genomföra en studie som undersöker hur studenter på grundskollärareprogrammet
i matematik och fysik, åk 4-9, under sin sjätte termin besvarar frågan ”Vi skriver y = x + 5.
Vad betyder det?”. Studien sker med utgångspunkt från tidigare undersökningar av Blomhøj
(1997) och Grevholm (1998).

Frågeställningar som tas upp är: sker en förändring av hur lärarstuderande besvarar
frågan under sin tredje och sin sjätte termin? Påverkar studierna som de bedriver under
terminen deras svar? Sker en progression? Hur uppfattar studenterna funktionsbegreppet?
Tillför begreppskartor mer information om studenternas kunskap och begreppsbildning?

4. Uppläggning och genomförande

Under vårterminen fick studenterna vid två tillfällen besvara en enkät1 (se bilaga 1) som bl.a.
innehåller frågan ”Vi skriver y = x + 5. Vad betyder det?”. Det skedde i början av februari och
senare delen av maj månad. Sju stycken studenter blev därefter intervjuade i slutet av maj då
de fick möjlighet att kommentera sina svar på enkäterna. De två tidigare undersökningarna av
Blomhøj och Grevholm har använt samma metoder vid datainsamling.

Under kursens didaktikpass kom studenterna i kontakt med begreppskartor. Som ett
komplement till enkätsvar och intervjuer fick studenterna rita begreppskartor över utsagan
y=x+5. Det skedde i två omgångar, med en veckas mellanrum, i början av maj månad. Vidare
fick de senare, under samma månad, i uppgift att skriftligen kommenterar sina egna och även
andra studenters begreppskartor.

                                                
1 Enkäten är identisk med den som användes av Grevholm (1998)
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5. Resultat och diskussion

5.1 Sammanställning av svar

Gruppen av lärarstudenter bestod av 19 studenter men reducerades under terminen till 18
stycken. Vid de två enkätundersökningarna var 17 studenter närvarande. En sammanställning
av enkätsvaren från februari och maj ger följande resultat:

Februari

Svarskategori: (g1) Talar
om hur y
och x hänger
ihop
värdemässigt

(g2)
Beskriver
sambandet
som en
funktion

(g3) Talar
om att två
variabler
förekommer

(g4)
Beskriver
sambandet
som en rät
linje

(g5)
Innefattar
en
värdetabell
för y=x+5

(g6) Ger
andra
specifika
beskrivningar

Frekvens: 11 (52%) 4 (19%) 1 (5%) 5 (24%) 0 0

Antal kategorier
(g1-g6) som
berörs:

0 1 2 3 eller fler

Frekvens: 0 13  (76%) [4 m,
9 k]

4  (24%) [2 m, 2
k]

0

Procenttalet inom parentes anger relativ frekvens.

Maj

Svarskategori: (g1) Talar
om hur y
och x hänger
ihop
värdemässigt

(g2)
Beskriver
sambandet
som en
funktion

(g3) Talar
om att två
variabler
förekommer

(g4)
Beskriver
sambandet
som en rät
linje

(g5)
Innefattar
en
värdetabell
för y=x+5

(g6) Ger
andra
specifika
beskrivningar

Frekvens: 7 (19%) 14 (39%) 2 (6%) 13 (36%) 0 0

Antal kategorier
(g1-g6) som
berörs:

0 1 2 3 eller fler

Frekvens: 0 4  (24%) [2 m, 2
k]

9  (52%) [2 m, 7
k]

4  (24%) [2 m, 2
k]

För att möjliggöra en jämförelse med resultatet i Grevolm (1998) har samma svarskategorier
använts. Även fördelningen av svar för män och kvinnor har redovisats (angivna med m
respektive k i tabellen).

I slutet av terminen gav studenterna i regel mer utförliga svar som också berörde fler
svarskategorier. Av tabellerna framgår att studenternas svar sammanlagt berörde 21 kategorier
i februari, medan det i maj var 36 (en ökning med 71%). I februari hade de flesta studenterna
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endast angivit en svarskategori; detta förändrades till två kategorier i maj. Vidare fanns det
studenter som nu – till skillnad från tidigare – gav svar som berörde fler än två kategorier.

Fördelningen mellan de olika svarskategorierna är olika i de två undersökningarna. Den
första har en ojämnare fördelning med kategori g1 som klart dominerande. I den andra
undersökningen är det g2 och g4 som dominerar. Det har skett en klar förändring av vilka
svarskategorier som berörs. Alla svar hamnar dock i kategori g1-g4.

