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1. Inledning  

I dagens samhälle är de svaga skolresultaten ett ständigt återkommande ämne. Ett exempel på 

detta är att under de senaste 20 åren så har studenternas kunskaper på Chalmers Tekniska 

Högskola om just andragradsekvationer sjunkit markant, vilket visas av resultaten på de 

diagnostiska proven för nya ingenjörsstudenter (Höjer, 2016). Dessa studenter representerar 

troligtvis de elever som var mer intresserade och duktiga i matematik på gymnasiet ty de 

läser på en teknisk högskola där goda kunskaper i matematik krävs. Det är rimligt att anta att 

de svagare eleverna i matematik på gymnasiet har ännu större svårigheter med 

andragradsekvationer än dessa elever vilket tyder på att många elever har stora svårigheter 

med andragradsekvationer. Även våra egna erfarenheter av just andragradsekvationer är att 

det är ett svårt ämne att behärska. Under gymnasietiden fick en av författarna till denna studie 

endast lära sig pq-formeln utan att veta varför den fungerade medan den andra även fick viss 

undervisning om kvadratkomplettering. Båda författarna hade problem med att förstå vad 

andragradsekvationer handlade om och såg det mest som ekvationslösning utan sammanhang. 

Utifrån våra erfarenheter samt Höjer (2016) kan således elevers kunskaper om 

andragradsekvationer anses bristande och därmed intressant att undersöka. Med anledning av 

detta kommer denna studie att studera vilka svårigheter elever har med just 

andragradsekvationer på gymnasiet. Syftet med studien är att synliggöra och beskriva de 

olika svårigheter som elever har vid lösning och hantering av andragradsekvationer.  

Ämnesområdet andragradsekvationer ingår i de svenska kursplanerna i kurserna Matematik 

2a, 2b och 2c. I dessa tre kurser ska elever lära sig algebraiska och grafiska lösningsmetoder 

för andragradsekvationer. Elever ska även kunna hantera olika metoder för att skriva om 

ekvationer i samband med ekvationslösningar, t.ex. kvadreringsreglerna och konjugatregeln. I 

Matematik 2b och 2c ska eleverna dessutom lära sig hantera komplexa tal i samband med 

lösning av andragradsekvationer (Skolverket, 2011). Utöver att andragradsekvationer nämns i 

kursplanerna för matematik på gymnasiet är det relevant att fråga sig varför elever ska lära 

sig om andragradsekvationer och vad de kan användas till. Relevansen av 

andragradsekvationer för eleverna kan motiveras med att de förekommer i deras omgivning 

och är en grundläggande del i den teknik de använder dagligen. Ett exempel på hur 

andragradsekvationer förekommer i elevers omgivning samt kan tillämpas i fysik är 

kastparabler. Andragradsekvationerna beskriver rörelsen hos olika objekt och kan användas 
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för att förutsäga var föremålet landar och vilken bana det får i luften. Ett ytterligare exempel 

från verkligheten är simhopp där andragradsekvationer kan användas för att beskriva 

hopparens bana i luften och beräkna hur högt hopparen behöver hoppa för att få tillräckligt 

med tid till hoppet. 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie som behandlar svensk och 

internationell forskning kring elevers svårigheter inom andragradsekvationer. Efter 

inledningen följer en bakgrund där bland annat olika begrepp som är av relevans för studien 

presenteras. Sedan preciseras studiens syfte och frågeställning och därefter beskrivs hur 

studien har genomförts i ett metodavsnitt. Därefter presenteras resultatet av studien och 

avslutningsvis diskuteras metoden samt resultatet.  
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2. Bakgrund 

Här beskrivs olika begrepp som ligger till grund för examensarbetet och som är viktiga för att 

förstå andragradsekvationer i skolans kontext som helhet.  

2.1. Algebra 

Algebra handlar om så kallad bokstavsräkning där olika symboler tar vid där aritmetiken inte 

räcker till. Räkning sker nu även med bokstäver och inte bara med siffror (Nationellt 

Centrum för Matematik, 2010). Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) skriver att 

algebran som behandlas i skolan kan beskrivas genom att studera i vilka olika sammanhang 

som bokstavssymboler används i matematiken. Utifrån detta har de identifierat fyra olika 

aspekter av algebra som förekommer i skolans algebra. Den första aspekten är 

problemlösningsverktyg och den innebär att algebran fungerar som verktyg vid 

problemlösning för att förenkla och lösa problem. I samband med detta fungerar 

bokstavssymbolerna som obekanta eller konstanter, exempel på denna typ av algebra är 

ekvationer. Generaliserad aritmetik är den andra aspekten och handlar om att bokstäver kan 

användas som ett hjälpmedel för att förklara aritmetiska räkneregler. Exempelvis kan det vara 

ett hjälpmedel för att förklara den kommutativa lagen som säger att a + b = b +a. Den tredje 

aspekten, studium av relationer, handlar om att studera relationer och samband mellan olika 

storheter. Här används bokstäver för att beteckna en storhet som varieras, alltså en variabel. 

Genom exempelvis tabeller och formler kan olika storheters relation och påverkan på 

varandra studeras. Den sista aspekten heter studium av strukturer och där används bokstäver 

som godtyckliga symboler. Det betyder att bokstäver kan stå för olika saker vid olika 

tillfällen och kan hjälpa till att förstå strukturer. Exempelvis kan bokstäver stå för ett tal som 

varieras, ett bestämt tal eller ett godtyckligt konstant tal.  

2.4.1. Elevers syn på och problem med algebra  

För många elever kan algebra vara en väldigt abstrakt del av matematiken och svår att förstå 

sig på enligt Bergsten et al. (1997). Det är vanligt att elever inte ser nyttan i algebra då de inte 

förstår hur de ska kunna använda det i vardagen eller hur de kan koppla det till verkligheten 

vilket är lättare med “vanlig” räkning. Att motivera elever till att lära sig algebra är således en 
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utmaning för flera lärare. Enligt Bergsten et al. (1997) är det fel sätt att försöka motivera 

elever genom att säga att det används i olika sammanhang utan att lärare istället borde 

försöka förmedla spänningen, nöjet och utmaningen med algebran.  

Bergsten m.fl. (1997) skriver om en rad specifika svårigheter som elever har med algebra. 

Speciellt intressant för denna studie är vilka svårigheter elever har med ekvationer. Bergsten 

et al. (1997) skriver att elever har svårt att tillämpa ekvationer i samband med 

problemlösning. Vidare skriver de att anledningen till detta är att elever saknar nödvändig 

kunskap eller inte vågar på grund av osäkerhet. En förklaring till detta skriver Bergsten m.fl. 

(1997) skulle kunna vara att eleverna lärt sig ekvationer och ekvationslösning genom att följa 

regler utan att egentligen förstå vad de gör, vilket gör att de inte kan använda sin kunskap för 

att lösa problem som ställer krav på deras förståelse av ekvationer. Bergsten et al. (1997) 

beskriver framförallt två faktorer som är viktiga för att utveckla förståelse för ekvationer och 

ekvationslösning. Den första faktorn är förståelsen av bokstävernas betydelse. Många elever 

ser bokstäver som objekt eller som förkortningar för olika storheter, inte som symboler för tal 

som är dess betydelse inom algebran. Den andra faktorn är likhetstecknets betydelse där 

många elever inte förstår dess fulla innebörd. Enligt Bergsten et al. (1997) är det viktigt att 

elever inser att det som står till vänster och till höger om likhetstecknet ska vara lika mycket 

samt kan läsas från båda vänster och höger.  

2.2. Kvadreringsreglerna och konjugatregeln 

I samband med att elever ska lära sig andragradsekvationer på gymnasiet ska de även kunna 

hantera kvadreringsreglerna och konjugatregeln (Skolverket, 2011). Kvadreringsreglerna är 

sambanden (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 samt (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 och konjugatregeln 

är sambandet (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 (Persson & Böiers, 2010).  

2.3. Andragradsekvationer 

En andragradsekvation är en polynomekvation i en variabel, där polynomet har gradtal två. 

En andragradsekvation kan skrivas på flera olika former, men standardformen är: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, 𝑎 ≠ 0 (Persson & Böiers, 2010). Fortsättningsvis i denna studie antas att 

koefficienterna är reella eftersom det är vad som behandlas på gymnasiet i Sverige. Enligt 

algebrans fundamentalsats har ett polynom av gradtal två alltid två nollställen, som i 

allmänhet är komplexa (Persson & Böiers, 2010). En andragradsekvation med reella 
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koefficienter har antingen två reella rötter, en reell rot (s.k. dubbelrot) eller två 

komplexkonjugerade icke-reella rötter (Szabo, Larson, Viklund, Dufåker, Marklund, 2012; 

Persson & Böiers, 2010). Hädanefter kommer endast andragradsekvationer med reella 

lösningar att behandlas eftersom att det endast är sådana ekvationer som behandlats i de 

forskningsartiklar som studerats i detta examensarbete.  

2.3.1. Begreppet andragradsekvation i skolan 

I ämnet matematik ska elever utveckla sju olika matematiska förmågor och en av dessa 

förmågor är begreppsförmågan (Skolverket, 2011). Vid undervisning av 

andragradsekvationer blir således ett mål för eleverna att de ska utveckla sin 

begreppsförmåga om andragradsekvationer. Begreppsförmåga beskriver Juter (2014) som 

följande: “Begreppsförmåga inrymmer förmågan att beskriva begrepp utifrån definitioner och 

begreppens egenskaper.” (Juter, 2014, s. 1). Vidare skriver Juter (2014) även att 

begreppsförmåga innebär att kunna använda begreppet vid problemlösning och beräkningar 

samt kunna hantera olika representationer av begreppet. 

Utifrån denna beskrivning av begreppsförmåga innebär förståelse för begreppet 

andragradsekvation exempelvis följande: 

• Att ha kännedom om egenskaperna hos andragradsekvationer, exempelvis antalet 

rötter hos en andragradsekvation. 

