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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att få en bild av vilka fel elever gör på några uppgifter vid 

Nationellt kursprov i matematik, kurs A. En analys av hur vanligt förekommande dessa 

fel är och vad i elevens matematikuppfattning som möjligen kan ha orsakat felen.  

Utifrån ett mindre urval av PRIM-gruppens insamlade elevlösningar kartlades och 

analyserades olika feltyper.  

Resultatet blev att bland de fullständiga lösningarna till matematiska problem som löses 

med algebra kunde jag se att det var varken de aritmetiska beräkningarna eller de 

förberedande bearbetningarna av givna fakta som var det största problemet för eleverna. 

Det var framför allt formel-behandlingen som eleverna gick bet på. Fyra typer av fel 

förekom inom det området: eleverna använder fel formel, en formel med felaktigheter i, 

rätt formel felaktigt pga bristande algebra-kunskaper samt rätt formel men de stoppar in 

eller plockar ut något annat än vad formeln avser. 

Nyckelord 
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Förord 

Jag vill ta det här tillfället i akt att tacka min omgivning för att de stått ut med mig under 

den tid det tagit att skriva detta examensarbete. Jag vill tacka min handledare Gunilla 

Olofsson för att hon inte gett upp hoppet om mig utan försökt hjälpa mig igenom denna 

mardröm som uppsatsskrivande är för mig. Jag vill också tacka mina föräldrar som 

envist tjatat på mig om hur viktigt det är att jag blir klar någon gång. Jag vill dessutom 

tacka min make för att han kärleksfullt kramat om mig och peppat när jag varit nära att 

ge upp.  

 

Mest av allt vill jag nog ändå tacka min kompis Malin Iwarsson som gång efter annan 

orkat läsa uppsatsen för korrektur. Hon har lagt många lediga kvällar och helger på att 

hjälpa mig få en läsvärd uppsats utan klumpiga uttryck och talspråk. Däremellan har 

hon dessutom skickat små hejjarop via msn och peppat mig att fortsätta. 
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Inledning 

Bakgrund 
Under höstterminen 2003 gick jag kursen Bedömning och Betygssättning (5p) inom 

Matematik med didaktisk inriktning 41-60p på Lärarhögskolan i Stockholm. Det var en 

mycket lärorik och inspirerande kurs som gjorde att jag blev nyfiken på det här med hur 

elever tänker. Jag blev imponerad av hur mycket som går att få ut av elevernas tankesätt 

genom att studera elevlösningar, något vi lärde oss på ovan nämnda kurs. 

Som blivande matematiklärare har jag också funderat mycket kring varför elever miss-

förstår saker inom matematiken, eller inte förstår alls. En fråga jag ofta funderar på är 

om det kanske beror på hur läraren förklarar, eller inte förklarar. Många gånger får 

elever ”det bara är så” som svar på sina frågor om varför. Jag vill inte bli en sådan lärare 

och jag vill försöka undvika att ge förklaringar som gör att eleverna missförstår. Därför 

vill jag göra det här arbetet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att få en bild av vilka fel elever gör på några uppgifter vid 

Nationellt kursprov i matematik, kurs A. En analys av hur vanligt förekommande dessa 

fel är och vad i elevens matematikuppfattning som möjligen kan ha orsakat felen. Jag 

har sedan tänkt att utifrån resultatet fundera på hur man som lärare kan undvika att felen 

görs. 

Arbetet skall kunna användas av andra lärare när de funderar över vilka fallgropar 

elever kan falla i och hur de som lärare kan undvika att det händer. Med fallgropar 

menar jag delområden som elever ofta missförstår, kanske på grund av att läraren 

förklarat lite bristfälligt eller använt en liknelse som inte håller hela vägen. Alternativt 

har eleven dragit felaktiga slutsatser, kanske på grund av kunskapsbrister eller att luckor 

lämnats i lärarens förklaring. 

Mina frågeställningar blir därför: 

- Vilka fel gjorde elever på två uppgifter vid Nationella provet i matematik  

kurs A, vårterminen 2005? 

- Vilka typer av fel var vanligast förekommande? 

- Vilka kan orsakerna vara till att eleverna gör de felen? 
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Avgränsningar 
För att begränsa arbetet så koncentrerade jag mig på att titta på två uppgifter, från ett 
nationellt prov, som på något sätt kunde lösas med algebra. 

Jag har inte särskiljt elever med något yttre attribut såsom kön, etnicitet, utbildnings-

program eller bostadsort, utan bara studerat elevarbetet, lösningsmetod och eventuella 

fel och funderat på varför. 

Arbetet vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter med matematisk utbildning. 

Teoriavsnitt 

Matematik A och nationella prov 

I gymnasieskolan är ämnena indelade i kurser vilka omfattar 50, 100, 150 eller 200 

poäng. Betyg sätts efter varje avslutad kurs, oavsett om eleven behöver färre eller fler 

timmar för att uppnå kursens mål. Till varje kurs finns en kursplan, som anger de mål 

som undervisningen ska uppnå. Dessutom finns betygskriterier till varje kurs, som anger 

vilken kunskapsnivå som eleven ska uppnå för de olika betygstegen. (Skolverket 2007a) 

Matematik A (MA1201) är en nationell kurs som omfattar 100 poäng. Kursen är en 

kärnämneskurs och ingår i alla program. Den bygger vidare på matematikutbildningen i 

grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, 

algebra, geometri, statistik och funktionslära (se kursplanen, bilaga 1). Kursen läses av 

elever med vitt skilda studieinriktningar. Uppläggningen anpassas och problem väljs 

med hänsyn till elevernas studieinriktning. Kursen ger både allmän medborgarkom-

petens och utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen. (Skolverket 2007a) 

Skolverket tillhandahåller nationella prov för gymnasial utbildning i engelska, mate-

matik samt svenska och svenska som andraspråk. Proven är obligatoriska att använda i 

kärnämneskurserna Engelska A, Matematik A samt Svenska B och Svenska som 

andraspråk B. För respektive program är även provet i den avslutande karaktärsämnes-

kursen obligatorisk. (Skolverket 2007b) 

Utgångspunkten vid konstruktion av material i det nationella provsystemet är gällande 

styrdokument och den pedagogiska grundsyn som uttrycks i läroplaner och kursplaner. 

Ett syfte med proven är att bidra till så enhetliga bedömningsgrunder som möjligt över 

landet, ett annat är att konkretisera kursplanerna. (Skolverket 2007b) 

Varje år samlar Skolverket in resultat från de nationella proven. Insamlingen av prov-

resultat behövs i arbetet med att följa upp och utvärdera kvaliteten och likvärdigheten i 

svensk skola, för forskning samt utveckling av proven. En del av insamlingen består av 

provresultat för samtliga elever i ett urval av skolor. Den andra delen gäller bl a insam-

ling av ett urval av elevers lösningar från samtliga skolor i landet. (Skolverket 2007b) 
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Nationellt kursprov i Matematik, kurs A, konstrueras av PRIM-gruppen på uppdrag av 

Skolverket. Gruppens förkortning står för PRov I Matematik. PRIM-gruppen bildades 

1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och 

kompetens. (PRIM-gruppen 2007) Det är hos PRIM-gruppen jag skrivit mitt examens-

arbete. Jag har därmed haft tillgång till de elevlösningar som skickats till gruppen enligt 

den andra insamlingsformen. 

Kursprovet i Matematik A 

Det nationella provet för kurs A består av två delar. Den första delen innehåller 

”kortsvarsuppgifter”, där eleverna ska lösa uppgifterna utan miniräknare och där enbart 

svaret ska redovisas. Denna del prövar i första hand huvudräkning och begrepps-

bildning. Den andra delen innehåller mer omfattande problemlösande uppgifter där 

eleverna ska redovisa och motivera sina lösningar. (Skolverket 2007b) 

Bland annat står följande information till eleverna i provanvisningarna (Skolverket 

2005): 

Till de flesta uppgifterna räcker det inte med 

endast svar, utan där krävs det också 

• att du redovisar dina lösningar 

• att du förklarar/motiverar dina tankegångar 

• att du ritar figurer vid behov. 

 

Till några uppgifter behöver endast svar anges. 

De är markerade med Endast svar krävs. 