Vid en jämförelse med Grevholms resultat kan man konstatera att fler studenter gav svar
som berörde färre svarsalternativ vid första undersökningen. Men att de vid andra
undersökningen gav fler svar som berörde fler svarskategorier än vid Grevholms
undersökning. Ingen student i de två undersökningarna berör kategori g5 och g6. En annan
skillnad är att ingen student ger ett svar som hamnar utanför svarskategorierna.

Kommentarer till hur studenternas svar registreras: I kategori g2 ingår även svar som inte
explicit anger att det är en funktion, t.ex. svar som ”y beror av x”. Cirka hälften av svaren i g2
innehåller ordet funktion – det gäller båda undersökningarna.

Svar i kategori g4 är mer eller mindre utförliga, några har t.ex. ritat in linjen i ett
koordinatsystem. Här skall nämnas att några av de mer utförliga svaren i g4 aspirerar på att
även få registreras i kategori g6.

Ingen student har använt en värdetabell. Det har dock förekommit svar där man givit
exempel på x- och y-värde, t.ex. y=6 då x=1, men ingen regelrätt värdetabell.

Blomhøjs svarskategorier

En direkt jämförelse med Blomhøjs svarskategorier låter sig inte göras. Frågan ”y=x+5, Hvad
kan du sige om x i forhold till y?” är snävare och har ett annat fokus än frågan
lärarstudenterna besvarade. Kategori b2 och b4 gör en direkt koppling till om Blomhøjs
frågeställning besvarades.

Nedan redovisas hur studenternas svar fördelar sig på b1 och b3:

(b1) Anger att x är 5 mindre än y (b3) Anger att x är 5 mer än y
Februari 9 (53%) 1 (6%)
Maj 6 (35%) 1 (6%)

Här kan nämnas att det är inte samma student som hamnar i kategori b3 under de två undersökningarna.

Vi ser att lärarstudenterna har en högre andel svar i kategori b1 och en lägre andel i kategori
b3 än grundskoleeleverna. De misstag eleverna i åk 9 gjorde finner man i regel inte hos
lärarstudenterna. Resultatet är i detta avseende likvärdigt med det som Grevholm kom fram
till.

Några iakttagelser

När man går igenom studenternas enkätsvar kan man konstatera att ingen student har tagit upp
någon tillämpning i sitt svar. Vidare, i de fall man anger att det är en funktion så tar man inte
upp någon egenskap hos den. Endast en student skriver att linjen är funktionens graf. Inga
(nya) kunskaper från terminens matematikkurser visar sig i svaren från maj. Gemensamt för
svaren från maj är att majoriteten av svaren i kategori g4 berör hur linjen ritas upp i ett
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koordinatsystem där de refererar till ”k- och m-värde” med utgångspunkt från ”räta linjens
ekvation y=kx+m”. Man kan konstatera att matematikkunskaper över gymnasienivå inte är
synliga i svaren som studenterna ger.

5.2 Några exempel på hur intervjuerna utföll

Sju av studenterna intervjuades. Studenterna fick kommentera och utveckla sina svar som de
givet på de två enkäterna. Nedan redovisas fyra av intervjuerna. I står för intervjuaren M och
K för man respektive kvinna och det följande ordningstalet anger intervjuordning. Under
intervjun går vi igenom alla svaren på enkäten. Nedan redovisas endast svaren på den andra
frågan: ”Vi skriver y = x + 5. Vad betyder det?” .

Här redovisas intervjun med student K1. Först följer de två skriftliga svaren som studenten
givet.

Februari Maj
y är lika med ett tal x adderat med 5.
y-värdet är alltid 5 större än x-värdet.
x kan vara vilket värde som helst.

Värdet på y beror på värdet på x, exempelvis
är x=2 blir y=7 och x istället är 7 blir y =12. I
koordinatsystem skärs y-axeln i 5 och
riktningskoefficienten är 1.

I: Om vi går vidare och tittar på den andra uppgiften.
K1: Mmm.
I: Vad har du för kommentarer till den?
K1: Jaa…inga… . Jag har nog svarat ungefär som jag svarade innan.
I: Tidigare skriver du att y är lika med ett tal x adderat med 5.
K1: Mmm.
I: Och att y-värdet alltid är 5 större än x-värdet…och x kan vara vilket värde som helst.
K1: Ja, precis…det enda som jag lagt till här det är att… ehh… i koordinatsystemet så skärs
alltså y-axeln i punkten 5, eller i 5:an, och riktningskoefficienten är 1.
I: Ja.
K1: Och det får vi ju ur ekvationen.
I: Har du några andra tankar kring den här ekvationen, eller kring det här uttrycket eller…om
du till exempel tittar på de här rubrikerna (tittar på tabellrubrikerna på första sidan av en
enkäten).
K1: Mmm…den har ju två, fler variabler alltså, där är ju både x och y, och sen har den ju en
konstant siffra, nämligen 5.
I: Ja.
K1: Ehh…så det är väl en ekvation kan man säga.
I: Ja.
K1: Och även en funktion.
I: Även en funktion.
K1: Mmm.