• Kunna beskriva vad en andragradsekvation är och vad som gör en ekvation till en 

andragradsekvation. 

• Kunna använda andragradsekvationer vid problemlösning, exempelvis vid 

textuppgifter. 

• Förmåga att hantera olika representationsformer av andragradsekvationer.  

2.4. Lösningsmetoder till andragradsekvationer 

Det finns en rad olika metoder för att lösa andragradsekvationer. I detta avsnitt presenteras de 

lösningsmetoder som har stötts på i de olika artiklarna som behandlas i detta examensarbete.   
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2.4.1. Kvadratkomplettering  

En andragradsekvation 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 kan förenklas genom att dividera med 

koefficienten a, vilket ger: 𝑥2 + (
𝑏

𝑎
)𝑥 +

𝑐

𝑎
 =  0. Utifrån kvadreringsreglerna kan detta skrivas 

om till (𝑥 + (
𝑏

2𝑎
))2  − (

𝑏

2𝑎
)2  +

𝑐

𝑎
 = 0, vilket förenklas till 

(𝑥 + (
𝑏

2𝑎
))2  = − (

𝑐

𝑎
)  +  (

𝑏

2𝑎
)2. Om − (

𝑐

𝑎
)  +  (

𝑏

2𝑎
)2  ≥  0 tas roten ur på båda sidor, vilket ger 

𝑥 + (
𝑏

2𝑎
)  = ±√(

𝑏

2𝑎
)2 − (

𝑐

𝑎
) . Detta ger 𝑥 = −(

𝑏

2𝑎
) ± √(

𝑏

2𝑎
)2 − (

𝑐

𝑎
).  Är − (

𝑐

𝑎
)  +  (

𝑏

2𝑎
)2 < 0 

saknar ekvationen reella rötter (Szabo et al., 2012; Ji & Mu, 2015). 

Om vi exempelvis har ekvationen 𝑥2 + 4𝑥 − 12 = 0, så kan den skrivas om som 

(𝑥 + 2)2 − 22 − 12 = 0. Observera att vi måste lägga till eventuella termer som saknas för 

att kunna bilda uttrycket i kvadrat men ändå behålla samma ekvation. Om ekvationen 

(𝑥 + 2)2 − 4 − 12 = 0 sedan förenklas vidare fås följande: 

(𝑥 + 2)2 = 4 + 12 ⇒ 𝑥 + 2 = ±4 ⇒ 𝑥1 = 2, 𝑥2 = −6. 

2.4.2. Faktorisering 

Denna metod används när andragradsekvationen kan faktoriseras så att den kan skrivas på 

formen 𝑎 ⋅  𝑏 =  0 där a och b är godtyckliga uttryck innehållande x (Ji & Mu, 2015).  

Om en faktor i en multiplikation är noll blir produkten alltid noll, således är 𝑎 = 0 eller 

𝑏 = 0 i ekvationen ovan. Detta kallas för nollfaktorlagen. Om man utgår från 

standardformeln för andragradsekvationer och 𝑐 = 0, erhålls 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0. Detta kan 

skrivas om som 𝑥(𝑎𝑥 + 𝑏) = 0 och då inses att antingen är 𝑥 = 0 eller 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, vilket 

gör att lösningarna till andragradsekvationen direkt fås som 𝑥1 = 0, 𝑥2 =
−𝑏

𝑎
.  

Om 𝑐 ≠ 0 är det svårare att faktorisera en andragradsekvation och faktoriseringsuppgifter 

brukar ej förekomma i svenska gymnasieskolans inledande kurser. För att faktorisera en 

sådan andragradsekvation måste ekvationens lösningar vara kända, vilket innebär att 

ekvationen måste lösas innan den kan faktoriseras. I exempelvis Szabo et al. (2012) 

förekommer däremot andragradsekvationer som redan blivit faktoriserade i stil med 

(𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏) = 0, där 𝑎 och 𝑏 är godtyckliga reella tal. Syftet med denna typ av uppgifter 

är att eleverna ska förstå att 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 är ekvationens lösningar, enligt samma resonemang 

som ovan. Det förekommer även uppgifter där eleverna ska skriva en andragradsekvation på 
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faktoriserad form och sedan skriva den på allmän form utifrån ekvationens rötter (Szabo et 

al., 2012). Exempel på en sådan uppgift är:  

2124 Ange en andragradsekvation med rötterna 

a) 𝑥1 = 0 och 𝑥2 =  9 

(Szabo et al., 2012, s. 45) 

I denna uppgift ska ekvationen först skrivas som två faktorer på formen 

 (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏) = 0, och sedan på allmän form 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. Detta ger först 

 𝑥(𝑥 − 9) = 0 vilket skrivs om till 𝑥2 − 9𝑥 = 0.  

2.4.3. Roten ur 

Om 𝑏 = 0 och 𝑐 ≠ 0 i standardformeln 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 blir ekvationen istället 

𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0, en s.k. binomisk ekvation. Utifrån detta kan ekvationen skrivas om till  

𝑥2 = 𝑑, där 𝑑 =
−𝑐

𝑎
. Om 𝑑 > 0 erhålls lösningen 𝑥 = ±√𝑑 , och 𝑑 = 0 ger en dubbelrot. Vid 

fallet 𝑑 < 0 har ekvationen inga reella lösningar (Persson & Böiers, 2010). Ett exempel på 

det första fallet är ekvationen 𝑥2 = 25, med rötterna 𝑥 = ±√25 = ±5. 

2.4.4. pq-formeln  

Denna metod bygger på kvadratkomplettering och innebär i korthet att man hoppar över alla 

mellansteg och istället använder en formel. Genom kvadratkomplettering erhålls lösningarna 

till en andragradsekvation om − (
𝑐

𝑎
)  +  (

𝑏

2𝑎
)2 ≥ 0 genom 

𝑥 = −(
𝑏

2𝑎
) ± √(

𝑏

2𝑎
)2 − (

𝑐

𝑎
). Genom att sätta 𝑝 =

𝑏

𝑎
 och 𝑞 =

𝑐

𝑎
  erhålls 𝑥 = −

𝑝

2
 ±  √(

𝑝

2
)2 − 𝑞  

om uttrycket under rottecknet är ≥ 0, vilket är den s.k. pq-formeln (Szabo et al., 2012). För att 

använda denna formel dividerar man 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 med a och gör sedan ovanstående 

variabelbyte, vilket ger 𝑥2 +  𝑝𝑥 +  𝑞 =  0 och därifrån ger pq-formeln direkt att 

 𝑥 = −
𝑝

2
 ± √(

𝑝

2
)2 − 𝑞 .  

Om man exempelvis har ekvationen 𝑥2 + 4𝑥 − 12 = 0, kan man direkt få fram lösningarna 

som 𝑥 = −(
4

2
) ± √(

4

2
)2 − (−12) och få 𝑥 = −2 ±  4. Detta ger precis som tidigare 

 𝑥1 = 2, 𝑥2 = −6.  
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2.4.5. Kvadratformeln (The quadratic formula på engelska) 

För att använda pq-formeln, behöver ekvationen vara skriven på formen 𝑥2 +  𝑝𝑥 +  𝑞 =  0 

där p och q är definierade som ovan. Koefficienten framför 𝑥2 termen måste alltså vara ett för 

att metoden ska fungera. Om man inte definierar 𝑝 =
𝑏

𝑎
 och 𝑞 =

𝑐

𝑎
  utan istället behåller 

ekvationens grundutseende fås det som kallas för “kvadratformeln” istället för pq-formeln.  

Denna formel kommer precis som pq-formeln från uttrycket som härleds ur lösning med 

kvadratkomplettering. Formeln ser ut enligt följande: 

𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 (Ji & Mu, 2015), en lätt omskrivning av formeln i 2.5.3.  

2.5. Styrdokumenten  

I kursplanerna för Matematik 2 på gymnasiet beskrivs i det centrala innehållet hur eleverna 

ska behandla olika delar som rör delområdet andragradsekvationer, som ingår i det större 

området algebra. I samtliga tre varianter av kursen beskrivs att algebraiska och grafiska 

metoder för att lösa andragradsekvationer ska behandlas. Dessutom ska eleverna hantera 

kvadreringsreglerna och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. I Matematik 2b 

och 2c ska dessutom komplexa tal hanteras i samband med lösning av andragradsekvationer, 

eftersom ekvationerna även kan ha icke-reella rötter (Skolverket, 2011). 
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3. Syfte och frågeställning  

Andragradsekvationer är en del av algebran som behandlas i skolan och kan användas för att 

skapa matematiska modeller över många saker i vår omgivning. Elever har dock ofta svårt 

med andragradsekvationer och då det är grunden för mycket annan matematik kan svårigheter 

inom detta leda till svårigheter inom annan matematik. En ökad förståelse för elevers 

svårigheter med andragradsekvationer kan hjälpa lärare att utforma bättre undervisning om 

andragradsekvationer. Syftet med denna studie är därför att synliggöra och beskriva de 

svårigheter som elever på gymnasiet stöter på vid hantering och lösning av 

andragradsekvationer. Målet är att studiens resultat ska fungera som en sammanställning över 

vilka svårigheter elever har med andragradsekvationer. Utifrån studiens syfte är 

frågeställningen som ska besvaras följande: 

- Vilka matematiska svårigheter har elever på gymnasiet (eller motsvarande) med att 

hantera och lösa andragradsekvationer?  
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4. Metod  

Som metod till denna studie valdes systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie är att man på ett systematiskt sätt söker upp relevant litteratur, att man kritiskt 

granskar och sedan sammanställer den (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). 