(Anvisningar till Nationellt kursprov i Matematik, kurs A) 

Till de två uppgifter jag studerat krävs fullständiga lösningar, enligt beskrivningen ovan. 

I en lösning kan elever visa kunskaper från olika kvalitativa nivåer. Dessa nivåer 

beskrivs av betygskriterierna (bilaga 1). Exempelvis kan stegringen för t ex problemlös-

ning ses från kriteriet/kvaliteten för betyget Godkänd (G1) via motsvarande kriteriet för 

betyget Väl godkänd (V1) till ett av kriterierna för betyget Mycket väl godkänd (M1). 

- Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 

formulera och lösa problem i ett steg. (G1) 

- Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt 

för att formulera och lösa olika typer av problem. (V1) 

- Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 

problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk. (M1) 

(Betygskriterier, bilaga 1) 

I kriterierna ovan kan stegringen tydligt ses från lämplig lösning i ett steg, via introduk-

tion av modeller och problemlösning i flera steg (olika typer), till val av en generell 

metod och användande av ett korrekt matematiskt språk. 
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Efter varje uppgift i kursprovet anges maximala antalet poäng som kan tilldelas 

lösningen. (2/3) betyder att uppgiften kan ge högst 2 g-poäng och 3 vg-poäng. 

(Skolverket 2005) Vissa uppgifter är konstruerade för att eleverna i sina lösningar av 

dem ska kunna uppvisa ”MVG-kvalitet”. Dessa är markerade med symbolen ¤ för att 

informera eleverna. I bedömnings-anvisningarna anges vilka MVG-kvaliteter som 

eleverna kan visa. (Skolverket 2007b) 

Några studier av elevlösningar 

Ljung, B-O. Oscarsson, E. & Rosén, B. (1991 s 86) ställer sig, liksom jag, frågan “Kan 

analysen av elevernas svar på enskilda uppgifter ge läraren hjälp att utforma ett bra 

stödprogram för en enskild elev eller för en grupp av elever?” Författarna konstaterar att 

det bör vara möjligt men att mera forskning behövs. Jag kan inte annat än instämma. 

PRIM-gruppen studerar elevlösningar när de ska utvärdera de nationella proven. 

Utvärderingen som gjorts av det nationella provet jag studerat uppgifter från finns på 

Skolverkets hemsida och heter Gymnasieskolans kursprov läsåret 2004/2005, en 

resultatredovisning (Skolverket 2006, s 20-35). Där kan man se lösningsfrekvenser till 

de uppgifter jag arbetat med, samt en studie av ett par andra uppgifter från provet. 

Att få givande analyser av elevlösningar kräver en del av uppgiften eleverna ska lösa. 

Palm, T. Bergqvist, E. Eriksson, I. Hellström, T. & Häggström, C-M. (2004) skriver i 

sin studie att läraren i uppgiftskonstruktionen kan tänka på vilka kompetenser som 

behövs för att kunna lösa uppgiften. Då kan analysen av elevlösningar sedan visa på 

vilka kompetenser eleverna ännu inte innehar. 

Formativ bedömning 

Att studera elevlösningar för att få veta vad eleven kan och vad eleven gör för fel är av 

störst betydelse om målet är att man som lärare sedan tänker anpassa sin undervisning 

efter resultaten av undersökningen. 

For assessment to function formatively, the results have to be used to adjust teaching and 

learning (Black & Wiliam 1998) 

Detta kallas formativ bedömning. Paul Black & Dylan Wiliam (1998) har skrivit en 

artikel om formativ bedömning. I den lyfter de upp innebörden av begreppet samt hur 

man ska använda det för att det ska fungera bra. 

In summary, the message can be stated as follows: feedback to any pupil should be about the 

particular qualities of his or her work, with advice on what he or she can do to improve, and 

should avoid comparisons with other pupils. (Black & Wiliam 1998) 

De skriver också att “formative assessment is ‘seriously in need of development’” 

(Black & Wiliam 1998). Min förhoppning är att min studie ska kunna tillföra nya 

perspektiv inom det här ämnesområdet. 
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Metod och urval av material 
Undersökningen omfattar 107 elevers lösningar på det nationella provet i matematik 

kurs A, som skrevs våren 2005 av elever på gymnasiet och komvux. De 107 elevlös-

ningarna har plockats ur de elevlösningar som skickas in till PRIM-gruppen för att 

användas vid utvärdering av provet. Lösningarna valdes slumpmässigt genom att de är 

skrivna av elever som är födda vissa datum. Min urvalsmetod gick till så att jag tittade 

igenom inskickade elevarbeten och valde sedan de 107 första elevlösningar som hade 

något skrivet på uppgift nio. Elevarbeten med uppgift nio blank ignorerades alltså, 

likaså de elevlösningar som bara hade ett svar, men ingen lösning. De 107 utvalda 

elevlösningarna kopierades och arbetskopiorna numrerades för att jag snabbt skulle hitta 

dem, om jag behövde gå tillbaka under analysarbetet. 

Elevlösningarna studerades därefter med ett analytiskt perspektiv. Detta innebar att jag 

inte tog någon hänsyn till vad de fått för poäng av rättande lärare, utan jag tittade på 

själva lösningen och sorterade dem i olika feltyper. Ett elevarbete kan återfinnas under 

flera feltyper och tilläggas kan att även bland de elevlösningar som fått full poäng av 

läraren har jag hittat fel som faller under mina feltyper. 

Resultat och analys 

Jag valde uppgift nio som första uppgift att studera för att det är en öppen uppgift. Det 

betyder att eleverna kan lösa uppgiften på flera olika sätt. Jag tänkte att jag då kunde få 

se flera olika feltyper bland lösningarna och därmed få en hint om vad jag skulle välja 

som andra uppgift från provet. 

När det senare blev aktuellt att studera ännu en uppgift, valde jag uppgift fem för att den 

behandlar algebraområdet, där jag sett att många visat brister i uppgift nio. Jag använde 

de elevlösningar jag redan hade tillgång till, dvs de elevarbeten jag inför uppgift nio 

redan kopierat. Dessa elevarbeten studerade jag och noterade olika fel i arbetena. Felen 

sorterades upp på liknande sätt som i uppgift nio. Detta gör att jag kan, om önskemål 

finnes, jämföra elevens lösningar på två uppgifter. 
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Uppgift 9 

 

Beskrivning av uppgiften 

Som jag tidigare nämnt valdes uppgiften för att det var en öppen uppgift. Eleverna kan 

därför använda flera olika lösningsmetoder eller som läroplanen uttrycker det: eleverna 

kan visa kunskaper från flera olika kunskapsområden. Jag kan bland elevsvaren se två 

olika lösningsmetoder: Areaberäkning och Bitar. 

1) Den första lösningsmetoden kallar jag Areaberäkning. Eleven beräknar areor, 

antingen med en generell metod (x och x2) eller genom att mäta med linjal och räkna 

med cm och cm2. Några elever använder varken eller, kanske tänker de längd- och 

areaenheter (l.e. resp. a.e.). De som använder den här metoden korrekt beräknar arean 

på stora triangeln och sedan, på ett eller annat sätt, den skuggade bitens area. Därefter 

jämförs de två areorna och det sökta förhållandet erhålls. Om eleven löser uppgiften på 

detta sätt kan deras kunskaper framförallt inom områdena geometri och algebra visas. 

Enligt kategoriseringen i bedömningsanvisningarna (Skolverket 2005) har eleverna 

möjlighet att visa sina kunskaper från fyra olika uppnåendemål: 

Eleven skall 

- kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 

vardagsliv och vald studieriktning (A1) 

- ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen (A3) 

- vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att  

hon eller han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid 

problemlösning (A4) 

- kunna ställa upp och tolka […] enkla potensekvationer samt lösa dem med för 

problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel (A7) 

 

I de 107 elevlösningar som jag studerat har metoden använts av 51 elever, varav 14 har 

kommit fram till ett korrekt svar med en korrekt metod. 