Kommentar: Studenten uppfattar de två svaren som likvärdiga ”Jag har nog svarat ungefär
som jag svarade innan”. Hon antyder att det inte är några större förändringar i hur hon
uppfattar utsagan. Under intervjun framkommer att studenten även tolkar utsagan som en
ekvation. Det har inte framgått av enkätsvaret.
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Studenten har i sina svar inte använt begreppet variabel, hon säger istället ”tal x” och att
”x kan vara vilket värde som helst”. Det är först när hon får se rubrikerna för tabellen på
enkätens första sida (här nämns variabler) som hon säger att utsagan har två variabler. Vidare
säger hon då att utsagan är en funktion. Det tyder på att det är begrepp som inte är helt
naturliga för studenten.

Nedan ser vi de svar som student M4 gav.

Februari Maj
Det betyder att vi har en rät linje i ett
koordinatsystem.

y=x+5 beskriver en funktion av en rät linje.
Funktionen skär y-axeln i punkten (0, 5). Om
jag förflyttar mig ett steg åt höger så ska jag
stiga fem steg uppåt i ett koordinatsystem.
Riktningskoefficienten för linjen är 1.

I: Då tittar vi på den andra uppgiften.  ”Vi skriver y=x+5. Vad betyder det?”. Har du några
kommentarer till vad du skrivit på de två enkäterna?
M4: Jag har skrivit mer där (syftar på senare enkäten) men det var saker jag redan visste men
inte tänkte på att skriva det bara.
I: Ja, du skriver att y=x+5 beskriver en funktion… att den skär y-axel i punkten (0, 5).
M4: Mmm….
I: Här skriver du linje…men du använder även ordet funktion här…så du ser det…tolkar du
det på olika sätt?
M4: Nej, jag tycker det är samma. Alltså jag har vetat samma sak innan. Om detta har jag
vetat precis samma sak innan, som jag vet nu.
I: Ja…men de här begreppen…
M4: Ja, funktion…en rät linje är ju en funktion.
I: Mmm...
M4: Det är ju bara mer specifikt.
I: Kan du säga något mer om den här linjen?
M4: Jaa…
I: Kan det vara en ekvation?
M4: Ja, det är en rät linjes ekvation.
I: Kan du säga något mer…om punkterna som ligger på linjen?
M4: Jag förstår inte vad du menar.
I: Nej, men om du ritar linjen.
M4: Ja.
I: Hur ser den ut?
M4: Nu skissar jag bara.
I: Ja, ja visst.
M4: Någonting sånt.
I: Ja, och den här linjen består av punkter…är det inte så?
M4: Ja, ja.
I: Och du har skrivit en punkt här som ligger på linjen (syftar på punkten (0, 5)).
M4: Ja, ja 1, 6, 2, 7, 3, 8. Jag vet inte vad du är ute efter direkt.
I: Neej…jag är intresserad av vad du skall svara…
M4: Men…det är ju i så fall en ekvation med två obekanta i så fall ju. Jag kan skriva det som
y plus x…eller y minus x lika med 5.
I: Ja.
M4: Och då får jag ju oändligt många svar.
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I: Mmm.
M4: Och då är de ju punkter som ett par eller talpar, eller hur man skall kalla det … eller hur
man vill säga.
I: Mmm.
M4: Och linjen är…och linjen är i så fall lösningen till… eehh… funktionen eller hur man nu
kan säga. Om man nu ser det som en ekvation.

Kommentar: Studentens svar från maj är betydligt utförligare än det från februari. Ändå säger
studenten att ”det är ungefär samma”. Han menar att hans kunskaper kring frågeställningen
inte har förändrats sedan första gången han besvarade den. Det är inte ett oväntat svar då
studenterna vid upprepade tillfällen träffat på utsagan under grundskolan och gymnasiet.
Under terminen skall dock studenterna ha lärt sig mer om y=x+5 än tidigare, t.ex. att skriva
och tolka ekvationen på normalform. Det är tydligen kunskaper som ännu inte är befästa. En
anknytning till normalform – men ingen tolkning – sker i slutet av intervjun.

När studenten säger att utsagan är en funktion så säger han inte att linjen är funktionens
graf, och gör ingen distinktion mellan funktion och linje. Han säger ”en rät linje är ju en
funktion” och senare ”Det är ju bara mer specifikt”. Det är tydligt att studenten har en diffus
begreppsbildning om funktion och funktionsgraf.