Innan ämnet till examensarbetet valdes genomfördes en översiktlig sökning för att se om det 

fanns tillräckligt med relevant forskning om elevers svårigheter med andragradsekvationer 

för att ett examensarbete utifrån denna metod skulle kunna genomföras. Detta eftersom att en 

systematisk litteraturstudie kräver att det finns ett antal studier som berör ämnet. Det finns 

dock inget exakt antal som bestämmer hur många studier som krävs (Eriksson Barajas et al., 

2013). Vi fann vid den översiktliga sökningen ett flertal studier och bestämde oss för att 

mängden forskning räckte för att vi skulle kunna genomföra studien. Målet var att basera 

detta examensarbete på så många tidigare forskningsstudier som möjligt, men det är inte 

alltid praktiskt möjligt att få med all forskning (Eriksson Barajas et al., 2013). Vid 

genomförande av en systematisk litteraturstudie ska nedanstående steg följas: 

● Motivera varför studien görs (problemformulering)  

● Formulera frågor som går att besvara  

● Formulera en plan för litteraturstudien 

● Bestämma sökord och sökstrategi  

● Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter  

● Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå  

● Analysera och diskutera resultatet  

● Sammanställa och dra slutsatser  

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 32)  

 

De två första punkterna har redan behandlats i samband med beskrivningen av syftet och 

frågeställningen som studien utgår ifrån. I detta avsnitt behandlas punkterna 3-6 ovan och de 

avslutande två punkterna behandlas i resultatet och diskussionen. 

4.1. Plan, sökord och sökstrategi  

Enligt Eriksson Barajas et. al. (2013) kan man söka efter relevant litteratur antingen manuellt 

eller via en databas. Vid genomförandet av detta arbete användes båda dessa sätt. Sökning 

efter litteratur genomfördes på sökmotorn UniSearch. Det är en sökmotor som studenter och 
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anställda vid Linköpings Universitet har tillgång till där man på ett enkelt sätt kan söka efter 

artiklar, böcker m.m. som man som student eller anställd har tillgång till. Anledningen till att 

endast den sökmotorn användes var för att den även söker i flera andra relevanta databaser 

(exempelvis ERIC) och därför ansåg vi att det inte fanns behov att söka i andra sökmotorer 

eller databaser. När vi funnit relevant litteratur studerades dess referenslista för att söka 

referenser som var av intresse för denna studie. Att söka litteratur på det sättet benämns 

manuell sökning (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Den inledande sökningen kring andragradsekvationer i UniSearch visade på ett litet utbud av 

artiklar skrivna på svenska. När vi sökte på endast “andragradsekvationer” erhölls 16 träffar. 

När sedan begränsningen gjordes till peer reviewed erhölls noll träffar. Med anledning av 

detta gjordes resterande sökningar i UniSearch på engelska. Vid sökning på UniSearch 

användes “avancerad sökning” för att kunna söka på flera begrepp samtidigt. För att 

litteraturen som ska ingå i denna studie ska hålla en god kvalité begränsades sökningen till 

peer-reviewed artiklar. Den litteratur som hittades vid studerande av referenslistor och som 

bedömdes kunna vara relevant söktes sedan upp via Unisearch för att se om kriteriet peer-

reviewed var uppfyllt. I ett försök att begränsa mängden artiklar och se till att de berör det 

intressanta ämnesområdet begränsades sökningen till artiklar inom disciplinerna matematik 

och utbildning. Dessutom begränsades urvalet till artiklar som vi som studenter har tillgång 

till via nätet i elektronisk form. För att begränsa studiens storlek valdes att endast ta med 

litteratur från de senaste 20 åren, detta på grund av examensarbetets tidsbegränsning. Nedan 

ges en sammanfattning av de begränsningar som användes vid litteratursökningen. 

Begränsningar till alla sökningar:  

● Matematik och utbildning valdes som discipliner 

● Tillgängliga via LiUB 

● Tillgängliga i fulltext (online) 

● Peer-reviewed tidskrifter 

● Artiklar publicerade från 1998 och framåt 

 

Vid den översiktliga sökningen valdes att ha quadratic equations som ett begrepp för att på så 

sätt precisera sökningen och undvika att få resultat om andra sorters ekvationer. Det innebar 

att vi hade citattecken runt orden för att de skulle hänga ihop och därmed bli ett begrepp. 

Orden school och errors användes för att få en bild över hur många artiklar som behandlar 
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ämnet. Användningen av sökkriteriet “AND” innebär att artiklarna måste innehålla alla 

sökorden tillsammans. För söksträng 1 innebär detta att litteraturen som söks måste innehålla 

orden quadratic equations, school samt errors.  

Söksträng 1  Antal träffar  

“quadratic equations” 4135 

AND: school 555 

AND: errors 20 

Tabell 1: Söksträng 1. 

Vid en översiktlig genomgång av resultaten av sökningen insågs att en stor del av artiklarna 

behandlade andra ämnesområden än det önskade. I ett försök att undvika detta ställdes ett 

ytterligare krav i form av att “quadratic equations” skulle ingå i titeln på artiklarna. Nedan i 

tabell 2 ses resultatet av detta. 

Söksträng 2  Antal träffar  

“quadratic equations” (TI Titel som 

begränsning) 

311 

AND: school 57 

AND: errors 4 

Tabell 2: Söksträng 2. 

De genomförda ändringarna gav goda resultat med en kraftig minskning av mängden artiklar. 

Mängden artiklar som hittats ansågs dock vara för liten. I ett försök att utöka mängden 

artiklar och undvika att viss intressant litteratur försvinner vid sökningen på grund av vilka 

begrepp tidigare forskning använt för att beskriva elevernas svårigheter utökades sökningen 

med liknande begrepp. “Or” valdes mellan “errors” och “difficulties” för att få med all 

litteratur som behandlar något av begreppen (eller båda), båda sökorden behövs således inte 

vara med för att artikeln ska kunna vara relevant för denna studie men åtminstone ett av dem. 

Resultatet visas i tabell 3. 

Söksträng 3 Antal träffar  

“quadratic equations” (TI Titel som 311 
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begränsning) 

AND: school 57 

AND: errors or difficulties 5 

Tabell 3: Söksträng 3. 

Efter den tredje sökningen misstänkte vi att mycket potentiell litteratur missades för att vi 

sökte på fel ord. Tidigare litteratur använder olika ord för att beskriva liknande saker, därför 

utökades sökningen med ytterligare synonymer som skulle kunna betyda samma sak och som 

stöts på i litteraturen. Resultatet av denna sökning ses i tabell 4. 

Söksträng 4 Antal träffar 

“quadratic equations” (TI Titel som 

begränsning) 

311 

AND: school 57 

AND: errors or difficulties or mistakes or 

problems or failures 

20 

Tabell 4: Söksträng 4. 

Sökningen resulterade i 20 artiklar, vilket ansågs vara en tillräcklig mängd artiklar att utgå 

ifrån. De artiklar som hittades via söksträng 4 inkluderade alla artiklar som hade funnits via 

söksträng 2 samt söksträng 3. Utifrån dessa artiklar gjordes ett urval utifrån de kriterier som 

beskrivs nedan.  

4.2. Val av litteratur  

För att en artikel skulle vara aktuell för denna studie var kravet att dess fokus är elevers 

arbete med andragradsekvationer. Den måste även behandla elevers svårigheter med 

andragradsekvationer. Fokus i artiklarna ska inte vara på lärarens roll men om en artikel 

behandlar både lärare och elever så kunde den inkluderas i studien. Litteratur som behandlar 

vilka undervisningsmetoder eller liknande som lärare använder sig av eller bör använda sig 

av, var således inte av intresse för studien. Elever som på något sätt är involverade i 

intressanta studier ska vara i gymnasieåldern, studenters svårigheter på universitetet var 

således inte av intresse för denna studie. Anledningen till att denna begränsning inte gjordes i 

sökningen i form av att ta med “upper secondary school” (vilket är motsvarigheten till 
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svenska gymnasiet) i sökningen var att detta ledde till att relevant forskning missades vid 

sökningen.  

All litteratur som behandlas i denna studie måste vara skriven på svenska eller engelska då 

författarna till denna studie endast behärskar de språken. Det spelade dock ingen roll var 

litteraturen är producerad så länge den uppfyller övriga kriterier. Ingen forskning är för stor 

eller för liten för att tas med i denna studie då författarna anser att all forskning kan vara 

relevant. Eftersom att litteraturen begränsades till akademisk forskningslitteratur var inte 

populärvetenskapliga artiklar om ämnet av intresse för studien.  

När sökningen var genomförd lästes artiklarnas titel och abstract igenom för att få en bild av 

vad för litteratur som funnits. Därefter lästes de artiklarna med ett intressant abstract igenom 

mer grundligt och ett beslut togs om vilka som var av intresse för studien. Den litteratur som 

valdes genom litteratursökningen presenteras i tabell 5 nedan.  

Författare Utgivningsår Titel  

Didis 2018 Secondary School Students’ Conception 

of Quadratic Equations 

with One Unknown 

Didis & Erbas  2015  Performance and Difficulties of Students 

in Formulating 

and Solving Quadratic Equations with 

One Unknown 

Memnun, Aydın, Dinç, 

Çoban & Sevindik  

2015 Failures and Inabilities of High School 

Students about Quadratic Equations and 

Functions 

Vaiyavutjamai & Clements 2006 Effects of Classroom Instruction on 

Students’ Understanding of Quadratic 

Equations 

Zakaria & Maat 2010 Analysis of Students’ Error in Learning 

of Quadratic Equations 

Tabell 5: Sammanställning av den litteratur som valdes via databassökningen.  

Referenslistan i de valda artiklarna studeras därefter för att eventuellt hitta ytterligare relevant 

forskningslitteratur. Vid studerande av referenslistan till de artiklar som valdes studerades de 

artiklar som hade en titel som verkade relevant. Därefter lästes abstract till de artiklarna och 
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om de fortfarande var av intresse för studien lästes hela artikeln igenom. På detta sätt valdes 

tre artiklar ut.  