9.  Figuren visar en likbent rätvinklig triangel. 
Två av triangelns sidor är delade i fyra lika  
stora delar. Hur stor del av triangelns area  
är skuggad? Motivera ditt svar.  (2/1) ¤ 
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2) Den andra lösningsmetoden kallar jag Bitar. Eleven delar upp figuren i mindre bitar 

och räknar det totala antalet samt hur många som är skuggade. Därefter beräknas det 

sökta förhållandet. Om denna metod används vid lösningen av uppgiften, kan kunskaper 

inom geometri visas även om algebran undviks. Med kategoriseringen i 

bedömningsanvisningarna (Skolverket 2005) innebär detta att eleverna har möjlighet att 

visa sina kunskaper från uppnåendemålen A1, A3 och A4. 

Metoden har använts av 56 elever, varav 17 har kommit fram till ett korrekt svar med 

denna metod. 

Felkategorier 

Jag har valt att dela in felen eleverna gör i fem grupper; ofullständig lösning, 

bearbetningsfel, beräkningsfel, formelfel och olika stora. Tidigare undersökningar har 

använt andra indelningar men jag valde den här indelningen för att den passade mitt sätt 

att tänka. 

På grund av urvalet har samtliga 107 elever behandlat uppgiften och 31 av dessa har löst 

problemet med en korrekt metod och angivit rätt svar. Vissa elevlösningar innehåller fel 

från flera kategorier. Dessa lösningar finns då representerade i flera felkategorier och 

totala antalet fel överstiger därför de 76 lösningar som inte var korrekta. 

Felkategorin Ofullständig lösning innefattar 21 elevlösningar. Här placeras lösningar 

där jag inte kan följa hur eleven tänkt när han/hon kommit fram till sitt svar (6 lösni-

ngar). I denna felkategori placerar jag också två lösningar där elever skriver att han/hon 

gissar, eftersom det innebär att eleven inte är säker på hur han/hon ska lösa problemet.  

I denna kategori finns också de lösningar som inte innehåller något slutligt svar (13 lös-

ningar). Detta kan bland annat bero på att eleven fastnar någonstans på vägen eller 

svarar på något annat än frågan. 

I kategori Bearbetningsfel hamnar 13 elevlösningar. Det är lösningar där felen uppstår 

eller görs under själva bearbetningen. Elevlösningarna kan innehålla fel som att svaret 

ges som ej färdigt bråk, t ex är oförkortat eller har decimaltal i täljaren. I gruppen finns 

också elevarbeten där eleven tappar bort sig bland sina egna beteckningar. Här finns 

också lösningar med fel ingångsvärden, som beror på bearbetning, exempelvis mätfel 

eller skrivfel (En 2,7 cm lång sträcka anges som 2,2 cm). Några elevlösningar innehåller 

en egen figur (icke skalenlig) och därmed får lösningen fel utgångsvärden. I kategorin 

finns också lösningar med kraftiga närmevärden mitt i beräkningarna samt lösningar där 

eleven troligen slagit in fel på miniräknaren, exempel på detta finns i följande 

elevlösning. 
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Total area = 4×4 = 16 = 8 cm2 
            2      2 

Skuggad = Parallelltrapets 

0,7(4,5+3) = 3,2+6,6 = 9,8 = 4,90 cm2 
      2            2         2 

Del av triangeln som är skuggad 

= 4,90 cm2 ≈ 61,3% 
     8 cm2 

Del som är skuggad ≈ 61,3 % 

Den delen som är skuggad har formen av en parallelltrapets 

vilket gör att om man räknar ut dens area och dividerar med 

den totala arean:  skuggning = delen 
    totala 
 
               (Elevlösning nr 37) 

Min tolkning: Eleven har troligen här slagit in 0,7×4,5×0,7×3 vilket är lika 
med 6,6. Eleven kan alltså ha glömt att rensa räknarens fönster från 
0,7×4,5 innan den fortsatte att slå in 0,7×3. Att eleven inte reagerar på att 
6,6 är större är 3,2 när 3 är mindre än 4,5 kan vara ett tecken på dålig 
taluppfattning. 
Det skulle också kunna vara ett beräkningsfel i den bemärkelsen att eleven 
inte vet hur parenteser beräknas. Men jag har valt att tro att eleven har 
glömt att tömma fönstret och därmed är felet ett bearbetningsfel. 

 

Kategorin Beräkningsfel inkluderar 10 elevlösningar. Felen de eleverna gör inträffar i 

beräkningarna. Det kan vara bråkräkningsbrister: (x/4)2 blir x2/4, eller att en halvering 

av ett bråk istället blir en förkortning med 2. Felen kan också vara algebrabrister: x·x 

blir x eller 2x. Räknefel finns också representerade här: sexton bitar blir femton. I kate-

gorin finns också förkortningsfel: 4/12 blir 1/4, se följande elevlösning. 

 
 1  är skuggad, för delar du upp triangeln i tolv bitar är  4   
 4           12 
      skuggade 

Ytan är lika stor på alla bitarna.          (Elevlösning nr 56) 
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Min tolkning: 
Hur har eleven gjort för att få tolv lika stora bitar? 

Kanske har eleven gjort som i bilden till vänster 
och glömt de åtta små-trianglarna. 
Hur som helst är 4/12 ≠ 1/4 och elevlösningen 
kategoriseras därför som ett beräkningsfel. 
 
Jag lyckas inte dela upp triangeln i 12 lika stora 
delar så jag antar att elevens bitar är olika stora 
och därför finns lösningen även inräknad bland de 
olika stora. 

 

Formelfel är en kategori som innefattar 15 elevlösningar. De innehåller fel som har med 

formler att göra. Därför har alla som placeras här använt lösningsmetoden Areaberäk-
ning. De använder t ex formeln för parallellogrammens area istället för formeln för 

parallelltrapetsens area. Andra exempel på formelfel är att glömma att dela med två då 

triangelarean beräknas. Felen eleverna gör är att använda fel formel. Här finns också 

formelfel av typen fel i formeln, t ex hypotenusan blir inte kvadrerad i Pythagoras sats. 

Formelfel inkluderar också fel värden in i formeln, dvs eleverna stoppar in något annat 

än vad formeln avser, t ex en sidlängd istället för höjden. 

Olika stora kallar jag den kategori med 27 elevlösningar där bitarna eleverna beskriver 

som jämförbara är olika stora. Ett intressant exempel finns att se i följande elevlösning 

där eleven får rätt svar men använder en felaktig metod. 

 

        15 
        48 

 
 
 

 

                 (Elevlösning nr 48) 

 
 
Min tolkning: 
Eleven har räknat trianglar liksom 
kvadrater som jämlika bitar, men på 
grund av symmetri så blir det rätt 
ändå, om än oförkortat. 
 

 

Ett annat tydligt exempel på vad jag menar med Olika stora går att utläsa i följande 

elevlösning. Lösningen är kategoriserad under metoden Bitar eftersom det är den 

metoden eleven använt för att komma fram till sitt svar. Att eleven börjar med att 

beräkna arean av den största och den näst största triangeln är ju inget som används 

senare i lösningen. 

 

12 

     11 
 1      10 
      2       9 

 5       3       8 
      6       4       7 

 

 3     9      15    21 = 48 
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A =  4·4  = 8 cm2 
         2 

A =  3·3  = 4,5 cm2 
         2 

40 st 
            små rutor 

och 12 st är skuggade 

 12/4  =  3   
40/4     10 Svar:  3  är skuggat 
           10   sådana 

Man kan dela upp hela figuren i lika stora bitar     och det får  

plats 40 stycken bitar och 12 bitar är skuggade. 

               (Elevlösning nr 52) 

Min tolkning: Eleven skriver att han/hon har delat ”upp hela figuren i lika 
stora bitar” men det är de ju inte. 

 

Ungefär en tredjedel (8 st) av de 27 lösningarna i kategorin Olika stora tillhör en under-

kategori jag kallar Lurad? Detta för att de verkar ha låtit sig luras av texten. Kanske 

hade detta kunnat undvikas om provkonstruktören skrivit ”lika långa” istället för ”lika 

stora” i uppgiftstexten. Kort sagt går det att säga att eleverna drog slutsatsen att upp-

giftstextens ”fyra lika stora delar” syftade på de fyra bitarna och inte uppdelningen av 

de två kateterna. Här följer två exempel. 