Under senare delen av intervjun säger studenten ”Ja, det är en rät linjes ekvation”, men
säger senare att ”Men…det är ju i så fall en ekvation med två obekanta i så fall ju”. Det är
mitt intryck att det är först i slutet av intervjun som studenten kommer till insikt att utsagan
även är en ekvation i två variabler och dess lösningsmängd utgör en rät linje. Vidare säger han
”Jag kan skriva det som y plus x…eller y minus x lika med 5”, så y=x+5 uppfattar han i första
hand som en funktion och y–x–5=0 som en ekvation.

Här följer de svar som student K5 gav.

Februari Maj
Att y är 5 större än x. Det betyder att variabeln y beror av x. Det är

en rät linje som skär y-axeln i 5. Linjen har
lutningen 1.

I:Om vi går vidare och tittar på den andra frågan.
K5: Mmm.
I: Då har du skrivit lite olika här. På de här två enkäterna.
K5: Mmm…eller…jag…
I: Du skriver i alla fall mer utförligt
K5: …det betyder att y beror av x…ja.
I: Ja.
K5: Och det (enkäten från februari) skulle egentligen varit till där (enkäten från maj) också så
hade det varit mer komplett. Att y är 5 större än x hela tiden.
I: Det du svarade tidigare.
K5: Mmm…men det är ju mer utförligt där ju (enkäten från maj).
I: Mmm…det betyder att variabeln y beror av x…det är en rät linje som skär y axeln i 5 och
linjen har riktningskoefficient 1. Ja, om du skulle skissa linjen…
K5: Den?
I: Ja…det har du nästan beskrivit i ord… om du i alla fall gör en skiss …
K5: Så.
I: Ja.
K5: Och…så…ja…och 5, 10 och 10…så…ja...ojsan…så ungefär (ritar linjen).
I: Ja.
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K5: Den skall skära 5…och där skall den skära i -5.
I: Är det något annat du tänker på när du ser den här ekvationen…eller som du…om du skulle
se på de här rubrikerna ger det dig tankar (vi ser på enkätens första sida).
K5: Neej…det tycker jag inte.
I: Och du uppfattar det här som en rät linje.
K5: Ja.
I: Okey…då går vi vidare.

Kommentar: Studenten har ett mer utförligt svar på enkäten från maj. Hon vill komplettera
detta med vad hon svarade i februari ”Och det skulle egentligen varit till där också så hade det
varit mer komplett. Att y är 5 större än x hela tiden.”.

I sitt senare svar beskriver hon utsagan som en rät linje och anger även hur den ritas ut i
ett koordinatsystem. Hon skriver också att y beror på x, och säger att y är en variabel men
kallar här inte x för en variabel. Vidare nämner hon inte att utsagan kan tolkas som en
ekvation eller funktion. Och då vi ser på rubrikerna på enkätens första fråga, där det t.ex. står
nämnt ekvation och funktion, gör hon ingen koppling till dessa begrepp.

Till sist följer intervjun med student M7:

Februari Maj
Att variabeln y är lika med en annan variabel
+ 5.

Att y beror av x och när x är 0 är y=5, k-
värdet är 1 och m-värdet 5.

I: Om vi går vidare och tittar på den andra uppgiften. Då skriver du att …ja, du kan själv
försöka kommentera.
M7: Ja, här har jag mer...har jag mer lagt vikten vid att x beror av...eller y beror av x men …
fast det är inget fel det heller…men ehh…
I: I den senare skriver du...
M7: Har jag mer utgått från en funktion ... tycker jag…såå…kanske…
I: Ja.
M7: Men när jag tänker funktion, när jag har skrivit, så tänker jag det mer kanske som en
ekvation, alltså bara som en ekvation kanske…trodde jag, tror jag nog …
I: Så i den gamla (enkäten från februari) där hade du mer bild av att det var en ekvation.
M7: Jaa det tycker jag.…
I: Och i den nya så tycker du…
M7: Jaa, fast det är både och alltså när jag väl… alltså…
I: Ja.
M7: I och med jag har skrivit det som en ekvation där (enkäten får februari) alltså om man
säger så …och  kanske mer som en funktion där (enkäten får maj) kanske…jag vet inte…
I: Ja, funktion i den nya och ekvation….
M4: Ja, men inget av det är väl fel egentligen…
I: Nej. Du skriver här….vi skall se…i den senare står det att y beror av x…när x är 0 är y lika
med 5…k-värdet är 1 och m-värdet är 5…om du skulle rita det här  förhållandet? Hur …..
M7: En rät linje!
I: En rät linje, ja och….
M4: Där y-värdet är alltså…då y är 0 är x 5.
I: Ja…och du skriver här att k-värdet är 1. Vad innebär det?
M7: Lutningen är 1.
I: Men det har blivit lite mer ehh...förra gången var det …skriver du att en variabel y är lika
med en annan variabel plus 5.