Studien “Students understanding of quadratic equations” (López, Robles & Martínez-Planell, 

2016) ansågs först vara av intresse. Det upptäcktes dock efterhand att de elever som är med i 

studien studerar på universitetet och därmed var inte denna studie av intresse för vår studie. 

Dock fann författarna en annan studie, “Students’ reasoning in quadratic equations with one 

unknown”(Didis, Bas & Erbas, 2011), i artikelns referenslista som var av intresse för denna 

studie och inkluderades därför i studien.  

I tabell 6 nedan presenteras de artiklar som valdes utifrån referenslistor. 

Författare Utgivningsår Titel  Refererad i: 

Block 2015 Flexible algebraic action on 

quadratic equations 

Didis (2018) 

Didis, Bas & Erbas 2011 Students’ reasoning in quadratic 

equations with one unknown 

López, 

Robles & 

Martínez-

Planell (2016) 

Olteanu & Holmqvist  2012 Differences in success in solving 

second-degree 

equations due to differences in 

classroom 

instruction 

Didis (2018), 

Didis & Erbas 

(2015) 

Olteanu & Olteanu  2012 Equations, Functions, Critical 

Aspects and Mathematical 

Communication 

Didis (2018) 

Tabell 6: Sammanställning av den litteratur som valdes via den manuella sökningen.  

De fyra studier, som valdes med hjälp av en manuell sökning uppfyller de urvalskriterier som 

använts vid den tidigare litteratursökningen med undantag av Block (2016) och Didis, Bas & 

Erbas (2011). Dessa bedömdes hålla tillräckligt hög nivå även fast de inte är peer -reviewed 

eftersom att dessa artiklar är publicerade i samband med två olika europeiska konferenser om 

forskning inom matematikundervisning för European Society for Research in Mathematics 

Education. Block (2016) finns tillgänglig via Unisearch, däremot finns Didis et al. (2011) ej 

tillgänglig där och söktes istället fram via Google.  
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4.2.1 Förteckning över vald litteratur 

Författare Utgivningsår Titel 

Block 2015 Flexible algebraic action on quadratic 

equations 

Didis 2018 Secondary School Students’ Conception of 

Quadratic Equations with One Unknown 

Didis, Bas & Erbas 2011 Students’ reasoning in quadratic equations 

with one unknown 

Didis & Erbas  2015  Performance and Difficulties of Students in 

Formulating and Solving Quadratic Equations 

with One Unknown 

Memnun, Aydın, Dinç, 

Çoban & Sevindik  

2015 Failures and Inabilities of High School 

Students about Quadratic Equations and 

Functions 

Olteanu & Holmqvist  2012 Differences in success in solving second-

degree equations due to differences in 

classroom instruction 

Olteanu & Olteanu  2012 Equations, Functions, Critical Aspects and 

Mathematical Communication 

Vaiyavutjamai & 

Clements 

2006 Effects of Classroom Instruction on Students’ 

Understanding of Quadratic Equations 

Zakaria & Maat 2010 Analysis of Students’ Error in Learning of 

Quadratic Equations 

Tabell 7: Sammanställning av all litteratur som valdes till studien. 

4.3. Analysverktyg  

Vid analysen av de valda artiklarna har viss inspiration hämtats från en analysmetod som 

kallas tematisk analys och som beskriver hur forskning kan analyseras för att finna 

gemensamma teman (Braun & Clarke, 2006). Nedan ges en kort beskrivning av arbetsgången 

vid analys av artiklarna och dess innehåll. Inledningsvis lästes samtliga av de valda artiklarna 

översiktligt för att sätta sig in i studierna och få en generell uppfattning av elevers svårigheter 

med andragradsekvationer. Därefter lästes specifikt resultat och diskussions delarna för en 
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specifik artikel igenom, i samband med detta antecknades de svårigheter som artikeln skrev 

att elever har med andragradsekvationer. Efter detta jämförde författarna till denna studie sina 

anteckningar och diskuterade vilka svårigheter som identifierats i just den artikeln. Därefter 

sammanställdes en lista över de svårigheterna som beskrivits i den artikeln. Dessa steg 

upprepades sedan för samtliga artiklar som valts att ingå i studien.  

 

Därefter jämfördes de olika sammanställningarna av artiklarna och de matematiska 

svårigheter som framkommit i artiklarna sammanställdes i olika kategorier. I samband med 

detta insågs att flera av svårigheterna påverkar varandra samt hänger ihop och därför 

skapades kategorier som innehåller flera svårigheter. De kategorier som tillslut valdes 

grundar sig i vilken typ av matematisk svårighet elever har med andragradsekvationer.  

Namnet på kategorierna valdes av författarna med syftet att försöka beskriva vilka svårigheter 

som beskrivs i kategorin. Kategorierna är således konstruerade av författarna till detta arbete 

och finns ej i tidigare forskning. Varje kategori bygger på flera artiklars innehåll och blir 

således en sammanställning och klargörande av tidigare forskning.   
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5. Resultat  

Resultatet av studien är uppdelat under flera underrubriker för att tydligare visa vad studien 

kommit fram till. Varje del av resultatet tar upp en eller flera svårigheter elever har eller fel 

elever gör vid lösning samt hantering av andragradsekvationer. Efter en redogörelse för de 

valda artiklarnas upplägg och genomförande i 5.1 presenteras i 5.2 de sju konstruerade 

kategorierna.  

5.1. Presentation av artiklarna  

Här ges en kort beskrivning av de olika artiklarna som belyser hur de olika studierna har gått 

till och vilka undersökningar som ligger till grund för de resultat som kommer att presenteras 

i 5.2. 

5.1.1. Block (2015) - Flexible algebraic action on quadratic equations  

Studien genomfördes i Tyskland och dess syfte var att studera elevers förmåga att vara 

flexibla i sina algebraiska operationer vid hantering av andragradsekvationer. Elevernas 

uppfattning av andragradsekvationer studerades och speciellt vilka egenskaper de uppfattar 

hos olika andragradsekvationer. Utifrån detta studerades hur dessa egenskaper tillsammans 

med elevernas kunskap hjälper eller hindrar elever från att tillämpa ett flexibelt arbetssätt i 

samband med andragradsekvationer. Studien genomfördes i två olika delar, laborationer där 

eleverna arbetade med varsin forskare, samt observationer i två olika klassrum. I 

laborationsdelen deltog elva elever från fyra olika klasser från två olika skolor, motsvarande 

det svenska gymnasiet. De observerade klassrummen bestod av 26 respektive 20 elever. 

Eleverna studerade olika andragradsekvationer och huvuduppgiften bestod av att identifiera 

olika egenskaper hos en uppsättning andragradsekvationer med varierande egenskaper och 

därefter sortera dessa baserat på olika egenskaper. I laborationsdelen spelades elevernas 

arbete in och deras tankeprocess studerades, medan de i klassrummen lämnade in en skriftlig 

redovisning. Dessa studerades och analyserades sedan för att undersöka hur elever uppfattar 

andragradsekvationer (Block, 2015). 
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5.1.2. Didis (2018) - Secondary School Students’ Conception of Quadratic 

Equations with One Unknown 

I denna studie studerades elevers förståelse och uppfattning av andragradsekvationer. Studien 

genomfördes på en skola i Turkiet med elever som studerade på vad som kan liknas med det 

naturvetenskapliga gymnasieprogrammet i Sverige. I studien deltog 14 elever i åldrarna 16 

till 17 år. Inledningsvis fick tre klasser på totalt 84 elever besvara en uppsättning frågor. 

Baserat på deras resultat samt deras betyg valdes sedan de med bäst resultat för att se till att 

eleverna hade den grundläggande kunskapen nödvändig för att kunna studera elevernas 

förståelse och uppfattning av andragradsekvationer. Därefter intervjuades de 14 elever som 

valdes ut med utgångspunkt i ett antal frågor där fokus låg på att eleverna skulle beskriva och 

förklara sina kunskaper och uppfattningar av andragradsekvationer. För varje fråga ställdes 

följdfrågor och eleverna fick förklara hur de löste uppgiften, vilken metod de föredrog, varför 

de använde den valda metoden samt om det finns andra metoder de kunde ha använt för att 

lösa uppgiften. Därefter sammanställdes intervjuerna för att lyfta fram och identifiera olika 

områden som elever har svårt med gällande deras förståelse av andragradsekvationer (Didis, 

2018). 

5.1.3. Didis & Erbas (2015) - Performance and Difficulties of Students in 

Formulating and Solving Quadratic Equations with One Unknown 

Detta är en studie som studerar elevers förmåga att lösa andragradsekvationer. Studien 

genomfördes i Turkiet med 217 elever som fick lösa ett antal uppgifter bestående av åtta 

andragradsekvationer samt fyra problem angivna i textform. Dessutom intervjuades 16 av 

dessa elever där de fick förklara sina lösningar. Samtliga elever hade tagit del av 

grundläggande undervisning om andragradsekvationer under 15 lektioner innan de deltog i 

studien. Baserat på elevernas skrivna svar och de genomförda intervjuerna syftar studien till 

att sammanställa och lyfta fram olika svårigheter som elever har i samband med att de löser 

och hanterar andragradsekvationer (Didis & Erbas, 2015).  

5.1.4. Didis, Bas & Erbas (2011) - Students’ reasoning in quadratic 

equations with one unknown 

Även denna studie är genomförd i Turkiet på en gymnasieskola eller motsvarande i fyra olika 

klasser. Totalt deltog 113 elever i undersökning. Studien syftar till att undersöka hur elever 
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löser olika typer av andragradsekvationer. Eleverna fick svara på ett antal framtagna 

uppgifter baserade på vanliga läromedel och i samråd med verksamma lärare. Elevernas 

resultat analyserades på två olika sätt, dels gjordes en markering om svaret var korrekt eller 

inte för att kunna skapa statistik över hur stor del av frågorna som eleverna svarade rätt på, 

dels gjordes en mer kvalitativ analys av elevernas lösningar för att identifiera vanliga misstag 

och problem som eleverna hade i samband med lösning av de givna uppgifterna (Didis, Bas 

& Erbas, 2011). 