 
 1  del är skuggad. 
 4 

Den skuggade biten är lika stor som de andra tre när det gäller 

hur stor del som är skuggad. Men den har inte lika mycket 

area som den vita.             (Elevlösning nr 84) 

Min tolkning: Eleven blir lurad av texten ”Två av triangelns sidor är delade 
i fyra lika stora delar.” (min understrykning). Hade det stått ”lika långa” 
istället hade nog flera elever tänkt annorlunda. När någon säger stor tänker 
även jag på ytor, även om det nu stod att det var en längd som var lika stor. 
 
1  För om de är lika stora så är skuggan på samma sätt. 
4              (Elevlösning nr 86) 

 

4 cm 

4 cm 

5,7 cm 

3 

3 
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En annan underkategori till Olika stora kallar jag Ögonmått. Här placeras en annan 

knapp tredjedel av de 27 lösningarna (8 st), detta för att eleven, kanske med ögonmått, 

kanske genom att mäta hypotenusor (som får representera bitarnas storlek), har 

resonerat på följande sätt ”om man tar de två i mitten och lägger ihop så blir de lika 

stora som den lilla och den stora tillsammans”. Vissa uppskattningar är väldigt goda, 

t ex ”ca 30%”, men de uppnår inte bedömningsanvisningarnas krav på noggrannhet så 

elevens lösning får därmed en eller ingen poäng och räknas i denna analys som ett fel. 

Elevlösningen nedan är ett exempel från denna grupp. Här låter eleven en sidlängd 

representera bitarnas storlek. Lösningen är en av två i kategorin Olika stora som är löst 

med någon form av areaberäkning. 

 
Det första diagonala strecket är 1,4 cm långt, det 

andra ökar med 1,4 cm och blir 2,8 cm långt, det tredje 

ökar också med 1,4 cm och blir 4,3 cm långt och det 

fjärde ökar också med 1,4 cm och blir 5,7 cm långt. 

Summan av längderna blir 14,7 cm, dividerar man det 

med 1,4 blir det 10,14, då kan man dela in triangeln i 10 

delar och eftersom det tredje fältet var 4,3, tre gånger 

så mycket som 1,4 så är  3  skuggat. 
      10           (Elevlösning nr 66) 

Min tolkning: 
 

a = √(12+12) = √2 ≈ 1,4 cm 

b = √(22+22) = √8 ≈ 2,8 = 1,4+1,4 

c = √(32+32) = √18 ≈ 4,2 = 2,8 + 1,4 ≠ 4,3 

d = √(42+42) = √32 ≈ 5,7 = 4,3 + 1,4 

a + b + c + d ≈ 1,4 + 2,8 + 4,3 + 5,7 = 14,2 ≠ 14,7 
(skrivfel, räknat med 14,2) 

14,2 ≈ 10,14 ≈ 10              Eleven har räknat med långsidans längd 
 1,4   istället för med ytornas area. 
                 d                  c       b    a 
 

 

                (c)                 (b)      (a) 

Alla bitar är inte lika stora, de består av rektanglar  

och andra fyrhörningar                  eller till och med en triangel. 

Det är därför inte möjligt att ersätta biten med dess sidlängd. 

 

 3  
10 

 

                 d 

            c 
        III 
       b 
   a 
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Resultat/Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det i särklass vanligaste felet på denna uppgift är att eleverna beskriver olika stora 

bitar/areor som jämförbara. 

Den näst vanligaste felkategorin bland de elevarbetena med ett svar är formelfel. För att 

få en tydligare bild av vilka fel som är vanliga vid användning av formler valde jag att 

titta på uppgift 5. Enligt kategoriseringen i bedömningsanvisningarna (Skolverket 2005) 

täcker den alla uppnåendemål inom algebra. 
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Uppgift 5a) 

 

Beskrivning av uppgiften 

Jag valde att studera elevarbeten till uppgift fem för att den, enligt kategoriseringen i 

bedömningsanvisningarna (Skolverket 2005), täcker alla uppnåendemål inom algebra. 

Algebra och formler kan också användas för att lösa uppgift nio. Jag såg, när jag 

studerade elevarbeten till uppgift nio, att eleverna ofta visade brister inom, eller valde 

andra metoder än, algebra. Uppgift fem är uppdelad i tre deluppgifter. 104 av 107 elever 

har behandlat uppgiften och 17 av dessa har svarat rätt på samtliga deluppgifter. 

a)-uppgiften. I den första deluppgiften kan jag bland elevlösningarna bara se en 

lösningsmetod. Eleverna hanterar funktionsuttrycket. Enligt kategoriseringen i 

bedömningsanvisningarna (Skolverket 2005) förväntas eleverna visa att de nått delar av 

två uppnåendemål (A6 & A8): 

- kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 

problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen (A6) 

- kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner […] som 

modeller (A8) 

Eleverna har också chansen att visa att de uppnått delar av två av kriterierna för betyget 

Godkänd: 

- Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för 

att […] lösa problem i ett steg. (G1) 

- Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför 

beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar 

som kommer till uttryck. (G3) 

104 elever har behandlat deluppgiften av de 107 som studerats och 91 elever har 

kommit fram till ett korrekt svar med en korrekt metod. 

5.  När en frysbox stängs av stiger temperaturen. Följande formel kan  

användas för att beräkna temperaturen (y) i grader Celsius då en frysbox  
har varit avstängd i x timmar. 

 y = 0,2x – 18  

 a) Vilken är frysboxens temperatur då den varit avstängd två timmar?  (1/0) 
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Felkategorier 

För att kunna jämföra med uppgift nio har jag valt att ha samma felkategorier. 

Kategorin Olika stora faller av naturliga skäl bort men kategorin Ej försökt tillkommer 

eftersom det i denna uppgift finns elever som lämnat blankt. De föll ju bort i urvalet till 

uppgift nio. Bland de elevlösningar jag studerat finns inga Beräkningsfel i uppgift 5a). 

Den kategorin faller därför också bort. Vissa elevlösningar innehåller fel från flera 

kategorier. Dessa lösningar finns då representerade i flera felkategorier. Totala antalet 

fel överstiger därför de 16 lösningar som inte har nått ett korrekt svar med en korrekt 

metod. 

Ej försökt kallar jag den kategori med 3 elevarbeten där eleven lämnat deluppgiften 

blank. 

Felkategorin Ofullständig lösning innefattar 3 elevlösningar. En elevlösning innehåller 

inget svar. De två andra är lösningar där jag inte kan följa hur eleven tänkt när han/hon 

kommit fram till sitt svar. Ett exempel på lösning där jag inte förstår hur eleven tänkt 

följer. 

 

A)   Y = 0,2 · 2 – 18 

 = - 18°             (Elevlösning nr 89) 

 

Bearbetningsfel är i uppgift 5a) av endast en typ: minustecknet faller bort någon gång 

under bearbetningen. Detta inträffar i tre elevlösningar. Antingen som i första 

elevlösningen nedan, där inser inte eleven att subtraktionen ger en negativ differens. 

Eller som i den andra elevlösningen nedan, att minustecknet saknas när eleven skriver ut 

svaret. 

 

a) y = 0,2x - 18  x = 2 timmar 

      17,6 = 0,2 · 2 - 18  y = vilken temperatur 
    det är nu 

Svar det är 17,6 celsius            (Elevlösning nr 82) 

 

a) y = 0,2 · 2 – 18 

  y = - 17,6  Svar: 17,6°C          (Elevlösning nr 93) 
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Formelfel är den största felkategorin i uppgift 5a). Kategorin innefattar 8 elevlösningar. 

De har gjort fel som har med formler att göra. Här finns fel som att eleven använder 

formeln fel. T ex stoppar in fel tal. I denna uppgift ersätts variabeln x med antalet 

minuter istället för antalet timmar. Det kan också vara fel som att eleven inte vet att 0,2x 

betyder 0,2·x utan tolkar det som 0,2+x. En del elever använder fel formel, de skriver 

sin egen eller använder bara delar av den givna formeln. Några elevarbeten återges 

nedan. 