Tsunami 1-2003 Örjan Hansson
En studie i lärarstuderandes begreppsuppfattning

M7: Mmm, mer som en ekvation tänkte jag då.
I: Har du någon annan tanke kring det här uttrycket y=x+5.
M7: Ja alltså som en rät linje….och man får fram den genom att se vad y är när x är
någonting, då får man fram den linjen.

Kommentar: Det framgår av intervjun att studenten nu uppfattar utsagan som både en
funktion och en ekvation. Tidigare har han närmast uppfattat den som en ekvation vid första
tillfället och funktion vid det senare tillfället. I sina skriftliga svar nämner han dock ej
ekvation, och inte heller funktion även om man anar att det är vad han menar då han skriver
”y beror av x”. Han är även medveten om att x beror av y, det följer av ”x beror av...eller y
beror av x men … fast det är inget fel det heller”.

Några iakttagelser

I samband med avsnitt om ”räta linjens ekvation” förekommer skrivsättet y=kx+m, och det är
det som studenterna syftar på de pratar om k- och m-värde. När studenterna betraktar y=x+5
säger de ofta att det är en ekvation, men är i regel betydligt mer tveksamma då de säger att
den har två variabler. Det framgår även av intervjun med M4 som först skriver y=x+5 på
formen y–x–5=0 innan han ”ser” två variabler. Det är mitt intryck att studenter ofta säger att
det är en ekvation utan att närmare reflekterat över detta. Ordet ekvation ingår ju i ”räta
linjens ekvation”.

Det framkom också under intervjuerna – även om det inte synliggörs ovan – att
flera studenter var osäkra på vad som får kallas en variabel. De knöt an till ekvationer och
undrade om de obekanta fick kallas variabler i de fall ekvationen endast har en lösning, ty
”variabeln kan då inte variera”.

5.3 Begreppskartor

Studenterna fick rita begreppskartor (Novak, 1998; Grevholm, in press) vid två2 tillfällen med
en veckas mellanrum. Den första ritade de i början av maj månad. De ritade begreppskartor
över utsagan y=x+5.

Då man ritar begreppskartor ordnar man begreppen i en hierarki med några få begrepp på
varje nivå. På den första kartan gjorde dock inte studenterna detta, utan skrev helt enkelt ner
olika begrepp utifrån y=x+5 och länkade dem till varandra med hjälp av pilar. Vid andra
tillfället fick de tydligare instruktioner att ordna begreppen hierarkiskt i olika nivåer. När de
ritade sin andra karta hade de inte den första kartan tillgänglig. Vid ett senare tillfälle delade
jag ut kartorna till studenterna och bad dem kommentera sina båda kartor. De fick även i
uppgift att kommentera kartor ritade av andra studenter.

Jag har valt att redovisa begreppskartorna för studenterna som jag intervjuade. Kartorna nedan
är förminskade men finns bifogade (bilaga 2) i naturlig storlek. Vid varje karta finns en tabell
i vilken begrepp som studenterna angivet är samlade. Vänster karta var den första de ritade.
Vidare, nedan redovisas även studenternas svar på frågorna: 1) Skriv ner dina tankar om de
                                                
2 Vid första tillfället ritade studenterna kartor som i många fall inte har mycket gemensamt med begreppskartor.
Men jag väljer att kalla dem för begreppskartor i den följande texten.
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två begreppskartorna 2) Är det något du anser du lyckats beskriva bra, mindre bra? Är det
något du är säker/osäker på? 3) Vad anser du är bra/dåligt med begreppskartor?

K1:

    

Oändlig rät linje, var linjen skär y-axeln,
riktningskoefficient, 1, koordinatsystem,
axlarna är vinkelräta, ekvation, räta linjens
ekvation, y=kx+m, prisutveckling
kostnadsutveckling bakterieutveckling mm,
fast avgift + avgift per mil/meter/dygn…mm

Rät linje, y=kx+m, räta linjens ekvation, 5, 1,
koordinatsystem, vinkelräta axlar.

Studentens svar:
1) Den första är rörig, men innehåller lite mer än den andra. Finns inget i den andra som

ej finns med i den första.
2) Vad de olika siffrorna och bokstäverna står för har jag förklarat bra.
3) Det blir lätt rörigt, även om jag gör ett hierarkiskt. Använda till brainstorming.