5.1.5. Memnun, Aydın, Dinç, Çoban & Sevindik (2015) - Failures and 

Inabilities of High School Students about Quadratic Equations and 

Functions 

Studien genomfördes i Turkiet och syftet var att ta reda på vilka missuppfattningar och 

svårigheter elever har med andragradsekvationer, andragradsfunktioner samt dess grafer. Det 

var en kvalitativ studie som gick ut på att elever skulle lösa tio uppgifter om 

andragradsekvationer, andragradsfunktioner samt dess grafer. När uppgifterna var gjorda blev 

de granskade av nio olika lärare för att de skulle hålla god kvalité. Sedan testades frågorna på 

30 stycken elever från årskurs elva vilket motsvarar ungefär svenska gymnasiet. Utifrån dessa 

elevers lösningar skapades kategorier av svar eleverna hade gett. De skapade fyra 

huvudkategorier; ”rätt svar”, ”ofullständigt svar”, ”fel svar” samt ”inget svar”. Varje 

huvudkategori (förutom ”inget svar”) delades sedan in i flera underkategorier, och detta 

genomfördes på samtliga uppgifter. Sedan fick 182 andra elever från två olika skolor i 

årskurs elva svara på de tio uppgifterna som forskarna hade kommit fram till. Elevernas svar 

samlades sedan in och sorterades in i de olika kategorierna som skapats tidigare (Memnun, 

Aydın, Dinç, Çoban & Sevindik, 2015).   

5.1.6. Olteanu & Holmqvist (2012) - Differences in success in solving 

second-degree equations due to differences in classroom instruction 

Denna studie genomfördes i Sverige på en gymnasieskola. Den syftade till att undersöka 

vilken betydelse lärarens förmedlingssätt av andragradsekvationer har på elevernas 

kunskapsinlärning. I studien ingick 45 elever och två lärare som undervisade samma sak och 

hade samma lärobok. Lärarna genomförde tolv lektioner om andragradsekvationer som 

spelades in och eleverna genomförde ett test innan lektionerna och ett test efter. Utifrån 
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lektionerna som spelades in och resultaten på testen analyserades elevernas kunskaper och 

sammanställdes i ett resultat (Olteanu & Holmqvist, 2012).   

5.1.7. Olteanu & Olteanu (2012) - Equations, Functions, Critical Aspects 

and Mathematical Communication 

Även denna studie genomfördes på en gymnasieskola i Sverige. 45 elever från två klasser 

som gick naturprogrammet deltog samt två lärare som undervisade klasserna i matematik. 

Lärarna undervisade eleverna i samma kurs och hade samma lärobok. Målet med studien var 

att undersöka vilken betydelse kommunikation har på hur mycket elever lär sig om 

andragradsekvationer samt andragradsfunktioner. Först genomförde eleverna en diagnos och 

sedan genomförde lärarna tolv lektioner som spelades in och efter alla lektionerna 

genomförde eleverna en sista diagnos. Sedan genomfördes intervjuer med fyra elever från 

varje klass för att se hur de förstod ämnet. De tolv inspelade lektionerna samt resultaten på 

den andra diagnosen analyserades sedan för att se hur mycket lärarnas kommunikation 

betydde för elevernas kunskapsinlärning (Olteanu & Olteanu, 2012).   

5.1.8. Vaiyavutjamai & Clements (2006) -Effects of Classroom Instruction 

on Students’ Understanding of Quadratic Equations 

Den här studien utfördes i Thailand och syftet med den var att undersöka hur undervisningen 

hjälper elever att förstå, hantera och utveckla färdigheter i att lösa andragradsekvationer. 231 

elever som gick i mestadels årskurs nio deltog i studien och var uppdelade på sex klasser och 

undervisades av fyra lärare på två olika skolor. Lärarna hade elva lektioner till sitt förfogande 

för att lära eleverna andragradsekvationer och fokus låg på att eleverna skulle kunna 

faktorisera, använda kvadratkomplettering samt använda kvadratformeln. Innan och efter 

lektionerna genomfördes intervjuer med 18 studenter, tre från varje klass. Från varje klass 

valdes den med bäst respektive sämst resultat på ett prov de haft tidigare under året samt en 

som hade medelresultat. Eleverna genomförde även ett prov om andragradsekvationer för att 

forskarna skulle se vad de lärt sig. Intervjuerna och svaren på provet analyserades för att 

komma fram till vilken nivå av förståelse eleverna utvecklat av andragradsekvationer på en 

femgradig skala (Vaiyavutjamai & Clements, 2006).  
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5.1.9. Zakaria & Maat (2010) - Analysis of Students’ Error in Learning of 

Quadratic Equations  

Denna studie genomfördes i Indonesien och syftade till att ta reda på vilken typ av fel elever 

gör när de löser andragradsekvationer med hjälp av faktorisering, kvadratkomplettering samt 

kvadratformeln. Detta var en fallstudie och 30 elever från motsvarande gymnasiet deltog i 

studien. Först fick eleverna svara på 18 frågor och sedan intervjuades eleverna av forskarna 

för att få djupare förståelse för hur eleverna tänkte och vilka fel de gjorde. Sedan sorterades 

felen eleverna gjorde in i olika kategorier (Zakaria & Maat, 2010).  

5.2. Kategoriseringens resultat  

I avsnittet presenteras de sju kategorier av svårigheter som författarna identifierade vid 

studerandet av den valda litteraturen. De kategorier som identifierades och som kommer 

presenteras är följande: 

• Svårigheter med att hantera algebra 

• Förståelse av begreppet andragradsekvationer 

• Val av metod 

• Kvadratkomplettering 

• Faktorisering 

• Roten ur 

• pq-formeln och kvadratformeln  

Kategorin Svårigheter med att hantera algebra innebär att elever har olika svårigheter med 

algebra som egentligen inte har att göra med just andragradsekvationer utan sådana 

svårigheter som tyder på att elever saknar bakomliggande algebra kunskaper. Kategorin 

Förståelse av begreppet andragradsekvationer innehåller de svårigheter som indirekt eller 

direkt motsvarar brister i elevers begreppsförmåga enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.3.1. 

Kategorin Val av metod beskriver elevers svårigheter med att välja en lämplig lösningsmetod 

för att lösa en specifik andragradsekvation. Kategorierna Kvadratkomplettering, 

Faktorisering, Roten ur samt pq-formeln och kvadratformeln beskriver de svårigheter elever 

har beroende på vilken metod de använder. 



23 
 

5.2.1. Kategori 1: Svårigheter med att hantera algebra (K1) 

En del elever saknar de grundläggande algebraiska och aritmetiska färdigheterna som krävs 

för att kunna hantera andragradsekvationer på ett korrekt sätt. Enligt Didis, Bas och Erbas 

(2011) samt Block (2015) tror elever att division av 𝑥2med två gör att exponenten i  

𝑥2-termen divideras bort. Detta tyder på klara algebraiska brister eftersom det visar att elever 

inte förstår vad något i kvadrat innebär. Elever har även svårt att förstå vad en obekant 

verkligen är och flera elever tror att om man har x på flera olika platser i en ekvation så 

representerar inte varje x samma obekant. Dessa elever tror att varje specifikt x är en specifik 

obekant och därmed inte har samma värde (Didis et al., 2011; Didis, 2018; Vaiyavutjamai & 

Clements, 2006). Vaiyavutjamai och Clements (2006) skriver vidare att elever har svårt att se 

samband mellan x:et i 𝑥2 termen och de två x:en de erhåller när de faktoriserar en 

andragradsekvation. Eleverna tror att x:et i 𝑥2 termen inte är samma x som de har fått i de två 

faktorerna.  

När elever har ekvationen (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏) = 0 vet många elever inte hur de ska använda 

nollfaktorlagen för att sedan lösa ekvationen (Olteanu & Holmqvist, 2012). En del elever tror 

att ekvationen stämmer när båda faktorerna blir noll. De inser med andra ord inte att det 

räcker med att en av faktorerna är noll för att produkten ska bli noll (Didis et al., 2011; 

Vaiyavutjamai & Clements, 2006). Enligt Vaiyavutjamai & Clements (2006) klarar en del 

elever av att använda nollfaktorlagen korrekt och kommer fram till rätt svar, men flera kan 

dock inte förklara varför det blir så eller kontrollera sin lösning. När elever ska kontrollera 

sina lösningar vid faktorisering sätter de in första lösningen på x i första parentesen och andra 

lösningen i andra parentesen (Vaiyavutjamai & Clements, 2006; Didis et al., 2011). Eleverna 

vet således inte att det endast är en lösning som ska användas åt gången eftersom de tror att 

de två x:en i uppgiften är olika obekanta. En del elever försöker även använda sig av 

nollfaktorlagen vid hantering av andragradsekvationer där högerledet inte är noll (Didis et al., 

2011).  

Vid hantering av andragradsekvationer på formen 𝑎𝑥2 = 𝑏𝑥 dividerar en del elever båda 

sidor med x och tappar på så sätt en lösning, nämligen 𝑥 = 0 (Didis et al., 2011; Block, 2015; 

Didis & Erbas, 2015). Enligt Block (2015) samt Didis och Erbas (2015) gör eleverna om 

ekvationen till en förstagradsekvation för att det blir lättare för dem att lösa och de inser inte 

att de tappar en lösning. Elever gör ofta saker utan att tänka på varför de gör det eller om de 

får göra det när de löser andragradsekvationer (Didis et al., 2011). Enligt Didis och Erbas 
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(2015) är det vanligt att elever försöker använda sig av gamla kunskaper när de ska lära sig 

nya matematiska färdigheter och nytt innehåll. När elever gör detta reflekterar de inte kring 

om det är matematiskt korrekt eller ej vilket kan leda till att de gör fel som de inte förstår 

varför de gör. Elever gör även algebraiska och aritmetiska operationer vid hantering av 

andragradsekvationer utan att veta om det är rätt eller fel samt saknar färdigheter för att 

kunna kontrollera detta (Didis & Erbas, 2015). 