 

a)  2x=y             (Elevlösning nr 22) 

Min tolkning: Eleven använder fel formel. Eleven skapar sin egen formel 
utifrån texten ”beräkna temperaturen (y) i grader Celsius då en frysbox har 
varit avstängd i x timmar.” Eleven fullföljer inte sin tankegång utan stannar 
mitt i sin lösning. Därför återfinns elevlösningen också i kategorin 
Ofullständig. 
 
a] y = 0,2x - 18 man gångrar x med 10       

  y = 2x - 8  så det blir 2h sedan          

  2h = -8 grader °C  Adderar man -18 med 10  

              (Elevlösning nr 70) 

Min tolkning: Eleven kan inte använda formeln på ett korrekt sätt. 
Detsamma gäller nedanstående elevlösning, vilken jag har svårt att tolka. 
Möjligen tolkar eleven formeln som att efter en timme gäller sambandet.  
I så fall multiplicerar eleven med tre för att efter ytterligare två timmar få 
det nya sambandet. 
 
a y = 0,2x - 18 

  y = 0,6x - 54       ->       frysboxens temperatur efter ha  

    varit instängd 2 timmar 

               (Elevlösning nr 69) 
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Resultat/Statistik 

 

 

Felkategori: Korrekt Ofullständig Bearbetningsfel Formelfel Ej försökt 

Antal: 91 3 3 8 3 

 

Tabellen och diagrammet visar att det vanligaste felet i denna deluppgift är att eleverna 

använder och tolkar formeln fel. 

Resultat

Korrekt

Formelfel
Ej försökt

Bearbetningsfel

Ofullständig
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Uppgift 5b) 

 

Beskrivning av uppgiften 

I b)-uppgiften krävs flera steg för att lösa uppgiften. Detta gör att uppgiften klättrar på 

betygsstegen. Eleverna kan i denna deluppgift visa sina kunskaper från flera 

betygskriterier: G1-3, V1, V3 och V4 (se bilaga 1). 

Eleverna kan också visa kunskaper från alla tre uppnåendemålen i algebra, som förutom 

de två ovan citerade (A6 & A8) också inkluderar: 

- kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer […] samt lösa dem med för 

problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel (A7) 

100 elever har behandlat deluppgift b. Av dem är det 13 som har svarat fel och en som 

inte kommer fram till något svar, 85 elever har alltså fått fram rätt svar på deluppgiften 

med en av de korrekta metoderna. 

I den här deluppgiften ser jag fyra lösningsmetoder bland elevsvaren. Två av dem är 

Ekvationslösning och Prövning. Till dessa två metoder tillkommer lösningar där eleven 

tänkt till och genom Resonemang löst problemet. Därutöver fanns i de studerade 

elevarbetena dessutom en Grafisk lösning. 

1) Ekvationslösning. Eleven använder sig av formeln genom att lösa ut x och ersätta y 

med 0. Genom beräkning fås ett värde på x. Det kan gå till som följande. 

 

(5) y = 0,2x - 18 

b) 0° = 0,2x -18  18 = 0,2x               90 = x 
  +18         +18 0,2    0,2 

  Svar: I 90 timmar            (Elevlösning nr 68) 

 

Några elever har inte riktigt beskrivit alla steg men har jag sett att de använt något steg i 

ekvationslösningen har jag också kategoriserat dem som Ekvationslösning. Exempelvis 

ser ett flertal ut som följer. 

 

b) 18/0,2 = 90  Svar: I 90 h          (Elevlösning nr 85) 

5.  När en frysbox stängs av stiger temperaturen. Följande formel kan  

användas för att beräkna temperaturen (y) i grader Celsius då en frysbox  
har varit avstängd i x timmar. 

 y = 0,2x – 18  

 b) Hur länge har frysboxen varit avstängd då temperaturen är 0 °C?  (1/1) 
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Metoden har använts av 65 elever, varav 57 har kommit till ett korrekt svar med en 

korrekt lösning. 

2) Prövning. Jag kan bland elevlösningarna se två olika tydliga exempel på prövning. 

Dels den klassiska tabellen i vilken eleven ersätter x med lite olika värden för att se när 

y blir noll. Det kan se ut som följande. 

 

b) 0,2×20 - 18 = - 14  Svar: Då har den 

  0,2×50 - 18 = - 8  varit avstängd i 90 h 

  0,2×80 - 18 = - 2 

  0,2×90 - 18 = 0            (Elevlösning nr 52) 

 

Jag ser också en annan form av prövning. Den lösningsmetoden är kanske en form av 

osynlig tabell. Eleverna har miniräknare till hands och glömmer lätt att redovisa alla 

steg i uträkningsprocessen. Det kan också vara så att de genom ekvationslösning 

kommer fram till att x ska vara 90 och visar sitt resultat i form av en kontroll att det 

verkligen blir 0 om x = 90. Så här ser i alla fall elevsvaren ut: 

 

b) 0,2×90 - 18 = 0 

  Svar: 90 timmar eller 3,75 dygn           (Elevlösning nr 99) 

 

Metoden har använts av 27 elever, varav 23 har kommit till ett korrekt svar med en 

korrekt lösning. 

3) Resonemang. Eleverna har förstått att formeln betyder att temperaturen stiger med 

en femtedels grad per timme eller en grad per fem timmar. 

 

b) För att höjas en grad krävs 5 h. 

  18° skall höjas. 

  18 · 5 = 90 

  Svar: När frysboxen varit avstängd 90 timmar är den 0°. 

               (Elevlösning nr 1) 

 

Metoden har använts av 5 elever och samtliga har kommit till ett korrekt svar med en 

korrekt lösning. 

4) Graf. En elev har troligen löst uppgiften med en grafritande räknare. Eleven 

redovisar sin lösning som följer. 
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b)  J ag ritade upp det grafiskt och fick att det tog 90 timmar. 

   

 

 

 

 

               (Elevlösning nr 88) 

 

Felkategorier 

För att kunna jämföra med tidigare uppgifter har jag valt att ha samma felkategorier. 

Precis som i uppgift 5a) faller kategorin Olika stora av naturliga skäl bort och kategorin 

Ej försökt tillkommer eftersom det i denna uppgift finns elever som lämnat blankt. 

Bland de elevlösningar jag studerat finns inga Bearbetningsfel i uppgift 5b). Den kate-

gorin faller därför också bort. Vissa elevlösningar kan innehålla fel från flera kategorier. 

Dessa lösningar finns då representerade i flera felkategorier. Totala antalet fel kan 

därför överstiga de 22 lösningar som inte har nått ett korrekt svar med en korrekt metod. 

Ej försökt kallar jag den kategori med 7 elevarbeten där eleven lämnat deluppgiften 

blank. 

Felkategorin Ofullständig lösning innefattar 7 elevlösningar. Här placerar jag lösningar 

där jag inte kan följa hur eleven tänkt när han/hon kommit fram till sitt svar. I denna 

kategori finns också de lösningar som inte innehåller något slutligt svar, t ex fastnar 

eleven någonstans på vägen. 

Kategorin Beräkningsfel inkluderar en elevlösning. Den eleven kan inte 

prioriteringsreglerna. 

 

b)  0° = 0,2 · x -18 

   0° = 0,2 · x -18  =  0° = x -18 
  0,2   0,2 

   0° = x -18  =  18 = x 

  +18      +18   Svar: frysen har varit  

     avstängd i 18 timmar 

               (Elevlösning nr 54) 

 

 

0 90 
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Formelfel är återigen den största felkategorin. Den innefattar 9 elevlösningar. De har 

gjort fel som har med formler att göra. Tre elever tolkar svaret fel. Två av dem tror, av 

okänd anledning, att x = 90 betyder att det tagit 90 minuter. Kanske för att just talet 90 

får dem att tänka på minuter. En elev stoppar in 90 i formeln och ser att y blir 0, men 

skriver 9h i svaret. 

Andra formelfel är exempelvis att eleven inte vet hur formeln ska hanteras. En del 

elever låter x och y stå för andra storheter än vad som avses i uppgiften. Alternativt 

använder eleven en egen formel. Här ett exempel på detta. 

 

b)  x=0y             (Elevlösning nr 22) 

 

Resultat/Statistik 
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Uppgift 5c) 

 

Beskrivning av uppgiften 

Den tredje och sista deluppgiften handlar om att tolka formeln. Eleverna har alltså 

återigen en chans att visa kunskaper från målen A6 och A8 (se ovan). De kan också visa 

kunskaper från två av kriterierna för betyget Väl godkänd: 

- Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som 

skriftligt. (V2) 

- Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför 

och redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. (V3a) 

- Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att 

det är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt 

som skriftligt. (V3b) 

93 elever har behandlat deluppgiften av de 107 undersökta. Av dessa har 20 angivit en 

acceptabel förklaring till uttrycket. 