Kommentar: Den första kartan innehåller fler begrepp och begreppen är mer omfattande än i
den andra kartan. Här berörs även tillämpningar ”prisutveckling kostnadsutveckling
bakterieutveckling mm” (bakterieutveckling ger dock inga linjära samband). I den andra
kartan har tillämpningar utelämnats. Kartorna som K1 ritat innehåller relativt få begrepp och
få kopplingar mellan begreppen – i synnerhet den andra kartan. Begreppet funktion berörs ej.
En del länkade ord saknas i den första kartan och de som finns är sällan enkla relationer eller
prepositioner. Man kan även skönja avsaknad av ett professionellt språk (jfr Grevholm, 1998).
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M4:

    

Rörelse, sträcka, acceleration, kan beskriva en
fysikalisk händelse, grafisk lösning,
riktningskoefficienten är 1, variabel, rät linje,
oändlig, miniräknare, koordinatsystem,
värdetabell, funktion, origo, skär linjen 5 le
ovanför, y beror av x, y är 5 enheter större än
x, allmän form, y=kx+m.

Rät linje, koordinatsystem, origo, y=kx+m,
enpunktsformeln, y-y1=k(x-x1), y-axel 5 steg
ovanför origo, y beror av x,
riktningskoefficient 1, i punkten (0, 5),
värdetabell, funktion, matematiskt uttryck, ett
x-värde ger endast ett y-värde.

Studentens svar:
1) Mer ordning i den andra. Fler ”objekt” i den första skulle ändå använda min andra i en

undervisningssituation.
2) Den andra: Den räta linjen har jag lyckats beskriva bra. Den första rörig.
3) Överblick. Kan vara rörig för vissa.

Kommentar: Den första kartan innehåller fler begrepp än den andra. Här finns också betydligt
fler begrepp än vad enkätsvaren innehöll och vad som framkom under intervjun.  Men det är
kanske naturligt då uppgiften är något öppnare till sin natur – att utgår från y=x+5 och knyta
begrepp till denna. Första kartan berör även tillämpningar av matematik och en antydan om
matematisk modell samt beräkningshjälpmedel i form av miniräknare. Kartan saknar länkord
och har en struktur som snarare liknar en mindmap än en begreppskarta.

Den andra kartan innehåller färre begrepp (men innehåller mer text till länkarna som i
några fall borde markerats som begrepp). En anknytning till tillämpningar saknas, likaså
”variabel”, ”oändlig” och ”miniräknare”. Men det har även tillkommit begrepp t.ex.
”enpunktsformeln”och ”matematiskt uttryck”. Tidigare var begreppet ”y=x+5” ett nav med
många kopplingar i kartan, men har i den andra endast tre kopplingar.

Här finns kopplingar som är något oväntade så som pilen från ”y beror av x” till
”riktningskoefficient 1” (studenten avser, kan hända, att riktningskoefficienten är
betydelsefull då y beräknas utifrån x). Vidare pilen från ”y–y1=k(x–x1)” till ”y-axel 5 steg
ovanför origo” är något förvånande.

Det är värt att notera att kartorna innehåller begrepp som mycket väl kunnat tas upp i
enkätsvaren, så som t.ex. variabel och allmän form.
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K5:

   

x-axel, y-axel, koordinatsystem, linjens
ekvation, 5 y-axel, -5 x-axel, skärningspunkt,
y=kx+m, lutning, okänd variabel, ekvation,
riktningskoefficient, linje, beroende, funktion,
matematiskt uttryck

Funktion, variabler, beroende, en linjes
ekvation, y=kx+m, linjens lutning, beskriver
skärning med y-axel, koordinater,
koordinatsystem, x- o y-axlar, en kurva, rät
linje, specialfall av kurva.

Studentens svar:
1) Jag tycker de är röriga och svåra att utläsa något ur. Den icke-hierarkiska är dock lite

bättre pga man får med mer och det är sammankopplade på ett annat sätt.
2) Beskrivningen av linjens ekvation tycker jag att jag har lyckats relativt bra med.

Strukturen på kartan tycker jag är dålig och rörig.
3) Jag tycker de är röriga och svåra att åskådliggöra med de ger elever med en annan

inlärningsstil en bild istället för bara text. Dvs en mer estetisk variant.

Kommentar: Den första kartan innehåller några fler begrepp och har betydligt fler kopplingar
(i form av enkel och dubbelriktade länkar) mellan begreppen. Begrepp som har många
kopplingar är ”y=x+5” (6), ”y=kx+m” (6), ”koordinatsystem” (5), ”skärningspunkt” (5). Jag
tolkar det som de (i studentens ögon) mest betydelsefulla och centrala begreppen. Ekvation
och funktion finns med men har få kopplingar, de ligger båda i periferin av kartan.

