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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka variationen i utläsningen av matematiska 

symboluttryck och vilka strategier, liknande dem som identifierats vid andraspråks-

kommunikation, som används för att överkomma problem vid muntlig kommunikation av 

uttrycken. Genom att studenter fick läsa utvalda symboluttryck högt innantill, men också 

med ord skriva hur de skulle läsa olika integraluttryck, identifierades en rad olika strategier 

för utläsning och många variationer noterades. Då den skriftliga datainsamlingsmetoden var 

ny, utvärderades denna. Att instruera informanterna om att ”skriva som de skulle säga” 

resulterade i text som lätt kunde översättas i talspråk och därefter analyseras på liknande sätt 

som muntliga utläsningar. Studien resulterade i en presentation av några av de vanligaste 

variationerna när det gäller utläsning av valda symboluttryck; en ovan läsare av 

integraluttryck kastar t.ex. relativt ofta om integrationsgränserna och/eller utelämnar ”dx”, 

att göra omskrivningar för att kompensera för bristande ordförråd är vanligt och vid uttal av 

en främmande symbol verkar de flesta välja att ersätta uttalet med uttalet av en till formen 

likartad symbol. Att många av de strategier som förekommer vid andraspråkskommunikation 

kunde identifieras vid symbolutläsningarna kan vara ett tecken på att de hinder man ska 

överkomma vid kommunikationen, t.ex. brister i ordförråd och komplikationer vid 

språkväxling, liknar varandra. Vikten av att kunna läsa symboluttryck, dels för att lösa 

matematiska problem, men också för att förstå matematiska texter diskuteras. Att öva på att 

översätta symboluttryck till talat språk kan vara värdefull matematikundervisning.  
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1. Inledning 

 

En del av syftet med matematikämnet inom den svenska gymnasieskolan är att  

”Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att […] 

kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.” (Skolverket, 2011) 

Utan att anstränga sig alltför mycket skulle man kunna föreställa sig att en del av denna 

kommunikation handlar om att förstå matematiska texter. Österholm (2006b) har visat att det krävs 

en speciell typ av läsförmåga för att läsa en text som innehåller matematiska symboler, vilket 

matematiska texter ju ofta gör. Denna speciella förmåga skiljer sig från vanlig läsförmåga, den förmåga 

vi behöver för att läsa vilken bok som helst. Så vad händer när vi ska läsa symboler? Det tycks värt att 

undersöka.  

Elever på gymnasiet har nytta av att själva kunna läsa matematiska texter och fortsätter de sedan med 

matematikstudier vid universitet eller högskola ökar kraven på att på egen hand kunna tillgodogöra sig 

matematik så som den presenteras i läroböcker. Då det matematiska språket i första hand är ett 

skriftspråk, och särskilt då det matematiska symbolspråket, känns det som något av en paradox att 

man vanligen inte kan läsa matematiska symboler utan att någon gång har hört dem uttalas. Det krävs 

erfarenhet av talat matematiskt språk för att man själv ska kunna läsa. 

Så hur låter det när studenter läser uttryck som är vanliga inom gymnasiematematiken? Hur ser 

variationerna i utläsningarna ut och vad gör man när man faktiskt inte kommer på hur en symbol 

uttalas? Det här arbetet handlar om en liten del av allt det som dessa frågor rymmer. Studien beskriver 

variationer i utläsning av matematiska symboluttryck hos en grupp studenter och vilka kommu-

nikationsstrategier dessa studenter använder för att klara av hinder de stöter på då de ska läsa 

uttrycken. Någonstans i förlängningen handlar den också om att börja undersöka vad som händer när 

vi ska tolka symboler i en text. Vad är det som hindrar läsning och läsförståelse och finns det en 

koppling mellan att kunna läsa ut symboluttryck och att kunna använda dem? 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Frågor om hur läsning av matematiska symboler går till och vad som händer vid läsning av texter där 

matematiska symboler ingår är ett relativt outforskat område. Därför blev denna studie en studie av 

det mer explorativa slaget där ett bredare datamaterial än vad som sedan analyserades och fick ingå i 

den slutliga studien samlades in. 

 

2.1. Syfte 

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur läsning av matematiska symboluttryck går till.  

 

2.2. Frågeställningar 

För att begränsa och konkretisera arbetet användes följande frågeställningar: 

1. Vilka variationer förekommer då studenter läser ut mindre välbekanta matematiska 

symboluttryck? 

 

2. Vilka strategier använder sig studenterna av då de ska läsa ut mindre bekanta symboluttryck? 

 

I studien användes en obeprövad metod med att låta informanter med ord och bokstäver skriva ner 

hur de ansåg att det skulle låta ifall de uttalade olika symboluttryck. För att utvärdera jämförbarheten 

mellan den nya metoden och en beprövad användes en tredje frågeställning: 

3. Om man ber studenter att med ord och bokstäver skriva ner hur det skulle låta ifall de läste ut 

symboluttryck högt, hur skiljer sig uttalet då från uttalet vid högläsning av liknande uttryck? 
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3. Bakgrund 

 

Då denna studie i hög grad rör de språkliga aspekterna av matematiken blir det intressant att kort titta 

närmare på ett par olika sätt att se på matematik. Man talar ofta om matematiken som ett språk, något 

som inte är helt oproblematiskt om man anser att den matematiska tanken i sig inte betraktar 

språkliga fenomen. Detta berörs i 3.1. Matematik och matematikens språk, som också handlar om 

innehållet i det matematiska språket.  

Eftersom den här studien handlar om utläsning av symboluttryck har ett särskilt avsnitt ägnats åt 

matematikens symbolspråk (3.2). Vidare beskrivs i 3.3. Matematiska texter, uppbyggnaden av 

matematisk text, som ju ofta innehåller symboler, och hur vi läser dessa texter.  

Då läsning av matematiska symboler inte sker helt oproblematiskt behandlar avsnittet därefter, 3.4. 

Utveckling av förståelse av matematik, hur utvecklingen av matematisk förståelse och särskilt då 

förståelse för de matematiska symbolerna, kan se ut. Denna utveckling liknas här vid hur barn 

utvecklar förståelse för ord och deras innebörd genom att använda dem i ett socialt sammanhang.      

Att se likheter mellan lärande i matematik och språkinlärning gör det intressant att ta upp något om de 

problem som uppkommer då vi talar främmande språk. Därför avslutas bakgrunden i 3.5. 

Språkproblem med ett kort avsnitt om just detta. 

 

3.1. Matematik och matematikens språk 

Den nederländske matematikern Brouwer hävdade att ”mathematics is a languageless activity of the 

mind” (Iemhoff, 2008) och Sfard (1994) beskriver den matematiska världen med dess invånare av 

matematiska objekt som en metaforisk spegling av den verkliga världen, och alltså inte alls som något 

språk.  

För att kommunicera de matematiska idéerna, även om de i sig inte är språkliga fenomen, krävs dock 

ett språk och detta skulle man kunna benämna matematikens språk (Pimm, 1987, kap 1). Den mest 

uppenbara skillnaden mellan detta matematikens språk och de naturliga språken är dess 

symbolsystem, men matematiken har också sin egen grammatik och syntax (Jakobsson-Åhl, 1999; 

Pimm, 1987). 

Det matematiska språket är alltså inte ett språk i den meningen att det är någons första, talade språk. 

Det matematiska språket är också, till skillnad från de naturliga språken, i första hand ett skriftspråk 

(Pimm, 1987). Den matematiska kommunikationen bygger dock inte enbart på skriven text och 

skrivna symboler, utan också på ytterligare semiotiska system, som talat språk och vad man skulle 

kunna kalla sammansatta representationer (Eng: compound representations) som tabeller, grafer och 

figurer (Scheppegrell, 2007; Österholm, 2006b).  
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Det finns en del pedagogiska vinster med att se matematiken som ett språk och att likna åtminstone en 

del av matematikundervisningen vid undervisning i främmande språk. Till exempel blir det intressant 

att hämta inspiration från lyckad språkundervisning för att implementera i matematikundervisningen 

(Pimm, 1987, kap 9). 

 

3.2. Symboler och deras betydelse 

Det matematiska symbolspråket är effektivt att använda för att lagra, uttrycka och förmedla 

information eftersom det tillåter att många tankar och idéer skrivs ihop ytterst kort och koncist 

(Pimm, 1987, kap. 6). Symbolerna bidrar stort till att det matematiska uttryckssättet får mycket låg 

redundans (Pimm, 1987).   

Man kan se de matematiska symbolerna som figurer som skapats för att representera olika 

matematiska företeelser (Österholm, 2006b). I själva begreppet symbol ligger att det inte behöver 

finnas något påtagligt samband mellan symbolens utseende och det den representerar, utan att 

användningen bygger på konvention (Pimm, 1987, kap 6). Vill man läsa en obekant symbol finns alltså 

inga större möjligheter att gissa sig till ett uttal (Österholm, 2006b). 

Ett sätt att se på hur man uppfattar betydelse av symboler är att skilja på den operativa betydelsen, 

det vill säga vad som är tekniskt tillåtet eller möjligt att göra med symbolen, och den semantiska 

betydelsen, alltså de matematiska företeelser symbolerna representerar (Sterner, 2002). Den 

semantiska betydelsen av en symbol kan alltså liknas vid betydelsen för ett vanligt ord.   

En expert som arbetar med matematiska symboluttryck har möjlighet att välja att se de matematiska 

symbolerna antingen som objekt i sig, vilket är praktiskt till exempel vid uträkningar, eller som de 

matematiska företeelser de representerar, vilket är nödvändigt för att kunna göra tillämpningar och 

lösa problem. Svårigheten för den som håller på att lära sig matematik är ofta att man bara uppfattar 

symbolerna som objekt som ska kombineras efter givna regler och aldrig bygger upp en bild av vad 

symbolerna representerar (Pimm, 1987). Den semantiska betydelsen går helt enkelt förlorad. 