Felkategorier 

För att kunna jämföra med de övriga uppgifterna har jag valt att försöka ha samma 

felkategorier. Eftersom ingenting ska beräknas i denna uppgift finns heller inte några 

Beräkningsfel. Vissa elevlösningar innehåller fel från flera kategorier. Dessa lösningar 

finns då representerade i flera felkategorier. Totala antalet fel överstiger därför de 87 

lösningar som inte har nått ett korrekt svar med en korrekt metod. 

Ej försökt kallar jag den kategori med 14 elevarbeten där eleven lämnat deluppgiften 

blank. 

Felkategorin Ofullständig lösning omfattar i denna uppgift 20 elever som har svarat på 

något annat än vad som var tänkt, t ex vad x och y står för eller hur formeln används, se 

exempel nedan. 

 

c.  Ett hjälpmedel för hur man skall lösa och räkna ut en  

  uppgift.             (Elevlösning nr 76) 

 

5.  När en frysbox stängs av stiger temperaturen. Följande formel kan  

användas för att beräkna temperaturen (y) i grader Celsius då en frysbox  
har varit avstängd i x timmar. 

 y = 0,2x – 18  

 c) Förklara med egna ord vad formeln innebär.  (0/2) 
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c-svar: Det är en ekvationslösning till frysboxens temperatur. 

               (Elevlösning nr 59) 

 

c.  Antal celsius y är lika med 20% av tiden -18. 

               (Elevlösning nr 7) 

 

Kategorin innefattar också de 18 elever som inte givit någon förklaring alls till det ena 

talet men har angivit en acceptabel förklaring till eller svarat fel angående det andra 

talet. En av de 18 eleverna har skrivit att eleven inte vet vad den ena termen står för. 

För att underlätta för läsaren har jag valt att skilja på redovisningen av felaktiga 

förklaringar till de två talen. 

Tolkningar av 0,2 

37 elever har skrivit en felaktig förklaring till faktorn 0,2. Eleverna tolkar formeln fel 

och därför placerar jag elevlösningarna i Formelfel. 33 av dessa felaktiga svar innehåller 

en variant av ordet sjunker. Det kan vara ”sjunker”, ”minskar”, ”sänks”, ”minskning 

med”, ”minskas” eller ”sjönk”. De trettiotre eleverna påstår att temperaturen sjunker 

med 0,2 grader per timme, men i själva verket ökar den ju eftersom det är en frysbox 

som stängts av. 

Bland övriga fyra elevlösningar finns tre förklaringar som påminner lite om varandra: 

 

c. Antal celsius y är lika med 20% av tiden –18. 

               (Elevlösning nr 7) 

Min kommentar: Talet 0,2 är visserligen 20% och 0,2·x är 20% av x, men i 
formeln får talet en enhet och blir därmed en form av hastighet. 
Formeln y = 0,2·x - 18 har dimensionerna [°C] = [°C/h]·[h] - [°C] och 
svaret bör därför återspegla att det handlar om en ökning i grader per 
timme. 
 
c) Temperaturen ökar 20% varje timme. 

               (Elevlösning nr 97) 

Min kommentar: Här beskriver eleven ökningen, men påstår indirekt och 
felaktigt att 0,2 har enheten ”per timme” istället för °C/h. 
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c] Formeln innebär att temperaturen är - 18 grader när  

  frysen har varit avstängd i 20 minuter. 

               (Elevlösning nr 70) 

Min kommentar: Eleven är konsekvent, sett till hur eleven löst a- och b-
uppgiften, men 20 min ≠ 0,2 h. Som nämnts ovan är dessutom inte 0,2 
enhetslös och därför kan inte 0,2x likställas med 0,2 timmar. 
 

Sista eleven påstår att 0,2 är en konstantterm, men det är ju -18 som är konstant. 

Tolkningar av -18 

12 elevlösningar innehåller en felaktig förklaring till termen -18. Fyra av dem har 

missat minustecknet, ett fel som enligt tidigare kategorisering skulle betecknas som 

Bearbetningsfel. 
Det kan se ut som nedan citerade elevlösning. 

 

c)  y = temperaturen beroende på hur många timmar den  

  stått avstängd. 

  0,2 = så många grader varmare blir det per timme. 

  x = hur många timmar 

  18 = 18°C. Det var 18°C från början, när den var  

  påslagen.              (Elevlösning nr 73) 

 

Bland övriga åtta fel angående termen –18 tycker jag mig se en likhet mellan fem av 

dem, eleven har förstått att termen inte har med tiden att göra utan är något konstant, se 

nedan. 

 

c)  […] 

  -18 är vad som försvann från [oläsligt ord] början.  

  Hur många h det än är försvinner det alltid 18°. 

               (Elevlösning nr 13) 

 

c)  […] 

  -18 visar hur många grader som stiger när man stänger av  

  boxen, oavsett under hur lång tid.        (Elevlösning nr 107) 
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c)  […] 

  Oberoende av antalet timmar stiger temperaturen med  

  18°C, därav talet -18.            (Elevlösning nr 94) 

 

c)  […] 

  -18 = så många grader det ska läggas till. 

               (Elevlösning nr 13) 

 

c)  Efter varje timme sjunker det med 0,2 grader. 

Sen när boxen öppnas sjunker den ännu 18 grader. 

              (Elevlösning nr 67) 

 

Två elevlösningar förknippar termen med tiden. 

 

c] Formeln innebär att temperaturen är - 18 grader när  

  frysen har varit avstängd i 20 minuter.  (Elevlösning nr 70) 

 

c)  […] 

  på en timme har den sjunkit med 18°C. 

               (Elevlösning nr 29) 

 

Den sista eleven har tänkt till, men tyvärr så fanns ingen hänsyn till rummets temperatur 

i formeln. 

 

c)  Temperaturen stiger med 0,2 grader per timme, men till  

  max 18 grader som är temperaturen i rummet. 

               (Elevlösning nr 38) 
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Resultat/Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av dessa svar har 20 elever helt rätt på deluppgiften, 14 hade ej försökt alls och 20 

lämnade ett ofullständigt svar till tolkningen av de båda talen. 

 

 
Resultat   0,2

Korrekt

Ofullständig

Formelfel

Ej försökt

Resultat   -18

Korrekt

Ofullständig

Bearbetningsfel

Formelfel

Ej försökt
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Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag att återknyta till de frågeställningar som ställdes upp 

inledningsvis. Min ambition är nu att besvara dessa i möjligaste mån. 

- Vilka fel gjorde elever på ett par uppgifter vid Nationella provet i matematik kurs A, 

vårterminen 2005? 

- Vilka typer av fel var vanligast förekommande? 

- Vilka kan orsakerna vara till att eleverna gör de felen? 

Jag har nu sett vilka fel elever gjorde på ett par uppgifter vid Nationella provet i 

matematik kurs A, vårterminen 2005. De vanligast förekommande felen, i de uppgifter 

jag valt att analysera, var formelfel. Det innebär att eleverna använder: 

i. Fel formel 

Exempelvis fanns, i uppgift nio, elever som använde formeln för beräkning 

av parallellogrammens area när parallelltrapetsens area skulle beräknas. 

ii. En formel med felaktigheter i 

Kan exemplifieras av att en elev som försöker använda Pythagoras sats 

glömmer att kvadrera hypotenusans längd. 

iii. Rätt formel felaktigt på grund av bristande algebra-kunskaper 

Det kan vara fel som att eleven inte vet att 0,2x betyder 0,2·x utan tolkar det 

som 0,2+x. 

iv. Rätt formel men stoppar in eller plockar ut något annat än vad formeln 

avser 

Exempelvis ersattes, i uppgift fem, y med antalet minuter istället för antalet 

timmar. 

De faktorer som kan ligga bakom den här typen av fel är flera. Eleverna ska kunna både 

kommunicera med det matematiska språket och reflektera över variablernas innebörd. 

Att det är svårt med just algebra uttrycks även i boken Algebra för alla. Där skriver 

Bergsten m fl (1997, s 134 ff) bland annat om ”Missuppfattningar av algebraiska 

uttryck”. I boken ges också fem olika punkter man som lärare ska tänka på när man 

undervisar i algebra: 

• Använd det algebraiska språket oftare och även i andra ämnen än matematik. 

• Betona att bokstäver i algebraiska uttryck står för tal och inte för namn på 

objekt. 

• Kontrollera att eleverna tydligt skiljer mellan produkter och potenser i 

aritmetiken och att de uttrycker dessa korrekt. Tänk på ett korrekt språkbruk. Att 

istället för ”två upphöjt till fem” t ex säga ”Två gånger sig självt fem gånger” 

gör att det lätt blandas ihop med 2 · 5. 

• Arbeta mycket med språket vid arbete med talmönster. 
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• Tänk på att eleverna har tidigare erfarenheter av symbolsystem innan de börjar 

med algebra och utnyttja de erfarenheter som är användbara för algebran. 

Finns det fler sätt att undvika att eleverna gör formelfel? Jag tror att en elev som inte 

fått känslan för varför det finns formler ofta inte heller kan använda dem korrekt. 

Kanske kan känslan förmedlas genom att läraren berättar varför en formel ser ut som 

den gör (härleder) vid introduktionen av formeln. Vidare ska inte det rutade papprets 

eller geobrädets pedagogiska funktion vid införandet av geometriska formler 

underskattas. 

I de elevlösningar jag analyserat missbrukar eleverna ofta likhetstecknet. Jag har valt att 

inte uppmärksamma detta i resultatdelen för att det inte ger poängavdrag i bedömnings-

anvisningarna (Skolverket 2005). Detta trots att det är en viktig del av det matematiska 

symbolspråket. Jag tror att eleverna använder likhetstecknet fel för att de har bristande 

algebra-kunskaper (se iii ovan). De har lärt sig en massa regler men förstår inte varför 

de gäller. Därför blir också likhetstecknet en symbol för ”fortsättning följer” istället för 

att en likhet gäller mellan de båda sidorna. 

Bergsten m fl (1997, s 135) beskriver fyra olika källor till elevers missuppfattningar. En 

utav dem ser jag i flertalet av de elevlösningar jag studerat. Det är den tredje källan: 

”Algebrans grammatiska regler, syntax, är inte samma som i vanligt språk”. Bergsten m 

fl beskriver den så här: 

I vardagsspråket beskrivs saker oftast i den ordning de ska utföras: Släck ljuset och 

gå ut. Uttrycket y = 5 + x läses då som y = 5, lägg till x. I vardagsspråket finns det 

annars särskilda ord som klargör ordningen. Uttrycken Släck ljuset innan du går ut 

och Innan du går ut släcker du ljuset innebär att två saker ska utföras i en viss 

ordning, trots att orden står i olika ordning. Algebran utnyttjar istället parenteser och 

prioriteringsregler, som kan vara oklara för elever. 

Jag har, i elevlösningarna jag studerat, sett hur elever helgarderar sig i sina lösningar. 

De är inte helt säkra på vad som förväntas och därför skriver de ner mer i sina lösningar 

än vad som behövs. I uppgift 5c) förekommer det i flera fall att eleverna skriver 

förklaringar till såväl x och y, som 0,2 och –18. När jag studerade elevarbeten till 

uppgift 9 såg jag en elevlösning där eleven löser uppgiften med flera olika metoder men 

är ändå osäker. Eleven skriver ”Jag tror att” i sitt svar (se elevlösning 18 i slutet av det 

här avsnittet). 

En del elever uppvisar också en osäkerhet vid besvärligare beräkningar. 

Prioriteringsregler och räkneregler följs inte. (x/4)2 blir x2/4 alternativt x·x blir x eller 

2x. Se även elevlösning 54. Jag kan också se tecken på dålig taluppfattning, exempelvis 

elevlösning 37. Eleverna saknar känsla för matematiken, de reflekterar inte över 

innebörden. De försöker följa regler, men förstår inte varför och då glöms reglerna bort. 

I uppgift nio är det vanligaste felet att bitarna eleverna beskriver som jämförbara 

egentligen är olika stora. Hur ska man som lärare undvika att eleverna gör detta fel? Ett 

sätt är att i problemlösning möta storheterna längd, area och volym och då upptäcka och 

uppmärksamma att storheterna är oberoende av varandra. Lika långa sidor innebär inte 

lika stor area som vissa elever antog. 



 

 29

Ett annat sätt att ge eleverna en känsla för begreppet olika/lika stora kan vara att ta en 

sockerkaka, eller något annat gott som ingen i klassen är allergisk mot, och skära upp i 

bitar av slumpvis storlek. Dela ut dessa i klassen och säg ”varsågoda”. Troligen kommer 

utrop som ”hans är större än min” att höras omgående. Använd dessa protester för att 

diskutera areastorlek. Denna övning hoppas jag kommer få eleverna att för alltid minnas 

vad ”lika stora” innebär. 

Några reflektioner 

Mitt mål med det här arbetet var att ta reda på vad elever gör för fel när de löser 

problem. Jag ville också få veta vad det kan bero på samt fundera ut hur man som lärare 

kan undvika att eleverna gör de felen. Det visade sig dock vara alltför stort för det här 

arbetets omfattning. Det går inte att få fram ur studier av anonyma elevlösningar, utan 

då behövs även intervjuer. 

En sak som jag såg när jag läste elevlösningarna och som jag här bland övriga 

kommentarer vill uppmärksamma är hur slarviga lärarna är när de rättar. Många elever 

får poäng för godtagbar förklaring till koefficienten 0,2 fastän eleverna istället för 

”ökar” skriver ”sjunker”. I en lösning har eleven svarat helt korrekt enligt 

bedömningsanvisningarna för uppgift 5c) men får bara ett poäng. Läraren efterlyser 

förklaringar till x och y. Det finns även liknande fall där eleven får noll poäng. 

Lärarnas slarv innebär att eleverna erhåller färre poäng. Direkt genom att läraren inte 

ger eleven de poäng han/hon har rätt till men också indirekt då poäng erhålls trots att 

eleven gjort fel. Jag menar då att eleven får färre poäng i det långa loppet eftersom 

läraren fallerar i att ge återkoppling till eleven. En tydlig återkoppling hjälper elever i 

deras fortsatta lärande. 
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Exempel på helgardering: 

 

Kateter: 4 cm  

Hypotenusa: x = 5,65 cm ≈ 5,7 cm 

42 + 42 = x2 

32 = x2 

√32 = x 

5,65 = x 

Triangel 1 area:  B · H  =  1 · 1  = 0,5 cm2 
    2            2 

Area hela triangeln:  B · H  =  4 · 4  =  16  = 8 cm2 
           2     2         2 

Det skuggade området består av 5 små trianglar och varje liten  

triangel har arean 0,5 cm2 

Area skuggat område: 0,5 · 5 = 2,5 cm2 

% av hela arean:   delen  =  2,5  = 0,31 ≈ 30% 
    hela        8 

Om man delar in hela triangeln i små trianglar med arean 0,5 

cm2 får jag ut att den stora triangeln består av 16 st små 

trianglar. Det gråa området består av 5 små trianglar och utgör 

därför         av den stora triangelns area. 

 

Om man lägger ihop arean på de små trianglarna i det skuggade 

området får jag (5 · 0,5 = 2,5 cm2) samma area som jag fick när 

jag räknade ut arean. Samma sak gäller med hela triangelns 

area (16 · 0,5 = 8). Det blir samma area om du multiplicerar 

längden med bredden och sedan dividerar med 2 som om du 

multiplicerar 16 små trianglar med 0,5. Jag tror att det 

skuggade området är        av triangelns area. 

               (Elevlösning nr 18) 

4 cm x 

1 cm 

1 

 5 
16 

 5 
16 
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Bilaga 1 

MA1201 - Matematik A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv 

och vald studieinriktning (A1) 

 

ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt 

med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika 

former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning (A2) 

 

ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen (A3) 

 

vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller 

han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning (A4) 

 

kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna 

tolka och använda vanligt förekommande lägesmått (A5) 

 

kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 

problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen (A6) 

 

kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem 

med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel (A7) 

 

kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponential-funktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i 

samhälle (A8) 

 

ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram (A9) 

 

känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, 

formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp 

och former i naturen. (A10) 
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Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 

formulera och lösa problem i ett steg. (G1) 

Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. (G2) 

Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför 

beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som 

kommer till uttryck. (G3) 

Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis. 