Det kan vara naturligt att införa fler kopplingar så som t.ex. koppling mellan funktion
och variabel, samt koppling mellan ”y=kx+m” och ”linje”. Vidare skriver studenten ”okänd
variabel” vilket kan tyckas märkligt, men det är förmodligen en fusion av begreppen okänd
storhet och variabel.

Den andra kartan har betydligt färre kopplingar mellan de olika begreppen än den första.
Begreppet ”ekvation” har försvunnit dock finns ”en linjes ekvation” kvar. Vidare finns en
koppling mellan funktion och variabel. Här finns några anmärkningsvärda kopplingar t.ex.
från ”linjens lutning” går en pil till ”beskriver skärning med y-axel”; i detta fall kan det vara
naturligare att från ”y=kx+m” dra en pil till ”beskriver skärning med y-axel”. Det framgick
under intervjuerna att studenterna var osäkra på om ”en obekant” fick kallas ”variabel” i en
ekvation. Det kan vara denna osäkerhet som synliggörs i begreppskartan då en koppling
mellan ”en linjes ekvation” till ”variabel” saknas.
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M7:

    

Implicit, explicit, intervers, k = lutning, k-
värde, m-värde, rät linje, låta x vara 0, innebär
att det är lika mycket på båda sidor, funktion,
derivera, primitiv funktion, y beror av x, graf,
2 okända, variabler, koordinatsystem

k-värde = lutningen, lutningen 1, rät linje, x=0
när y=5, m-värdet är 5, graf, derivera, primitiv
funktion, implicit, explicit, y beror av x,
funktion, samband, 2 okända.

Studentens svar:

1) Har nog gjort båda två ganska hierarkiska. Jag tycker att huvudsaken är att man drar
pilarna från något som har med det ”nya” att göra.

2) Kom inte på lika mycket på hierarkisk begreppskarta.
3) Bra, fast jag använder dem lite annorlunda. Tycker texten på pilarna är mycket

onödiga.

Kommentar: Kartorna är här betydlig mer omfattande vad gäller begreppsbildning än vad som
framkommit från svaren på enkäten och intervjun.

I första kartan har ”y=x+5” (6) flest kopplingar. I den andra kartan är det begreppet
”funktion” (7) som är helt dominerande. När studenten fick i uppgift att ordna begreppen
hierarkiskt blev begreppet ”funktion” helt centralt. Här anges även olika egenskaper som en
funktion kan besitta. Begreppet ”graf” finns med i andra kartan och är kopplat till både ”rät
linje” och ”funktion” ett samband som inte framgick under enkätsvar och intervju. Vidare, i
den andra kartan kopplas ”y=x+5” inte till ”funktion” utan först till ”är ett samband”.
Begreppet fanns inte med i första kartan.

Första kartan innehåller begreppet ”intervers” vilket rimligen avser ”invers”. Det finns
inte med i andra kartan, och inte heller t.ex. ”variabel”. Kartorna innehåller inte begreppet
”ekvation”, även om det finns en anknytning i begreppet ”= anger att det är lika mycket på
båda sidor”.

Några iakttagelser

Studenterna har genomgående färre begrepp i den senare kartan och även färre kopplingar
mellan begreppen. Det är förmodligen en följd av att studenterna tyckte det var svårare att
bilda en hierarki av begrepp. Det framgick tydligt av deras (muntliga) kommentarer när de
ritade kartan. Några kände sig frustrerade då de skulle ordna begreppen i en hierarki.

Begreppskartorna innehåller (i regel) fler begrepp än vid enkätsvar och intervjuer. Men
det är kanske naturligt då studenterna troligen inbjuds till att associera friare än vad de gjort
tidigare. Kartorna kompletterar studenternas skriftliga svar och ger i många fall en tydligare
bild av studentens begreppsuppfattning. De är personliga och skiljer sig i hög grad mellan
studenterna.
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Det framgår att studenter upplever en oklarhet i vad som är en variabel (eller vad som
får kallas en variabel). Det finns också många kopplingar som studenterna inte gör t.ex.
funktionsgraf och lösningsmängd är begrepp som sällan förekommer då y=x+5 tolkas som en
rät linje

5.4 Sammanfattning av resultat

De två enkätundersökningarna som genomfördes ger olika resultat. Det är tydligt att
studenterna gav utförligare svar som omfattar fler svarskategorier i den senare enkäten.
Antalet svarskategorier ökade med 76%. Det svar som tidigare dominerade var ett enklare
samband som angav hur x och y hänger ihop värdemässigt (kategori g1). Det förändrades i
andra enkätundersökningen till en mer avancerad syn som omfattar funktion och samband
som beskriver en rät linje (kategori g2 och g4). En progression under terminen är tydlig, men
omfattar i stort endast kunskaper från gymnasieskolans matematik.