Elever har ytterligare problem med vad en ekvation innebär. Flera elever blandar ihop vad en 

ekvation är och vad ett matematiskt uttryck är i samband med att de ska ange en 

andragradsekvation (Didis, 2018; Memnun, Aydın, Dinç, Çoban & Sevindik, 2015). Eleverna 

är inte medvetna om likhetstecknets betydelse i en ekvation och anger därför ekvationen utan 

likhetstecknet vilket gör att de istället anger olika andragradsuttryck.  

5.2.2. Kategori 2: Förståelse av begreppet andragradsekvationer (K2) 

I Didis et al. (2011) studie studeras och diskuteras elevers förståelse av andragradsekvationer. 

Deras resultat visar tecken på att elever saknar en förståelse för vad de gör och varför de gör 

det vid hantering av andragradsekvationer. Eleverna har metoder och strategier för att komma 

fram till rätt svar, men saknar förståelse för vad de har kommit fram till eller vad lösningen 

representerar (Didis et al. 2011) vilket även Vaiyavutjamai & Clements (2006) belyser. Vid 

hantering av andragradsekvationer är elevers lösningar inte heller alltid matematiskt korrekta 

och deras lösningar tyder på att de inte förstår. Zakaria och Maat (2010) diskuterar i sin 

studie att elever inte behärskar de grundläggande matematiska färdigheter de behöver för att 

kunna gå vidare till mer avancerad matematik, vilket kan leda till brister i förståelsen vid 

hantering av andragradsekvationer. Även Block (2015) kom fram till i sin studie att vissa 

problem elever har med andragradsekvationer beror på vad de lärt sig vid arbete med andra 

områden. Ett ytterligare problem elever har vid hantering av andragradsekvationer är att de 

har svårt att hantera andragradsekvationer som inte är skrivna på standardform. Detta tyder på 

att elevers förståelse av andragradsekvationer är bristfällig (Didis et al., 2011; Block, 2015; 

Didis & Erbas, 2015; Olteanu & Olteanu, 2012). Didis (2018) skriver att elever ofta tenderar 

att vilja skriva andragradsekvationer på standardform och har svårt att formulera sig på andra 

sätt för att beskriva en andragradsekvation. Vid formulering av egna andragradsekvationer 

vill elever även känna till rötterna på ekvationen och bildar därför ekvationens koefficienter 

utifrån dessa rötter. Elever anger på grund av detta oftast ekvationer med heltalskoefficienter 
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och undviker att använda stora tal. Enligt Didis (2018) tyder detta på att elever har en alltför 

snäv begreppsbild av andragradsekvationer. 

Vaiyavutjamai & Clements (2006) visade i sin studie att elever trots att de fått undervisning 

om andragradsekvationer så uppvisade de liknande brister som före undervisningen om 

andragradsekvationer. Deras resultat visade att flera elever kunde ange rätt svar på olika 

uppgifter men att de fortfarande hade problem med att beskriva varför deras svar stämde. 

Dessutom hade många elever fortfarande allvarliga missuppfattningar gällande vad en 

andragradsekvation är, trots att de angett rätt svar på flera uppgifter. För dessa elever var 

andragradsekvationer och hanteringen av dessa bara en uppsättning regler och formler som de 

endast använde utan att veta varför. Att många elever ser området andragradsekvationer som 

en rad uppsättningar regler, formler och symboler och har svårt att förstå vad det verkligen är 

visar även andra studier (Didis & Erbas, 2015; Didis, 2018). Vid hantering av textuppgifter 

som behandlar andragradsekvationer tydliggörs detta eftersom många elever inte förstår vad 

de förväntas göra och kan därför ofta inte lösa uppgiften (Didis & Erbas, 2015; Olteanu & 

Olteanu 2012). I samband med att elever hanterar textuppgifter skriver Didis och Erbas 

(2015) att dessa har svårt att matematiskt representera de relationer och samband som de har 

identifierat i uppgiftsbeskrivningar.  

Didis (2018) intervjuade i sin studie elever som fick i uppgift att definiera vad en 

andragradsekvation är. I samband med detta framstod tydliga problem i form av att vissa 

elever inte kunde definiera detta med anledning av att de endast såg andragradsekvationer 

som formler eller endast ekvationer som ska lösas. Elevernas fokus ligger på att hantera 

symbolerna för att lösa olika andragradsekvationer och detta gör att de inte reflekterar över 

vad de gör eller vad lösningen betyder. En ytterligare konsekvens är att elevernas kunskap 

riskerar att glömmas bort eftersom andragradsekvationer riskerar att endast bli memorering 

av formler och lösningsmetoder (Didis & Erbas, 2015). Även Zakaria och Maat (2010) visar i 

sin studie att många elever har problem med förståelse av andragradsekvationer och att kunna 

översätta deras förståelse till konkreta lösningsmetoder. I studien kom de även fram till att 

många elever inte vet vad de ska göra i specifika uppgifter eftersom de inte vet vad de 

förväntas göra.  

Vid hantering av ekvationer på typen 𝑎𝑥2  + 𝑏𝑥 = 0 dividerar en del elever bort x och 

missar därmed en lösning (Didis et al., 2011; Block, 2015; Didis & Erbas, 2015) vilket redan 

nämnts. Elever missar även en lösning när de tar roten ur för att få ett svar vilket Didis och 
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Erbas (2015) skriver att det tyder på att elever inte förstår vad det innebär att hitta rötterna till 

en ekvation. De skriver vidare att elever har svårt att veta vad det är som gör att en ekvation 

har reella rötter eller inte. Ytterligare ett problem elever har med andragradsekvationer är att 

de har svårt att veta skillnaden på en förstagradsekvation och en andragradsekvation (Didis, 

2018). Även förståelsen av hur gradtalet på polynomet är relaterat till begreppet 

andragradsekvation är något som eleverna i studien hade svårt med. Flera elever tror att en 

andragradsekvation innebär att ekvationen ska innehålla två olika obekanta. Elever tror 

exempelvis att ekvationen 𝑥2 + 3𝑥 − 5 = 0 har två obekanta (Didis, 2018; Vaiyavutjamai & 

Clements, 2006).  

5.2.3. Kategori 3: Val av metod (K3)  

Didis och Erbas (2015) skriver att det är vanligt att elever inte kan utvärdera och göra en 

korrekt bedömning kring vilken metod som är lämplig och effektiv att använda sig av 

beroende på uppgiftens utseende. Elever planerar inte heller sin lösningsgång vilket kan 

försvåra val av metod (Block, 2015). Didis (2018) och Block (2015) studier visar att elever 

har en tendens att fastna i mönster och endast använder sig av en viss lösningsmetod. Block 

(2015) skriver att elever tenderar att vilja använda sig av pq-formeln om det är en nolla på 

ena sidan i ekvationen, även om det finns andra mer lämpliga lösningsmetoder. Elever har 

även en tendens att vilja förenkla eller omvandla ekvationer till standardform, även om 

ekvationen redan är skriven på faktoriserad form som direkt ger en enkel lösningsmetod. 

5.2.4. Kategori 4: Kvadratkomplettering (K4) 

Ett av de vanligaste problemen för eleverna med denna metod är att komma ihåg hur den 

fungerar, men även att den upplevs som svårare än de andra metoderna (Didis, 2018). 

Metoden innehåller flera olika steg vilket gör den svårare att memorera och kräver därmed en 

grundläggande förståelse för de olika operationerna som bygger upp metoden. Eftersom att 

eleverna främst ser på andragradsekvationer som olika regler och formler och därför 

memorerar lösningsmetoder istället för att få en förståelse för matematiken leder detta till att 

de inte minns hur de ska göra (Didis, 2018; Didis & Erbas, 2015; Vaiyavutjamai & Clements, 

2006). Didis och Erbas (2015) diskuterar ytterligare anledningar till detta och skriver att en 

anledning till elevers svårigheter med just kvadratkomplettering kan finnas i deras bristande 

algebraiska och aritmetiska kunskaper. Didis och Erbas (2015) skriver även att elever 

tenderar att välja den lösningsmetod som de känner sig säkra på och därmed väljer andra 
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metoder istället för kvadratkomplettering på grund av att de känner sig tryggare eller mer 

säkra på hur de ska gå tillväga. Zakaria och Maat (2010) skriver att många elever har svårt att 

förstå vad de ska göra i samband med att de ska använda sig av kvadratkomplettering 

eftersom den bygger på flera operationer.  

5.2.5. Kategori 5: Faktorisering (K5)  

Vid lösning av andragradsekvationer med hjälp av faktorisering är ett vanligt fel att elever 

gissar fel på vad en rot är och så blir faktorerna fel. Elever försöker även ibland faktorisera 

ekvationer som inte går att faktorisera reellt vilket leder till att de faktoriserar fel (Didis & 

Erbas, 2015). Elever har även svårare för att faktorisera en andragradsekvation om den inte är 

skriven på standardform (Didis et al., 2011).  

5.2.6. Kategori 6: Roten ur (K6) 

När elever ska lösa en andragradsekvation på formen 𝑥2 = 𝑑 (𝑑 ≥  0) genom att ta roten ur 

är det vanligt att elever glömmer en lösning, oftast den negativa (Didis & Erbas, 2015). En 

del elever har även svårt att förstå hur det ens kan bli två lösningar när det endast är ett x med 

i ekvationen (Vaiyavutjamai & Clements, 2006). Enligt Memnun et al. (2015) saknar många 

elever kunskaper och färdigheter om rotuttryck för att kunna hantera andragradsekvationer på 

ett tillfredsställande sätt.  

5.2.7. Kategori 7: pq-formeln och kvadratformeln (K7) 

När elever ska använda sig av dessa två metoder är ett vanligt fel att eleverna kommer ihåg 

formeln fel eller glömt bort den helt och därmed inte kan lösa ekvationen (Didis & Erbas, 

2015; Memnun et al., 2015). Vissa elever har svårt att förstå hur de ska använda sig av pq-

formeln och inser inte vilka villkor som måste vara uppfyllda för att de ska kunna använda 

formeln. De tänker att b kan användas som p och c som q oavsett värde på a. Elever har även 

svårt att veta hur de ska göra när det står konstanta termer på båda sidor av likhetstecknet 

(Olteanu & Holmqvist, 2012), alltså när ekvationen ser ut på formen 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 +  𝑐 =  𝑑, ( 𝑏, 𝑐, 𝑑 ≠ 0). Elever gör även rena räknefel vid användandet av båda 

dessa formler (Didis & Erbas, 2015; Olteanu & Holmqvist, 2012; Memnun et al., 2015).  
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5.2.8. Sammanställning av kategorierna   

I tabellen nedan finns en sammanställning av de kategorier som identifierades samt vilka 

artiklar som behandlar respektive kategori och exempel som beskriver kategorin. Dessa 

kategorier och beskrivningen av dem syftar till att svara på forskningsfrågan som ställs i detta 

examensarbete.  

Kategori Se artiklar Exempel 

1. Svårigheter med att 

hantera algebra 

Didis et al. (2011), Block 

(2015), Didis (2018), 

Vaiyavutjamai & Clements 

(2006), Olteanu & Holmqvist 

(2012), Didis & Erbas (2015), 

Memnun et al. (2015), 

Elever har svårt för vad en 

obekant är 

Elever dividerar med x 

Elever gör operationer utan 

att veta varför 

Elever blandar ihop 

ekvationer och uttryck 

2. Förståelse av begreppet 

andragradsekvationer  

Didis et al. (2011), 

Vaiyavutjamai & Clements 

(2006), Zakaria & Maat (2010), 

Block (2015), Didis & Erbas 

(2015), Didis (2018), Olteanu 

& Olteanu (2012) 

Elever kan ej förklara vad 

en andragradsekvation är, 

“I cannot define it. There 

are just formulas in my 

mind.” (Didis, 2018, s. 

119) 

Elever ser det endast som 

något som ska lösas,  

“... I cannot explain it 

because we usually solve 

quadratic equations...” 

(Didis, 2018, s. 119) 

Elever får svårt när 

ekvationen inte är skriven 

på standardform 

3. Val av metod Olteanu & Holmqvist (2012), 

Didis & Erbas (2015), Block 

(2015), Didis (2018) 

Elever vet inte när vilken 

metod ska användas 

Elever fastnar i att endast 

använda en metod 

4. Kvadratkomplettering Didis (2018), Didis & Erbas 

(2015), Vaiyavutjamai & 

Clements (2006), Zakaria & 

Maat (2010) 

Metoden är svår att 

memorera och förstå för 

elever eftersom den 

innehåller många steg 

Elever undviker ofta 

metoden  

5. Faktorisering Didis & Erbas (2015), Didis et 

al. (2011) 

Elever gissar en rot fel 

Elever försöker faktorisera 

ekvationer som inte är 
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möjliga att faktorisera 

reellt 

6. Roten ur Didis & Erbas (2015), 

Vaiyavutjamai & Clements 

(2006), Memnun et al. (2015)  

Elever missar en lösning 

7. pq-formeln och 

kvadratformeln 

Didis & Erbas (2015), Memnun 

et al. (2015), Olteanu & 

Holmqvist (2012) 

Elever glömmer formeln 

eller använder fel formel 

Elever vet inte vad som 

krävs för att kunna 

använda formeln 

Elever gör räknefel 

Tabell 8: Sammanställning av de kategorier som identifierades i studien.   
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer först en metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras i förhållande till forskningsfrågan. Sedan ges förslag på vidare forskning och sedan 

avslutas examensarbetet med ett slutord.  

6.1. Metoddiskussion 

Sökningen av artiklar genomfördes endast på UniSearch, som även innehåller artiklar från 

databasen ERIC, men det är ändå möjligt att ytterligare relevant forskning hade hittats om 

ytterligare databaser använts vid sökningen efter forskning. Eftersom att författarna hade en 

tidsbegränsning vid genomförandet av denna studie var det inte möjligt att inkludera fler 

databaser vilket därmed kan ha påverkat resultatet. Om mer tid funnits hade dessutom ett 

bredare urval av artiklar kunnat göras och äldre artiklar hade kunnat inkluderas i studien 

vilket möjligtvis hade påverkat resultatet.  

De sökord som användes och de begränsningar som gjordes vid sökningen kan ha påverkats 

av författarnas tidigare erfarenheter och kunskaper om ämnet. Författarnas ordförråd i 

engelska kan ha påverkat sökprocessen då relevanta sökord kan ha missats på grund av 

bristande engelskakunskaper. Dessa faktorer kan ha gjort att all relevant forskning inte har 

studerats i studien. 

De undervisningsmetoder lärare använt i samband med den undervisning som eleverna fått 

innan eller under de deltagit i de olika studierna är troligtvis anpassade efter de svårigheter 

som läraren tror eller vet sen tidigare att elever har med andragradsekvationer. På grund av 

detta är det svårt att säga vilka svårigheter elever skulle haft om undervisningen inte varit 

anpassad överhuvudtaget efter deras svårigheter. Detta är inget som har studerats i detta 

examensarbete men det är en problematik som behöver tas hänsyn till vid beaktandet av 

resultatet.  

Av de sju kategorier som valdes är två kategorier betydligt större än de andra, nämligen K1 

och K2. Storleken på kategorierna kan göra det svårt att greppa vad de handlar om, det kan 

således vara relevant att fundera på ifall de kategorierna borde delats upp i mindre kategorier. 

Hade mindre kategorier valt hade dessa möjligtvis varit tydligare och mer överblickbara än 

våra två stora kategorier. Stora kategorier kan även uppfattas som för generella och svåra att 

ta in som läsare. Risken som däremot finns med att ha många kategorier är att svaret kan 
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uppfattas spretigt och rörigt. Vi anser även att sådana kategorier inte lika bra speglar 

verkligheten som de mer generella kategorierna som vi valt (K1 och K2). Brister i förståelsen 

tar sig många olika uttryck och därför är det viktigt att se hur olika delar inom förståelsen av 

andragradsekvationer påverkar varandra. Utifrån ovanstående resonemang där vi förespråkar 

att ha två stora kategorier kan man fråga sig varför vi valt fem mindre kategorier efter de två 

stora. Som antyddes i inledningen är våra erfarenheter av ämnet andragradsekvationer att 

fokus läggs på olika lösningsmetoder och flera av studierna som ligger till grund för vår 

studies resultat har delat upp resultat och diskussion beroende på lösningsmetod (Didis & 

Erbas, 2015; Zakaria & Maat, 2010). Detta sammantaget fick oss att välja att ha kategorier 

som syftar till att beskriva elevers svårigheter med en specifik lösningsmetod samt vilken 

metod de ska välja, alltså K3 - K7. Vi har således blivit påverkade av den litteratur vi läst och 

det har påverkat vårt resultat. Vi anser dock att det är smidigt att samla svårigheter för en viss 

lösningsmetod i en egen kategori så att en lärare enkelt kan se vilka specifika svårigheter 

elever kan ha när de använder just den lösningsmetoden. Vi är medvetna om att andra 

kategorier hade kunnat väljas men vi anser att de valda kategorierna på ett tydligt och enkelt 

sätt beskriver de svårigheter elever har med andragradsekvationer. 

De tre artiklarna Secondary school students conception of quadratic equations with one 

unknown (Didis (2018), Students reasoning in quadratic equations with one unknown (Didis, 

Bas & Erbas 2011) samt Performance and Difficulties of Students in Formulating and 

Solving Quadratic Equations with One Unknown (Didis & Erbas, 2015) har alla helt eller 

delvis skrivits av Didis. Eftersom vi flitigt använt dessa tre som källa i detta examensarbete 

har en författare fått stor påverkan på vårt resultat vilket kan anses vara ett problem. Det finns 

därmed en risk att eventuella brister i hennes forskning påverkar vårt resultat negativt. Alla 

tre studierna är dessutom genomförda i Turkiet vilket kan göra att resultaten är färgade av det 

samhället och det skolsystemet. Det som talar för artiklarna är att de behandlar olika delar av 

forskningsområdet och kan därför ses som självständiga delar. Forskningsområdet som detta 

examensarbete behandlar är även relativt outforskat där dessa tre studier utgör en betydande 

del av den forskning som finns. Detta gör att studierna är viktiga bidrag till forskningen om 

elevers svårigheter med andragradsekvationer. De tre studierna är genomförda med olika 

elever vilket stärker resultaten hos studierna eftersom att de visar på liknande svårigheter med 

andragradsekvationer hos elever sett över en längre tidsperiod. Utifrån detta resonemang 

anser vi att de tre artiklarna är viktiga bidrag till vår studie men även till forskningsområdet 

som helhet.  
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De två artiklarna Differences in success in solving second-degree equations due to differences 

in classroom instruction (Olteanu & Holmqvist, 2012) samt Equations, Functions, Critical 

Aspects and Mathematical Communication (Olteanu & Olteanu, 2012) är båda delvis skrivna 

av Constanta Olteanu. Det är även klara likheter mellan studierna i utformning, exempelvis 

att i de två studierna heter de deltagande lärarna samma sak och att det är 45 deltagande 

elever i båda (Olteanu & Oltenau, 2012; Oltenau & Holmqvist, 2012) vilket tyder på att de är 

utförda samtidigt och på samma elever. Att två artiklar är så lika varandra till utformning kan 

vara negativt då personliga svårigheter för eleverna kan spela större roll samt hur just de 

lärarna undervisar om ämnet. Det som talar för användandet av dessa artiklar är att syftet och 

frågeställningarna i artiklarna är olika vilket gör att de fokuserat på olika saker vilket stärker 

deras tillförlitlighet. I examensarbetet har vi dessutom mestadels använt dessa artiklar som 

komplement till de övriga artiklarna. Artiklarna har således mer använts för att stärka det 

andra artiklar säger än att komma med egna påståenden. Detta gör att vi anser att de båda 

artiklarna tillför relevant information till resultatet och värda att ha med i examensarbetet.  

6.2. Resultatdiskussion  

Frågeställningen i detta examensarbete var Vilka matematiska svårigheter har elever på 

gymnasiet (eller motsvarande) med att hantera och lösa andragradsekvationer? vilket vi 

försökt besvara i resultatet. Svaret på frågeställningen och resultatet av vår studie är de 

kategorier som har identifierats i studien och presenterats under avsnittet 5.2. Resultatet 

består av sju kategorier som beskriver de svårigheter som elever har med 

andragradsekvationer. Syftet med examensarbetet var att synliggöra och beskriva elevers 

svårigheter med andragradsekvationer vilket vi anser är uppfyllt eftersom vi kategoriserat 

svårigheterna och beskrivit dem utförligt i avsnitt 5.2.  

De olika kategorierna som valdes påverkar varandra och går även i vissa fall in i varandra. 

Matematiska svårigheter är komplexa och beror på många olika faktorer, vilket speglas i hur 

våra kategorier förhåller sig till varandra. En elevs svårigheter med att lösa en 

andragradsekvation kan tänkas bero på antingen brister i deras förståelse (K2) eller mer 

generella svårigheter med att hantera algebra (K1). Exempelvis om en elev inte kan ange en 

andragradsekvation korrekt så kan det bero på att eleven inte vet vad som gör det till en 

andragradsekvation, vilket tyder på brister i elevens förståelse av andragradsekvationer (K2). 

Alternativt så är det möjligt att eleven har svårigheter med att hantera algebra och vad en 

obekant (K1) är vilket kan orsaka svårigheter i samband med att eleven ska formulera en 
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andragradsekvation. Ett ytterligare exempel på hur de olika kategorierna kan gå in i varandra 

är om vi har en elev som ska lösa en andragradsekvation med hjälp av kvadratkomplettering 

men inte kan kvadreringsreglerna. Detta får konsekvensen att eleven gör fel vid lösningen av 

andragradsekvationen då kvadreringsreglerna är grundläggande för att kunna använda 

kvadratkomplettering. Denna svårighet kan anses tillhöra kategorin Svårigheter med att 

hantera algebra (K1) då kvadreringsreglerna är en form av algebra. Men svårigheten kan 

även anses tillhöra kategorin Kvadratkomplettering (K4) då det är en svårighet eleven har när 

hen ska utföra kvadratkomplettering. De olika kategorierna går således in i varandra här och 

var vilket blir oundvikligt eftersom all matematik hänger ihop. De olika kategorierna 

påverkar även varandra på det sättet att har du en svårighet är det troligt att du får andra 

svårigheter också eftersom de hänger ihop. Dock går inte kategorierna K4-K7 in i varandra 

något då de handlar om olika lösningsmetoder och de påverkar inte varandra heller.  

Elever visar på tydliga svårigheter med just kvadratkomplettering och många elever undviker 

metoden helt. Resultatet visar även att flera elever endast ser andragradsekvationer som 

formler eller ekvationer som ska lösas utan att veta varför de ska göra som de gör. Detta är 

precis vad våra egna erfarenheter av andragradsekvationer är som vi skrev om i inledningen, 

men liknar även vad Bergsten et al. (1997) skriver om elevers svårigheter med 

ekvationslösning. Att stort fokus läggs på pq-formeln stämmer även det överens med våra 

egna erfarenheter. Det är möjligt att fokus på pq-formeln bidrar till elevernas föreställning av 

att området andragradsekvationer endast består av formler vilket därmed också riskerar att 

uppmuntra eleverna till att memorera kunskap istället för att skapa sig förståelse för 

andragradsekvationer. Svårigheter med att skapa förståelse för andragradsekvationer var även 

det något som kom fram i resultatet, vilket även vi upplevde under våra egna studier på 

gymnasiet. Enligt Bergsten et al. (1997) har elever generellt sett svårt att förstå sig på algebra 

vilket vårt examensarbete är ett exempel på genom att just svårigheter kopplade till 

förståelsen av andragradsekvationer utgör en betydande del av resultatet. Vårt resultat visar 

på brister hos eleverna gällande vad en obekant är i samband med ekvationer. Bokstävernas 

betydelse är svårt för eleverna vilket bekräftar vad Bergsten et al. (1997) skriver om att elever 

har svårt att se bokstäver utifrån deras matematiska betydelse istället för vad de representerar 

i vardagen. I vårt resultat beskrivs några av de svårigheter elever har med textuppgifter, 

uppgifter där elever behöver tolka text och skapa ekvationer för att beskriva olika samband. I 

samband med detta skriver Didis och Erbas (2015) att elever har svårt att representera de 

samband och relationer som de har identifierat i uppgifter. Enligt Bergsten et al. (1997) har 
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elever svårt att tillämpa ekvationer vid problemlösning, vilket således stämmer överens med 

vad vårt resultat visar. Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns klara likheter med vårt 

resultat och de svårigheter som Bergsten et al. (1997) skriver att elever har med algebra och 

ekvationer i synnerhet.  

I kursplanerna till Matematik 2a, 2b och 2c står det att eleverna ska få undervisning om 

grafiska lösningar av andragradsekvationer (Skolverket, 2011). I de artiklar som behandlades 

i detta examensarbete beskrivs inte någonstans vilka svårigheter elever kan ha med just 

grafiska lösningar av andragradsekvationer. Detta är således något som inte finns med i svaret 

på forskningsfrågan. På liknande sätt behandlas inte elevers svårigheter med komplexa tal i 

samband med andragradsekvationer i den studerade litteraturen. Komplexa tal i samband med 

andragradsekvationer ska dock hanteras enligt kursplanerna för Matematik 2b och 2c 

(Skolverket, 2011). Även detta finns således inte med i svaret på forskningsfrågan. Att varken 

elevers svårigheter med grafiska lösningar eller komplexa tal vid lösning och hantering av 

andragradsekvationer finns med i svaret på frågeställningen blir således en begränsning för 

svaret och försämrar således kvalitén på vårt resultat. 

6.3. Vidare forskning 

Eftersom studiens omfång är litet finns behov av vidare forskning. En stor del av den 

genomförda forskningen är dessutom inte genomförd i länder som liknar Sverige i kultur och 

samhällsstruktur. Därför vore det extra intressant med forskningsresultat kring elevers 

svårigheter med andragradsekvationer från länder som liknar Sverige, men naturligtvis är det 

mest önskvärt att studera svenska elevers svårigheter med andragradsekvationer.  Förslag på 

vidare forskning är:  

● Att undersöka vilka svårigheter lärare ser att elever har med ämnet och hur de ser på 

dessa svårigheter. Det vore även intressant att undersöka vad lärare gör för att 

motverka de svårigheter de vet att elever har kring ämnet. Att genomföra en sådan här 

studie skulle förslagsvis genomföras genom att intervjua lärare. 

● Att genomföra observationer av hur lärare bedriver sin undervisning av 

andragradsekvationer och se hur de förmedlar ämnet. Det vore även önskvärt att 

samtidigt genomföra intervjuer av lärare och elever och se hur de uppfattar 

undervisningen och vilka styrkor respektive svagheter de ser i den.  
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● Det vore även intressant att studera hur elever ser på de svårigheter de har med ämnet 

och vad lärare gör för att stödja dem kring ämnet. Även detta genomförs smidigast 

genom intervjuer.  

● Eftersom det finns flera metoder för att lösa andragradsekvationer som alla har olika 

styrkor och svagheter vore det intressant att jämföra om kunskapsinlärning hos olika 

klasser beror på vilken metod läraren förespråkar eller ej. Att genomföra denna studie 

kräver observationer av lektioner och intervjuer med lärare och elever.  

6.4. Slutord  

Målet med examensarbetet var att sammanställa de svårigheter elever har med 

andragradsekvationer, det är således värt att fråga sig om vi uppnått det och om studien är 

relevant för gymnasielärare i Sverige. De flesta studierna som studerats är inte genomförda i 

Sverige och denna studies resultat baseras på “endast” nio andra studier. Om man förutsätter 

att de svårigheter, som svenska elever har med andragradsekvationer, liknar de svårigheter 

som elever i andra länder har är denna studie enligt oss av relevans för Sveriges 

matematiklärare. Kultur och skolsystem kan ha en stor påverkan på vilka problem elever har 

med ämnet, hur mycket och på vilket sätt är dock okänt. Denna studie kan därmed på intet 

sätt sägas vara heltäckande av ämnet. Dock har en rad konkreta svårigheter elever har med 

andragradsekvationer kunnat identifieras och belysas. Författarna anser därför att målet med 

studien är uppnått samt hoppas att studien kan fungera som inspiration och stöd för lärare. 

Studien ger förhoppningsvis även goda möjligheter för lärare i olika sammanhang att få nya 

idéer och perspektiv som de sedan kan ha nytta av i sin undervisning av ämnet.   
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