(G4) 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och 

tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem. (V1) 

Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

(V2) 

Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och 

redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det 

är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som 

skriftligt. (V3) 

Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem 

och använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken. (V4) 

Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 

vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. (V5) 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 

problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk. (M1) 

Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 

matematiska resonemang. (M2) 

Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt 

matematiska bevis. (M3) 

Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av 

matematiska problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 

(M4) 

Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för 

utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. (M5) 
 

 

Källa: Målen och kriterierna är tagna från kursplanen för Matematik A (kursplan 2000). 

Numreringen är tagen ur bedömningsanvisningarna (Skolverket 2005) som medföljer 

det nationella provet. 

 



 

 34

Bilaga 2 

Matematik 

Ämnets syfte 

Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de 

eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. 

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald 

studieinriktning och för fortsatta studier. Utbildningen skall leda till förmåga att 

kommunicera med matematikens språk och symboler, som är likartade över hela 

världen. 

 

Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna 

analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i 

frågor, som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och 

miljöfrågor. 

 

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin 

matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av 

matematikens skönhet och logik.  

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna 

 

utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka 

matematiskt och att använda matematik i olika situationer, 

 

utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, 

metoder, begrepp och uttrycksformer, 

 

utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 

matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 

problemet, 

 

utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina 

tankegångar muntligt och skriftligt,  

 

utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i 

grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna 

i förhållande till det ursprungliga problemet, 

 

utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i 

matematiken och sina egna matematiska aktiviteter, 

 



 

 35

utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin 

begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning, 

 

utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att 

kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar, 

 

fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika 

kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas, 

 

utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt 

hur informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra 

matematiska samband och för att undersöka matematiska modeller. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Matematiken har genom en mångtusenårig utveckling bidragit till det kulturella arvet. 

Matematiken är en förutsättning för stora delar av samhällets utveckling och den 

genomsyrar hela samhället, ofta på ett sätt som är osynligt för den ovane betraktaren. 

 

Matematiken har utvecklats ur såväl praktiska behov som ur människans nyfikenhet och 

lust att utforska och utvidga matematiken som sådan. Matematikens begrepp, metoder 

och teorier har vuxit fram inom olika kulturer. Matematik är en livaktig internationell 

vetenskap, vars metoder, begrepp och kunskapsområden ständigt utvecklas. 

 

I matematik arbetar man med väldefinierade begrepp och bygger upp teorier genom att 

logiskt och strikt bevisa att formulerade hypoteser är giltiga. Resultaten av bevisen 

formuleras som satser eller samband, som visar hur begreppen kan användas. Nya 

begrepp införs som följd av frågeställningar i tillämpningsämnen eller av idéer inom 

matematiken som sådan. 

 

Matematik är en mänsklig tankekonstruktion och matematisk problemlösning är en 

skapande aktivitet. Samtidigt kräver matematiken uthållighet i tankeverksamheten och 

förståelse för att problemlösning är en process som kräver tid. Denna process skall 

kunna utvecklas i en grupp men även genom att individer reflekterar över sin egen 

kunskap och inlärning. Detta gäller även matematikämnet i skolan. 

 

Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och 

matematikens idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar 
undervisningen. 

 

Tillgången till tekniska hjälpmedel har delvis förändrat matematikämnet. Såväl 

numeriska, grafiska som algebraiska metoder utnyttjas och nya typer av problem av mer 

sammansatt karaktär kan studeras i ämnet. De tekniska hjälpmedlen har dock begränsat 

värde utan kunskaper om begrepp och metoder. Förståelse, analys av hela 

lösningsprocedurer och kritisk granskning av resultat samt förmåga att dra slutsatser är 

grundläggande i gymnasieskolans matematikämne. 
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En viktig del av problemlösningen är att utforma och använda matematiska modeller 

och på olika sätt kommunicera om de matematiska idéerna och tankegångarna. Både i 

vardagsliv och yrkesliv behöver allt fler kunna förstå innebörden av och kommunicera 

om frågor med matematiskt innehåll. 

 

Matematikens idéhistoria kan bidra till en bild av hur olika begrepp och samband 

utvecklats. Detta kan motverka uppfattningen om matematiken som ett opersonligt 

färdigt ämne som är uppbyggt av fasta regler som endast skall läras utantill. 

 

Matematikens kraft som verktyg för förståelse och modellering av verkligheten blir 

tydlig om ämnet tillämpas på områden som är välbekanta för eleverna. Gymnasieämnet 

matematik skall därför knytas till vald studieinriktning på sådant sätt att det berikar både 

matematikämnet och karaktärsämnena. Kunskaper i matematik är ofta en förutsättning 

för att målen för många av karaktärsämnena skall uppnås. 

 

Matematikämnet i gymnasieskolan är uppbyggt av flera områden: aritmetik, algebra, 

geometri, sannolikhetslära, statistik, funktionslära, trigonometri samt differential- och 

integralkalkyl med differentialekvationer. Vissa av dessa områden behandlas i olika 

omfattning i grundskolans matematikkurs och fördjupas och utvecklas i 

gymnasieskolan. Nya områden införs, fördjupas och breddas successivt i 

gymnasieskolan. 

 

I ämnet matematik ingår sju kurser, Matematik A-E, som bygger på varandra samt 

Matematik - diskret och Matematik - breddning. 
 

Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen bygger vidare på 

matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper 

inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Kursen läses av 

elever med vitt skilda studieinriktningar. Uppläggningen anpassas och problem väljs 

med hänsyn till elevernas studieinriktning. Kursen ger både allmän 

medborgarkompetens och utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen. 

 

Matematik B bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära 

och på Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. 

Kursen ger sådana insikter i matematiska begrepp och metoder som möjliggör för 

eleven att med hjälp av matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden, 

särskilt med anknytning till utbildningens karaktärsämnen. Dessutom behandlar kursen 

hur en statistisk undersökning genomförs och värderas. Matematik B är gemensam kurs 

på estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet 

och på teknikprogrammet. 

 

Matematik C bygger vidare på Matematik B inom aritmetik, algebra och funktionslära. 

Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller 

optimering, förändringar och extremvärden. Problemens innehåll skall så långt som 

möjligt ha anknytning till viktiga frågor inom elevens studieinriktning. Kursen är 

gemensam kurs på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. 
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Matematik D bygger vidare på Matematik C och innehåller trigonometri och 

differential- och integralkalkyl. Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom 

såväl beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap som inom naturvetenskapliga 

och tekniska utbildningar. Eleven utvecklar under eget ansvar sin förmåga att i en större 

uppgift självständigt arbeta med en problemställning i matematik. Kursen är gemensam 

på naturvetenskapsprogrammet. 

 

Matematik E bygger vidare på Matematik D och ger eleven tillfälle att i en syntes 

använda tidigare kunskaper om talbegreppet samt kunskaper från algebra, funktionslära, 

trigonometri, geometri och differential- och integralkalkyl. Kursen behandlar komplexa 

tal samt fördjupad differential- och integralkalkyl. Kursen skall ge de fördjupade 

kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. Kursen 

är valbar. 

 

Matematik - diskret bygger på kunskaper från Matematik C. Kursen skall erbjuda eleven 

kunskaper om mängder, de hela talens egenskaper, talföljder, kombinatorik samt 

satslogik. Kursen lämpar sig särskilt för inriktning mot matematik i kombination med 

datoranvändning. Kursen är valbar. 

 

Matematik - breddning bygger på kunskaper från Matematik C. Kursen erbjuder eleven 

möjlighet att bredda sina kunskaper i matematik inom något eller några 

kunskapsområden som är nya för eleven eller fördjupar kunskaperna inom något känt 

område. Förmågan att använda matematiska modeller och att formulera och arbeta med 

problem utgående från en öppen frågeställning utvecklas. Kursen är valbar. 
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