Vid en jämförelse med resultaten som Grevholm (1998) redovisar finns det tydliga
skillnader, men slutsatserna av dessa är osäkra. Om man utgår från den andra enkätunder-
sökningens resultat så bör man kunna påstå att lärarstudenterna i slutet av sin sjätte termin har
en rikare begreppsbildning (fler svarskategorier berörs) i anslutning till utsagan y=x+5 än vad
studenter har under sin tredje termin. Vilket är naturligt med tanke på de mer omfattande
matematikstudierna som de bedrivit.

Om vi knyter an till Blomhøj (1997) – med fokus på funktionsbegreppet – så visar några
begreppskartor, t.ex. M7 ovan, att det finns studenter som uppfattar funktioner som objekt (jfr
Sfard, 1991) med olika egenskaper så som t.ex. deriverbarhet. Men det är tydligt att
funktionsbegreppet kan utvecklas mer hos många studenter. Flera studenter känner en
osäkerhet när de tolkar utsagan y=x+5 som både en funktion och en ekvation.

Begreppskartorna ger ofta en rikare illustration över studenters begreppsbildning och utgör ett
värdefullt komplement till övriga data. Här förekommer begrepp som inte nämns i det
skriftliga svaret eller i den uppföljande intervjun. Det är tydligt att uppgiften: rita en
begreppskarta över utsagan y=x+5, inbjuder till friare associationer med fler begrepp som
följd än vad frågan ”Vi skriver y = x + 5. Vad betyder det?” gör. Olika restriktioner på
kartorna påverkar antalet begrepp som tas upp. När studenterna får möjlighet att rita ”friare”
berör de (i regel) fler begrepp.
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Frågeformulär riktat till studerande på lärarutbildning, 4-9 matematik och
naturvetenskap

Namn:…………………………………………………………………

Försök svara så tydligt du kan och med egna ord. Om du inte kan svara generellt försök ge exempel
som belyser din uppfattning eller kommentera hur du tänker inför frågan. Låt din spontana och
intuitiva uppfattning vägleda dig om du är osäker på ditt svar. Försök uttrycka någon tanke även om
du inte har ett svar du är nöjd med. Kommentera gärna dina svar.

1) Nedan presenteras ett antal matematiska företeelser eller objekt. Granska dem och se vilka av
följande begrepp du tycker passar in på objektet. Sätt kryss i den eller de rutor du tycker passar.

Objekt Innehåller en
variabel eller
flera variabler

Är en ekvation Är ett
algebraiskt
uttryck

Är en funktion

532 =+x

85 =+ yx

132 −+ xx
cba +− 3

2xy =
12/)8645( +

yex =
xy /1=

Motivera gärna varför du tycker som du markerat ovan genom att tala om vad du anser att de nämnda begreppen betyder.
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2) Vi skriver 5+= xy . Vad betyder det?

3) I skolan kallas algebran ibland för bokstavsräkning. Varför inför man bokstäver och hur kan man handskas med dem i beräkningarna?

4) Varför ska eleverna i grundskolan lära sig algebra?
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5) Besvara uppgifterna här nedan så som du anser att det ska vara. Försök därefter uppskatta hur många procent av eleverna i åldern 15 år,
som svarar rätt på uppgiften på ett test.

Avgör om följande påstående A till E är sanna alltid, ibland eller aldrig. Rita en ring runt det rätta svaret. Om du ringar in ”ibland” förklara
då när detta påstående är sant.

A)  baccba ++=++ alltid aldrig ibland, dvs när ……………………….

Jag tror …….% av 15 åringarna klarade uppgiften.

B) daccba ++=++ alltid aldrig ibland, dvs när ……………………….

Jag tror …….% av 15 åringarna klarade uppgiften.

C) baba +=+ 22 alltid aldrig ibland, dvs när ……………………….

Jag tror …….% av 15 åringarna klarade uppgiften.

D) cbacba 4222 ++=++ alltid aldrig ibland, dvs när ……………………….

Jag tror …….% av 15 åringarna klarade uppgiften.

E) 22 +> nn alltid aldrig ibland, dvs när ……………………….

Jag tror …….% av 15 åringarna klarade uppgiften.

Kommentera gärna här om dessa problem väcker några speciella tankar eller reaktioner hos dig.
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Begreppskartor i skala 1:1

Här följer begreppskartorna, som tidigare berörts, i naturlig storlek.

K1:
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M4:
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K5:
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M7:


