
  

Misoppfatninger innen transformativ algebra  
i matematikk 1T 

 

En analyse av elevbesvarelser på diagnostiske oppgaver  
 

 

Siri Vestenfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i matematikkdidaktikk 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning   

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

 

UNIVERSITETET I OSLO  

Vår 2018 

 



II 
 

 

 

 

 



III 
 

Misoppfatninger innen transformativ algebra  

i matematikk 1T 

En analyse av elevbesvarelser på diagnostiske oppgaver  

 

Masteroppgave i matematikkdidaktikk  

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 

Siri Vestenfor  

  



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Siri Vestenfor 

2018 

Misoppfatninger innen transformativ algebra i matematikk 1T- En analyse av elevbesvarelser 

på diagnostiske oppgaver 

Siri Vestenfor 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 
 

Sammendrag 

Hensikten med denne studien har vært å kartlegge misoppfatninger i matematikk som opptrer 

hos elever i 1T i transformativ algebra. Forskning utført av Booth (1984) og Naalsund (2012) 

viser at mange elever har misoppfatninger i aritmetikk, noe som kan hindre utviklingen av 

algebraisk kompetanse. Videre viser forskningslitteraturen at mange elever har vanskeligheter 

med å gjenkjenne generelle lover, uavhengig av den spesifikke numeriske sammenhengen 

(Kieran, 1989; Küchemann, 1981; Naalsund, 2012). Dette fører til at elevene bruker formelle 

prosedyrer algoritmisk, uten dypere forståelse av likeverdighet og likhetstegnet (Naalsund, 

2012). Målet med denne studien har vært å besvare følgende problemstilling: Hvilke 

misoppfatninger i algebra hos elever i 1T kan vi få kjennskap til gjennom bruk av 

diagnostiske oppgaver? For å besvare problemstillingen har jeg samlet inn og analysert 236 

elevers oppgavesvar på ni diagnostiske oppgaver i transformativ algebra i 1T. I 

kodeprosedyrene og analysene har jeg vektlagt diagnostisk informasjon, der feiltyper, 

forklaringer og begrunnelser har stått sentralt. I tillegg har jeg utført korrelasjonsanalyser for å 

undersøke om det eksisterte noen sammenheng mellom misoppfatningene på de ulike 

oppgavene.  

Analysen av elevbesvarelsene viser at misoppfatninger knyttet til fortegnsregler, faktorisering 

av andregradsutrykk, samt fellesnevner har størst forekomst. Mange av disse 

misoppfatningene kan ha bakgrunn i begrenset forståelse av aritmetiske notasjoner og 

konvensjoner. Funnene viser også at få elever mestret oppgavene som hadde til hensikt å 

undersøke elevenes forståelse for variabelbegrepet. Dette kan tyde på at elevene har 

vanskeligheter med å forstå at variablene er generaliserte tall. Elevene oppfatter at bokstavene 

er forkortelser for enheter, representerer en spesifikk størrelse eller et objekt. Videre indikerer 

funnene at det ikke er noen gjennomgående tendens til at elever med god forståelse av 

variabelbegrepet er bedre til å løse rene transformative oppgaver enn andre elever. Dette kan 

tyde på at mange av elevene i undersøkelsen har instrumentell forståelse, hvor fokus sentreres 

rundt innlæring av prosedyrer, fremfor å forstå dem. I tillegg kan dette indikere at ren 

prosedyrekunnskap er tilstrekkelig for å løse transformative oppgaver i matematikk 1T. 

Samtidig viser studien at mange av misoppfatningene må sees i sammenheng med begrenset 

begrepsforståelse. Dette understreker et behov for relasjonell forståelse, også i transformativ 

algebra.  
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1 Innledning 

 Bakgrunn for valg av tema  1.1

Internasjonale undersøkelser, som TIMSS 2015 og TIMSS Advanced 2015, viser at algebra er 

et utfordrende fagområde i norsk skole (Bergem, 2016; Grønmo & Hole, 2016). Resultatene 

fra TIMSS 2015 viser at norske 9. klassingers prestasjoner i matematikk kan karakteriseres 

som middels gode i et europeisk perspektiv, hvor gjennomsnittsskåren ble svekket av 

elevenes prestasjoner i algebra (Bergem, 2016). Videre har resultatene fra TIMSS Advanced 

2015 avdekket at norske elever med faglig fordypning i matematikk har en skår som er 

signifikant lavere enn skalamidtpunktet, med algebra som et kritisk emne (Grønmo & Hole, 

2016). I boken Ett skritt fram og ett tilbake presenterer Grønmo og Hole (2016, s. 134) 

funnene fra TIMSS Advanced 2015, hvor de blant annet skriver følgende:  

Algebra peker seg ut som det mest problematiske området i matematikk sett med 

norske øyne. Dette resultatet samsvarer med hva tidligere studier har pekt på som en 

svakhet i utdanningen i Norge, fra grunnskole til lærerutdanning, med relativt lite vekt 

på formell matematikk som algebra (Grønmo & Onstad, 2009; Grønmo & Onstad, 

2012; Grønmo et al., 2012; Grønmo et al., 2010; Olsen & Grønmo, 2006).  

I høringsforslaget Fagfornyelsen- siste innspillsrunde kjerneelementer til 

Utdanningsdirektoratet 5. mars 2018 (Udir, 2018) redegjøres det for seks kjerneelementer 

som tar for seg det viktigste elevene skal lære i matematikk. Disse kjerneelementene skal 

legge grunnlaget for utviklingen av nye læreplaner som skal utarbeides neste skoleår. Et av 

kjerneelementene er matematiske kunnskapsområder, hvor algebra inngår som én av fem 

komponenter. I tillegg nevnes også algebra i kjerneelementet abstraksjon og generalisering, 

hvor det argumenteres for at algebraisk tenkning er en viktig fremgangsmåte og forutsetning 

for å abstrahere og generalisere. Under kjerneelementer og begrunnelser for valg av innhold i 

faget finner vi et forslag til tidsplan som viser når de ulike kunnskapsområdene bør 

prioriteres. Høringsforslaget foreslår at algebra skal prioriteres fra 1. trinn til og med vg 3, 

altså for samtlige matematikkfag. Ingen av de andre kunnskapsområdene er tillagt like stor 

vekt, noe som kan tyde på at algebra får et større fokus i de kommende læreplanene.  
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Grønmo (2013) hevder at algebra sammen med tall, er selve drivkraften i matematikk, og helt 

nødvendig for å tilegne seg ny matematisk kunnskap. Dette viser at emnet er svært viktig, og 

sammen med norske elevers svake prestasjoner i algebra i TIMSS 2015 og TIMSS Advanced 

2015, og den vekten emnet får i de nye læreplanene, er det interessant å se nærmere på elevers 

utfordringer knyttet til dette temaet. Jeg har også selv erfart at mange elever har 

vanskeligheter med algebra. Å undersøke dette nærmere er av interesse for meg personlig, da 

jeg som fremtidig lærer ønsker å heve elevers algebraiske kompetanse. Ved å kartlegge 

misoppfatninger, er det mulig å få informasjon om elevenes manglende innsikt. Dette kan 

være et godt utgangspunkt for å finne ut hvilke erfaringer elevene må gjøre for å få en 

fullverdig forståelse.  

 Formål, avgrensning og problemstilling  1.2

Formålet med denne studien er å kartlegge misoppfatninger i algebra. Misoppfatninger er 

ufullstendige tanker knyttet til et begrep (Brekke, 2002, s. 10). De kan være indikatorer på 

kunnskapshull knyttet til elevens begrepsforståelse, men også et tegn på manglende 

prosedyrekunnskap (Naalsund, 2012).  

Algebra kan deles inn i tre ulike kategorier (Kieran, 2007). En av disse er transformativ 

algebra, som er fokus for denne oppgaven. Transformativ algebra er ferdighetsbasert algebra, 

som innebærer evnen til å manipulere symbolske uttrykk (Kieran, 2007). Hoveddelen av 

oppgavene i studien er likninger og sammensatte algebraiske uttrykk, som ifølge Kieran 

(2007) er eksempler på oppgaver som kan løses ved hjelp av transformative aktiviteter. En 

korrekt utførelse av slike oppgaver forutsetter at man har kjennskap til ulike algebraiske lover 

og fremgangsmåter. Videre er evne til å forstå det algebraiske symbolspråket helt nødvendig 

for å manipulere symbolske uttrykk. Dette gjør også at to oppgaver som fokuserer spesifikt på 

symbolforståelse har blitt inkludert i studien.  

Transformativ algebra er valgt av to grunner. For det første er algebra er det matematiske 

symbolspråket, hvor evnen til å transformere symbolske uttrykk er svært viktig for videre 

læring i matematikk. For det andre ble det innført en ny eksamensordning våren 2015 (Udir, 

2015c). Endringen førte til et større fokus på transformativ algebra i del 1, hvor elevene blant 

annet må håndtere likninger og sammensatte algebraiske uttrykk uten bruk av hjelpemidler. 
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Studien er avgrenset til å gjelde elever i matematikk 1T- vg1 (MAT1013). Matematikk er et 

fellesfag i vg1, hvor elevene kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) eller praktisk 

matematikk (1P) (Udir, 2013b). Dette gjør at faget får stor variasjon i elevmassen, fra de 

svært interesserte til de mindre engasjerte. Faget gir elevene rask progresjon og utvikling, og 

kan for mange elever gi et dypdykk inn i matematikkens verden. Elevgruppen er også 

interessant med tanke på at studier som TIMSS og TIMSS Advanced undersøker henholdsvis 

yngre og eldre elever. I tillegg har jeg undervisningerfaring med faget og finner det svært 

interessant.  

På bakgrunn av formålet med oppgaven har jeg formulert følgende problemstilling: Hvilke 

misoppfatninger i transformativ algebra hos elever i 1T kan vi få kjennskap til gjennom bruk 

av diagnostiske oppgaver? 

For å besvare denne problemstillingen, skal jeg samle inn og analysere elevers svar på 

diagnostiske oppgaver i transformativ algebra. Formålet med slike oppgaver er å avdekke 

misoppfatninger og gi informasjon om løsningsstrategier (Brekke, 2002). Ved å bruke 

diagnostiske oppgaver kan jeg få kjennskap til elevers forståelse, samt innsikt i hvordan de 

tenker når de løser en oppgave. Deretter vil oppgavesvarene bli kategorisert og analysert med 

hensyn til misoppfatninger, som gjør at studien ligger i skjæringspunktet mellom kvalitativ og 

kvantiativ forskning. I kodeprosedyrene og analysene har jeg vektlagt diagnostisk 

informasjon der feiltyper, forklaringer og begrunnelser står sentralt. I samme vending er 

interessant å se på om det er sammenheng mellom misoppfatningene. Da er det naturlig å 

utføre korrelasjonsanalyser. 
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 Oppgavens struktur  1.3

Kapittel to tar for seg studiens teoretiske grunnlag. Her redegjøres det for de teoretiske 

begrepene som danner grunnlaget for analysen av datamaterialet. Mer detaljert presenteres 

først ulike begreper som kan beskrive matematisk forståelse. Deretter benytter jeg teori og 

tidligere forskning til å redegjøre for algebra og algebraisk kompetanse. Videre rettes fokus 

mot kjernen i oppgaven, misoppfatninger i algebra. Her presenterer jeg relevant empirisk 

forskning, som blant annet kan gi indikasjoner på hva jeg kan finne i studien. Til slutt 

presenteres diagnostisk oppgaver, og hvordan disse kan benyttes til å kartlegge 

misoppfatninger.  

Oppgavens tredje kapittel beskriver metodetilnærmingen. Her argumenteres det for fordeler 

og ulemper ved denne metoden. Først redegjøres det for valg av forskningsdesign. Deretter 

beskrives utvalget, før oppgavene som er inkludert i studien blir presentert. Videre gis en 

beskrivelse av gjennomføringen og datainnsamlingen, etterfulgt av studiens analysestrategi. 

Etter dette følger en beskrivelse av kodeprosedyrene. I kapittelet drøftes også studiens 

validitet og reliabilitet, samt de etiske problemstillingene det er tatt hensyn til.  

I kapittel fire fremstilles resultatene fra studien. Det viser hvilke typer feil elevene gjør, og 

hvordan de fordeler seg på analysekategoriene valgt for denne studien. Kapittelet inneholder 

også resultatene fra korrelasjonsanalysene, som viser om det eksisterer noen sammenheng 

mellom analysekategoriene. I tillegg presenteres resultatene fra studiens indre konsistens og 

kodereliabilitet.  

Resultatene fra studien diskuteres i kapittel fem. Funnene analyseres og drøftes i lys av 

teoretiske perspektiver og tidligere forskning, som er presentert i kapittel to. I diskusjonen 

legges det vekt på å trekke frem de mest sentrale tendensene i datamaterialet, med 

utgangspunkt i eksempelbesvarelser.  

Oppgaven vil sammenfattes i kapittel seks. Her blir det gitt en kort oppsummering av 

hovedfunnene i studien, etterfulgt av en refleksjon rundt mulige implikasjoner for videre 

studier.  
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2 Teori 

Teorikapittelet bygges opp rundt begrepene algebra, misoppfatninger og diagnostiske 

oppgaver, som legger grunnlaget for masteroppgaven. Kapittel 2.1. presenterer begrepene 

relasjonell og instrumentell forståelse. Deretter blir algebra beskrevet i kapittel 2.2, før 

kapittel 2.3 redegjør for ulike syn på algebraisk kompetanse. Som nevnt i innledningen, er 

algebra et område som byr på utfordringer for norske elever. I kapittel 2.4 presenteres noen 

elementer som kan belyse hvorfor dette er tilfelle. Avslutningsvis presenteres diagnostiske 

oppgaver, og hvordan disse kan benyttes til å kartlegge misoppfatninger.  

 Relasjonell og instrumentell forståelse 2.1

Både Skemp (2006) og Mellin-Olsen (1981) bruker begrepene relasjonell og instrumentell 

forståelse for å beskrive matematisk kunnskap eller forståelse. Skemp (2006) hevder at 

relasjonell forståelse handler om å vite hva man skal gjøre og hvorfor. Dette fører til at man er 

mer tilpasningsdyktig og lettere kan overføre kunnskapen til nye situasjoner. Instrumentell 

forståelse innebærer at man kan regler, men ikke kjenner til hvorfor de fungerer (Skemp, 

2006). Mellin-Olsen (1981) omtaler relasjonell forståelse som matematisk kunnskap. Dette 

innbærer en dypere strukturell forståelse, som kan utvikles gjennom oppgaveløsning hvor 

elevene veksler mellom å arbeide med prosedyrer og å overvåke egen læringsstrategi. Videre 

innebærer dette at elevene må stoppe opp og reflektere for å få en dypere forståelse av 

læringsprosessen. Dersom forståelsen er relatert til ulike fremgangsmåter og regler, har eleven 

en instrumentell forståelse (Mellin-Olsen, 1981). Mellin-Olsen (1981) hevder at instrumentell 

forståelse kan utvikles dersom undervisningen i stor grad fokuserer på innlæring av 

prosedyrer, fremfor forståelse av hvorfor prosedyrene fungerer.  

Skemp (2006) presiserer at det er viktig med både relasjonell og instrumentell forståelse. Han 

poengterer at forståelsen vil være avhengig av formålet med undervisningen. I mange tilfeller 

er det enklere å oppnå instrumentell forståelse, da det er lettere å pugge regler istedenfor å 

forstå dem (Skemp, 2006). Elevene kan på denne måten få riktig svar raskt og effektivt, noe 

som gir mestringsfølelse. I andre sammenhenger er det nødvendig med en dypere strukturell 

forståelse. Selv om relasjonell forståelse kan være vanskeligere å lære, blir det lettere å huske 
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når man har en forståelse for hvorfor prosedyrene fungerer. Samtidig inkluderer relasjonell 

forståelse færre generelle prinsipper, fremfor mange forskjellige regler (Skemp, 2006).  

 Hva er algebra? 2.2

«Algebra is a tool, an activity, a way of thinking, a culture, a generalized arithmetic, a 

language and a school subject” (Lee, 1997, s. 92). Dette var konklusjonen til Lee (1997) etter 

å ha intervjuet både matematikere, forskere, lærere og elever om algebraisk forståelse, som 

viser at algebra har mange ulike funksjoner.  

Ifølge Kieran (1989) og Stephens (2006) handler algebra handler om å se strukturer, 

sammenhenger og størrelser. Ved bruk av symboler kan man uttrykke generaliseringer som 

gjør det mulig å utforske, analysere og representere matematiske ideer og konsepter 

(Naalsund, 2012). Av den grunn kalles algebra symbolspråket, som innebærer at variabler og 

operasjonssymboler er hovedkomponenten i generaliseringer. Dette gjør at algebra kan hjelpe 

elever til å se sammenhenger mellom ulike matematiske representasjoner og emner (Usiskin, 

1995), og sammenhengen mellom konkret og symbolsk algebra (Ketterlin-Geller & Chard, 

2011). Elevene kan også utvikle abstrakte resonneringsevner som er viktig for videre arbeid i 

matematikk, samt andre vitenskapelige emner (Drijvers, Goddijn & Kindt, 2010; Ketterlin-

Geller & Chard, 2011; Naalsund, 2012). Videre kan man ved bruk av algebra beskrive ulike 

hendelser i dagliglivet med matematiske uttrykk og symboler (Drijvers et al., 2010; Naalsund, 

2012). Symbolspråket gjør at vi kan uttrykke sammenhenger som ikke er mulig med kun tall. 

Gjennom ulike beregninger kan man løse komplekse problemer på en effektiv måte (Usiskin, 

1995). Hensikten med slike praktiske problemstillinger er å løse oppgaver som er til nytte for 

samfunnet og den enkelte. Dette gjør at kunnskaper i algebra bidrar til at man kan se 

sammenhenger og årsaker i dagliglivet.  

Nært knyttet til algebra står verbene løse, manipulere, generalisere, formulere, strukturere og 

abstrahere (Drijvers et al., 2010). Av den grunn hevder Lee (1997) at man i skolen primært 

bør se på algebra som en aktivitet, altså noe man gjør. Ut fra dette har Kieran (1996) utviklet 

en modell kalt GTG, som deler algebra inn i tre ulike kategorier: Genererende algebra 

(Generational), transformerende algebra (Transformational) og resonnerende algebra 

(Global/Meta-Level).  
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Figur 1: GTG-modell (Kieran, 2007, s. 713). 

Genererende algebra handler om å forme matematiske uttrykk og likninger, samt tolke og 

representere situasjoner, relasjoner og mønstre (Kieran, 2007). Hensikten med slike aktiviteter 

er å bruke algebraiske uttrykk for å beskrive sammenhenger eksplisitt. Det innebærer å skape 

mening for algebraiske objekter ved bruk av det algebraiske symbolspråket. Transformerende 

algebra er ferdighetsbasert algebra, hvilket innebærer at de regnetekniske prosessene står i 

fokus (Kieran, 2007). Hensikten med transformerende aktiviteter er å manipulere symbolske 

uttrykk på en effektiv måte gjennom bruk av algebraiske verktøy. Det forutsetter at man har 

kjennskap til ulike fremgangsmåter, algebraiske lover, i tillegg til det algebraiske 

symbolspråket. I denne oppgaven er det fokus på likninger og sammensatte uttrykk, som 

ifølge Kieran (2007) er eksempler på oppgaver som kan løses ved hjelp av transformerende 

aktiviteter.  

Transformational algebraic activities- includes for instance, collecting like terms, 

factoring, expanding, substituting one expression for another, adding and multiplying 

polynominal expressions, exponentiation with polynominals, solving equations and 

inequalities, simplifying expressions, substituting numerical values into expressions, 

working with equalient expressions and equations and so on (Kieran, 2007, s. 714). 

Algebra på globalt nivå er aktiviteter hvor algebra benyttes som et verktøy (Kieran, 2007). 

Petersen (2015) omtaler dette som resonnerende algebra i sin masteroppgave, etter  

e-postkorrespondanse med Carolyn Kieran. Jeg har valgt å gjøre det samme. Resonnerende 

algebra inneholder aktiviteter som krever matematisk resonnement. Videre inkluderer det mer 

generelle matematiske prosesser og aktiviteter, som kan settes i sammenheng med det 

virkelige liv. Eksempler på slike aktiviteter er blant annet problemløsning og modellering 

(Kieran, 2007).  
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 Algebraisk kompetanse 2.3

Ifølge Kieran (2007) har man algebraisk kompetanse dersom man kan bruke symbolspråket 

og ulike matematiske representasjoner, samt evnen til å forstå et problem, løse det og sette det 

i sammenheng til det virkelige liv. Dette kan sees i sammenheng med de tre ulike kategoriene 

i GTG-modellen.  

Pedersen (2015) definerer fire ulike aspekter ved algebraisk kompetanse for å beskrive 

oppgaver i TIMSS Advanced. Disse aspektene innebærer at man har evnen til å håndtere 

symboler og formalisme, kan representere matematiske enheter, modellere en situasjon og 

sist, men ikke minst, evnen til å kommunisere i, med og om matematikk. Å håndtere symboler 

og formalisme betyr at man kan gjøre om formler, løse likninger eller transformere symbolske 

uttrykk. Sett i lys av Kierans (2007) GTG-modell er dette transformativ algebra. Videre er 

representasjon av matematiske enheter en genererende aktivitet. Dette handler om formulering 

av matematiske uttrykk, samt grafiske representasjoner. Å ha evnen til å modellere en 

situasjon innebærer at man kan bruke matematikk i ulike kontekster, som Kieran (2007) kaller 

resonnerende algebra. Pedersen (2015) anser kommunikasjon som en viktig del av algebraisk 

kompetanse. I dette legger hun evnen til å begrunne svarene, samt kommunisere og bruke 

verktøy som man møter i ulike algebraiske emner.  

Både Drijvers et al. (2010) og Naalsund (2012) peker på prosedyreflyt og symbolforståelse 

som hovedkomponenter i algebraisk kompetanse. Prosedyreflyt innebærer at man har evnen 

til å transformere uttrykk og løse likninger (Drijvers et al., 2010). Dette omtales av Kieran 

(2007) som transformativ algebra, hvor fremgangsmåter står i fokus. Symbolforståelse kan 

sammenfatte genererende og resonnerende algebra (Kieran, 2007). Det handler om at man 

forstår matematiske representasjoner, samt at man har evnen til å håndtere formalisme og 

ulike symboler (Drijvers et al., 2010). Videre inkluderer det forståelse av matematiske 

problemer, evnen til å formulere matematiske uttrykk og finne frem til riktig løsningsstrategi. 

Med en slik forståelse resonnerer man over løsningene, for å se om de er troverdige i en gitt 

sammenheng (Drijvers et al., 2010).  

På bakgrunn av de nevnte forskernes syn på algebraisk kompetanse, velger jeg å definere det 

på følgende måte: Algebraisk kompetanse innebærer at man behersker det algebraiske 

symbolspråket, kan forskjellige prosedyrer, samt kan vurdere løsningen i en gitt kontekst. I 

tillegg viser man forståelse for og evnen til å løse de algebraiske utfordringene man står 
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ovenfor. En slik definisjon er på linje med kompetansemålene i 1T, hvor algebraisk 

kompetanse handler om at man kan manipulere uttrykk, løse likninger, samt forme og løse 

praktiske problem (Udir, 2013a).  

 Misoppfatninger i algebra  2.4

I det følgende redegjøres det for ulike misoppfatninger som kan opptre i arbeidet med 

transformativ algebra. Misoppfatningene har blitt delt inn i følgende hovedkategorier: 

algebraiske lover, symbolforståelse og likninger og algebraiske uttrykk. Algebraiske lover 

(kap 2.4.2) presenterer misoppfatninger knyttet til aritmetiske regneregler. Symbolforståelse 

(kap. 2.4.3) tar for seg misoppfatninger knyttet til bokstaver, samt de operasjonelle symbolene 

som benyttes i algebra. Likninger og algebraiske uttrykk (kap. 2.4.4) redegjør for 

misoppfatninger knyttet til prosessen med å løse likninger, samt elevers forståelse av 

likhetstegnet. Først vil jeg beskrive misoppfatninger slik det brukes i denne oppgaven.  

 Hva er misoppfatninger?  2.4.1

Når elevene gjør feil, kan det ha ulike årsaker. Det kan være tilfeldige feil som kan komme av 

manglende konsentrasjon, slurvefeil eller misforståelser, eller feil som følge av 

misoppfatninger. Misoppfatninger er ufullstendige tanker knyttet til et begrep (Brekke, 2002, 

s. 10). De kan være bevis på manglende kunnskap om begreper eller prosedyrer (Naalsund, 

2012). Av den grunn må begrepsforståelse og prosedyrekunnskap sees i sammenheng. En elev 

med en bestemt misoppfatning vil ikke registrere det han eller hun gjør som feil, fordi 

misoppfatninger kommer av en bestemt tankegang og er ikke tilfeldige (Brekke, 2002; Swan, 

2001).  På samme tid er misoppfatninger individuelle. Elevene gjør seg opp en mening rundt 

matematiske begrep, uavhengig av undervisningsmetoder, læreplaner og pedagogiske 

strategier (Swan, 2001). Likevel finner vi de samme misoppfatningene i matematikk over hele 

verden (Swan, 2001).  

Misoppfatninger kan være kunnskapshull som følge av manglende innsikt i begreper eller 

prosedyrer (Naalsund, 2012). Misoppfatninger kan også oppstå når en gitt tenkemåte 

overføres til en situasjon hvor tenkemåten ikke holder, som et resultat av overgeneralisering 

av tidligere kunnskap (Brekke, 2002; Nesher, 1987). Ved læring av nye emner er det naturlig 

å koble ny kunnskap til eksisterende kunnskap. I denne fasen er man svært utsatt for å 
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etablere misoppfatninger. Ayres (2001) hevder at misoppfatninger kan oppstå som følge av 

svikt i arbeidsminne, fremfor mangel på kunnskap. Arbeidsminne har begrenset kapasitet, så 

det kan fort bli overarbeidet når elevene skal løse komplekse problemer. Dette kan føre til 

systematiske feil, som kan tolkes som misoppfatninger. 

For å oppklare misoppfatninger kan man skape en kognitiv konflikt, slik at elevene kan innse 

at deres ideer og tanker rundt et matematisk begrep ikke er gjeldende i alle situasjoner. Det er 

en stor utfordring å få elevene til å forstå at et begrep sjelden er fullstendig utviklet når en har 

gjort erfaringer på et avgrenset felt (Brekke, 2002). Brekke (2002) hevder at diagnostiske 

oppgaver er et godt verktøy til å oppdage misoppfatninger, samt hjelpe eleven til å utvikle en 

fullstendig begrepsforståelse. Booth, McGinn, Barbieri og Young (2017) foreslår ulike 

strategier for å forbedre elevenes konseptuelle forståelse, samt prosedyreferdigheter. En 

strategi går ut på at elevene må forklare lærestoff for seg selv når de arbeider (Booth et al., 

2017). På den måten må elevene integrere ny og tidligere kunnskap, samt bli bevisst rundt 

manglende forståelse. En annen strategi handler om at elevene kan lære prosedyre gjennom å 

studere løsningsforslag. Booth et al. (2017) hevder at dette er effektivt fordi begreper og 

prosedyrer blir belyst på en annen måte, samtidig som det skaper variasjon i undervisningen. 

Siste strategien som Booth et al. (2017) foreslår handler om å presentere feil for elevene, slik 

at man kan illustrere når en prosedyre ikke fungerer. Dette kan skape en kognitiv konflikt som 

kan føre til oppklaring av egne misoppfatninger.  
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 Algebraiske lover  2.4.2

I doktoravhandlingen «Why is Algebra so difficult?» undersøkte Naalsund (2012) 

ungdomsskoleelevers algebraiske kompetanse gjennom analyse av oppgaver, samt intervju 

med utvalgte testpersoner. Funnene viste blant annet at mange elever har begrensede 

kunnskaper i aritmetikk, noe som hindrer utviklingen av algebraisk kompetanse. Dette 

samsvarer med forskningen til Booth (1988), som hevder at mange av misoppfatningene i 

algebra har oppstått som følge av at elevene overgeneraliserer regler fra aritmetikken. En 

studie utført av Lee og Wheeler (1989) viste at mange 10. klassinger ikke er klar over 

sammenhengen mellom aritmetikk og algebra. Videre peker de på ulike problematiske 

områder: prioritering mellom regneartene, operasjoner med minustegnet, bruken av 

parenteser, beregning av brøker, samt den assosiative og kommutative lov (Lee & Wheeler, 

1989). I det følgende vil jeg gi en kort oversikt over noen misoppfatninger knyttet til 

algebraiske lover som er aktuelle i likninger og sammensatte uttrykk for elever i 1T.  

Regneoperasjoner 

Negative tall 

Resultatene til Lee og Wheeler (1989) og Naalsund (2012) viste at mange elever har 

utfordringer knyttet til negative tall. Dette kan komme av at en del av kunnskapen som 

elevene har om positive heltall ikke lar seg overføre til de negative tallene. Vlassis (2004) 

hevder at minustegnet har tre ulike funksjoner: Minustegnet kan symbolisere at vi har et 

negativt tall. Det kan også være et operasjonssymbol som signaliserer subtraksjon. I tillegg 

kan minustegnet ha en symmetrisk funksjon, som innebærer å ta det motsatte av et tall eller en 

sum. En studie utført av Ayres (2001) viste at 8. klassinger hadde vanskeligheter med å 

kombinere symbolene for addisjon og subtraksjon. Han hevder det er spesielt utfordrende ved 

bruk av negative parenteser, da elevene ofte glemmer å endre fortegnet inni parentesen, 

eksempelvis − − = − − . Dette kan komme av at minustegnet blir ekskludert i 

utreningen, eller at elevene ikke er klar over at multiplikasjon av to negative tall gir et positivt 

produkt (Ayres, 2001).   
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Prioritering mellom regneartene  

Konvensjonen om prioritering mellom regneartene er viktige i aritmetikk. Dersom elevene 

håndterer rekkefølgen av operasjoner godt i aritmetikk, kan det likevel være en kilde til 

forvirring i algebra (Kieran, 1979). Brekke, Grønmo og Rosén (2000) begrunner dette med at 

lærebøkene legger relativt liten vekt på prioriteringen av regneoperasjoner, i tillegg til at 

undervisningen ikke i stor nok grad fokuserer på forståelsen av konvensjonene. Kieran (1979) 

hevder at elever løser en oppgave direkte fra venstre mot høyre, uten å ta hensyn til 

prioriteringen av regneoperasjoner. For å unngå dette, lærer elevene i mange tilfeller 

prioriteringen mellom regneartene gjennom ordet PEMDAS. PEMDAS står for parenteser, 

eksponenter, multiplikasjon, divisjon, addisjon og subtraksjon, hvor operasjonene skal utføres 

i denne rekkefølgen, fra venstre mot høyre (Welder, 2012). Selv om elevene har en bevissthet 

om regneoperasjoner, kan det likevel oppstå misoppfatninger. Bell (1995) hevder at elever i 

noen tilfeller tror de kan vente med operasjonstegnet mens de regner ut deler av uttrykket. La 

meg eksemplifisere ved uttrykket − + .  Dersom en elev har denne misoppfatningen, 

som Bell (1995) kaller «drop sign while operating», så vil eleven addere  og , før han eller 

hun deretter subtraherer  fra . Dette kan tolkes som at elevene har en underforstått 

parentes rundt + , slik at denne operasjonen må utføres først. Dette viser at prioriteringen 

av regneoperasjoner er nært forbundet til parenteser, og denne sammenhengen vil utdypes i 

det følgende.   

Parenteser  

Parenteser er et viktig element både i aritmetikk og algebra (Welder, 2012). I aritmetikk 

benyttes parenteser vanligvis for å fortelle hvilken operasjon som skal skje først (Welder, 

2012). Slik er det ikke nødvendigvis i algebra, hvor man må ha en mer fleksibel forståelse for 

parenteser. Dette kan skape problemer for elevene. Forskning viser at elevene i mange tilfeller 

ignorerer parentesene (Booth, 1984; Kieran, 1979; Naalsund, 2012; Welder, 2012). Kieran 

(1979) og Booth (1984) hevder at misoppfatninger knyttet til prioriteringen mellom 

regneartene er en mulig grunn til dette. For å unngå at elevene overser parentesene, anbefaler 

Kieran (1979) at elevene jobber med aritmetiske enheter, slik at de selv utvikler et intuitivt 

behov for parenteser. Videre peker Naalsund (2012) og Ayres (2001) på den distributive lov 

som en kilde til misoppfatninger, da forskning viser at elevene kun multipliserer første ledd i 

parentesen med felles faktor, eksempelvis + = + . Denne utfordringen støttes av 
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Welder (2012), som hevder at elevene ikke har utviklet forståelse for at parenteser kan være 

en multiplikativ operator.  

Faktorisering  

Faktorisering er essensielt i løsningen av likninger og forenkling av uttrykk. Yahya og 

Shahrill (2015) har gjennomført en casestudie som undersøkte 11-åringers løsningsstrategier i 

utvalgte delemner i algebra. Resultatene viste blant annet at elevene i hovedsak hadde to 

misoppfatninger knyttet til faktorisering. Den første misoppfatningen omhandler 

faktoriseringsbegrepet. Elevene har vanskeligheter med definisjonen, samt å knytte det opp 

mot den distributive lov (Yahya & Shahrill, 2015). For mange kan det være utfordrende å se 

den omvendte bruken av parenteser (Kieran, 1979). Ta for eksempel uttrykket  − + = − − . Selv om mange elever kan regne ut at dette stemmer, kan 

noen ha vanskeligheter med å forstå sammenhengen mellom det opprinnelige og det 

faktoriserte uttrykket (Kieran, 1979).  

Den andre misoppfatningen innebærer at elevene finner feil multiplikasjonsfaktor, som ifølge  

Yahya og Shahrill (2015) kan ha sammenheng med begrenset variabelforståelse. Resultatene 

av forskningen til Naalsund (2012) viser at elevene i mange tilfeller finner riktig 

multiplikasjonsfaktor, før de deretter forkorter uttrykket ved denne faktoren. Eksempelvis 

hevder noen elever at + = + , istendenfor + . Disse elevene gjør en 

overgeneralisering, som kan ha opprinnelse i ekvivalente likninger (Naalsund, 2012).  

Brøk 

De fleste uttrykk og likninger som elevene møter i 1T inneholder én eller flere brøker. Brøk er 

et av de mest komplekse emnene elevene møter i skolematematikken, og fører til store 

utfordringer (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). Forskning utført av Brown og Quinn 

(2006) viste at 17-åringer har manglende kompetanse i brøk. Resultatene viste at elevene har 

utfordringer med å forstå begrepet, samt algoritmene som benyttes. Jordan, Hansen, Fuchs, 

Siegler, Gersten og Micklos (2013) hevder kunnskap om brøk er helt essensielt i tilegnelsen 

av algebraisk kunnskap. Dette begrunnes ved at kunnskap om brøk fører til økt forståelse for 

at noe kan endre seg, som er en integrert del av algebra.  
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En av grunnene til at elevene kan ha vanskeligheter med brøk, er at brøk kan forstås på ulike 

måter (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007; Naalsund, 2012). En brøk kan forstås som et 

forhold mellom to størrelser, som en prosess hvor teller skal deles på nevner, som en funksjon 

knyttet til et tall, eller som et resultat av divisjon med heltall (Charalambous & Pitta-Pantazi, 

2007). Dette kan vanskeliggjøre utviklingen av en konseptuell forståelse for begrepet, 

samtidig som det er utfordrende for elevene å vite hvilken tilnærming de skal anvende.  

Algoritmer og brøkregning 

For å løse likninger og sammensatte uttrykk i 1T, må elevene bruke algoritmer som addisjon, 

subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker. Brown og Quinn (2006) og Isiksal og 

Cakiroglu (2011) hevder at elevene verken har nok erfaring eller god nok forståelse for disse 

algoritmene, da de er mer komplekse for brøk enn i arbeidet med naturlige tall. Et problem 

som viser seg er at elevene generaliserer kunnskap fra de hele tallene (Isiksal & Cakiroglu, 

2011; Naalsund, 2012). Isiksal og Cakiroglu (2011) påpeker blant annet at mange elever tror 

multiplikasjon av to tall alltid gir et større produkt, og motsatt for divisjon. Dette er ikke 

nødvendigvis tilfelle for brøk, som fører til at elevene må utvikle forståelse for at alle reglene 

for de naturlige tallene ikke kan overføres til de rasjonale tallene (Jordan et al., 2013).  

En annen misoppfatning som viser seg i arbeidet med brøk, er at elevene behandler teller og 

nevner separat ved addisjon og subtraksjon (Lee & Wheeler, 1989). Dette kan indikere at 

elevene ikke har god nok innsikt i selve brøkbegrepet. Denne misoppfatningen kan vise seg i 

arbeidet med sammensatte algebraiske uttrykk. Elevene ser ofte brøk isolert og ikke i 

sammenheng, noe som kan føre til at de benytter algoritmer på hvert enkelt ledd (Brown & 

Quinn, 2006). Brown og Quinn (2006) anbefaler derfor at man i større grad fokuserer på å 

visualisere brøk for elevene, slik at de klarer å se sammenhengen og kan utvikle konseptuell 

forståelse for begrepet.  

En annen utbredt misoppfatning er knyttet til forkorting av brøk (Brekke et al., 2000; Hall, 

2002; Lee & Wheeler, 1989). Elevene forkorter brøken ved å stryke like ledd i teller og 

nevner, og dette blir av Lee og Wheeler (1989) omtalt som delvis kansellering. Hall (2002) 

har gjennomført en studie som undersøkte elevers resonnering bak valgte løsningsstrategier i 

forenklingen av sammensatte uttrykk. Han tok utgangspunkt i følgende oppgave: 
+ −+ − . 

Studiens resultater viste at elevene kansellerte både  og  i teller og nevner til uttrykket 
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−− . Hall (2002) hevder at denne misoppfatningen kan begrunnes ved at elevene ikke har dyp 

nok konseptuell forståelse for brøkbegrepet, og derfor ikke forstår at uttrykket må 

faktoriseres, før man kan forkorte uttrykket ved en felles faktor. 

Fellesnevner  

Både i likninger og sammensatte uttrykk er fellesnevner en sentral komponent, og mange 

elever kan ha vanskeligheter med forskjellen mellom fellesnevner i likninger og algebraiske 

uttrykk. Resultatene til Brown og Quinn (2006) viste at nær halvparten av 9. klassingene ikke 

klarte å finne riktig fellesnevner når de arbeidet med uttrykk. Dette begrunnes ved mangel på 

rutine og mengdetrening, og Brown og Quinn (2006) hevder at man derfor bør starte dette 

arbeidet så tidlig som mulig. Videre peker de på ulike misoppfatninger som kan vise seg i 

arbeidet med å finne fellesnevner. En del elever legger sammen nevnerne og tellerne hver for 

seg, noe som kan sees i sammenheng med manglende begrepsforståelse. Andre elever utvider 

den ene brøken til den andre ved å legge til differansen mellom nevnerne i både teller og 

nevner. Til slutt poengterer Brown og Quinn (2006) at mange elever finner fellesnevner ved å 

mulitiplisere alle nevnerne. Dette blir riktig, men gir ofte veldig kompliserte uttrykk som er 

vanskelig å regne med. Selv om elevene har kunnskap om fellesnevner, kan de glemme å 

multiplisere med fellesnevner i ledd hvor det ikke er en nevner i utgangspunktet.  
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 Symbolforståelse  2.4.3

Å beherske det algebraiske symbolspråket er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med 

transformativ algebra, og helt avgjørende for algebraisk kompetanse (Naalsund, 2012). 

Formålet med symbolspråket er å uttrykke generaliseringer, som kan hjelpe oss til å se 

sammenhenger og løse komplekse problemer. Det forutsetter imidlertid at man har full innsikt 

i symbolbruken og er kjent med fremgangsmåten (Naalsund, 2012). Dette fører til at mange 

elever har utfordringer knyttet til algebra som et symbolspråk, og utfordringene kan komme 

til syne i både sammensatte algebraiske uttrykk og likninger i 1T.  

Varibelforståelse 

I algebra benyttes forskjellige bokstaver, hvor hver bokstav representerer et vilkårlig element i 

en mengde. En bokstav kan ha ulike funksjoner. I sammensatte algebraiske uttrykk er 

variablene generaliserte tall, som innebærer at de kan ta ulike verdier. I likninger derimot, kan 

variabelen være en spesifisert ukjent verdi. I andre tilfeller er hensikten med variabler å 

tydeliggjøre generaliserte mønstre, som gjør det mulig å se generelle matematiske 

sammenhenger (Kieran, 1989). Dette kan føre til utfordringer for elevene, da de kan bli usikre 

på hvilken tilnærming de skal anvende (Kieran, 1989; Naalsund, 2012). For å undersøke 

elevers forståelse av bokstaver, gjennomførte Küchemann (1981) en stor studie med 3000  

13-15-åringer. Resultatene viste at elevenes tolkning eller bruk av bokstaver kan deles inn i 

seks ulike kategorier: Bokstaver kan bli gitt en numerisk verdi, ignorert eller brukt som 

objekter, enten som forkortelser, eller som objekter i seg selv. Videre kan bokstavene være en 

spesifisert ukjent verdi, et generalisert tall eller en variabel. En variabel er et symbol som 

representerer et uspesifisert element i en mengde (Küchemann, 1981). Brekke et al. (2000) 

påpeker at variabelbegrepet i skolen har to ulike aspekter. Det første er oppfatningen om at 

noe varierer, i motsetning til å være konstant. Det andre er hvordan bokstaver kan brukes til å 

representere generaliserte tall i matematikk.   

Å forstå at variabler er generaliserte tall er en av de største utfordringene i algebra. Mange 

elever har vanskeligheter med å gjenkjenne generelle lover, samt å forstå det abstrakte, 

uavhengig av den spesifikke, numeriske sammenhengen (Kieran, 2007; Naalsund, 2012). 

Mange omformer algebraiske uttrykk og løser likninger ved hjelp av prosedyrer, uten å ha 

forståelse for symbolene som inngår (Espeland, 2017). Dette er en forutsetning for at elevene 

skal kunne arbeide med symbolske verdier (Kieran, 1989). Kieran (1981) hevder at et 
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problem som viser seg i arbeidet med likninger og algebraiske uttrykk, er at elevene ikke har 

forstått at like bokstaver i samme uttrykk må representere samme verdi. På tilsvarende vis har 

elevene vanskeligheter med å forstå at ulike bokstaver kan representere samme verdi i et 

algebraisk uttrykk (Welder, 2012). For å undersøke elevers forståelse for variabler og 

likninger, gjennomførte Clement, Lochhead og Monk (1981) en studie hvor 150 

kalkuluselever ble bedt om å sette opp en formel som beskrev følgende sammenheng: det er 

seks ganger så mange studenter som professorer, hvor S= antallet studenter og P= antallet 

professorer. 37 % av elevene i undersøkelsen ga feil svar, hvor 2/3 av disse svarte 𝑆 = 𝑃.  
Disse elevene kan tro at 𝑆 er en forkortelse for ordet studenter og 𝑃 en forkortelse for ordet 

professorer, fremfor variabler som representerer antallet studenter og antallet professorer. 

Resultatene viste også at elevene i stor grad setter opp en matematisk sammenheng ved å 

oversette oppgaveteksten direkte (Clement et al., 1981).  

Operasjonssymboler 

For å ha algebraisk kompetanse må elevene utvikle forståelse for bokstaver og 

operasjonssymboler (Welder, 2012). Forskning viser at mange har misoppfatninger knyttet til 

de operasjonelle symbolene i algebra (Lannin, Townsend, Armer, Green & Schneider, 2008).  

Booth (1988) hevder at mange av disse har bakgrunn i oppfatninger som elevene tar med seg 

fra aritmetikken.  

Fra aritmetikk er elevene vant til at svaret på en oppgave skal være ett tall. Slik er det ikke 

nødvendigvis i algebraiske uttrykk, som gjør at mange har problemer med å forstå at man kan 

ha operasjonssymboler, samt variabler i løsningen (Welder, 2012). Elevene kan tro at 

operasjonssymbolene impliserer det å utføre en operasjon (Welder, 2012). De ønsker å 

fullføre regneprosessen og komme frem til et tallfestet svar. Dette blir av Kieran (1989) 

omtalt som prosess-produkt-dilemmaet. Hun hevder videre at i noen algebraiske uttrykk er 

prosessen også produktet. Dette er motstridende til Drijvers et al. (2010), som hevder at en 

identitet med operasjonssymboler ikke er en prosess. Dersom elevene oppfatter 

operasjonssymboler som en prosess, har de overgeneralisert matematiske operasjoner fra 

aritmetikken (Kieran, 1989). Naalsund (2012) begrunner dette med at symbolene ikke 

nødvendigvis betyr det samme i algebra som i aritmetikk. La meg eksemplifisere med 

addisjonssymbolet i uttrykket + . På bakgrunn av elevenes oppfatninger, vil det være 

naturlig å addere tallene til summen . Welder (2012) hevder at slike inkonsistenser mellom 
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bruk av operasjonssymboler i aritmetikk og algebra skaper forrvirring. Dette støttes av Kieran 

(1989), som påstår at mange elever kan ha problemer med å forstå når man skal gi et tallsvar 

og når svaret skal være et algebraisk uttrykk.  

 Likninger og algebraiske uttrykk 2.4.4

Prosedyreferdigheter er nødvendig for å transformere uttrykk og løse likninger korrekt. Det 

involverer ulike fremgangsmåter, samt evnen til å være fleksibel og hensiktsmessig i valg av 

løsningsstrategier. Dette forutsetter komplett forståelse av likeverdighet og likhetstegnet, som 

ifølge Welder (2012) er en av de største utfordringene i arbeidet med algebra. I det følgende 

presenteres vanlige misoppfatninger knyttet til fremgangsmåten for å løse likninger og 

forståelse av likhetstegnet.  

«Flytte-bytte» 

En formell metode for å løse likninger er «flytte-bytte», som innebærer at man utfører samme 

operasjon på begge sider av likhetstegnet (Kieran, 1992). I tillegg til å beherske prosedyren, 

krever metoden forståelse for symbolene som benyttes (Naalsund, 2012). Et problem som kan 

vise seg når elevene skal løse likninger ved hjelp av denne metoden, er at den brukes helt 

blindt. Kieran (1992, s. 402) skriver følgende: «Many students do learn to manipulate 

equations in a kind of non-thinking, automatic fashion, usually by using the change side- 

change sign procedure.» Dette samsvarer med forskningen til Naalsund (2012), som hevder at 

noen elever ikke er klar over at man kan flytte og bytte ved å utføre samme operasjon på 

begge sider av likhetstegnet, noe som kan tyde på at de mangler en konseptuell forståelse for 

prosedyren. En mulig forklaring kan være at det er et kognitivt gap mellom uformelle og 

formelle resonnement som benyttes for å løse likninger (Naalsund, 2012). Den manglende 

konseptuelle forståelsen av «flytte-bytte» kan også ha sammenheng med begrenset forståelse 

av likhetstegnet (Naalsund, 2012), som vil utdypes i det følgende.  
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Likhetstegnet 

Å ha en fullverdig forståelse av likeverdighet og likhetstegnet er nødvendig for å uttrykke 

generaliseringer, samt forenkle uttrykk og løse likninger korrekt og effektivt (Stephens, 

2006). Welder (2012) påpeker at en begrenset forståelse av likhetstegnet er en av de største 

utfordringene i arbeidet med algebra.   

For å undersøke elevers forståelse av likhetstegnet, gjennomførte Kieran (1981) en studie med 

12-14 år gamle elever. Resultatene viste at elevene i hovedsak har to oppfatninger av 

likhetstegnet: relasjonell og operasjonell forståelse. Relasjonell forståelse av likhetstegnet 

innebærer at elevene ser tegnet som et symbol på matematisk ekvivalens (Kieran, 1981). 

Dersom elevene ser uttrykket til venstre for likhetstegnet som en operasjon, og uttrykket til 

høyre for likhetstegnet som et resultat, har elevene en operasjonell forståelse av likhetstegnet 

(Kieran, 1981). Kierans (1981) definsjon av relasjonell forståelse samsvarer ikke med Skemps 

(2006) definisjon beskrevet i kapittel 2.1, så heretter vil Kierans (1981) definisjon omtales 

som relasjonell forståelse av likhetstegnet. I det følgende vil jeg utdype utfordringer knyttet 

til disse oppfatningene av likhetstegnet.  

Relasjonell forståelse av likhetstegnet  

Likhetstegnet er et matematisk symbol som forteller oss at uttrykket til venstre for 

likhetstegnet har samme verdi som uttrykket til høyre, og det kan dermed sies å representere 

en relasjon (Kieran, 1981; Naalsund, 2012). Forskning utført av Naalsund (2012) viser at 

elever kan ha en svak konseptuell forståelse av likhetstegnet som et relasjonstegn. Mange 

elever er ikke bevisste på at uttrykket på venstre side er ekvivalent med uttrykket på høyre 

side, noe som fører til utfordringer i oppgaver hvor det er vesentlig å forstå at likhetstegnet 

symboliserer matematisk ekvivalens (Kieran, 1981; Stephens, 2006).  

En relasjonell forståelse er nødvendig for å gjøre en forenkling av matematiske uttrykk 

(Kieran, 1981). «Formålet med å forenkle et uttrykk, f(x), er å finne en enklere form, g(x), slik 

at f(x)=g(x) for alle x.» (Naalsund, 2012, s. 121). Når vi forenkler et uttrykk, omformer vi 

uttrykket uten å endre verdien. Dette krever at elevene kan skape ekvivalente uttrykk ved å 

benytte algebraiske lover. 

Ved å utføre samme transformasjon på begge sider av likhetstegnet i en likning, vil relasjonen 

mellom uttrykkene være bevart. For å forstå denne transformasjonen, hevder Kieran (1989) at 
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det er nødvendig med en relasjonell forståelse av likhetstegnet. Dette gjelder også i 

utformingen av likninger, hvor innsikt i likeverdigheten mellom høyre og venstre side er en 

forutsetning for suksess. Forskjellen mellom en relasjonell og operasjonell forståelse av 

likhetstegnet kan komme til uttrykk når elevene skal bedømme om svaret i en likning er 

riktig. Ifølge Kieran (1989) har elever med relasjonell forståelse kjennskap til at man kan 

undersøke om svaret stemmer. Ved å sette prøve på svaret må man sjekke at uttrykkene på 

venstre og høyre side har samme verdi.  

Operasjonell forståelse av likhetstegnet  

Mange elever har en operasjonell forståelse av likhetstegnet. De tror at likhetstegnet betyr å 

utføre en operasjon (Welder, 2012). En slik oppfatning kan ha bakgrunn i elevenes erfaringer 

fra aritmetikken, ved at de ser likhetstegnet som en prosess som alltid fører frem til et svar 

(Kieran, 1989). Dette støttes av Welder (2012), som poengterer at likhetstegnet på en 

kalkulator alltid gir et tallfestet svar. En annen forklaring er fremgangsmåten for å løse 

likninger. Kieran (1989) hevder at «flytte-bytte», som er en del av den algebraiske metoden, 

ikke er hensiktsmessig dersom man ikke har en relasjonell forståelse. I slike tilfeller er 

«flytte-bytte» en automatisert prosess, som blir benyttet uten å reflektere over hvorfor. Dette 

kan i mange tilfeller styrke elevenes operasjonelle forståelse, i tillegg til å være begrensende 

for den algebraiske kompetansen (Kieran, 1989). For å unngå en slik situasjon, bør man 

styrke den relasjonelle forståelsen ved å fokusere på likeverdighet mellom høyre og venstre 

side, samt forholdet mellom operasjoner (Drijvers et al., 2010).  

Med en operasjonell forståelse av likhetstegnet møter elevene problemer i arbeidet med 

forenklingen av algebraiske uttrykk. I slike oppgaver skal man ikke bestemme en verdi for 

bokstavene, men finne et ekvivalent uttrykk (Naalsund, 2012). Kieran (1981) hevder at dette 

kan skape utfordringer, fordi oppgavene ikke inneholder et likhetstegn med et tall bak. Av den 

grunn velger mange å legge til =0 etter uttrykket (Naalsund, 2012). Dette fører til at uttrykket 

blir omformet til en likning, noe som gjør at man kan bruke den operasjonelle forståelsen til å 

finne en verdi for den ukjente.  
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 Kartlegging av misoppfatninger ved hjelp av 2.5

diagnostiske oppgaver 

 Diagnostiske oppgaver 2.5.1

Hensikten med diagnostiske oppgaver er å avdekke elevers tanker omkring et matematisk 

begrep (Brekke, 2002). Slike oppgaver gir innsikt i elevers forståelse av begreper og 

prosedyrer, samt valgt løsningsstrategi, som kan avdekke elevers misoppfatninger. Formålet 

med diagnostiseringen er kartlegge hvilke erfaringer elevene trenger å gjøre gjennom 

undervisningen for å bygge opp det aktuelle begrepet (Brekke, 2002). Det er derfor nødvendig 

at oppgavene unngår å stille spørsmål hvor elevene kan få riktig svar dersom de har feilaktige 

ideer til begrepene (Brekke, 2002).  

Russell, O’Dwyer og Miranda (2009) har gjennomført en studie som undersøkte om 

diagnostiske oppgaver kan avdekke elevers utfordringer i algebra, samt hjelpe dem i å 

oppklare eventuelle misoppfatninger. Ved å gjennomføre en pre- og posttest, for deretter å 

sammenligne testresultatene, viste studien at diagnostiske oppgaver kan kartlegge elevers 

misoppfatninger i algebra. Oppgavene kan også gi læreren informasjon om hvilke erfaringer 

elevene må gjøre for å få en fullverdig forståelse. Samtidig viste undersøkelsen at 

diagnostiske oppgaver kan ha en positiv effekt på utvikling av elevers algebraiske kompetanse 

(Russell et al., 2009).    

Russell et al. (2009) anbefaler at diagnostiske oppgaver kun tester én misoppfatning av 

gangen, ved at de er knyttet til ett bestemt problemområde innenfor det aktuelle begrepet. 

Videre må oppgavene oppfordre elevene til å vise utregninger og forklaringer for å gi 

informasjon om løsningsstrategier og ideer knyttet til begrepene. I Veiledning til algebra, 

skrevet av Brekke et al. (2000), finner vi ulike forslag til diagnostiske oppgaver. Nedenfor 

følger et eksempel som har til hensikt å avdekke misoppfatninger knyttet til prioritering av 

regneoperasjoner.  
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1. 𝑆 𝑖    𝑖 : + +   
2. 𝑆 𝑖    𝑖 : + +  

Oppgave 1 gir liten diagnostisk informasjon, siden elever kan få riktig svar selv om de har 

misoppfatninger. Oppgave 2 derimot, vil være en god diagnostisk oppgave. Dersom elevene 

løser oppgaven direkte fra venstre mot høyre, uten å ta hensyn til prioriteringen av 

regneoperasjoner, vil oppgaven avsløre denne misoppfatningen.  

 Diagnostisk prøve  2.5.2

En diagnostisk prøve består av flere diagnostiske oppgaver som samlet skal gi informasjon 

om elevers forståelse innenfor et gitt begrep. Ved å bruke forskjellige oppgaver får man belyst 

ulike sider ved temaet, som kan gi dypere innsikt og forståelse for elevers tenkning. En 

diagnostisk prøve vil inneholde mange oppgaver der elevene kan gi galt svar (Brekke, 2002). 

Av den grunn er det viktig å formidle formålet med prøven, slik at elevene er forberedt på 

utfordringene de møter.  

Diagnostiske prøver kan benyttes i forkant av undervisningen for å kartlegge elevers 

forkunnskaper, eller for å hjelpe læreren å planlegge undervisningen. De kan også brukes i 

etterkant for å måle utbyttet av undervisningen (Brekke, 2002). Nesher (1987) poengterer at 

diagnostiske prøver skiller seg fra prøvene som benyttes i skolen, da de vanligvis ikke brukes 

for å vurdere elevene med tanke på rangering. Dette gjør at prøvene gjerne kan inneholde 

oppgaver som elevene ikke har arbeidet med tidligere, da de ifølge Brekke (2002) har en idé 

om hvordan de kan gå frem for å løse en ukjent oppgave. Videre hevder Brekke (2002) at 

lærerne blir mer effektive i undervisningen når de oppdager misoppfatninger hos elevene og 

tar hensyn til dem. For at læreren skal få kjennskap til de misoppfatningene som opptrer i 

klassen, kan han eller hun utarbeide en diagnostisk prøve. Dette krever at man har kjennskap 

til utfordringer som elevene kan møte (Nesher, 1987), samt at man har evne til å skille 

mellom oppgaver som krever forståelse og oppgaver som krever regneteknikk.  
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3 Metode  

For å besvare problemstillingen presentert i kapittel én, har jeg samlet inn og analysert elevers 

oppgavesvar på diagnostiske oppgaver i 1T. I dette kapittelet redegjøres det for den metodiske 

tilnærmingen, gjennomføringen, samt prosedyrer for analyse. Valgene som er tatt drøftes 

underveis. Kapittel 3.1 beskriver valg av forskningsdesign, mens kapittel 3.2 presenterer 

utvalget. I kapittel 3.3 redegjøres det for datamaterialet i studien, inkludert de diagnostiske 

oppgavene. Videre tar kapittel 3.4 for seg gjennomføringen, samt datainnsamlingen, før 

analysemetodene som har blitt brukt i studien presenteres i kapittel 3.5. Kapittel 3.6 

omhandler kodeprosedyren, før det i kapittel 3.7 presenteres en oversikt over hva som er gjort 

for å ivareta validiteten i denne studien. Etter dette drøftes studiens reliabilitet i kapittel 3.8, 

før forskningsetikk diskuteres i kapittel 3.9. 

 Forskningsdesign 3.1

Valg av metode er gjort på bakgrunn av problemstillingen, og hvordan jeg på best mulig måte 

kan besvare denne. Utgangspunktet for valg av studie var ønske om å kunne si noe om hvilke 

misoppfatninger som opptrer i transformativ algebra hos elever i 1T. Det har blitt gjennomført 

en diagnostisk prøve i transformativ algebra for å kartlegge forholdene slik de foreligger. 

Deretter følger kategorisering og tolkning av elevbesvarelsene med bakgrunn i teori. Dette 

gjør at denne studien ligger i skjæringspunktet mellom kvantitativ og kvalitativ forskning. 

Studien gir data som det er mulig å gjøre statiske beregninger med, som gir studien et 

kvantitativt preg (Creswell, 2014; Hjardemaal, Tveit & Kleven, 2002). En slik tilnærming 

gjør det mulig å belyse likhetstrekk, mønstre og sammenhenger for større grupper av 

informanter. Studien har en kvalitativ tilnærming ved at det er elevenes prosesser og tanker i 

oppgaveløsningen som er i fokus. Å kategorisere og analysere elevbesvarelsene gir en dypere 

innsikt og forståelse for elevers misoppfatninger (Creswell, 2014; Hjardemaal et al., 2002; 

Nilssen, 2012). Selv om min subjektive tolkning kan ha påvirket analyseprosessen, ga 

prosessen meg mulighet til å gå i dybden på enkeltelevers forståelse.   
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 Presentasjon av utvalget  3.2

Populasjonen jeg ønsker å undersøke er elever som tar 1T. Ifølge Cohen, Manion og Morrison 

(2011) må det tas hensyn til fem nøkkelpunkter når man foretar utvalg: utvalgsstørrelsen, 

representativiteten til utvalget, tilgjengeligheten, hvilken utvalgsstrategi som skal brukes og 

hva slags studie utvalget skal brukes til.  

For å rekruttere informanter til studien, tok jeg kontakt med videregående skoler i 

nærområdet. Dette var først og fremst av praktiske hensyn. Kapittel 3.4.2 utdyper 

rekrutteringsprossen. Responsen og tilgjengeligheten til lærerne og deres klasser var derfor et 

viktig utvalgskriterium. Dette førte til at jeg i studien har et bekvemmelighetsutvalg, som 

innebærer at man benytter informanter som er lett tilgjengelige (Christoffersen & 

Johannessen, 2012; Cohen et al., 2011; Danielsen, 2013). Et slik utvalg gjør at resultatene fra 

studien ikke er generaliserbare, da vi ikke kan anta at utvalget svarer slik elever i 

populasjonen ville ha gjort (Danielsen, 2013).  

Utvalget av informanter består av 236 elever i 1T. Det var ønskelig med et stort utvalg for å få 

innsikt i hvilke misoppfatninger som opptrer. På samme tid ble datamateriale begrenset av 

tidsomfanget for masteroppgaven. Selv om utvalget ikke er representativt, var det ønskelig 

med variasjon i skoler og elevmasse. Elevene er derfor fra tolv klasser fordelt på syv 

forskjellige skoler i tre fylker. De fleste av informantene i undersøkelsen går 

studieforbredende linje, mens én klasse går yrkesforberedende utdanning.   

 Presentasjon av oppgavesettet  3.3

Mitt datamateriale består av elevenes skriftlige besvarelser på en diagnostisk prøve. Prøven 

består av ni oppgaver, hvor oppgave 1 og 2 består av flere deloppgaver (se vedlegg 1). Ifølge 

Christoffersen og Johannessen (2012) bør det være færrest mulig oppgaver, men samtidig nok 

til å gi grunnlag for å svare på problemstillingen. Dersom en undersøkelse blir for omfattende, 

blir elevene trøtte, mister konsentrasjonen og vil ikke yte sitt beste (Christoffersen & 

Johannessen, 2012). Ifølge Naalsund (2012) vil et svar i en test alene gi begrenset informasjon 

om hvordan eleven har tenkt for å komme frem til svaret. I studien er det derfor benyttet 

diagnostiske oppgaver for å få innsikt i elevenes forståelse og tanker rundt ulike begreper. 

Samtidig var det viktig at de viste fullstendige utregninger og løsningsstrategier på hver 

enkelt oppgave, noe som ble kommunisert til elevene.  
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Oppgavene som er benyttet i prøven er tilpasset nivået i 1T, som innebærer at mange er 

sammensatte og inkluderer ulike aspekter i transformativ algebra. Dette gjør at de tester for 

flere misoppfatninger, da formålet var å danne seg en helhetlig oppfatning. Samtidig kan det 

være en svakhet ved studien, da oppgavene ikke kun tester for én misoppfatning, slik Russell 

et al. (2009) anbefaler. Ved å teste for flere misoppfatninger i samme oppgave, kan det føre til 

at noen misoppfatninger blir mer dominerende hos elevene, som videre kan resultere i at man 

ikke får frem mangfoldet. Dersom oppgavene var konsentrert rundt én bestemt misoppfatning, 

ville man fått dyp innsikt i elevenes tanker rundt ett begrep. På en annen side ville ikke dette 

gitt oppgaver som var tilpasset vanskelighetsnivået i 1T. Da jeg utarbeidet oppgaver var det 

derfor viktig å forutse hvilke løsningsstrategier og feil elevene kunne gjøre med bakgrunn i 

ulike misoppfatninger. Dette gjorde at jeg fikk klare forventninger til hvilke feilsvar som 

kunne komme, samtidig som det ga meg muligheten til å bli overrasket over nye alternativ.  

To av oppgavene er hentet fra heftet Veiledning til algebra, skrevet av Brekke et al. (2000), 

med tillatelse fra forfatterne (se vedlegg 2). I tillegg er to av oppgavene inspirert av studien til 

Clement et al. (1981). Christoffersen og Johannessen (2012) og Danielsen (2013) anbefaler å 

benytte seg av tidligere oppgaver, da dette vil sikre kvaliteten. Det gir også mulighet for å 

drøfte resultatene opp mot tidligere funn. Tre av oppgavene er tatt fra eksamen i 1T. Selv om 

eksamen vanligvis ikke inkluderer diagnostiske oppgaver (Nesher, 1987), er disse oppgavene 

tatt med fordi de kan avdekke ulike misoppfatninger, i tillegg til at de er svært aktuelle og 

inkluderer mange komponenter ved elevers forventede algebraiske kompetanse. De resterende 

oppgavene har jeg laget selv med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen, da tidligere 

studier av misoppfatninger i algebra i Norge i stor grad har fokusert på elever i 

ungdomsskolen. Oppgavene som foreligger i studien til Brekke et al. (2000) og Naalsund 

(2012) er tilpasset elever i 8. og 10. trinn, og er derfor ikke på det nivået som forventes av 

elever i 1T.  

Hoveddelen av oppgavene i studien er likninger og sammensatte algebraiske uttrykk. I tillegg 

inneholder oppgavesettet to oppgaver (1 og 4) som spesifikt fokuserer på elevenes forståelse 

av symboler. Disse er inkludert fordi blant annet Kieran (2007) og Naalsund (2012) hevder at 

innsikt i symbolspråket er en forutsetning for å lykkes i transformativ algebra. I det følgende 

gis en beskrivelse av oppgavene som er inkludert i studien.  
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 Oppgave 1 3.3.1

a) Kryss av for rett svar + + = + 𝑝 +   
 Dette er alltid sant 

 Dette er aldri sant 

 Dette kan være sant 

Forklar hvordan du kom frem til svaret: 

b) Skriv uttrykket på enklest mulig måte − +  

c) Maria jobber på et gatekjøkken. Hun selger en meny som består av én cola og to 

hamburgere. La C og H være antall cola og hamburgere som Maria selger i løpet av 

en dag. Finn en formel for sammenhengen mellom C og H.  

Oppgave 1 er inkludert for å undersøke elevenes forståelse for variabler og 

operasjonssymboler. Oppgave 1a) er oppgave 12d) i heftet Veiledning til algebra av Brekke et 

al. (2000). Formålet med denne oppgaven er å undersøke om elevene har forstått at variabler 

er generaliserte tall. En misoppfatning som kan komme til syne i denne oppgaven er at 

elevene ikke har forstått at like bokstaver i samme uttrykk må representere samme verdi 

(Kieran, 1981). På tilsvarende vis kan oppgaven vise dersom elevene ikke har forståelse for at 

ulike bokstaver kan representere samme verdi i et uttrykk, som ifølge Welder (2012) er en 

stor utfordring.  

Oppgave 1b) er en modifisert utgave av oppgave 8e) i heftet Veiledning til algebra av Brekke 

et al. (2000). Både − − +  og − − +  godtas som fullverdige løsninger 

av oppgaven. Oppgaven har som formål å kartlegge elevenes algebraiske 

prosedyreferdigheter. De vanligste feilene på slike oppgaver er ifølge Brekke et al. (2000) 

regnerekkefølge, fortegnsfeil, multiplikasjonsfeil, samt at elevene ignorerer parentesen. På 

samme tid vil oppgaven avdekke elevenes forståelse av variabler og operasjonssymboler. 

Dersom elevene tror at operasjonssymboler impliserer det å utføre en operasjon, kan de ha 

vanskeligheter med å akseptere at man kan ha operasjonssymboler og variabler i løsningen 

(Welder, 2012).  
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Oppgave 1c) er inspirert av studien til Clement et al. (1981), og har som formål å undersøke 

elevenes forståelse for variabelbegrepet. Hensikten er å vise hvordan bruk av variabler kan 

tydeliggjøre generaliserte mønstre. Dersom elevene gir riktig svar på oppgaven, 𝐶 = 𝐻, kan 

det tyde på at de ser variablene som generaliserte tall. En vanlig feil er å svare 𝐶 = 𝐻, som 

kan indikere at man oppfatter variablene som objekter eller forkortelser, eller at man setter 

opp en formel ved å oversette oppgaveteksten direkte (Clement et al., 1981).  

 Oppgave 2 3.3.2

Løs likningene  

a) − = +  

b) − =  

Oppgave 2 tester elevenes forståelse for likninger, samt ferdigheter i å anvende prosedyrer. I 

tillegg til prosedyrekunnskap, undersøker oppgave 2a) også forståelse for parenteser. Dersom 

elevene ignorerer parentesen, eller har mangelfull forståelse av den distributive lov, vil disse 

misoppfatningene fremvises gjennom oppgaven.  

For å beherske oppgave 2b) må elevene ha prosedyrekunnskaper, samt forståelse for 

brøkbegrepet, addisjonsalgoritmen og fellesnevner. En typisk misoppfatning som kan 

forventes er at elevene behandler teller og nevner separat (Lee & Wheeler, 1989). Oppgaven 

åpner også opp for at elevene kan glemme å multiplisere  med fellesnevner, da dette leddet 

ikke er en brøk i utgangspunktet.  

 Oppgave 3 3.3.3

Faktoriser uttrykket så mye som mulig − −  

Hensikten med oppgave 3 er å undersøke om elevene har forståelse for faktoriseringsbegrepet, 

og kan sees i relasjon med oppgave 8. Oppgaven kan løses ved at elevene prøver seg frem, 

eller bruker nullpunktsmetoden. For mange kan det være utfordrende å forstå den omvendte 

bruken av parenteser, samt å se sammenhengen mellom det opprinnelige og det faktoriserte 

uttrykket (Kieran, 1979). En slik misoppfatning kan avdekkes gjennom denne oppgaven.  
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Oppgaven tester samtidig elevenes forståelse av likhetstegnet. Dersom elevene velger å sette 

= 0 etter uttrykket, for deretter å løse det som en likning, kan det tyde på at han eller hun har 

en operasjonell forståelse av likhetstegnet (Naalsund, 2012).  

 Oppgave 4 3.3.4

Kari har dobbelt så mange luer som jakker. La L være antall luer Kari har, og la J være 

antall jakker hun har. Skriv en formel som gir sammenhengen mellom L og J. 

Oppgave 4 er tenkt i relasjon til oppgave 1c). Disse to oppgavene er bevisst ikke valgt etter 

hverandre, fordi det er ønskelig at elevene ikke skal se de i sammenheng. Hensikten med 

oppgaven er å finne en matematisk sammenheng mellom antall luer og antall jakker, hvor 

riktig svar er = 𝐽. Oppgaven undersøker derfor om elevene har forståelse for at variabler 

er generaliserte tall. Oppgaven er formulert annerledes enn oppgave 1c), og det vil være 

interessant å se om dette fører til at elevene i større grad ser variablene som antall fremfor 

objekter ved å gi feilsvarene 𝐴 = 𝐽 +  eller 𝐽 = . 

 Oppgave 5 3.3.5

Regn ut 

− − −  

Oppgave 5 er et sammensatt algebraisk uttrykk som elevene skal forenkle. Oppgaven 

undersøker elevenes kompetanse i brøk, forståelse av operasjonssymboler og likhetstegnet. 

Ved å ha en negativ brøk kan man i tillegg undersøke om elevene har en misoppfatning 

knyttet til fortegn. Oppgaveteksten sier regn ut istendenfor skriv så enkelt som mulig. Dette er 

gjort bevisst for å trigge elevenes instrumentelle forståelse, og dermed «åpne opp» for feilen 

med å sette uttrykket =0, som gir likningen en pen løsning, nemlig = . Dersom elevene 

gjør dette, har de en operasjonell forståelse av likhetstegnet (Naalsund, 2012). Siden 

oppgaveformuleringen nettopp sier regn ut, godtas både 
− +

, 
− +

 , samt varianter av 

dette som fullverdige løsninger av oppgaven. 
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 Oppgave 6 3.3.6

Skriv så enkelt som mulig  − +−  

Oppgave 6 er hentet fra eksamen i 1T høst 2015 (Udir, 2015a), og er derfor svært aktuell. I 

likhet med de andre valgte eksamensoppgavene, er oppgaven sammensatt og kombinerer 

ulike aspekter ved algebraisk kompetanse, som elevene skal kunne ut fra kompetansemålene i 

faget. Oppgaven kan kartlegge elevenes forståelse av variabler og operasjonssymboler, i 

tillegg til at den krever at elevene kan beherske kvadratsetningene, som er et viktig 

kompetansemål i 1T (Udir, 2013a). Elevene får også testet sin forståelse for faktorisering, 

både når det gjelder begrepet, men også evnen til å se den omvendte bruken av parenteser. 

Samtidig får de testet sine kunnskaper om forkorting av brøker. Oppgaven kan avdekke 

typiske misoppfatninger, for eksempel forkorting av  i teller mot  i nevner (Brekke et al., 

2000; Hall, 2002). Oppgaven stiller, i likhet med de andre sammensatte algebraiske 

uttrykkene, krav til en relasjonell forståelse av likhetstegnet. Kun 
−

 vil godtas som en 

fullverdig løsning av oppgaven.  

 Oppgave 7 3.3.7

Løs likningen 

− + + = −  

Oppgave 7 er laget med utgangspunkt i en oppgave utarbeidet av Lee og Wheeler (1989). For 

å løse denne korrekt må man ha ferdigheter i å anvende prosedyrer for å løse likninger, samt 

forståelse for faktorisering og brøk. Oppgaven krever at man kan faktorisere nevnerne for å 

finne riktig fellesnevner. Videre vil den kunne avdekke misoppfatninger knyttet til 

fellesnevner, eksempelvis ved at elevene legger sammen teller og nevner hver for seg, eller at 

de utvider brøkene ved å legge til differansen mellom nevnerne (Brown & Quinn, 2006). 

Oppgaven kan kartlegge misoppfatninger knyttet til hvordan man anvender fellesnevner 

forskjellig i likninger og sammensatte algebraisk uttrykk.  
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 Oppgave 8 3.3.8

Skriv så enkelt som mulig  

+ −− − −−  

Oppgave 8 er hentet fra 1T-eksamen vår 2017 (Udir, 2017). Oppgaven er svært sammensatt 

og inkluderer forskjellige algebraiske komponenter. Her tester man elevenes evne til å 

kombinere kunnskap og ulike ferdigheter. Både 
−

 og −  godtas som fullverdige svar. 

Siden oppgaven er så kompleks, kan den avdekke ulike misoppfatninger. For å forenkle 

uttrykket må man finne fellesnevner, som krever at man kan faktorisere nevnerne. En vanlig 

misoppfatning kan være at elevene finner feil multiplikasjonsfaktor. Oppgaven stiller også 

krav til aritmetiske ferdigheter og forståelse av symboler, samt at elevene har en relasjonell 

forståelse av likhetstegnet. Dersom elevene har en instrumentell forståelse av likhetstegnet, 

kan det føre til at elevene setter uttrykket = 0 og løser likningen (Naalsund, 2012). Dette vil gi 

løsningene = , = .  

 Oppgave 9 3.3.9

Løs likningen  −− − +− − = +   
Oppgave 9 er en modifisert utgave av en eksamensoppgave i 1T høst 2016 (Udir, 2016). 

Opprinnelig var oppgaven et sammensatt algebraisk uttrykk, hvor hensikten var at elevene 

skulle skrive uttrykket på en enklere måte. Jeg har derimot gjort det om til en likning, slik at 

elevene kan finne verdien av den ukjente.  Oppgaven er svært sammensatt og kan derfor være 

krevende for elevene, fordi de må ha evne til å se sammenhenger mellom de ulike leddene. 

Først og fremst tester dette elevenes prosedyrekunnskaper. Likevel kan oppgaven avdekke 

ulike algebraiske misoppfatninger. Den kan gi innsikt i elevenes forståelse for 

faktoriseringsbegrepet, samt evnen til å se den omvendte bruken av parenteser. Hvis elevene 

forstår fremgangsmåten for å løse denne likningen, er det ifølge Brown og Quinn (2006) 

vanlig at de finner fellesnevner ved å multiplisere alle nevnerne. Dette gir et komplisert 

uttrykk som er vanskelig å regne med.  
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 Gjennomføring og datainnsamling  3.4

For å illustrere hvordan arbeidet har foregått, har jeg laget figur 2 som viser fasene av 

gjennomføringen. I første fase ble det utarbeidet en diagnostisk prøve. Deretter ble det i fase 

to gjennomført en pilotundersøkelse som det blir gjort rede for i kapittel 3.4.1. 

Pilotundersøkelsen førte til at den diagnostiske prøven ble revidert i fase tre, før fase fire 

omhandler datainnsamlingen. Denne blir beskrevet i kapittel 3.4.2. Etter dette ble det 

utarbeidet kodeprosedyrer i fase fem, før jeg prøvekategoriserte elevbesvarelser i fase seks. 

Denne prosessen blir beskrevet i kapittel 3.5.1. Deretter fulgte en revidering av 

kodeprosedyrene i fase syv, før jeg i siste fase kodet elevbesvarelsene. Denne prosessen blir 

gjort rede for kapittel 3.6. 

 

 

Figur 2: Faser for gjennomføring 

 Pilotundersøkelse 3.4.1

I forkant av studien ble det gjennomført en pilotstudie. Formålet med piloten var å undersøke 

om oppgavene var godt egnet til å avdekke misoppfatninger i transformativ algebra, og hvor 

omfattende oppgavene var tidsmessig (Cohen et al., 2011). Etter å ha gjennomført 

pilotundersøkelsen, samt evaluert elevbesvarelsene i samråd med veilederne, var det 

nødvendig å gjøre noen valg.  

Oppgave 2 var i utgangspunktet en likning som testet både elevenes forståelse av parenteser 

og brøk. I etterkant valgte jeg å følge Russell et al. (2009) sin anbefaling ved å teste for 

misoppfatningene separat. Dette kan føre til at oppgaven gir tydeligere resultater som kan 

settes i relasjon til de andre oppgavene. Piloten viste også at en presisering av oppgave 3 var 
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nødvendig. I utgangspunktet var oppgaveteksten følgende: «Faktoriser uttrykket». 

Resultatene fra pilotundersøkelsen viste at mange elever kun faktoriserte ut 2, og ved å 

presisere oppgaveteksten til «Faktoriser uttrykket så mye som mulig», ønsker jeg å gi et 

tydelig hint til elevene. Ingen av informantene i pilotundersøkelsen klarte oppgave 9, og jeg 

tok derfor en vurdering på om denne var aktuell å ha med videre. Oppgaven er sammensatt og 

kompleks, og utfordrer elevenes evne til å kombinere algebraisk kunnskap. Jeg fant det 

likevel hensiktsmessig å inkludere den i oppgavesettet, da den dekkes av kompetansemålene. 

I utgangspunktet hadde jeg tenkt til at undersøkelsen skulle vare 45 minutter. Piloten viste 

derimot at dette var for kort tid for en del av elevene. Jeg valgte da å gi elevene 60 minutter til 

undersøkelsen, fremfor å korte ned antall oppgaver. Elevene har vanligvis prøver på 90 

minutter og derfor er vant til å konsentrere seg over en lengre tidsperiode. I etterkant av 

undersøkelsen snakket jeg med klassen for å få et inntrykk av hvordan de oppfattet 

oppgavene. Samlet sett sa klassen at oppgavene var greie, men at noen av dem var litt 

annerledes enn hva de hadde jobbet med tidligere. Gjennom arbeidet med piloten fikk jeg 

bedre innsikt i hvordan jeg skulle registrere og kategorisere dataene. Dette ga meg viktige 

erfaringer som hjalp meg i arbeidet med den videre undersøkelsen.  

 Rekruttering 3.4.2

Da utvalgskriteriene var etablert, kontakt jeg videregående skoler (se vedlegg 3 for 

forespørsel). Det var ønskelig å komme i kontakt med lærere i 1T som sa seg villig til å la 

meg gjennomføre undersøkelsen. Det var viktig for meg å understreke at undersøkelsen ikke 

krevde for- eller etterarbeid fra deres side, i tillegg til at den var en fin repetisjonsaktivitet for 

elevene. For å få flest mulig klasser rekruttert, tilbød jeg meg å ha klassen i to skoletimer. 

Mange lærere var positive og lot meg villig disponere 60 minutter av en matematikktime. Vi 

avtalte et tidspunkt som passet. Lærerne som meldte seg fikk tildelt prosjektbeskrivelse, den 

diagnostiske prøven og fasiten. Det viste seg å være positivt at lærerne fikk tilsendt prøven, 

slik at de selv fikk se at oppgavene var relevante.  

 Gjennomføring av undersøkelser  3.4.3

Undersøkelsene ble gjennomført i uke 2 og 3. Dette er et godt tidspunkt da elevene nettopp 

har hatt juleferie, og det er derfor lenge siden de har arbeidet med temaet algebra. Det betyr at 

de ikke nylig har pugget fremgangsmåten for å løse likninger og omforme algebraiske 
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uttrykk, som kan føre til at undersøkelsen gir innsikt i elevenes kunnskaper. På samme tid kan 

tidspunktet føre til at elevene er ukonsentrerte, da det sammenfaller med halvårsvurderingen i 

faget. Én uke i forkant ble det sendt ut en påminnelse til lærerne og avtalt møtetidspunkt. 

Christoffersen og Johannessen (2012) anbefaler dette for å sikre at det ikke oppstår 

misforståelser. I møtet med klassene presenterte jeg meg og ga elevene informasjon om 

forskningsprosjektet, samt oppgavene i prøven. Det var viktig å understreke at deres forståelse 

var i fokus, og det var derfor viktig at elevene prøvde på samtlige oppgaver. Siden prøven var 

individuell, ble elevenes pulter splittet dersom det var mulig. Elevene fikk utdelt prøven på 

papir, og skrev fullstendige løsningsforslag rett på arket. Det ble satt av 60 minutter til å 

gjennomføre selve undersøkelsen. Elevene måtte arbeide med prøven i 45 minutter for å sikre 

at de forsøkte på samtlige oppgaver. Etter dette hadde de mulighet til å arbeide med egne 

oppgaver. Når undersøkelsen var fullført, ble enkelte oppgaver gjennomgått i plenum. Mange 

av elevene var interesserte i fasiten, og en felles gjennomgang kan ha økt elevenes 

læringsutbytte av undersøkelsen. I enkelte klasser førte en slik gjennomgang til diskusjon, og 

trolig oppklaring av misoppfatninger.  

 Prosedyrer for analyse 3.5

I studien er det benyttet en temasentrert analyse, hvor formålet er å danne seg en helhetlig 

oppfatning (Hjardemaal et al., 2002). Analyseprosessen består av både koding og tolkning. 

Med kodeprosessen kommer man frem til funn, mens tolkningsprosessen hjelper med å skape 

mening i funnene (Nilssen, 2012).  

For å kategorisere elevbesvarelsene ble det utviklet et rammeverk med særskilte koder som 

ivaretar diagnostisk informasjon (se kap. 3.5.1). Rammeverket vil lette kodeprosessen, samt 

skape mening i datamaterialet (Nilssen, 2012). Likevel vil min subjektive tolkning av 

elevbesvarelsene påvirke kodeprosessen (Nilssen, 2012), hvilket er en ulempe ved valgt 

analysemetode. Dette kan føre til at man går glipp av viktig og interessant informasjon. I 

tillegg må jeg som forsker tolke elevbesvarelsene. I noen tilfeller har det vært vanskelig å 

forstå hva eleven har tenkt, noe som utfordret min kreative tenkning. Deretter har 

datamaterialet blitt fortolket med bakgrunn i de teoretiske begrepene som er gjort rede for i 

teorikapittelet. Dette ga meg mulighet til å analysere elevbesvarelsene, samt få innsikt i 

hvordan de har tenkt for å besvare oppgaven. Stort sett er analysemetoden kvalitativ, som gjør 

at jeg kan analysere enkeltelevers forståelse (Hjardemaal et al., 2002).  
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 Rammeverk for koding  3.5.1

Rammeverket for kodingen av elevbesvarelsene henter inspirasjon fra kodesystemet til 

TIMSS 1995 og doktoravhandlingen til Naalsund (2012). Kodesystemet som ble brukt i 

TIMSS 1995 ble utviklet på begynnelsen av 1990-tallet med hensikt om å gi informasjon om 

prosedyrer og tankeprosesser som elevene bruker når de løser en oppgave (Lie, Taylor & 

Harmon, 1996). Ved bruk av et tosifret kodesystem hevdet forfatterne at man kan få 

diagnostisk informasjon, samt informasjon om riktighet som kan gi oss verdifull innsikt i 

elevenes tanker og forståelse. Naalsund (2012) valgte i sin doktoravhandling å videreutvikle 

kodesystemet til TIMSS 1995. Elevbesvarelsene fikk to- eller tre-sifrede koder, hvor første 

siffer viste grad av riktighet, andre siffer refererte til den benyttede metoden og tredje siffer 

viste elevens eventuelle feil eller misoppfatning.  

Det var ønskelig at rammeverket i denne studien skulle ha en deduktiv tilnærming, hvilket 

innebærer å ha grunnlag i begreper og teorier fra tidligere forskning (Nilssen, 2012). Av den 

grunn er kategoriene i mitt rammeverk utviklet med utgangspunkt i de algebraiske 

utfordringene som er presentert i teorikapittelet. Som nevnt i teorien, viser forskning at mange 

elever mangler kunnskap og forståelse for aritmetiske notasjoner og konvensjoner (Booth, 

1984; Naalsund, 2012). Dette er en viktig kilde til misoppfatninger i algebra, og én 

hovedkategori for feil knyttet til algebraiske lover er derfor et naturlig valg. Videre ble det 

påpekt at mange elever har vanskeligheter med å forstå at variablene er generaliserte tall 

(Kieran, 2007), i tillegg til utfordringer knyttet til de operasjonelle symbolene i algebra 

(Lannin et al., 2008). Av den grunn er feil knyttet til symbolforståelse en annen hovedkategori 

i rammeverket. Rammeverkets tredje hovedkategori er likninger og algebraiske uttrykk. 

Denne kategorien omhandler misoppfatninger knyttet til algoritmen for å løse likninger, samt 

elevers forståelse av likhetstegnet, som ifølge Welder (2012) er en stor utfordring.  

I likhet med Naalsund (2012), ønsket jeg at kodene skulle ha empiriske bevis, det vil si at 

kodene kunne relateres til spesifikke svar eller strategier. Dette gjorde at kodeprosedyrene ble 

etablert gjennom en kombinasjon av teori og empiriske data. Under utarbeidingen av 

rammeverket laget jeg først en oversikt over 150 elevbesvarelser på de ulike oppgavene. Dette 

ga meg god innsikt i datamaterialet og hvilke feil elevene gjorde. Deretter valgte jeg å følge 

Olsens (2005) anbefaling om at misoppfatningene jeg ønsker å aktualisere, refererer til en 

reell kategori i rammeverket. I tillegg inneholder rammeverket en spesifikasjon av hver enkelt 

kategori med en reell eksempelbesvarelse. Dette førte til at jeg laget underkategorier av de 
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ulike hovedkategoriene med bakgrunn i elevbesvarelsene, før jeg utabeidet konkrete 

kategorier for de spesifikke misoppfatningene. For å få innsikt i elevenes misoppfatninger, 

ønsket jeg at rammeverket åpnet opp for muligheten til å kode ulike feilsvar. Dette ble løst 

ved at et elevsvar kunne bli kategorisert i ulike koder, én for hver misoppfatning.   

Når rammeverket var etablert, prøvekodet jeg ca. 50 ulike elevbesvarelser. Selv om 

rammeverket var detaljert, var flere elevbesvarelser utfordrende å kode. Dette understreker det 

Olsen (2005) hevder, nemlig at det er svært vanskelig å lage rigide kategoriseringssystem 

basert på komplekse sosiale fenomener. Prøvekodingen førte til at rammeverket ble revidert 

ved å endre og tilpasse kategoriene i forhold til elevenes besvarelser. Dette bekrefter at koding 

er en frem-og-tilbake-prosess (Nilssen, 2012). I revideringsprosessen var det likevel viktig å 

beholde hovedkategoriene, som har bakgrunn i teorien presentert i kapittel to. En ulempe ved 

å tilpasse kategoriene på denne måten, kan være at kategoriene ble for smale, noe som kan ha 

gjort det mer krevende å gjennomføre analysen. På samme tid vil et detaljert rammeverk med 

eksempelbesvarelser gjøre det enklere å være konsistent i kodeprosessen. I prosessen med å 

utvikle et rammeverk var veilederne aktivt med, og i fellesskap diskuterte vi valg, samt 

presisering av kategorier. I tillegg prøvekodet vi fem elevbesvarelser sammen, hvilket 

forsterker studiens reliabilitet.  

Beskrivelse av tresifret kodesystem  

I likhet med Naalsund (2012), er det benyttet et tresifret kodesystem som gjør det mulig å 

analysere på flere nivå. Første siffer beskriver om oppgaven er løst korrekt, feil eller om 

eleven har gitt blankt svar. Kodesystemet skiller mellom syv ulike koder i første siffer. Dette 

er valgt for at kodene i sin helhet kun skal bestå av tre siffer. Koder som begynner med 1 

indikerer at eleven har gitt riktig svar på en oppgave. For å skille mellom feilene elevene gjør, 

blir gale svar kategorisert i tre ulike kategorier. Koder som starter med 2, 3 og 4 viser at 

eleven har gjort en feil knyttet til henholdsvis algebraiske lover, symbolforståelse og likninger 

og algebraiske uttrykk. Dersom en elev har gitt galt svar på en oppgave, men ikke har vist 

løsningsstrategi eller hvordan han eller hun har tenkt, gis kode 500. En del av oppgavene som 

er inkludert i studien er komplekse, og det er derfor naturlig å skille mellom helt eller delvis 

riktige svar. Koder som begynner med 6 indikerer at elevene har riktig fremgangsmåte, men 

ikke har fullført regneprosessen. Dersom eleven ikke har besvart oppgaven, gis koden 999. 
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Andre siffer er en spesifikasjon av første siffer og beskriver grad av riktighet, samt hvilken 

underkategori av gale svar feilene tilhører. Dersom en elev har løst en oppgave korrekt og 

løsningsforslag foreligger, gis kode 100. 1 står for riktig svar, mens 1 etterfulgt av 0 viser at 

fremgangsmåte er vist. Dersom svaret er rett, men eleven ikke har vist løsningsprosessen, gis 

kode 1 etterfulgt av 1, som indikerer at løsningsforslag ikke foreligger. For de gale svarene 

viser sifferet hvilken underkategori svaret tilhører. Alle underkategorier av algebraiske lover 

har 2 som første siffer. Deretter følger 20 for regneoperasjoner, 21 for faktorisering og 22 for 

brøk. Tilsvarende har symbolforståelse underkategorier variabelforståelse (30) og 

operasjonssymboler (31), samt at likninger og algebraiske uttrykk har underkategorier 

algoritme for å løse likninger (40) og likningsproblem ved forenkling av sammensatte uttrykk 

(41). I tillegg gir sifferet en beskrivelse av hvor i prosessen eleven har stoppet opp, dersom 

eleven ikke har utført noen feil. Kode 60 indikerer at eleven har forenklet likningen, mens 61 

indikerer at eleven har gjort en delvis forenkling av et sammensatt algebraisk uttrykk.  

Tredje siffer er en spesifikasjon av siffer nr. to, og viser hvilken konkret feil eleven har gjort 

innenfor de ulike underkategoriene. Sifferet gir også en indikasjon på hvor i prosessen med å 

løse likninger eller forenkle sammensatte uttrykk eleven har stoppet opp. I tabell 1 gis en 

spesifikasjon av rammeverket som er benyttet for å kode elevbesvarelsene.  

Enkelte av kodene i rammeverket trenger en detaljert beskrivelse. Koden Faktorisering av 

andregradsuttrykk inkluderer elevbesvarelser hvor eleven ikke har faktorisert et 

andregradsutrykk korrekt. Potensregler er en aktuell kode for oppgave 6. Elevbesvarelsene 

som har blitt gitt denne koden har en feilaktig tolkning av potensregelen 
𝑎𝑎 = − . Koden 

automatisk sannhet av likhetstegnet er aktuell i oppgave 1a. Denne har blitt benyttet dersom 

elevene hevder at uttrykkene på henholdsvis høyre og venstre side alltid er lik hverandre ved 

bruk av likhetstegnet. Dersom eleven setter opp et uttrykk for antall av to ukjente i oppgave 

1c og 4, har elevbesvarelsen blitt tildelt koden Additiv objekttenkning. Koden Kansellering av 

variabler omhandler elevbesvarelser hvor like faktorer blir forkortet mot hverandre, til tross 

for at faktorene ikke er felles i alle ledd. Dersom eleven selv har utviklet en egen algoritme 

for å løse andregradslikninger, har elevbesvarelsen blitt gitt koden Fremgangsmåte for å løse 

andregradslikninger. Koden Setter inn verdi for x inkluderer elevbesvarelser hvor eleven 

setter inn en verdi for  slik at utregningen videre blir enklere. Se vedlegg 4 for 

eksempelbesvarelser innenfor de ulike kodene.  
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Tabell 1: Rammeverk for koding 

Kode 1. Siffer 

Hovedkategori 

Kode 2. Siffer 

Underkategori 1 

Kode 3. Siffer  

Underkategori 2 
1 Riktig svar 10 Riktig svar 100 Riktig fremgangsmåte 

101 Løsningsforslag foreligger ikke 
2 Galt svar algebraiske 

lover  
20 Regneoperasjoner 200 Addisjon/subtraksjon 

201 Multiplikasjon/divisjon 
202 Fortegnsfeil 
203 Prioritering av regneoperasjoner  
204 Distributiv lov  

21 Faktorisering  210 Faktorisering av andregradsuttrykk  
211 Finner feil multiplikasjonsfaktor 

22 Brøk 220 Forkorting 
221 Fellesnevner  
222 Potensregler   

 Galt svar 
symbolforståelse  

30 Variabelforståelse 300 Forskjellige variabler kan ikke ha 
samme verdi 

301 Variablene representerer 
objekter/enheter 

302 Additiv objekttenkning  
303 Legger sammen/trekker fra ulike 

variabler 
304 Kansellering av variabler  

31 Operasjonssymboler 310 Endrer operasjonssymbol 
311 Automatisk sannhet av likhetstegnet 

4 Galt svar likninger og 
algebraiske uttrykk 

40 Algoritme for å løse 
likninger 

400 Endrer ikke fortegn ved «flytte-
bytte» 

401 Legger til/trekker fra ulikt/ ledd 
forsvinner 

402 Feil ved bruk av abc-formelen 
403 Fremgangsmåte for å løse 

andregradslikninger 
404 Konverterer likning til algebraiske 

uttrykk 
41 Likningsproblem ved 

forenkling av 
sammensatte uttrykk  

410 Konverterer algebraiske uttrykk til 
likning 

411 Angir x1=a (x2=b) i faktorisering 
412 Setter inn verdi for x 

5 Galt svar, 
løsingsforslag 
foreligger ikke 

50  500  

6 Riktig 
fremgangsmåte, ikke 
fullført 
regneprosessen 

60 Likninger 600 Angir =  
601 Angir + =   

602 
Angir = 𝑐  

603 Forenkler likningen 
604 Nullpunktsmetoden  
605 Angir kun èn løsning av likningen 

61 Delvis forenkling av 
sammensatte 
algebraiske uttrykk  

610 Legge sammen/trekke fra  

611 Faktorisering av andregradsuttrykk 

9 Blank 99  999  
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 Korrelasjon 3.5.2

For å undersøke om det er en sammenheng mellom misoppfatningene på de ulike oppgavene, 

har det blitt utført korrelasjonsanalyser. Korrelasjon er samvariasjon mellom to variabler 

(Ary, Jacobs & Sorensen, 2010). Hvis høye verdier på variabel X tenderer til å gå sammen 

med høye verdier på variabel Y, foreligger det mest trolig en positiv sammenheng. 

Tilsvarende motsatt for negative sammenhenger. Korrelasjon er derimot ikke det samme som 

kausalitet, da den ene variabelen ikke nødvendigvis forårsaker den andre.  

Pearsons r er en korrelasjonskoeffisient som angir både styrken og retningen til samsvaret 

mellom to variabler (Ary et al., 2010). Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1, 

hvor r= 1 indikerer et perfekt samsvar. Hvis det ikke avdekkes noen sammenheng mellom 

variablene, vil korrelasjonskoeffisienten være nær 0. Cohen et al. (2011) presenterer 

sammenhenger mellom absoluttverdien til r og styrken til samsvaret. Disse gjengis i tabell 2.   

Tabell 2: Sammenheng mellom Pearsons r og styrke på samvariasjonen (Cohen et al., 2011, s. 636-637) 

Pearsons r Styrke på samvariasjonen 

0,00-0,20 Dårlig 
0,20-0,35 Svak 
0,35-0,65 Moderat 
0,65-0,85 God 
> 0,85 Tilnærmet perfekt 

 

I studien er korrelasjonen beregnet innenfor hver hovedkategori av misoppfatninger, da det er 

av interesse å undersøke om det foreligger en sammenheng mellom underkategoriene til 

henholdsvis algebraiske lover, symbolforståelse og likninger og sammensatte uttrykk. I tillegg 

har jeg undersøkt korrelasjonen mellom riktig svar på de ulike oppgavene.  

For å trekke en sikkker slutning om korrelasjonsresultatene, har jeg undersøkt om resultatene 

er statistisk signifikante. Det innebærer at det er en reell samvariasjon mellom variablene. 

Dette avhenger av antallet informanter, verdien av korrelasjonskoeffisienten, samt valgt 

signifikansnivå (Cohen et al., 2011). Jo større utvalg, desto lavere korrelasjonskoeffisient 

trengs for å ha statistisk signifikans. I studien har jeg valgt signifikansnivå α < 0,05. Det angir 

at det er 5 % sjanse for at den observerte samvariasjonen mellom variablene er et resultat av 

tilfeldigheter (Cohen et al., 2011). For å undersøke om korrelasjonen er signifikant, har jeg 

gjennomført en t-test (Furr, 2004). I studien består utvalget av 236 informanter, som fører til 

at r ≥ 0,13 vil være en signifikant korrelasjon. 
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 Koding: Prosedyrebeskrivelser  3.6

 Gjennomføring av kodingen  3.6.1

Elevbesvarelsene har blitt analysert og kodet etter rammeverket som er beskrevet i kapittel 

3.5.1. Elevbesvarelsene er kodet for hver enkelt deloppgave. For å få innsikt i elevenes 

misoppfatninger, har alle feilene blitt kodet separat. Dersom en elevbesvarelse inneholdt flere 

feil, har besvarelsen blitt kategorisert i ulike koder, én for hver misoppfatning. Dette gjør at 

kodene for feil (kode 2, 3 og 4) kan opptre samtidig, samt at en elevbesvarelse kan kodes i 

flere underkategorier av hovedkodene. I kapittel 3.6.2 følger to eksempler på koding av 

elevbesvarelser. Ved å kode hvert enkelt elevsvar i flere ulike koder, vil resultatene gi innsikt 

i elevenes forståelse, tanker og løsningsstrategi på en gitt deloppgave.  

For å kunne sette riktige koder og være konsistent, krever det at man er godt kjent med 

rammeverket. Videre i kodeprosessen var det viktig å sette seg inn i elevenes tankegang ved å 

analysere deres løsningsstrategier. Dette var vanskelig i flere tilfeller og utfordret min kreative 

tenkning. For å forstå hva elevene hadde gjort og tenkt, måtte jeg regne ut oppgaven selv, 

basert på deres begynnelse.  

Kodingen av elevbesvarelsene ble registrert i Excel, som er vanlig for kategoriserte data 

(Hjardemaal et al., 2002). Det ble benyttet ett regneark per oppgave. Tallet 1 ble benyttet 

dersom elevbesvarelsen ble kategorisert til en gitt kode. Alle andre kategorier ble satt til 0. I 

prosessen med å registrere data kan det ha blitt gjort feil. For å unngå denne feilkilden har jeg 

sett over alle elevbesvarelsene en gang til.  
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 Illustrasjon av kodingen gjennom kodeeksempler  3.6.2

For å illustrere hvordan jeg har arbeidet med kodingen, følger to eksempler på koding av 

elevbesvarelser.   

Eksempelkoding 1 

 

Figur 3: Elevbesvarelse oppgave 1b 

Koder satt: 202, 204, 303 og 304 

I besvarelsen gjør eleven en feil knyttet til den distributive lov. Ut fra rammeverket for koder, 

vist i tabell 1, er slike feil satt til kode 204. Eleven multipliserer først −  med første ledd i 

parentesen. Deretter blir de ulike variablene  og  lagt sammen (kode 303), før dette leddet 

også blir multiplisert med . I denne regneoperasjonen gjør eleven i tillegg en fortegnsfeil 

(kode 202). Til slutt kansellerer eleven variabelene −  og  mot hverandre, samt −  mot  (kode 304).  

Eksempelkoding 4  

 

Figur 4: Elevbesvarelse oppgave 8 

Koder satt: 202 og 221 
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I besvarelsen gjør eleven feil knyttet til fellesnevner (kode 221), ved at de ulike nevnerne blir 

addert til en felles nevner. For å forstå hvordan eleven har tenkt, måtte jeg prøve meg frem 

med mange ulike regnemetoder. I tillegg måtte jeg sammenligne dette oppgavesvaret med 

elevens svar på de andre oppgavene, slik at jeg fikk innsikt i elevens kunnskap. Dette har gjort 

at jeg har kommet frem til at eleven høyst sannsynlig har løst oppgaven videre på følgende 

vis:  

= − + − + −− − − − + −−   

= − + − + − − + − −− + −  

= − + −− + −  

= − + −−  

Denne utregningen viser at eleven har multiplisert med fellesnevner i de to første brøkene. 

Deretter har eleven i den tredje brøken addert telleren med fellesnevneren, istedenfor å 

multiplisere. I tillegg gjør eleven en fortegnsfeil (kode 201), ved at fortegnet i telleren til − −− + −  ikke blir endret.  
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 Validitet 3.7

Validitet omhandler gyldigheten av de slutningene som man kan trekke fra forskningen 

(Cohen et al., 2011). For at forskningen skal være troverdig og pålitelig, er det viktig å 

kontrollere alle faktorer som kan påvirke utfallet (Creswell, 2014). I pedagogisk forskning 

skiller man mellom tre typer validitet: Begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet 

(Cohen et al., 2011; Hjardemaal et al., 2002).  

 Begrepsvaliditet 3.7.1

Begrepsvaliditet angir hvorvidt den operasjonelle definisjonen av et begrep er i samsvar med 

den teoretiske definisjonen av begrepet, altså hvorvidt målingen er en god representasjon av 

det aktuelle begrepet som skal måles (Cohen et al., 2011; Hjardemaal et al., 2002). I min 

studie handler det om at oppgavene kan avdekke misoppfatninger i transformativ algebra 

(Danielsen, 2013). Oppgavesettet som er inkludert i studien er valgt med hensikt om å 

avdekke eventuelle misoppfatninger knyttet til algebraiske lover, symbolforståelse og 

likninger og algebraiske uttrykk i arbeidet med transformativ algebra. Oppgavene har 

forskjellige innfallsvinkler som gjør at misoppfatningene kan belyses på ulike måter. På den 

andre siden har antallet oppgaver blitt begrenset av tidsomfanget for gjennomføringen. 

Dersom flere oppgaver hadde blitt inkludert i studien, kunne operasjonaliseringen blitt 

bredere. Ved å bruke oppgaver som tidligere har avdekket elevers misoppfatninger i algebra, 

styrker man den innholdsmessige siden ved begrepsvaliditeten (Cohen et al., 2011). I studien 

har jeg valgt å inkludere to oppgaver som undersøker elevenes grunnleggende 

variabelforståelse, samt forståelse av operasjonssymboler, da tidligere forskning tilsier at 

disse oppgavene har diagnostisk verdi. I forkant av datainnsamlingen ble det gjennomført en 

pilotstudie for å undersøke operasjonaliseringen. Elevbesvarelsene fra pilotundersøkelsen ble 

deretter evaluert, som førte til at flere oppgaver ble endret (se kap. 3.4.1). Dette styrker 

begrepsvaliditeten i studien.  
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 Indre validitet  3.7.2

Indre validitet omhandler gyldigheten av kausale slutninger, hvor kausalitet er forholdet 

mellom årsak og virkning (Cohen et al., 2011; Hjardemaal et al., 2002). For å trekke en sikker 

slutning om kausalitet, kreves det at man kontrollerer alle andre variabler som kan påvirke 

effektvariabelen. Når man utfører en undersøkelse på elever, vil grad av oppriktighet og 

motivasjon påvirke dataene (Cohen et al., 2011). Dersom mange elever ikke har valgt å avgi 

svar i undersøkelsen, vil dette også påvirke resultatene. For å begrense blanke elevsvar, var 

det derfor viktig at jeg som forsker formidlet hensikten med undersøkelsen. Elevene fikk også 

informasjon om hva resultatene skulle brukes til, samt at resultatene ikke hadde noen 

innvirkning på karakteren i faget. En trussel for studiens indre validitet er at deltakerne i 

studien kan ha visse karakteristikker som gir dem anlegg til å få bestemte resultater (Creswell, 

2014). Eksempelvis vil elever med dyskalkuli påvirke resultatet (Cohen et al., 2011). Slike 

faktorer er ikke tatt hensyn til i studien, da det ikke er samlet inn noen bakgrunnsinformasjon 

om informantene.  

 Ytre validitet  3.7.3

Ytre validitet angir i hvilken grad man kan generalisere funnene til å gjelde utenfor deres gitte 

kontekst (Cohen et al., 2011; Hjardemaal et al., 2002). For å generalisere et resultat til en 

populasjon, må utvalget være representativt for populasjonen man ønsker å generalisere til. 

Av den grunn avhenger den ytre validiteten av utvalgsmetoden, samt forholdstallet mellom 

utvalget og populasjonen. I denne studien er det benyttet et bekvemmelighetsutvalg. Siden det 

ikke er et sannsynlighetstutvalg, vil ikke utvalget være representativt, og jeg kan dermed ikke 

konkludere med at funnene mine sier noe generelt om hvilke misoppfatninger som opptrer i 

transformativ algebra i 1T. Intensjonen er heller å beskrive situasjonen slik den foreligger, og 

bruke dette som en diskusjon rundt problemstillingen.  
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 Reliabilitet  3.8

Reliabilitet handler om i hvilken grad en studie kan etterprøves, hvilket innebærer hvorvidt 

dataene påvirkes av tilfeldige og systematiske målefeil (Cohen et al., 2011; Danielsen, 2013). 

Dersom en studie har høy reliabilitet, vil den ha lav tilstedeværelse av målefeil (Cohen et al., 

2011). I denne studien ser jeg i hovedsak to reabilitetsfaktorer som kan føre til målefeil; indre 

konsistens og kodereliabilitet. I tillegg vil studien ha et forholdsvis stort utvalg informanter, 

som ifølge Cohen et al. (2011) gir økt reliabilitet, og gjør det enklere å utføre en statistisk 

analyse av resultatene.  

 Indre konsistens  3.8.1

Indre konsistens er en reliabilitetsfaktor som fremheves i kvantitativ forskning. Indre 

konsistens handler om at det er samsvar mellom flere målinger som undersøker det samme 

(Cohen et al., 2011).  

Et vanlig mål for å undersøke studiens indre konsistens er Cronbachs Alpha, α (Ary et al., 

2010; Cohen et al., 2011). Denne sjekker konsistens mellom oppgavene som antas å måle det 

samme. I denne studien innebærer det at dersom en elev har misoppfatninger knyttet til 

transformativ algebra, vil dette komme til uttrykk i de ulike diagnostiske oppgavene i 

oppgavesettet. Høy reliabilitet gir α nær 1, som indikerer at studiens resultater ikke er et 

produkt av tilfeldigheter i det diagnostiske oppgavesettet. Tilsvarende motsatt vil α være nær 

0 dersom det er liten eller ingen konsistens i skårene. Tabell 3 viser en oversikt over 

sammenhengen.  

Tabell 3: Sammenheng mellom Cronbachs Alpha og studiens indre konsistens (Cohen et al., 2011, s. 640) 

Cronbachs Alpha Styrke på samsvaret  

< 0,60 Uakseptabel 
0,60-0,69 Marginalt pålitelig 
0,70-0,79 Pålitelig 
0,80-0,90 Meget pålitelig 
> 0,90 Svært pålitelig 

 

For å beregne studiens indre konsitens, har jeg sett på om elevene har gjort riktig eller galt på 

hver enkelt oppgave, da hensikten er å undersøke om oppgavesettet kan avdekke elevers 

misoppfatninger.  
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 Kodereliabilitet  3.8.2

For å vurdere påliteligheten i kodingen av oppgavesvarene, kan man undersøke intra- og 

interkodereliabilitet. Intrakodereliabilitet handler om i hvilken grad forskeren utfører 

konsistent koding gjennom hele kodeprosessen (Turner, Dossey, Blum & Niss, 2013). Dette 

krever at forskeren har god kunnskap om rammeverket som benyttes for koding. Det er derfor 

fordelaktig at jeg i denne studien har utviklet rammeverket selv med bakgrunn i teori og 

elevbesvarelser. Dette ga meg viktige erfaringer, som Turner et al. (2013) hevder er 

avgjørende for reliabiliteten. Å være konsistent i kodeprosessen krever høy konsentrasjon og 

fokus. For å vie min fulle oppmerksomhet til kodingen har jeg derfor forsøkt å ta jevnlige 

pauser, samt kombinert kodingen med andre arbeidsoppgaver, slik at jeg ikke kun har arbeidet 

med koding en hel arbeidsdag. Interkodereliabilitet handler om i hvilken grad kodingen 

utføres likt av uavhengige personer (Turner et al., 2013). Hallgren (2012) hevder det er 

nødvendig med en undersøkelse av interkoderreliabiliteten når studien inkluderer uerfarne 

kodere, da målingsfeil kan påvirke resultatene fra studien.  

Undersøkelse av samsvar mellom kodere   

For å styrke reliabiliteten til studien, fikk jeg begge mine veiledere til å kode omtrent 10 % av 

datamaterialet (24 besvarelser). Veilederne er godt kjent med rammeverket, da de har hjulpet 

meg i utarbeidingen av analysekategoriene for koding. I det følgende velger jeg å omtale 

personer som setter koder for kodere. Jeg har brukt statistiske analyser for å vurdere 

samsvaret i kodingen.   

Fleiss kappa, 𝜅, er et statistisk mål for å vurdere hvor godt samsvar det er mellom flere 

forskeres skår på en gitt variabel (Fleiss, 1971; Hallgren, 2012). Fleiss kappa korrigerer for 

eventuelt tilfeldig samsvar, som innebærer at to kodere velger samme kategori ut fra 

tilfeldigheter (Hallgren, 2012). I motsetning til Cohens kappa, kan man ved bruk av Fleiss 

kappa sammenligne flere enn to kodere (Fleiss, 1971; Hallgren, 2012). I denne undersøkelsen 

er tre kodere inkludert. Skalaen til 𝜅 varierer mellom 0 og 1, hvor 𝜅= 1 indikerer et perfekt 

samsvar mellom koderne. Landis og Koch (1977) presenterer sammenhenger mellom 𝜅-

verdier og styrken til samsvaret. Disse er gjengitt i tabell 4.  

Fleiss kappa er en interreliabiliteteskoeffisient som blir benyttet i studier hvor det er et 

konstant antall kodere som blir valgt tilfeldig ut fra en større populasjon av kodere (Hallgren, 
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2012). Ved å undersøke overenskomsten mellom de tilfeldig utvalgte koderne vil jeg få et 

estimat for overenskomsten i populasjonen av kodere. I denne undersøkelsen av samsvar 

mellom kodere hadde jeg bare to kodere som var aktuelle å velge, og denne utvelgelsen har 

derfor ikke skjedd tilfeldig. Fleiss kappa tillater at koderne vurdererer forskjellige 

elevbesvarelser (Fleiss, 1971). Dette er ikke tilfelle i undersøkelsen av interkoderrealibiliteten 

til denne studien, da hver oppgave har blitt kodet av de samme tre koderne. Elevbesvarelsene 

som er kodet tre ganger er valgt tilfeldig ut fra alle elevbesvarelsene. Dette gjør at målet vil si 

noe om reliabiliteten til hele datamaterialet, ikke bare elevbesvarelsene som er kodet av 

samtlige kodere. Jeg har valgt å utføre reliabilitetsanalyse på hovedkategoriene, da formålet 

med studien er å avdekke hvilke misoppfatninger som opptrer i arbeidet med transformativ 

algebra fremfor å utvikle et rammeverk for koding av misoppfatninger. 

Tabell 4: Sammenheng mellom kappaverdi og styrke på samsvaret (Landis & Koch, 1977, s. 165) 

Fleiss kappa, 𝜅  Styrke på samsvaret  

< 0,00 Dårlig 
0,00-0,20 Svak 
0,21-0,40 Rimelig 
0,41-0,60 Moderat 
0,61-0,80 God 
0,81-1,00 Tilnærmet perfekt 

 Forskningsetikk 3.9

Deltakelsen i forskningsprosjektet var avklart med ledelsen på skolene. Elevene ble orientert 

om masterprosjektet i forkant av undersøkelsen for å imøtekomme de etiske retningslinjene 

(NESH, 2016). Jeg presenterte meg selv, før jeg ga elevene innsikt i undersøkelsen, samt hva 

resultatene skulle brukes til. I tillegg ble elevene forsikret om konfidensialitet. Likevel var det 

frivillig for elevene å delta. Siden elevene var gamle nok til å samtykke selv (NSD, 2018a), 

var det viktig for meg å understreke at undersøkelsen var anonym, og at resultatene ikke ville 

påvirke karakteren i faget.  

I retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD, 2018b) står det skrevet 

at godkjenning av forskningsprosjekt kun er et krav dersom oppgaven inneholder 

personopplysninger. Det er ikke tilfelle i denne studien, da jeg verken har kjennskap til 

elevenes navn, kjønn eller eksakt alder. Studien har blitt gjennomført som en anonym studie, 

hvor det kun er jeg som har informasjon om hvilke skoler som har deltatt.  
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4 Resultater  

I det følgende presenteres resultatene fra analyse av elevbesvarelser på diagnostiske oppgaver 

i 1T. Elevbesvarelsene er kodet etter rammeverket presentert i kapittel 3.5.1. Først følger en 

prosentvis fordeling av riktig svar, etterfulgt av en tabell med koderesultatene. Deretter 

presenteres fremstillinger basert på hovedkategoriene for hver oppgave, før diagrammer som 

viser prosentvis fordeling av misoppfatninger fremlegges. Videre blir resultatene fra 

korrelasjonsanalysene presentert. Til slutt fremlegges resultatene fra undersøkelse av studiens 

indre konsistens og kodereliabilitet. En diskusjon av funnene finnes i kapittel fem. 

 Prosentvis fordeling av riktig svar 4.1

Tabell 5 presenterer en oversikt av prosentandelen riktige svar på de ulike oppgavene. Høyest 

forekomst av riktige svar finner vi i oppgave 2a med 90,3 % riktige elevbesvarelser, noe som 

kan indikere at oppgaven var den minst utfordrende i oppgavesettet. Motsatt finner vi færrest 

riktige svar i oppgave 9 med 0,4 %, noe som kan tyde på at denne oppgaven var mest 

utfordrende for elevene. 

Tabell 5: Prosentvis fordeling riktig svar på de ulike oppgavene 

Oppgave 1a 1b 1c 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

Prosentvis 

fordeling 

48,7 60,6 8,5 90,3 61,4 15,7 38,1 22,5 30,9 27,1 5,9 0,4 

 Fremstilling av koderesultater 4.2

Tabell 6 viser en oversikt over koderesultatene fra analyse av 236 elevbesvarelser på ni 

algebraiske oppgaver i 1T. For oppgave 1a er det 88 korrekte elevbesvarelser med 

begrunnelse (kode 100) og 27 riktige elevbesvarelser uten begrunnelse (kode 101). Videre ser 

vi i tabell 6 at 75 elevbesvarelser er gitt kode 300- forskjellige variabler kan ikke ha samme 

verdi, mens 7 elevbesvarelser har svart at uttrykkene på venstre og høyre side alltid er lik 

hverandre ved bruk av likhetstegnet (kode 311). I tillegg ser vi at 27 elever har gitt galt svar 

uten begrunnelse (kode 500), mens det er 23 elevbesvarelser som er helt blanke (kode 999). 
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Kolonnen lengst til høyre i tabell 6 viser hvor mange ganger de forskjellige kodene er 

benyttet. Eksempelvis ser vi at kode 100 er benyttet totalt 947 ganger.  

Koden for riktig svar (100 og 101) er dominerende når vi ser på summen av antall kodinger. 

Videre skiller kode 202, 210, 221 og 302 seg ut, da de har en høyere forekomst sammenlignet 

med de andre kodene. Dette indikerer at mange elever har misoppfatninger knyttet til 

fortegnsregler, faktorisering av andregradsuttrykk, fellesnevner og forståelse av variabler. Av 

alle oppgavesvarene i studien er 355 blanke. Dette utgjør en total svarprosent på 87,5 %, som 

kan tyde på at mange elever har fulgt min oppfordring om å besvare oppgaven, selv når de har 

vært usikre.  

Tabell 6: Fremstilling av antall koder per oppgave.  

Koder 

Antall koder satt per oppgave 

1a 1b 1c 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 Sum 

1 Riktig svar 
100 88 143 20 212 154 37 90 53 73 63 13 1 947 
101 27 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 30 

2 
Galt svar, 

algebraiske lover 

200 0 5 0 10 6 0 0 45 4 2 20 18 110 
201 0 4 0 4 12 3 0 3 5 16 12 16 75 
202 0 49 0 1 0 0 1 92 0 7 71 43 264 
203 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
204 0 14 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 20 
210 0 0 0 0 0 154 0 0 43 0 2 3 202 
211 0 0 0 0 0 1 0 1 30 0 4 6 42 
220 0 3 0 0 0 2 0 14 56 26 27 23 151 
221 0 0 0 0 24 0 0 77 2 72 90 51 316 
222 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

3 

 
 

Galt svar, 
symbolforståelse 

300 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
301 0 0 27 0 0 0 70 0 0 0 0 0 97 
302 0 0 165 0 0 0 55 0 0 0 0 0 220 
303 0 19 0 0 0 1 0 1 2 2 5 1 31 
304 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 8 
310 0 3 0 0 0 0 0 6 8 7 9 5 38 
311 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 

4 

 
 

Galt svar,  
likninger og 

sammensatte uttrykk 

400 0 0 0 3 7 0 0 0 1 16 0 10 37 
401 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 5 12 
402 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 12 28 
403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
404 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 6 16 
410 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 7 
411 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 
412 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 6 

5 
Galt svar, 

løsningsforslag 
foreligger ikke 500 16 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 22 

6 

 
 

Riktig 
fremgangsmåte, 

 ikke fullført 
regneprosessen 

600 0 0 0 0 15 0 0 0 0 5 0 0 20 
601 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
602 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7 
604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

9 Blank 999 23 1 24 1 15 6 21 6 33 45 71 109 355 
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 Resultatfordeling per hovedkategori 4.3

For å illustrere hvordan de ulike hovedkategoriene i rammeverket opptrer innenfor de ulike 

oppgavene, har jeg laget figur 5 som viser resultatfordelingen. Fremstillingene av resultatene 

viser det faktiske antallet som er kodet i hver hovedkategori. Siden en elevbesvarelse kan ha 

blitt kodet i flere ulike feilkoder (kode 2, 3, 4), kan det totale antallet kodinger innenfor én 

oppgave overstige 236.  

Resultatfordelingen av hovedkategoriene i rammeverket viser at kode 2 er dominerende for de 

fleste oppgavene, hvilket indikerer at elevene gjør flest feil kategorisert innenfor algebraiske 

lover. Unntakene er oppgave 1a, 1b og 2, hvor kode 1 har høyest forekomst, samt oppgave 1c 

og 4 hvor kode 3 er dominerende. At kode 3 er fremtredende for oppgave 1c og 4 er naturlig, 

da disse oppgavene har til hensikt å avdekke misoppfatninger knyttet til elevers 

variabelforståelse. Ved å sammenligne disse figurene, ser vi at forekomsten av feil 

kategorisert innenfor symbolforståelse er vesentlig høyere i oppgave 1c enn i oppgave 4. 

Kode 4 har størst frekvens i oppgave 9, som kan implisere at mange elever hadde 

vanskeligheter knyttet til prosessen med å løse likningen. Når vi sammenligner de ulike 

figurene, ser vi at kode 5 har hyppigst forekomst i oppgave 1a, som kan tyde på at elevene i 

større grad ikke gir begrunnelse for svaret sitt i oppgaver som har ulike svaralternativer. I 

likhet med kode 4, har også kode 6 størst forekomst i oppgave 9. Dette betyr at en del elever 

starter å regne riktig på denne oppgaven, men at de er usikre på hvordan de skal fortsette 

regneprosessen og velger derfor å stoppe opp. Størst andel blanke svar finner vi i de tre siste 

oppgavene. Lavest andel blanke svar, og dermed høyest svarprosent, finner vi i oppgave 1b 

og 2a. 
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Figur 5: Resultatfordeling per hovedkategori 
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 Prosentvis fordeling av misoppfatninger 4.4

For å få innsikt i hvilke misoppfatninger som er mest dominerende innenfor hver 

hovedkategori, har jeg laget sektordiagrammer som viser spesifikasjon av 2. og 3. siffer i 

rammeverket. I det følgende presenteres fremstillinger som viser prosentvis fordeling av 

henholdsvis algebraiske lover, symbolforståelse og likninger og algebraiske uttrykk.  

 Algebraiske lover  4.4.1

Når elevene gjør feil kategorisert innenfor algebraiske lover, viser det seg at feilene fordeler 

seg slik som vist i figur 6. Misoppfatningene er jevnt fordelt mellom regneoperasjoner og 

brøk, mens det er lavere forkomst (20%) for misoppfatninger som omhandler faktorisering. 

Det at ingen kategori er dominerende, kan tyde på at oppgavene som er benyttet i studien får 

frem ulike misoppfatninger knyttet til algebraiske lover.  

 

Figur 6: Prosentvis fordeling av algebraiske lover, 2. siffer 

Videre er det ønskelig å se hvordan misoppfatningene fordeler seg innenfor underkategoriene 

av algebraiske lover. Figur 7 viser at det er spredning i resultatene ved at mange koder har 

nokså jevn hyppighet. Mest fremtredende er fellesnevner, etterfulgt av fortegnsfeil og 

faktorisering av andregradsuttrykk. Dette kan tyde på at elevene har ulike algebraiske 

misoppfatninger som avdekkes i de forskjellige oppgavene. Lavest frekvens finner vi for 

prioritering av regneoperasjoner og potensregler med kun 1% oppslutning.  
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Figur 7: Prosentvis fordeling av algebraiske lover, 3. siffer 

 Symbolforståelse 4.4.2

Figur 8 viser at misoppfatninger som omhandler variabelforståelse er mest dominerende 

innenfor symbolforståelse. Dette kan i stor grad forklares ved oppgave 1c og 4, som har til 

hensikt å undersøke elevers forståelse av variabler. Av den grunn har feilsvarene på disse 

oppgavene blitt kategorisert innenfor variabelforståelse.  

 

Figur 8: Prosentvis fordeling av symbolforståelse, 2. siffer 

Når det gjelder konkrete misoppfatninger knyttet til symbolforståelse, viser figur 9 at det er 

klare forskjeller i hyppigheten. Vi ser at misoppfatningen som har høyest frekvens er additiv 

objekttenkning, etterfulgt av variablene representerer objekter/enheter. Dette indikerer at 

svært mange elever har misoppfatninger knyttet til forståelsen av variabler. Misoppfatningene 
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viser seg når elevene skal sette opp en matematisk sammenheng, hvor bruk av variabler kan 

tydeliggjøre generaliserte mønstre. Videre ser vi at 16 % av feilene som er kodet innenfor 

symbolforståelse kommer fra elevbesvarelser som ikke er klar over at forskjellige variabler 

kan ha samme verdi. De resterende fire kategoriene har nokså jevn frekvens.  

 

Figur 9: Prosentvis fordeling av symbolforståelse, 3. siffer 

 Likninger og algebraiske uttrykk 4.4.3

Når elevene gjør feil som omhandler likninger og algebraiske uttrykk, ser vi av figur 10 at 

algoritme for å løse likninger er fremtredende. Dette indikerer at det er flere elever som gjør 

feil i prosessen med å løse likninger, enn de som konverterer likninger til uttrykk. 

 

Figur 10: Prosentvis fordeling av likninger og algebraiske uttrykk, 2. siffer 



54 
 

Ved å studere 3. siffer av likninger og algebraiske uttrykk, ser vi av figur 11 at det er store 

forskjeller på hvor stor andel av elevbesvarelsene som er kodet innenfor de ulike 

underkategoriene. Høyest forekomst finner vi for endrer ikke fortegn ved «flytte-bytte». 

Samtidig skiller også feil ved bruk av abc-formelen seg ut som en misoppfatning med høy 

frekvens. Videre er det en tendens til nokså jevn fordeling mellom de resterende kategoriene. 

Lavest forekomst finner vi for kategorien fremgangsmåte for å løse andregradslikninger, som 

kan tyde på at få elever har utarbeidet en egen algoritme for å løse andregradslikninger.  

 

Figur 11: Prosentvis fordeling av likninger og algebraiske uttrykk, 3. siffer 

 Korrelasjon  4.5

For å undersøke sammenhengen mellom misoppfatningene, har jeg undersøkt om 

elevbesvarelsene med riktig svar på de ulike oppgavene er korrelert med hverandre. Videre 

har jeg undersøkt samvariasjonen til henholdsvis algebraiske lover, symbolforståelse, samt 

likninger og algebraiske uttrykk på de ulike oppgavene. For enkelte korrelasjoner er ikke 

korrelasjonskoeffisienten definert. Dette gjelder dersom en av variablene kun inneholder én 

verdi og dermed ikke varierer, noe som fører til at det ikke er noe samvariasjon å måle (Ary et 

al., 2010).  
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 Riktig svar  4.5.1

Som tabell 7 viser, er det klare forskjeller i samvariasjonen mellom riktige svar på de ulike 

oppgavene. Størst korrelasjonskoeffisient finner vi for oppgave 6 korrelert med oppgave 7, 

med r= 0,35. Dette tyder på at det er en reell sammenheng mellom elevbesvarelser med riktig 

svar på oppgave 6 og riktig svar på oppgave 7. Videre ser vi at det er samsvar mellom 

oppgavene som har til hensikt å undersøke elevenes forståelse av variabler (oppgave 1c og 4) 

med r= 0,26. Denne korrelasjonen er signifikant, hvilket innebærer at samvariasjonen ikke er 

et resultat av tilfeldigheter (Ary et al., 2010; Cohen et al., 2011). Det er også interessant å se 

at det er manglende korrelasjon mellom riktig svar på oppgave 1c og 4 med riktig svar på de 

transformative oppgavene, med unntak av korrelasjonen mellom oppgave 4 og 8 med r= 0,18. 

Denne manglende samvariasjonen vil drøftes i kapittel 5.5. For de algebraiske uttrykkene 

(oppgave 3, 5, 6 og 8), ser vi at alle korrelasjonene er signifikante. Dette kan tyde på at det er 

en sammenheng mellom oppgavene hvor elevene skal skrive et algebraisk uttrykk på enklest 

mulig måte. Ingen av de negative korrelasjonene i tabellen er signifikante, noe som betyr at 

dersom en elev har svart riktig på en oppgave, er det ingen klar sammenheng med galt svar på 

en annen oppgave.  

Tabell 7: Korrelasjon riktig svar 

Oppgave 1a 1b 1c 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

1a 1 
           

1b -0,06 1 
          

1c 0,07 -0,03 1          
2a 0,01 0,12 -0,05 1 

        
2b 0,09 0,16* -0,09 0,06 1 

       
3 0,02 0,20* -0,05 0,10 0,24* 1 

      
4 -0,08 0,08 0,26* -0,01 0,06 0,05 1 

     
5 0,04 0,10 0,05 0,01 0,12 0,16* -0,05 1 

    
6 0,06 0,13* 0,03 -0,06 0,24* 0,27* 0,12 0,24* 1 

   
7 0,05 0,20* 0,05 0,07 0,21* 0,21* 0,11 0,20* 0,35* 1 

  
8 0,08 0,02 -0,01 -0,04 0,07 0,24* 0,18* 0,25* 0,18* 0,25* 1 

 
9 0,07 -0,08 -0,02 0,02 0,05 -0,03 0,08 0,12 -0,04 0,11 0,26* 1 

*Korrelasjonen er signifikant for ρ < 0,05.  
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 Kode 2- Algebraiske lover 4.5.2

Tabell 8 viser at det er en signifikant korrelasjon for feil kategorisert innenfor algebraiske 

lover i flere av oppgavene i studien. Størst samvariasjon finner vi mellom oppgave 2b og 3, 

samt oppgave 8 og 9. Pearsons r lik henholdsvis 0,16 og 0,23 indikerer at det er en 

sammenheng mellom misoppfatninger som omhandler algebraiske lover på disse oppgavene. 

Videre ser vi at mange av de utregnede korrelasjonskoeffisientene i tabell 8 er nær 0, hvilket 

betyr at det ikke eksisterer noen lineær sammenheng mellom feil knyttet til algebraiske lover 

for disse oppgavene (Ary et al., 2010).  

Tabell 8: Korrelasjon kode 2- algebraiske lover 

*Korrelasjonen er signifikant for ρ < 0,05 

Ikke def. = ikke definert korrelasjon 

 

 

 

 

 

Oppgave 
1a 1b 1c 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

1a 
ikke 
def.                       

1b 
ikke 
def. 1                     

1c 
ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def.                   

2a 
ikke 
def. 0,05 

ikke 
def. 1                 

2b 
ikke 
def. 0,08 

ikke 
def. 0,05 1               

3 
ikke 
def. 0,11 

ikke 
def. -0,02 0,16* 1             

4 
ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def.           

5 
ikke 
def. 0,15* 

ikke 
def. -0,05 0,06 0,12 

ikke 
def. 1         

6 
ikke 
def. 0,03 

ikke 
def. -0,11 0,11 0,14* 

ikke 
def. 0,10 1       

7 
ikke 
def. 0,08 

ikke 
def. 0,06 0,03 0,11 

ikke 
def. 0,15* 0,14* 1     

8 
ikke 
def. -0,03 

ikke 
def. 0,01 0,04 0,15* 

ikke 
def. 0,01 0,06 0,14* 1   

9 
ikke 
def. 0,02 

ikke 
def. 0,04 -0,02 -0,03 

ikke 
def. 0,07 -0,07 0,03 0,23* 1 
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 Kode 3- Symbolforståelse  4.5.3

For elevbesvarelser som inneholder misoppfatninger knyttet til symbolforståelse, ser vi blant 

annet en sammenheng mellom oppgave 1b og 8 med r= 0,17. Motsatt ser vi at oppgave 1a er 

negativ signifikant korrelert med oppgave 4, samt oppgave 1c og 3, med r= -0,17. Dette kan 

tyde på at det er en sammenheng mellom misoppfatninger som omhandler symbolforståelse 

på oppgave 1a, samt riktig eller galt svar på oppgave 4, da oppgaven kun hadde til hensikt å 

undersøke elevenes forståelse av variabler. Det er overraskende at det ikke er en signifikant 

sammenheng mellom elevbesvarelser som viser feil kategorisert innenfor symbolforståelse på 

oppgave 1c og 4. Et annet interessant resultat er manglende korrelasjon mellom oppgave 1c 

eller 4 og de transformative algebraiske oppgavene. Dette vil diskuteres nærmere i kapittel 

5.4.3. I tabell 9 ser vi også at flere korrelasjoner er lik 0. Dette betyr at misoppfatninger 

knyttet til symbolforståelse på de ulike oppgavene er uavhengig av hverandre (Ary et al., 

2010).   

Tabell 9: Korrelasjon kode 3- symbolforståelse 

Oppgave 
1a 1b 1c 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

1a 
1 

           
1b 

0,01 1 
          

1c 
-0,13* 0.00 1 

         
2a 

ikke 
def.  

ikke 
def.  

ikke 
def.  

ikke 
def.    

  
         

 
2b 

ikke 
def.  

ikke 
def.  

ikke 
def.  

ikke 
def.  

ikke 
def.    

 
          

3 
0,03 0,12 -0,17* 

ikke 
def.  

ikke 
def.  1 

      
4 

-0,17* 0,10 0,12 
ikke 
def.  

ikke 
def.  -0,04 1 

     
5 

-0,02 0,03 -0,04 
ikke 
def.  

ikke 
def.  -0,03 -0,04 1 

    
6 

0,02 0,00 0,05 
ikke 
def.  

ikke 
def.  -0,04 0,03 -0,04 1 

   
7 

0,09 0,07 0,00 
ikke 
def.  

ikke 
def.  -0,04 0,09 0,08 0,05 1 

  
8 

0,08 0,17* -0,06 
ikke 
def.  

ikke 
def.  -0,04 0,06 -0,04 0,13* 0,03 1 

 
9 

0,05 0,04 0,08 
ikke 
def.  

ikke 
def. -0,03 0,04 0,13* -0,03 -0,04 0,07 1 

*Korrelasjonen er signifikant for ρ < 0,05 

Ikke def. = ikke definert korrelasjon 
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 Kode 4- Likninger og algebraiske uttrykk 4.5.4

Av tabell 10 ser vi at få korrelasjoner er definerte, samt signifikante når det gjelder feil knyttet 

til kategorien likninger og algebraiske uttrykk. Dette har sammenheng med at kode 4 har 

lavere forekomst sammenlignet med kode 2 og 3. Størst korrelasjonskoeffisient finner vi 

mellom oppgave 5 og 7, med r= 0,20. Dette kan tyde på at det er en sammenheng mellom feil 

kategorisert innenfor likninger og algebraiske uttrykk for disse oppgavene.  

Tabell 10: Korrelasjon kode 4- likninger og algebraiske uttrykk 

Oppgave 
1a 1b 1c 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

1a 
ikke 
def. 

           
1b 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

 
      

 
          

1c 
ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

         
2a 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. 1 

  
  

     
2b 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. -0,03 1 

 
. 

     
3 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. -0,05 -0,06 1 

      
4 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

ikke 
def. 

     
5 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. -0,03 0,11 -0,07 

ikke 
def. 1   

   
6 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. -0,01 -0,01 -0,02 

ikke 
def. -0,01 1 

   
7 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. -0,06 0,15* 0,01 

ikke 
def. 0,20* 0,16* 1 

  
8 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. -0,02 -0,02 0,15* 

ikke 
def. 0,16* -0,01 0,14* 1 

 
9 

ikke 
def. 

ikke 
def.  

ikke 
def. 0,02 0,13* 0,03 

ikke 
def. 0,05 -0,03 0,14* 0,04 1 

*Korrelasjonen er signifikant for ρ < 0,05 

Ikke def. = ikke definert korrelasjon 

 Indre konsistens  4.6

For å styrke reliabiliteten i studien, har det blitt utført beregninger for å undersøke om 

oppgavene måler det samme. Jeg har brukt Cronbachs Alpha som et mål på studiens indre 

konsistens. Beregning av Cronbachs Alpha for oppgavene viser at det er en uakseptabel 

sammenheng mellom oppgavene, med α lik 0,54 (Cohen et al., 2011). Oppgavene som er 

inkludert i studien har forskjellige formål. De undersøker elevenes forståelse av likninger og 

algebraiske uttrykk, samt symboler. Felles for de alle er at de har til hensikt å avdekke ulike 
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misoppfatninger. Suksess innenfor en type oppgave gir ikke nødvendigvis suksess innenfor en 

annen type oppgave. Resultatene fra korrelasjonsanalysen viser at mange av oppgavene ikke 

har en signifikant sammenheng når det gjelder riktig svar, hvilket kan forklare den lave 

verdien av Cronbachs Alpha.  

For at Cronbachs Alpha skulle hatt en høyere verdi, måtte samsvaret mellom oppgavene blitt 

bedre. Et mulig tiltak kan være å tilpasse samtlige oppgaver til ett vanskelighetsnivå. Den 

diagnostiske prøven som er benyttet i studien har varierende vanskelighetsgrad, som 

naturligvis påvirker elevens grad av mestring.  En annen mulighet er å lage ulike diagnostiske 

prøver, én for hver spesifikk misoppfatning. Dette ville imidlertid ikke gitt meg innsikt i ulike 

misoppfatninger som opptrer hos elever i 1T i arbeidet med transformativ algebra.  

 Kodesamsvar  4.7

For å vurdere reliabiliteten i kodingen har mine veiledere, som er kjent med rammeverket, 

kodet omtrent 10 % av datamaterialet. Jeg har brukt Fleiss kappa som mål på 

interkoderreliabiliteten. Dette er begrunnet i metodekapittelet (se kap. 3.8.2). Tabell 11 viser 

samsvaret mellom koderne for hver hovedkategori i rammeverket.  

Tabell 11: Mål for samsvar i koding 

Kode Fleiss kappa, 𝜅 
1 0,97 
2 0,82 
3 0,86 
4 0,60 
5 0,69 
6 0,71 
9 0,96 

 

Beregningen av kodesamsvaret viser at Fleiss kappa varierer mellom 0,60 og 0,97. Dette betyr 

at de andre koderne og jeg har hatt stor grad av enighet i hvordan vi tolker og bruker 

rammeverket i møtet med datamaterialet. Høyest kappaverdi finner vi for riktig svar (kode 1) 

og blankt svar (kode 9), med kappaverdier på henholdsvis 0,97 og 0,96. Dette indikerer et 

tilnærmet perfekt samsvar. Samsvaret for galt svar knyttet til algebraiske lover (kode 2) og 

symbolforståelse (kode 3) vil også være svært godt, ifølge Landis og Koch (1977). Feil 

kategorisert innenfor likninger og algebraiske uttrykk, kode 4, har lavest samsvar med  𝜅= 0,60, som indikerer at samsvaret mellom koderne er moderat (Landis & Koch, 1977).   
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Ved å studere og sammenlikne kodeskjemaene våre, har jeg forsøkt å analysere resultatene fra 

kodingen for å finne ut hva disse uenighetene kan skyldes. Mest overraskende var det at 

kodesamsvaret ikke var perfekt med 𝜅= 1 for kode 1 og 9, da beskrivelsene av disse 

kategoriene er enkle å tolke. Uenighet for kode 1 kan komme av at noen elever løste enkelte 

oppgaver på to forskjellige måter, og dermed var det opp til koderne å tolke besvarelsen. Etter 

å ha diskutert med de andre koderne, ser jeg at uenighetene for kode 9 skyldes konsekvente 

tolkningsforskjeller. Rammeverket som er benyttet i studien er inspirert av kodesystemet til 

TIMSS 1995 av Lie et al. (1996) og doktoravhandlingen til Naalsund (2012). De andre 

koderne, som er godt kjent med rammeverket til TIMSS, gir kun helt blanke besvarelser kode 

9. Selv har jeg kodet besvarelsene som blanke dersom eleven har skrevet opp oppgaven på 

nytt, i tillegg til helt blanke besvarelser. Denne tolkningsforskjellen kan forklares ved at vi 

ikke hadde diskutert dette punktet godt nok på forhånd.  

Fleiss kappa viser at koderne er mest uenig for kode 4 med 𝜅=0,60. Uenighetene kommer 

spesielt til uttrykk i oppgave 5. Nedenfor følger et eksempel hvor koderne har vært uenig. 

 

Figur 12: Eksempel på elevbesvarelse med uenighet mellom koderne. 

I eksempelbesvarelsen vist i figur 12 har koderne vært uenige om bruk av kode 2 eller 4. Én 

av koderne har konsekvent kodet slike besvarelser 410- konverterer algebraiske uttrykk til 

likning, mens jeg og en annen koder har kodet besvarelsen 221- fellesnevner. Eleven har ikke 

satt uttrykket lik 0 og funnet en verdi av den ukjente, som styrker argumentet for at eleven har 

en misoppfatning knyttet til fellesnevner. På en annen side har eleven multiplisert med 

fellesnevner for deretter å fjerne nevneren i uttrykket, hvilket er et kjennetegn ved prosessen 

for å løse likninger. Det at variasjonen i tolkning ikke ser ut til kun å være tilfeldig, gir meg 

grunn til å anta at min tolkning har vært konsekvent gjennom kodingen av alle 

elevbesvarelsene. 
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5 Diskusjon 

I dette kapittelet diskuteres hovedfunnene fra studiens resultater i lys av tidligere forskning og 

teori. Først følger en diskusjon av de mest utbredte og interessante misoppfatningene 

kategorisert innenfor algebraiske lover, symbolforståelse, samt likninger og algebraiske 

uttrykk, med utgangspunkt i eksempelbesvarelser. Deretter diskuteres sammenhengen mellom 

misoppfatningene, før ulike aspekter ved transformativ algebra blir diskutert.  

 Algebraiske lover 5.1

Studiens resultater viser at misoppfatninger knyttet til algebraiske lover er mest utbredt hos 

informantene. En del av disse misoppfatningene kan muligens forklares ved at elevene 

mangler kunnskap og forståelse for aritmetiske notasjoner og konvensjoner, og da vil dette 

samsvare med tidligere forskning utført av Booth (1988) og Naalsund (2012). På samme tid 

inngår algebraiske lover i de aller fleste oppgavene som er inkludert i studien, og det er derfor 

naturlig at forekomsten av slike feil blir høy. I det følgende diskuteres eksempler på typiske 

elevsvar som kan vise misoppfatninger knyttet til underkategoriene av algebraiske lover: 

regneoperasjoner, faktorisering og brøk.  

 Regneoperasjoner  5.1.1

Feil som omhandler regneoperasjoner utgjør 40 % av besvarelsene som er kodet galt svar 

algebraiske lover. Regneoperasjoner inkluderer feil knyttet til addisjon og subtraksjon, 

multiplikasjon og divisjon, i tillegg til fortegnsfeil, prioritering mellom regnearter og 

parenteser. Det er de sistnevnte jeg velger å diskutere gjennom eksempelbesvarelser.   

Resultatene viser at 9 % av oppgavesvarene i studien inneholder fortegnsfeil. Dette støtter Lee 

og Wheelers (1989) påstand om at mange elever har misoppfatninger knyttet til beregninger 

med negative tall, samt operasjoner med minustegnet. Analysen viste at de fleste av disse 

feilene har oppstått i oppgaver som inkluderer en negativ brøk (se kap. 4.2). Når elevene 

utvidet til fellesnevner, endret de ikke fortegnet for begge leddene i telleren, slik figur 13 

viser. Dette samsvarer med forskningen til Ayres (2001), som viser at elevene har 

vanskeligheter med å kombinere tegnene for addisjon og subtraksjon. En mulig grunn til dette 

kan være at eleven tror at minustegnet tilhører , som videre fører til at det blir ekskludert i 
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utregningen. Andre muligheter er at eleven ikke er klar over at multiplikasjon av to negative 

tall gir et positivt produkt, eller at eleven har begrenset forståelse av den distributive lov, som 

diskuteres i det følgende. Samtidig er det viktig å påpeke at det er fort gjort å gjøre 

fortegnsfeil selv om man ikke har en misoppfatning, og det er derfor viktig at dette sees i 

sammenheng med fortegnsfeil i de andre oppgavene. Dette gjelder mange av feilene som 

tilhører algebraiske lover, og vil drøftes i sammen med korrelasjonsresultatene i kapittel 

5.4.2.  

 

Figur 13: Eksempelbesvarelse fortegn 

Kieran (1979) hevder at konvensjonen om prioritering mellom regneartene er en kilde til 

forvirring i algebra for elever i alle aldre. Resultatene kan tyde på at dette også er tilfelle for 

13 av elevene i studien, slik figur 14 illustrerer. I besvarelsen har eleven løst oppgaven direkte 

fra venstre mot høyre, uten å ta hensyn til prioriteringen av regneoperasjoner. Dette kan være 

et tegn på at eleven ikke er klar over at multiplikasjon er prioritert foran addisjon i 

sammensatte uttrykk. Som nevnt i teorien, hevder Bell (1995) at en vanlig misoppfatning er 

«drop sign while operating». Analysen av elevbesvarelsene viste derimot at ingen av 

informantene i studien gjorde denne feilen. Dette kan tyde på at elevene er klar over 

prioriteringen mellom regneoperasjonene.  

 

Figur 14: Eksempelbesvarelse prioritering av regneoperasjoner 
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I likhet med forskningen til Naalsund (2012), finnes det i studien eksempler på 

elevbesvarelser som kan tenkes å ha begrenset forståelse av den distributive lov. Et slikt 

eksempel ser vi i figur 15, hvor eleven kun har mulitiplisert første ledd i parentesen med felles 

faktor. Analysen viste også at flere elever ignorerte parentesen og erstattet den med et 

addisjonstegn. En mulig grunn til dette finner vi hos Welder (2012), som poengterer at eleven 

ikke er klar over at parentesen kan være en multiplikativ operator. Kieran (1979) og Booth 

(1984) hevder dette kan ha sammenheng med prioriteringen mellom regneartene, hvor 

elevene overser parentesene fordi de tror at operasjonene skal utføres fra venstre mot høyre, 

uavhengig av operasjonssymbolene.  

 

Figur 15: Eksempelbesvarelse distributiv lov 

 Faktorisering 5.1.2

Studiens resultater viser at 17 % av besvarelsene som er kodet galt svar algebraiske lover 

omhandler faktorisering av andregradsuttrykk. Ved å studere koderesultatene i kapittel 4.2, 

ser vi at en høy andel av disse feilene forekommer i oppgave 3, hvor 65 % av besvarelsene er 

gitt kode 210- faktorisering av andregradsuttrykk. Analysen viste at − −  var det dominerede svaret for denne oppgaven. Dette svaret er ikke 

matematisk galt, men elevene har ikke faktorisert uttrykket så mye som mulig, som var 

oppgavens instruksjon. I etterkant ser jeg at det hadde vært bedre med en oppgave hvor det 

ikke var mulig å faktorisere ut en felles faktor for alle leddene. Dette kunne ha ført til at flere 

elever hadde forstått at de måtte faktorisere uttrykket ved hjelp av nullpunktsmetoden. På 

samme tid kan resultatene gi en indikasjon på at elevene ikke er klar over hvordan man kan 

faktorisere et generelt andregradsuttrykk. Dette kan komme av at mange elever har 

utfordringer med å se den omvendte bruken av parenteser (Kieran, 1979). 
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I studien finnes det flere eksempler på elevbesvarelser som kan tyde på at elevene har 

vanskeligheter med å forstå faktoriseringsbegrepet, som ifølge Yahya og Shahrill (2015) er 

krevende. I figur 16 ser vi at uttrykket har blitt forkortet ved faktoren 2. Dette kan tyde på at 

eleven har innsikt i at  er en felles faktor, men mangler forståelse for sammenhengen mellom 

et opprinnelig og faktorisert uttrykk, slik Kieran (1979) påpeker er en utfordring. Når eleven 

forkorter uttrykket, gjøres en overgeneralisering. Naalsund (2012) hevder dette kan ha 

bakgrunn i ekvivalente likninger, som beskrevet i kapittel 2.4.2.  

 

Figur 16: Eksempelbesvarelse faktoriseringsbegrepet  

Å finne riktig multiplikasjonsfaktor kan være utfordrende for mange elever (Yahya & 

Shahrill, 2015). Analysen av elevbesvarelsene viste at dette også er tilfelle for noen av 

elevene i studien, slik figur 17 illustrerer. I besvarelsen har eleven satt  som en felles 

multiplikasjonsfaktor utenfor parentesen, til tross for at alle leddene i andregradsuttrykket 

ikke inneholder variabelen. Yahya og Shahrill (2015) hevder at dette kan ha sammenheng 

med begrenset variabelforståelse.  

 

Figur 17: Eksempelbesvarelse multiplikasjonsfaktor 
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 Brøk 5.1.3

Resultatene viser at misoppfatninger relatert til brøkregning er utbredt blant elevene i studien, 

noe som kan tyde på at emnet er vanskelig. Misoppfatninger knyttet til regning med 

fellesnevner hadde høyest forekomst innenfor algebraiske lover med 26 % oppslutning. Dette 

samsvarer med funnene til Brown og Quinn (2006) som er beskrevet i kapittel 2.4.2. Ved å 

studere koderesultatene presentert i kapittel 4.2, ser vi at feil knyttet til fellesnevner både 

kommer til uttrykk i likninger og algebraiske uttrykk. Størst frekvens finner vi i oppgave 8, 

hvor 38% av besvarelsene innholder feil knyttet til fellesnevner. I figur 20 ser vi eksempel på 

en slik besvarelse. I besvarelsen har eleven funnet fellesnevner ved å addere de ulike 

nevnerne. Deretter har eleven utvidet brøken ved å addere telleren med leddene i 

fellesnevneren som ikke inngår i den opprinnelige nevneren. Brown og Quinn (2006) hevder 

at dette er en vanlig misoppfatning som må sees i sammenheng med manglende 

begrepsforståelse. Som beskrevet i teorien (kap. 2.4.2), kan en brøk forstås på ulike måter 

(Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). Dette kan vanskeliggjøre utviklingen av en 

konseptuell forståelse for begrepet, da elevene kan bli usikre på hvilken tilnærming de skal 

anvende. Misoppfatningen beskrevet ovenfor kan også forklares ved mangel på rutine (Brown 

& Quinn, 2006). Gjennom mengdetrening kan man både styrke elevenes 

prosedyreferdigheter, samt konseptuelle forståelse for begrepet.  

 

Figur 18: Eksempelbesvarelse fellesnevner 1 

En annen strategi for å finne fellesnevner er å multiplisere alle nevnerne (Brown & Quinn, 

2006), som vist i figur 19. Dette medfører at eleven får et så komplisert uttrykk at han eller 

hun ikke evner å fullføre regneprosessen, til tross for at eleven forstår at  er felles i alle ledd.  
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Figur 19: Eksempelbesvarelse fellesnevner 2 

En feil som viste seg å være utbredt i studien var at elevene fjernet fellesnevneren i 

sammensatte uttrykk, etter å ha funnet riktig fellesnevner og utvidet brøken korrekt. Figur 20 

illustrer dette. Denne misoppfatningen kan ha sammenheng med fremgangsmåten for å løse 

likninger, hvor man kan forkorte nevneren ved å multiplisere alle ledd med fellesnevneren. 

Denne misoppfatningen kan forklares ved at elevene ikke har innarbeidet gode nok rutiner, 

eller forståelse for algoritmene (Brown & Quinn, 2006; Isiksal & Cakiroglu, 2011).   

 

Figur 20: Eksempelbesvarelse fellesnevner 3 

Kansellering av variabler er en kjent misoppfatning hos elever i arbeidet med brøk (Brekke et 

al., 2000; Hall, 2002; Lee & Wheeler, 1989). I denne studien finnes det flere eksempler på 

delvis kansellering, slik figur 21 illustrerer. Eleven som har utført beregningen har forstått at 

man må faktorisere hvert enkelt ledd. Videre har han eller hun ikke forstått at man så må sette 

en felles multiplikasjonsfaktor utenfor en parentes, før man kan forkorte uttrykket. Det eleven 

derimot har gjort, er å kansellere like faktorer i teller og nevner. Denne misoppfatningen kan 

ha sammenheng med begrenset forståelse av faktoriseringsbegrepet, da besvarelsen antyder at 

eleven ikke har forstått at kun felles faktorer kan bli kansellert. Dette gjør at eleven ikke ser 
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nødvendigheten av å faktorisere uttrykket, da de samme variablene opptrer i teller og nevner 

(Espeland, 2017; Hall, 2002). Videre kan dette ha ført til at leddene i brøken blir behandlet 

separat, noe som også kan ha sammenheng med manglende innsikt i brøkbegrepet (Brown & 

Quinn, 2006). 

 

Figur 21: Eksempelbesvarelse forkorting 

Ikke alle forkortingsfeil på oppgave 6 ble utført på tilsvarende måte som vist i figur 21. Noen 

besvarelser har først faktorisert telleren ved hjelp av andre kvadratsetning, før uttrykket 

deretter har blitt forkortet feil ved å kansellere felles variabler i teller og nevner separat. Dette 

kan ha sammenheng med at elevene har kjennskap til at kvadratsetningene ofte benyttes for å 

forenkle sammensatte algebraiske uttrykk, og er dermed en innlært prosedyre (Hall, 2002). 

Dette kan gi en indikasjon på at fokuset i stor grad sentreres rundt innlæring av prosedyrer 

fremfor å forstå dem. Dette vil diskuteres nærmere i kapittel 5.6.  

 Symbolforståelse  5.2

Resultatene fra studien viser at det eksisterer misoppfatninger kategorisert innenfor 

symbolforståelse. Misoppfatningene kommer til uttrykk i oppgavene som hadde til hensikt å 

avdekke slike misoppfatninger, i tillegg til likninger og algebraiske uttrykk. Nedenfor gis en 

diskusjon av noen elevbesvarelser, hvor elevenes feil kan tyde på at de har misoppfatninger 

knyttet til forståelse av variabler og operasjonssymboler. 
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 Variabelforståelse  5.2.1

Oppgave 1 og 4 ble inkludert i studien for å avdekke misoppfatninger knyttet til variabler. 

Koderesultatene fra oppgave 1a viser, i likhet med forskningen til Brekke et al. (2000), at det 

er betydelig flere elever som mener at utsagnet aldri kan være sant sammenlignet med antallet 

elever som hevder at utsagnet alltid er sant. Den vanligste forklaringen til disse elevene går ut 

på at forskjellige bokstaver må representere ulike verdier. Svar som «m og p er aldri like i 

samme oppgave», «l+m+n=l+p+n kan ikke være sant fordi m og p står for forskjellige tall», 

og «m og p er forskjellige uansett» er typiske dersom elevene har krysset av for svaralternativ 

nummer 2. Dette viser at mange av elevene i denne undersøkelsen ikke har forstått at 

forskjellige bokstaver i samme uttrykk kan representere samme verdi, slik Welder (2012) og 

Brekke et al. (2000) hevder er en stor utfordring. En mulig grunn til dette kan være at 

bokstaver har ulike funksjoner og tilnærminger i matematikk. De kan være variabler, objekter 

eller representere en spesifikk størrelse (Küchemann, 1981). At en bokstav kan ha så mange 

funksjoner, er ifølge Kieran (1989) og Naalsund (2012) et problem, da elevene blir usikre på 

hvilken tilnærming de skal anvende. På samme tid underbygger resultatene Kierans (2007) 

påstand om at elevene har vanskelig for å forstå at variablene er generaliserte tall.  

Koderesultatene viser at 81 % av informantene gjør feil knyttet til symbolforståelse på 

oppgave 1c, sammenlignet med 53 % på oppgave 4. At disse prosentene er så høye, er i seg 

selv noe som kan betraktes som et hovedfunn i denne oppgaven. Typiske feilsvar for 

oppgavene var = 𝐽 slik figur 22 viser, og = 𝐶 + 𝐻 som illustrert i figur 23. Dette 

gir grunnlag for å tro at mange elever har utfordringer med å forstå variabelbegrepet.  

Kode 301- Variablene representerer objekter/enheter inkluderer feilsvarene 𝐶 = 𝐻 og = 𝐽. Elever som avgir slike svar kan tro at én jakke tilsvarer to luer. Dette kan tyde på at 

man tenker at hver av variablene variablene  og 𝐽 representerer et objekt eller en enhet, som 

ifølge Küchemann (1981) en vanlig tolkning av bokstaver i matematikken.  

 

Figur 22: Eksempelbesvarelse variablene representerer objekter/enheter 
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Svar som = 𝐶 + 𝐻 eller 𝐴 = + 𝐽 har blitt gitt koden additiv objekttenkning 

(kode 302). Disse feilsvarene kan tyde på at elevene ser bokstavene som forkortelser for 

enheter (Booth et al., 2017), og av den grunn blir ikke antallet tatt i betraktning. Küchemann 

(1981) påpeker en annen mulig forklaring, hvor elevene tror at variablene representerer en 

spesifikk størrelse. Dette gjør at de finner det naturlig å sette opp et uttrykk som beskriver 

hvor mange hamburgere og hvor mange cola det er i én meny. Sistnevnte kan også forklares 

ved at elevene oversetter oppgaveteksten direkte, slik Clement et al. (1981) hevder er en 

vanlig misoppfatning.  

 

Figur 23: Eksempelbesvarelse additiv objekttenkning 

 Operasjonssymboler 5.2.2

Mange elever har misoppfatninger knyttet til de operasjonelle symbolene i algebra (Lannin et 

al., 2008). Elevbesvarelsen vist i figur 24 kan være eksempel på en slik misoppfatning. I 

besvarelsen ser vi at eleven endrer nevnerne. En årsak til dette kan være at eleven tror 

operasjonssymbolene innebærer det å utføre en operasjon (Welder, 2012), og av den grunn 

velger å fullføre regneprosessen ved å addere leddene i nevnerne. Dette kan tyde på at eleven 

ikke har forståelse for at variabelen kan representere en spesifisert ukjent verdi. En annen 

mulighet kan være at tegnet for addisjon og subtraksjon blir endret til multiplikasjon. Dette 

kan komme av skrivefeil, eller at eleven bevisst multipliserer slik at utregningen blir enklere. 

 

Figur 24: Eksempelbesvarelse endring av operasjonssymboler 
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 Algebraiske uttrykk og likninger  5.3

De regnetekniske prosessene er sentrale under løsningen av likninger, samt omformingen av 

algebraiske uttrykk (Kieran, 2007). Resultatene viser at oppgavesettet gir innsikt i 

misoppfatninger som omhandler elevenes løsningsmetode, inkludert deres forståelse av 

likhetstegnet.  

 Konvertere likning til algebraiske uttrykk 5.3.1

I studien finnes flere eksempler på besvarelser hvor eleven omformer en likning til et 

algebraisk uttrykk, og dermed ikke finner en verdi av den ukjente. Elevbesvarelsen i figur 25 

illustrerer dette. I besvarelsen ser det ut til at eleven har brukt «flytte-bytte». En mulighet kan 

være at eleven har automatisert denne prosessen, og kanskje ikke har forståelse for at man 

utfører samme transformasjon på begge sider av likhetstegnet (Kieran, 1989). Dette kan 

videre føre til at eleven ikke er klar over at relasjonen mellom uttrykkene på høyre og venstre 

side må være bevart, og av den grunn ikke setter utrykket lik 0. Samtidig ser det ut til at 

eleven har brukt likhetstegnet som et symbol på matematisk ekvivalens mellom hver linje, 

som gir grunn til å tro at vedkommende har en relasjonell forståelse av likhetstegnet. En 

mulig forklaring kan derfor være at eleven har glemt å sette uttrykket lik 0, for deretter å finne 

verdien til . 

 

Figur 25: Eksempelbesvarelse konvertere likning til algebraisk uttrykk 
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 Konvertere algebraiske uttrykk til likning 5.3.2

En liten andel av elevene i undersøkelsen ser ut til å gjøre algebraiske uttrykk om til likninger, 

som vist i figur 26. Dette samsvarer med forskningen til Naalsund (2012), som hevder en 

mulig forklaring kan være at elevene kun har operasjonell forståelse av likhetstegnet. Ved å 

omforme uttrykket til en likning, har elevene mulighet til å bruke sin operasjonelle forståelse 

av likhetstegnet til å finne en verdi av den ukjente. Resultatene presentert i kapittel 4.2 viser at 

nærmest samtlige av besvarelsene som er gitt kode 410- konvertere algebraiske uttrykk til 

likning forekommer i oppgave 5. I denne oppgaven står det regn ut istedenfor skriv så enkelt 

som mulig. Dette kan ha ført til at elevene har tolket oppgaven i retning av at de skal finne en 

verdi av den ukjente, og dermed komme frem til et tallfestet svar.  

Det er ikke kun for oppgave 5 at elevene finner en verdi av den ukjente. For oppgave 3 som 

omhandler faktorisering, viser resultatene at 7 % angir løsningen = , = − . Disse 

elevene kan ha glemt at de startet med et uttrykk, som igjen kan føre til at de sier seg fornøyde 

når de har løst andregradslikningen. En annen mulighet er at elevene fra aritmetikk er vant til 

at svaret på en oppgave skal være et tall (Booth, 1988; Kieran, 1989). Sammen med stort 

fokus på likninger, kan dette ha bidratt til at de fant en verdi av den ukjente. Det er også mulig 

at elevene har misforstått faktoriseringsbegrepet og prosedyren det medfølger, som diskutert i 

kapittel 5.1.2. Det var også noen besvarelser hvor elevene gjorde feil knyttet til abc-formelen. 

Dette resulterte i at formelen ikke ga noen løsninger, som videre førte til at regneprosessen 

ikke ble fullført. Det er umulig å si om disse elevene har forståelse for faktoriseringsbegrepet, 

eller om de ville stoppet opp og vært fornøyde med å finne to verdier av .  

 

Figur 26: Eksempelbesvarelse konvertere algebraisk uttrykk til likning 
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 Diskusjon av korrelasjonsresultatene 5.4

I det følgende drøftes sammenhengen mellom riktig svar, samt hovedkategoriene på de ulike 

oppgavene.  

 Riktig svar på de ulike oppgavene  5.4.1

Som kommentert i kapittel 4.4.1, er det en signifikant korrelasjon for riktig svar på alle de 

sammensatte algebraiske utrykkene i den diagnostiske prøven. Dette kan tyde på at dersom en 

elev først har innsikt i hvilke algebraiske verktøy og fremgangsmåter som er gjeldende for å 

forenkle et sammensatt uttrykk, mestrer en lettere samtlige av disse oppgavene. Resultatene 

fra korrelasjonsanalysen viser at r varierer fra 0,16 til 0,27, som ifølge Cohen et al. (2011) er 

en svak sammenheng. At sammenhengen ikke er sterkere, kan forklares ved at de algebraiske 

uttrykkene som er inkludert i studien tester for ulike misoppfatninger, både når det gjelder 

regneoperasjoner, symbolforståelse og fremgangsmåte. Ved å studere korrelasjonene for 

riktig svar på de forskjellige oppgavene, ser vi blant annet at oppgave 6 er signifikant 

korrelert med oppgave 7 med r= 0,35. Disse oppgavene hadde til hensikt å avdekke ulike 

misoppfatninger (se kap. 3.3.6 og 3.3.7), noe som gjør det overraskende at det finnes en 

signifikant korrelasjon. En årsak til dette kan være at oppgavene er på et høyt 

vanskelighetsnivå, da begge er sammensatte og komplekse. Dersom en elev har høy 

algebraisk kompetanse, er det grunn til å tro at eleven har bedre forutsetninger for å klare 

begge disse oppgavene. Det er også en signifikant korrelasjon for riktig svar på oppgave 1c 

med riktig svar på oppgave 4. Begge disse oppgavene var laget for å undersøke elevenes 

forståelse for variabelbegrepet. Dersom elevene har forståelse for at variabler er generaliserte 

tall og evner å sette opp en matematisk sammenheng, vil dette være tilfelle i begge 

oppgavene.  

 Algebraiske lover  5.4.2

Mange av feilene innenfor algebraiske lover kan forklares ved en mangel på konsentrasjon 

eller forhastet konklusjon. Samtidig viser studiens resultater at det er stor forekomst av disse 

feilene, som kan tyde på at det er misoppfatninger fremfor tilfeldige feil. Som nevnt i kapittel 

5.1.1, må vi derfor se på sammenhengen mellom de ulike feilene innenfor algebraiske lover.  
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Studiens resultater viser at flere av korrelasjonskoeffisientene for feil knyttet til algebraiske 

lover er signifikante (se kap. 4.5.2). Slike feil omhandler i hovedsak aritmetiske regneregler. 

Dette kan tyde på at kjennskap til arimetiske regneregler er en forutsetning for suksess i 

algebra, slik Booth (1984), Booth (1988) og Lee og Wheeler (1989) hevder. Sterkest 

korrelasjon finner vi mellom oppgave 2b og 3, samt mellom oppgave 8 og 9. Ved å studere 

koderesultatene presentert i kapittel 4.2, ser vi at feilene for oppgave 2b er 

multiplikasjon/divisjon og fellesnevner, mens feilene i oppgave 3 i hovedsak er knyttet til 

faktorisering av andregradsuttrykk. Denne samvariasjonen mellom ulike feil kan forklares 

ved at korrelasjonskoeffisienten har blitt beregnet innenfor hovedkategorien algebraiske 

lover, siden den omhandler ulike feil kategorisert innenfor regneoperasjoner, faktorisering og 

brøk. For oppgave 8 og 9 viser resultatene at sammenhengen er svak med r= 0,23 (Cohen et 

al., 2011). Begge disse oppgavene er sammensatte og komplekse, og forutsetter kjennskap til 

og forståelse for algebraiske lover. Oppgavene tester blant annet misoppfatninger knyttet til 

negative tall, faktorisering og fellesnevner. Dersom en elev har misoppfatninger til én eller 

flere av disse, kan dette avdekkes i begge oppgavene, som videre kan forklare den 

signifikante korrelasjonen. 

Av resultatene følger det også at en del av korrelasjonskoeffisientene for feil knyttet til 

algebraiske lover er nær 0. Dette kan tyde på at det ikke eksisterer en sammenheng mellom 

feilene i de ulike oppgavene. Det gir en indikasjon på at elevene kan mestre andre oppgaver i 

testen, selv om de har utført feil som har blitt kategorisert innenfor algebraiske lover. Dette 

kan forklares ved at oppgavesettet inneholder ulike typer oppgaver som har til hensikt å 

fremvise forskjellige misoppfatninger. Dersom en elev har en misoppfatning knyttet til 

eksempelvis fellesnevner, vil denne kun komme til uttrykk i oppgavene som inkluderer brøk. 

En annen mulighet er at feilene kan være tilfeldige. De er således ikke misoppfatninger, da 

feilene ikke er konsekvens av en bestemt tankegang (Brekke, 2002).  

 Symbolforståelse   5.4.3

Resultatene viser at det er sterkest positiv korrelasjon for feil knyttet til symbolforståelse 

mellom oppgave 1b og 8, samt negativ korrelasjon mellom oppgave 1a og 4 og mellom 

oppgave 1c og 3. Det er spesielt av interesse å diskutere korrelasjonsresultatene mellom 

oppgave 1 og 4, da disse oppgavene hadde til hensikt å undersøke elevenes forståelse for 

symboler.  
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Korrelasjonsresultatene viser at feil som omhandler symbolforståelse mellom oppgave 1c og 4 

ikke er signifikant korrelert. Det betyr at det ikke er noen gjennomgående tendens til at elever 

som gjør feil på oppgave 1c, også gjør feil på oppgave 4, da alle feilsvarene på disse 

oppgavene har blitt kategorisert innenfor symbolforståelse. Av resultatene følger det at kun 

8,5 % av elevene svarte riktig på oppgave 1c, sammenlignet med 38,1 % korrekte 

elevbesvarelser på oppgave 4. Som nevnt i resultatene er dette overraskende, da formålet i 

begge oppgavene var å sette opp en matematisk sammenheng ved bruk av variabler. En mulig 

grunnn til dette kan være at elevene har satt opp en matematisk sammenheng ved å oversette 

oppgaveteksten direkte (Clement et al., 1981). I oppgave 4 ble ordet «dobling» brukt. Dette 

kan ført til at elevene forstod at det er dobbelt så mye av det ene som det andre, som videre 

har gitt en indikasjon på at det er disse enhetene som skal inngå i en matematisk 

sammenheng. En annen faktor som kan være av betydning er at en tredje ukjent, «meny», er 

inkludert i oppgave 1c. Dette kan ha ført til at elevene i større grad har en additiv 

objekttenkning, da de kan ha tenkt at alle enhetene skal inngå i formelen.  

Av resultatene ser vi også at vi har negativ signifikant korrelasjon mellom feil knyttet til 

symbolforståelse på oppgave 1a og 4. Det betyr at dersom en elev har gjort feil knyttet til 

symbolforståelse på én av oppgavene, vil dette ikke være tilfelle for den andre oppgaven. For 

å få innsikt i mulige årsaker som kan forklare denne negative samvariasjonen, har jeg studert 

koderesultatene (kap. 4.2). Av dette følger det at feilene som omhandler symbolforståelse i 

oppgave 1a, har bakgrunn i begrenset forståelse av variabler og operasjonssymboler. Elevene 

har ikke forstått at ulike bokstaver kan representere samme verdi, eller at likhetstegnet ikke 

automatisk medfører likhet mellom uttrykkene. Dersom sistnevnte er tilfelle, kan elevene 

likevel ha forståelse for at variabler er generaliserte tall, som medfører at de evner å sette opp 

en korrekt matematisk sammenheng i oppgave 1c. Dersom elevene derimot svarer korrekt på 

oppgave 1a, kan feil på oppgave 1c forklares ved at elevene tror at variablene representerer 

objekter, eller at oppgaven er ny for elevene. En annen mulighet er at oppgave 1a inneholdt 

svaralternativ. Det gir grunn til å tro at flere kunne ha gjettet på svar her, fremfor oppgave 1c. 

Ved å studere koderesultatene (kap. 4.2) ser vi derimot at dette ikke er tilfelle, da 

svarprosenten er tilnærmet lik i oppgavene.  

Når det gjelder den signifikante korrelasjonen mellom oppgave 1c og 3 for feil knyttet til 

symbolforståelse, vil en troverdig forklaring være at svært få elever mestret disse oppgavene 

(8,5 % og 15,7 %). Samtlige feilbesvarelser for oppgave 1c har blitt kodet galt svar 
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variabelforståelse, da oppgaven hadde til hensikt å undersøke elevenes forståelse av 

variabelbegrepet. Motsatt har omtrent samtlige av feilsvarene i oppgave 3 blitt gitt kode 210- 

faktorisering av andregradsuttrykk.  

 Likninger og algebraiske uttrykk  5.4.4

Resultatene viser at elevene gjør færre feil som kan kategoriseres som kode 4- likninger og 

algebraiske uttrykk. Når vi studerer resultatene fra korrelasjonsanalysen, ser vi at blant annet 

at feil knyttet til likninger og algebraiske uttrykk i oppgave 5 er signifikant korrelert med feil 

knyttet til likninger og algebraiske uttrykk både i oppgave 7 og 8, i tillegg til oppgave 6 med 

oppgave 7. Spørsmålet som følger er da: Er feilene som er kodet til å gjelde likninger og 

algebraiske uttrykk en prosedyreglipp eller en reell misoppfatning?  

Resultatene fra korrelasjonsanalysen taler for at det er misoppfatning. Siden samvariasjonen 

er signifikant, er ikke feilene tilfeldige. På en annen side kan feilene komme av en glipp i 

prosedyren. Det er en mulighet for at elevene glemmer å fullføre regneprosessen, både når det 

gjelder likninger som blir omformet til sammensatte uttrykk, men også når elevene angir 

løsninger av  i faktoriseringsoppgaver. For tilfellene hvor elevene finner en verdi av den 

ukjente i algebraiske utrykk, er det antakelig ikke en prosedyreglipp. Disse feilene har trolig 

bakgrunn i begrenset forståelse av likhetstegnet (Naalsund, 2012).  

En elev skrev uoppfordret en kommentar på besvarelsen sin: «Disse oppgavene er relativt 

enkle for mange T-elever når man har arbeidet med det nylig. Tror de fleste feilene handler 

om at man ikke husker løsningsmetodene enn kunnskapsmangel.» Eleven hevder at feilene 

som blir gjort i undersøkelsen har bakgrunn i at elevene ikke har god nok innsikt i 

prosedyrene som benyttes for å løse disse oppgavene. Dette kan tyde på at eleven tenker at 

transformativ algebra kun handler om forståelse og innøving av fremgangsmåter. Dette vil 

diskuteres nærmere i kapittel 5.6. Flere av feilene i studien kan trolig forklares ved begrenset 

erfaring. Oppgavene som omhandlet forståelse for symbolspråket er nye for de fleste elevene. 

Dette kan ha ført til at de gjorde feil som følge av mangel på erfaring og rutine, fremfor 

misoppfatninger. Samtidig er oppgavene i studien laget med utgangspunkt i 

kompetansemålene i læreplanen. For samtlige klasser ble undersøkelsen gjennomført etter at 

elevene hadde arbeidet med pensum, og de har derfor erfaring med tilsvarende oppgaver. 

Dette gir grunn til å tro at feilene er reelle misoppfatninger, fremfor en konsekvens som følge 

av mangel på erfaring.  
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 Variabelforståelse og transformativ algebra 5.5

Eksempelbesvarelsene på oppgave 1c og 4 (figur 22 og 23) og prosentvis andel riktig svar 

(8,5 % og 38,1 %) underbygger Kierans (2007) påstand om at elevene har vanskeligheter med 

å forstå at variablene er generaliserte tall. På den ene siden hevder Kieran (2007) og Naalsund 

(2012) at det er helt nødvendig med innsikt i symbolspråket for å beherske transformativ 

algebra, slik at man kan vise forståelse for det ukjente i en gitt kontekst. Det innebærer at man 

viser forståelse for de formelle og operasjonelle symbolene som benyttes i likninger og 

algebraiske uttrykk. På den andre siden kan det argumenteres for at elever kan få til mange 

oppgaver i transformativ algebra med en begrenset variabelforståelse, da oppgavene i stor 

grad fokuserer på de regnetekniske prosessene. Ved å ha kjennskap til ulike fremgangsmåter 

kan man manipulere symbolske uttrykk på en effektiv måte gjennom bruk av algebraiske 

verktøy. Av den grunn har det vært interessant å undersøke samvariasjonen mellom de ulike 

oppgavene, for å få innsikt i om det er av betydning å beherske symbolspråket for å løse 

likninger og forenkle algebraiske uttrykk korrekt.  

Resultatene fra korrelasjonsanalysen viser at det er manglende korrelasjon mellom riktig svar 

på oppgave 1 og 4 og riktig svar på likninger og sammensatte algebraiske uttrykk, med unntak 

av korrelasjonen mellom riktig svar på oppgave 4 og 8. Dette kan tyde på at variabelforståelse 

ikke er nødvendig for å beherske transformativ algebra. Dersom elevene evner å transformere 

uttrykket ved bruk av algebraiske verktøy, kan det føre til suksess. Dette krever imidlertid 

kjennskap til ulike fremgangsmåter. Flere av oppgavene i studien er rutinemessige oppgaver, 

som elevene både har kjennskap til og erfaring med. Dette styrker påstanden om at elevene 

kan mestre oppgaven, selv om de ikke har forståelse for det ukjente i en gitt kontekst. Dette 

gir videre en indikasjon på ren prosedyrekunnskap er tilstrekkelig for å løse transformative 

oppgaver i matematikk 1T. Dette er et tankekors sett i forhold til de generelle målsetningene i 

matematikkfaget. På samme tid er oppgavene som undersøker forståelse av variabler i stor 

grad ukjente for elevene. Det gir grunn til å tro at elevene ikke behersket disse oppgavene av 

mangel på erfaring, fremfor manglende innsikt i variabelbegrepet. Det er altså en faktor som 

kan ha påvirket resultatene, og dermed støtter opp under Kieran (2007) og Naalsund (2012) 

påstand om at fullverdig variabelforståelse er nødvendig for å beherske transformative 

oppgaver. 
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 Instrumentell forståelse og transformativ algebra  5.6

Resultatene presentert i kapittel 4.5.1 viser at det ikke er noen gjennomgående tendens til at 

elever med god forståelse av variabelbegrepet er bedre til å løse rene transformative oppgaver 

enn andre elever. Dette kan tyde på at mange elever har instrumentell forståelse, som 

innebærer at de vet hva de skal gjøre for å få riktig svar, men ikke hvorfor fremgangsmåten 

fungerer (Skemp, 2006). Dette samsvarer med forskningen til Naalsund (2012), som viser at 

elevene bruker formelle prosedyrer algoritmisk uten dypere forståelse.  

Transformative oppgaver kan bidra til at elevene utvikler instrumentell forståelse. Siden 

formålet med slike oppgaver er å manipulere symbolske uttrykk ved bruk av algebraiske 

verktøy, kan det føre til at man fokuserer på å lære prosedyrer, fremfor å forstå dem. Som 

poengtert i kapittel 2.1, kan dette føre til at man kan løse oppgaver raskt og effektivt, som kan 

gi mestringsfølelse (Skemp, 2006). På samme tid kan man argumentere for at man gjennom 

relasjonell forståelse husker prosedyrer lettere, samt kan vurdere når de er hensiktsmessig å 

benytte (Skemp, 2006). Som diskutert i kapittel 5.5, kan resultatene tyde på at elevene kan 

beherske transformativ algebra uten å ha kjennskap til symbolspråket. Likevel påpekes det 

gjennom diskusjonen i kapittel 5.1-5.3 at mange av misoppfatningene må sees i sammenheng 

med begrenset begrepsforståelse. Dette understreker behovet for relasjonell forståelse, som 

innebærer at elevene vet hva de skal gjøre, samt hvorfor det fungerer (Skemp, 2006).  

I motsetning til genererende og resonnerende algebra (se kap. 2.2), inkluderer transformative 

oppgaver sjelden ulike kontekster. Dette er også tilfelle for likningene og de algebraiske 

uttrykkene som er inkludert i denne studien. Ved å arbeide med slike oppgaver, hevder 

Mellin-Olsen (1981) at elevene vil knytte kunnskapen til prosedyrene som blir benyttet, 

fremfor å relatere kunnskapen til kontekster utenfor skolen. Dette kan føre til at elevene 

utvikler instrumentell forståelse, da ny kunnskap alltid vil knyttes til den konteksten den læres 

i (Mellin-Olsen, 1981). Av den grunn er det viktig å formidle at man ved hjelp av algebra kan 

løse praktiske problemstillinger, samt se sammenhenger og årsaker i dagliglivet. I læreplanens 

generelle del står det at opplæringen må knyttes til egne observasjoner og opplevelser (Udir, 

2015b). Dette understreker et behov for gode læringskontekster, slik at elevene kan knytte ny 

kunnskap til det sosiale i læringen, men også til matematikk som et instrument i hverdagen. 

Dette kan videre føre til relasjonell forståelse, som Skemp (2006) hevder er helt nødvendig 

for at elevene skal kunne overføre kunnskapen til nye situasjoner og kontekster.   
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Samtlige elever i 1T skal fortsette med matematikk i andre klasse. Av den grunn vil det ikke 

være fordelaktig med en instrumentell forståelse, da den er kortsiktig og omfatter en begrenset 

kontekst. Samtidig poengterer Skemp (2006) at dette kan være effektivt med tanke på 

eksamen dersom elevene evner å lære ulike prosedyrer som gjør at de kan produsere et svar 

raskt og effektivt. Dersom elevene har et eksamensrettet fokus, vil man velge den enkleste 

løsningen for å få rett svar, i mange tilfeller instrumentell forståelse. Dette gjør at man kan 

stille spørsmål ved dagens eksamensordning. En diskusjon rundt dette er utenfor oppgavens 

problemstilling og vil overlates til leseren. 

 Transformativ algebra som en del av algebraisk 5.7

kompetanse  

Å inneha algebraisk kompetanse i 1T beskrives i læreplanen som evnen til å manipulere 

uttrykk og løse likninger, samt forme og løse praktiske problem (Udir, 2013a). Førstnevnte er 

transformativ algebra, hvor det er en forutsetning å ha kjennskap til ulike fremgangsmåter. 

Når man derimot skal forme og løse praktiske problem, må man ha evne til å sette opp en 

matematematisk sammenheng, samt reflektere over løsningen i en gitt kontekst. Dette krever 

kjennskap til både genererende og resonnerende algebra (se kap. 2.2). Av den grunn er de tre 

komponentene avhengig av hverandre og må sees i sammenheng. Dette fremheves også i 

læreplanen i 1T hvor kompetansemålene fokuserer på transformative aktiviteter hvor elevene 

skal regne, omforme og løse, i tillegg til genererende og resonnerende aktiviteter hvor elevene 

skal tolke, bearbeide, vurdere og drøfte (Udir, 2013a).  

Flere av misoppfatningene som er pekt på i denne studien krever kjennskap innen 

genererende og resonnerende algebra. En del av misoppfatningene som er kategorisert under 

symbolforståelse er eksempler på dette. Disse misoppfatningene handler i stor grad om at 

elevene ikke har evne til å forstå og formulere matematiske uttrykk, samt håndtere de formelle 

og operasjonelle symbolene som benyttes i algebra. Spesielt må misoppfatninger knyttet til 

variabelforståelse trekkes frem. Selv om disse kom tydeligst frem i oppgavene som hadde til 

hensikt å avdekke elevenes forståelse av variabler, er det også en kompetanse som er viktig i 

rene transformative oppgaver, da det er en forutsetning at elevene har kjennskap til at 

variabler er generaliserte tall (Kieran, 2007; Naalsund, 2012).  
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6 Oppsummering og implikasjoner  

 Oppsummering 6.1

Hensikten med denne studien har vært å kartlegge misoppfatninger som opptrer hos elever i 

1T i arbeidet med transformativ algebra. 236 elever har gjennomført en prøve bestående av ni 

diagnostiske oppgaver. Hoveddelen av oppgavene er likninger og sammensatte algebraiske 

uttrykk. I tillegg inkluderer oppgavesettet to oppgaver som undersøker elevenes forståelse av 

variabelbegrepet. Elevbesvarelsene har blitt kategorisert og analysert med hensyn til 

misoppfatninger. Kodeprosedyrene har vektlagt diagnostisk informasjon, der feiltyper, 

forklaringer og begrunnelser har stått sentralt. For å undersøke om det eksisterte noen 

sammenheng mellom misoppfatningene på de ulike oppgavene, har det blitt utført 

korrelasjonsanalyser. I tillegg er det verdt å nevne at oppgavesettet som er benyttet i denne 

studien inneholder et variert utvalg av diagnostiske oppgaver. Dette er et biprodukt av studien 

som kan benyttes av andre lærere for å avdekke misoppfatninger i algebra 1T.  

Funnene viser at misoppfatninger knyttet til algebraiske lover har størst forekomst blant 

elevene i undersøkelsen. Feil knyttet til fortegnsregler, faktorisering av andregradsuttrykk og 

fellesnevner er mest fremtredende. Mange av disse misoppfatningene kan muligens forklares 

ved at elevene mangler kunnskap og forståelse for aritmetiske notasjoner og konvensjoner. 

Dette kan gi en indikasjon på at det er et behov for større fokus rundt aritmetikkens lover og 

regneregler. Resultatene viser også at mange elever har vanskeligheter med å forstå at 

variablene er generaliserte tall. Kun 8,5 % og 38,1 % svarte riktig på oppgavene som hadde til 

hensikt å undersøke elevenes forståelse av variabler. Dette i seg selv er et interessant funn når 

det gjelder læring av algebra i matematikk 1T. Analysen av disse oppgavene viser at elevene 

tror at bokstavene er forkortelser for enheter, representerer en spesifikk størrelse eller objekt.  

Videre indikerer funnene at det ikke er noen gjennomgående tendens til at elever med god 

forståelse av variabelbegrepet er bedre til å løse rene transformative oppgaver enn andre 

elever. Dette vitner om at mange har instrumentell forståelse, hvor de i stor grad fokuserer på 

innlæring av prosedyrer fremfor å forstå dem. Dette kan indikere at ren prosedyrekunnskap er 

tilstrekkelig for å løse oppgaver innen transformativ algebra. På den ene siden er dette et 

tankekors sett i forhold til de generelle målsetningene i matematikkfaget. På den andre siden 
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må mange av misoppfatningene sees i sammenheng med manglende begrepsforståelse, noe 

som understreker behovet for relasjonell forståelse, også i transformativ algebra.  

 Implikasjoner 6.2

Ideelt sett burde studiens utvalg vært representativt for populasjonen, altså elever som har 

valgt matematikk 1T på videregående skole. Likevel er det ulike faktorer som gjør at 

resultatene til en viss grad kan være overførbare til populasjonen. I studien er det benyttet et 

forholdsvis stort utvalg bestående av 236 informanter fra sju forskjellige skoler i tre fylker. I 

rammeverket, samt diskusjonen, har jeg gitt detaljerte beskrivelser av elevbesvarelsene, samt 

opprettholdt samsvaret mellom teoretiske begreper og de elevbesvarelsene jeg har beskrevet. I 

tillegg er studien knyttet opp mot tidligere relevant forskning, og dermed plassert i en 

kontekst av lignende studier. Dette gjør det lettere for kommende forskere å gjenkjenne 

aktuelle overførbare trekk ved studien.   

I studien har jeg analysert elevenes skriftlige svar på den diagnostiske prøven. Det var 

ønskelig å intervjue elevene i tillegg, men tidsomfanget for oppgaven satte en begrensning for 

dette. Ved videre forskning ville dette vært interessant. Et intervju ville gitt meg innsikt i 

hvordan elevene tenker når de løser en oppgave, samt hva de selv anser som utfordringer i 

arbeidet med transformativ algebra. Ved å sette elevenes tanker i sammenheng med deres 

skriftlige besvarelser, ville jeg fått en dypere innsikt i deres forståelse av matematiske begrep.   

Denne studien kartlegger konkrete misoppfatninger som kan opptre i transformativ algebra 

hos elever i 1T. Ved videre forskning kunne det vært interessant å rette fokuset mot hvordan 

man kan bli kvitt disse misoppfatningene. Brekke (2002) beskriver hvordan arbeid innen 

diagnostisk undervisning kan bygge opp mot kognitive konflikter. Å studere 

konfliktorienterte opplegg knyttet til misoppfatningene kartlagt i min studie, kan være en 

naturlig videreføring av forskningen jeg har gjort. Booth et al. (2017) presenterer også forslag 

til ulike strategier som kan hjelpe elevene til å innse at deres ideer og tanker rundt et 

matematisk begrep ikke er gjeldende (se kap. 2.4.1). Ved å gjennomføre disse strategiene 

sammen med en pre- og posttest, kan man undersøke effekten av de ulike 

undervisningsmetodene. Å forklare til seg selv, studere løsningsforslag og få presentert feil, er 

alle interessante metoder som kan hjelpe elevene å oppklare misoppfatninger, i tillegg til at 

forslagene er mulig å implementere ved eventuell videre forskning. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Diagnostisk prøve i transformativ algebra 1T 

 

 

 

Diagnostisk prøve i transformativ algebra 1T  

 

Del av masteroppgave 

Siri Vestenfor 
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Vår 2018 
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Skole:___________________________________ 

1.  

a) Kryss av for rett svar + + = + 𝑝 +   
 Dette er alltid sant 

 Dette er aldri sant 

 Dette kan være sant 

Forklar hvordan du kom frem til svaret: 

 

b) Skriv uttrykket på enklest mulig måte − +  

 

 

 

c) Maria jobber på et gatekjøkken. Hun selger en meny som består av én cola og to 

hamburgere. La C og H være antall cola og hamburgere som Maria selger i løpet av 

en dag. Finn en formel for sammenhengen mellom C og H.  

 

2. Løs likningene   − = +  

 

 

 − =  
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3.  

Faktoriser uttrykket så mye som mulig − −  

 

 

 

 

 

 

 

4. Kari har dobbelt så mange luer som jakker. La L være antall luer Kari har, og la J 

være antall jakker hun har. Skriv en formel som gir sammenhengen mellom L og J. 

 

 

5. Regn ut 

− − −  
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6. Skriv så enkelt som mulig  − +−  

 

 

 

 

 

 

 

7. Løs likningen 

− + + = −  
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8. Skriv så enkelt som mulig  + −− − −−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Løs likningen  −− − +− − = +   
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Vedlegg 2: Forespørsel om bruk av diagnostiske oppgaver  

 

 

 

 

 

From: Siri Vestenfor <sirivestenfor@hotmail.com> 

Sent: 09 January 2018 10:06 

To: Liv Sissel Grønmo 

Subject: Masteroppgave- forespørsel 

  

Hei! 
Jeg er masterstudent i realfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 
Universitetet i Oslo. I masteroppgaven min skal jeg undersøke elevers misoppfatninger i 
algebra i 1T. Dataene består av elevsvarene på en diagnostisk prøve som vil kategoriseres med 
hensyn til misoppfatninger. I den anledning har jeg blant annet lest "Veiledning til algebra", 
skrevet av Brekke, Grønmo og Rosèn. Jeg lurer på om det er mulig at jeg kan bruke et par av 
oppgavene fra heftet i min master? Det ville vært en fordel å ha et par oppgaver som allerede 
var testet ut. Dersom det er ønskelig, sender jeg deg gjerne prosjektbeskrivelsen min.  
 

Hilsen Siri Vestenfor 
 

Liv Sissel Grønmo <l.s.gronmo@ils.uio.no>  

Svar| 
on 10.01, 12:40 

Du 

Du svarte 10.01.2018 14:45. 

Hei 

 

Det er helt i orden at du bruker et par av oppgavene i din masteroppgave, bare viktig at du da 

henviser til hvor du har hentet oppgavene fra. 

 

Jeg vil gjerne ha din prosjektbeskrivelse, men om mulig ville jeg gjerne fått et eksemplar av 

oppgaven din når den er ferdig. Jeg er veldig opptatt av algebra i skolen, og synes det er bra at 

du tar for deg det da vi trenger mer kunnskap i Norge om dette.  

 

Lykke til i arbeidet 

 

Beste hilsener  

Liv Sissel Grønmo 
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Vedlegg 3: Forespørsel om deltakelse i masterprosjekt  

Hei! 

Mitt navn er Siri Vestenfor. Jeg er for tiden masterstudent i realfagsdidaktikk ved Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. I masteroppgaven min skal jeg 

undersøke elevers misoppfatninger i algebra i matematikkk 1T, og i den forbindelse lurer jeg 

på om det er mulig å få komme til deres skole og gjennomføre undersøkelsen i én eller flere 

1T-klasser.  

Dette temaet er av interesse da resultatene fra TIMSS 2015 og TIMSS Advanced 2015 viser 

at algebra er det mest problematiske temaet for norske elever. For å heve elevers matematiske 

kompetanse er det viktig å ha kjennskap til deres utfordringer i algebra. Ved å kartlegge 1T-

elevers misoppfatninger i algebra, vil jeg gi et oppdatert bilde av de utfordringene som 

foreligger. 

For å få kjennskap til elevers misoppfatninger skal det gjennomføres en diagnostisk prøve. 

Oppgavesettet består av ni diagnostiske oppgaver som er utarbeidet fra kompetansemålene i 

læreplanen. De er derfor svært aktuelle for elevene, og inkluderer mange komponententer ved 

elevers forventede algebraiske kompetanse i 1T. Vi må sette av to skoletimer a` 45 minutter 

til undersøkelsen. Undersøkelsen krever ingen forberedelse eller etterarbeid fra deres side, og 

vil være en fin repetisjonsaktivitet for elevene. Dersom det blir tid, går jeg gjerne gjennom 

oppgavene i fellesskap, slik at vi kan få oppklart eventuelle misoppfatninger. Dersom det er 

ønskelig, tar også på meg ansvaret for klassen disse to skoletimene.  

I etterkant av undersøkelsen vil oppgavesvarene kategoriseres med hensyn til 

misoppfatninger. Datene gjør det mulig å angi hvor mange prosent i utvalget som har en gitt 

misoppfatning, samt hvilken misoppfatning som er mest utbredt. Dataene vil behandles helt 

anonymt.  

Vi avtaler et tidspunkt som passer. Vedlagt følger den diagnostiske prøven.   

Har du spørsmål er det bare å kontakte meg.  

Håper på positivt svar! 

Hilsen Siri Vestenfor  

Tlf: 90087428 

sirivestenfor@hotmail.com 
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Vedlegg 4: Rammeverk for koding  

 

 Kode 1. Siffer Kode 2. Siffer Kode 3. Siffer  

 Hovedkategori  Underkategori 1  Underkategori 2 Spesifikasjon/eksempelbesvarelser 

1 Riktig svar 10 Riktig svar 100 Riktig fremgangsmåte  

101 Løsningsforslag foreligger ikke  

2 Galt svar algebraiske 

lover  

20 Regneoperasjoner 200 Addisjon/subtraksjon − −∙ − ∙∙ = − + −
 

= − + = − +
 

Oppgave 5:  

201 Multiplikasjon/divisjon ∙ − ∙ ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙∙ ∙ − ∙ ∙ ∙ = − ∙ + ∙−  

= − +− =  

− + − ∙− + = + ∙+ −  

− + −− = +−  + − = +  =  =  

Oppgave 6:  

Oppgave 7:  

202 Fortegnsfeil − +  

Oppgave 1b): 
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− −∙ − ∙∙ = − − −
 

= − − = − −
 

Oppgave 5): 

203 Prioritering av regneoperasjoner  − + = − −  

Oppgave 1b):  

204 Distributiv lov  − + = −  

− + − ∙− + = + ∙+ −  + − = +  − − = − −  − = −  =   

Oppgave 1b):  

Oppgave 7:   

21 Faktorisering  210 Faktorisering av andregradsuttrykk  

∙ − ∙ ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙∙ ∙ − ∙ ∙ ∙  

Oppgave 3):  

 − −  

 − −  

 ⸱ ⸱ − ⸱ − ⸱  

 − +  

Oppgave 6):  

211 Finner feil multiplikasjonsfaktor − +− = − −−  

Oppgave 6): 
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22 Brøk 220 Forkorting − − = − −   
∙ − ∙ ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙∙ ∙ − ∙ ∙ ∙ = − ∙ ∙ +−  

= − +−  

Oppgave 3:  

Oppgave 6: 

221 Fellesnevner  

= +  

= ∙ + ∙  = +  =  =  =   
− −∙ − ∙∙ = − + −  = − +  

Generelt: Funnet riktig fellesnevner, men ikke 

multiplisert.  

Oppgave 2b):  

Oppgave 5):  

222 Potensregler   

= − +  

Oppgave 6):  

 − + − − − =  

 − + − +  
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 Galt svar 

symbolforståelse  

30 Variabelforståelse 300 Forskjellige variabler kan ikke ha samme 

verdi 

Oppgave 1a): 

Eleven gir denne forklaringen. 

301 Variablene representerer objekter 𝐶 = 𝐻 

Oppgave 1c):  

Oppgave 4):     

 = 𝐽  

 𝐽 =  

302 Additiv objekttenkning 

= 𝐽 +  

Oppgave 1c): 

 = 𝐶 + 𝐻 

 𝐶 + 𝐻  

Oppgave 4): 

303 Legger sammen/trekker fra ulike variabler − = −  

Oppgave 1b):  

304 Kansellering av variabler  ∙ ∙ − ∙ − ∙ =  

Oppgave 3):  
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31 Operasjonssymboler  310 Endrer operasjonssymbol 

− + − ∙− + = + ∙+ −  + − = −  − + = − −  = −  

− − −− − + = + − −  − − −− − + = +  

Oppgave 7):  

Oppgave 9):  

311 Automatisk sannhet av likhetstegnet  Oppgave 1a): 

Likhetstegnet betyr at det er det samme eller likt på 

begge sider.  

4 Galt svar likninger og 

sammensatte utrykk 

40 Algoritme for å løse 

likninger 

400 Endrer ikke fortegn ved «flytte-bytte» 

− + − ∙− + = + ∙+ −  + − = +  + = + +  =  =  

Oppgave 7):  
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401 Legger til/trekker fra ulikt / ledd forsvinner 

− + − ∙− + = + ∙+ −  + −− = −−  −− = −−  

− −− = +− −  −− = +−  

= +−  

Oppgave 7):  

402 Feil ved bruk av abc-formelen − − =  = − ± √ − ∙ ∙∙  

= − ± √−
 

Oppgave 9):  
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403 Fremgangsmåte for å løse 

andregradslikninger −− − ++ − = +  − − = + −  − = +  √ + √ = √  + =  =  =  

Oppgave 9):  

404 Konverterer likning til algebraiske uttrykk − = +  = − − −  

− + + − ∙− + = + ∙+ −  + −− + = +− +  

= + − − −+ −  

= −+ −  

Oppgave 2a): 

= −   

Oppgave 7): 
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41 Likningsproblem ved 

forenkling av 

sammensatte uttrykk  

410 Konverterer algebraiske uttrykk til likning − −∙ − ∙∙ = − + −
 

= − + = − + = − +  

− = −  =  

Oppgave 5):  

411 Angir x1=a (x2=b) i faktorisering = − −  − − =  = − − ± √ − − ∙ ∙ −∙  

= ± √ +
 

= ±
 

Oppgave 3): 

 =  𝑉 = −  

412 Setter inn verdi for x = − − −  |  ∙  = − − −  = − = − =   
Oppgave 5): 

5 Galt svar, 

løsingsforslag 

foreligger ikke 

50  500   

6 Riktig 

fremgangsmåte, ikke 

60 Likninger 600 Angir =  = +  

Oppgave 2b):  
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fullført 

regneprosessen 
∙ = ∙ + ∙  = +  =  

601 Angir + =   ∙∙ − ∙∙ =  − =  

Oppgave 2b):  

602 
Angir = 𝑐  = +  

=  

=  

=  

Oppgave 2b): 

603 Forenkler likningen + − − + = + − +  − − − = + − −  

Oppgave 9): 

 − − − = − − + − −   
604 Nullpunktsmetoden  + − − + = + − +  − + − − − = + − −  

− − = + − −  − − + =  

Oppgave 9):  

 − − − = − − + − −  
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− − + =  

605 Angir kun èn løsning av likningen −− − ++ − = +  − − = + −  − = −  =  =  

Oppgave 9): 

61 Delvis forenkling av 

sammensatte algebraiske 

uttrykk  

610 Legge sammen/trekke fra  = − ∙− + ∙ −− − −−  

= −− + −− − −−  

Oppgave 8): 

611 Faktorisering av andregradsuttrykk = − ∙− + ∙ −− − −−  

= −− + −− − −−  

= − +−  

Oppgave 8): 

9 Blank 99  999   
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