 

3.3. Matematiska texter 

En matematisk text är ofta en blandning av vanligt, naturligt språk, fackspråk och symboler. De 

matematiska texterna är ofta rika på fakta och begrepp och den matematik som beskrivs presenteras 

sällan på något intuitivt sätt, utan byggs upp sekventiellt (Österholm, 2006b). Delarna beskrivs först 

och helheten kommer sedan.     

Det matematiska språket karakteriseras av låg redundans, formuleringarna är fåordiga och innehåller 

få upprepningar. Påståenden är vanligen mycket precisa och ofta förekommer påståenden om 

påståenden och flera ord för kvantifiering inom samma mening, något som bidrar till en komplex 

meningsbyggnad (Österholm, 2006b). Det naturliga språket inom matematiken innehåller, om man 

tittar på enstaka ord, en del rena facktermer som bara används inom matematiken, en del ord som 
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lånats från det naturliga språket men där betydelsen delvis eller helt har förändrats, men också ord 

från det naturliga språket med bevarad betydelse (Scheppegrell, 2007; Österholm, 2006b).  

Så länge en matematisk text består av vanligt, naturligt språk blandat med fackspråk kräver läsningen 

egentligen inte mer än läsning av en icke-matematisk text (Pimm, 1987). Att läsa ut ”differential-

ekvation” eller ”parallellogram” kräver samma förmågor som att läsa ord som ”infrastruktur” eller 

”amatörfotograf”. När texten, förutom det naturliga språket, även innehåller symboler krävs mer av 

läsaren. Österholm har visat att matematisk text utan symboler kräver samma typ av läsförmåga som 

en facktext inom ämnet historia medan en matematisk text med symboler kräver någon annan, ännu 

odefinierad, typ av förmåga (Österholm, 2006b). Vid en jämförelse av två grupper, där den ena bestod 

av gymnasieelever som gick sista året det naturvetenskapliga programmet och den andra av studenter 

som hunnit gå de första matematikkurserna vid universitet (i algebra och analys) kunde man inte se 

någon signifikant skillnad när det gällde förmåga att förstå en text med matematiska symboler. 

(Österholm, 2006a).  

Skillnader i förmåga att ta till sig information via symbolspråk jämfört med att göra det via vanlig text 

har man däremot kunnat se när man jämfört universitetsstudenter med olika inriktningar där 

studenterna befunnit sig i slutet av sina universitetsutbildningar. A. Stylianides, G. Stylianides och 

Philippou (2004) har visat att studenter med matematik som huvudämne kunnat förstå ett bevis 

ungefär lika bra oavsett om det skrivits med eller utan symboler medan studenter med utbildnings-

vetenskap som huvudämne lättare förstod beviset om det skrevs i ren text.  

Anledningen till att man har svårare att ta till sig information ur texter som innehåller symboler kan 

delvis sitta i själva utläsningen av symbolerna. Det går inte att bokstav för bokstav läsa sig till uttalet av 

en symbol på det sätt som man läser sig till uttalet av ett okänt ord, något som skulle kunna bidra till 

problemen med förståelsen av de symbolinnehållande texterna. Det kan också handla om att man 

genom sin skolgång har tillägnat sig speciella lässtrategier för matematiska texter som inte är gångbara 

i längden. Till exempel kan problemet vara att man fokuserar på vissa nyckelord eller bara på 

symbolernas operativa betydelse. (Österholm, 2006b, 2009)  

 

3.4. Utveckling av förståelse av matematik 

Förståelsen av abstrakta ting - vilken är nödvändig för att man ska kunna förstå matematik - börjar i 

en världslig erfarenhet, med intryck man fått via sinnena. Människan har sedan en förmåga att ur 

dessa intryck utveckla användbara metaforer och bilder. Centralt för utvecklingen av ett matematiskt 

tänkande är att gå från att se något som en process eller en operation till att börja tänka på samma 

begrepp som ett objekt eller struktur (Sfard, 1991).  

Utveckling av förståelse av matematiska symboler kan jämföras med hur barn utvecklar förståelse för 

ord och deras innebörd (Berger, 2004). Varje individ utvecklar en personlig förståelse - Hur man 

förstår (eller missförstår) och använder symbolen (Berger, 2004; Sfard, 2008). Till en början kan 

denna personliga förståelse vara mycket begränsad eller helt eller delvis felaktig om man jämför med 
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den kulturella förståelsen av symbolen. Den kulturella förståelsen är i detta sammanhang det sätt på 

vilket det matematiska samhället förstår och använder symbolen, expertens förståelse (Berger, 2004). 

Den personliga förståelsen behöver alltså inte visa på någon inkoherens för att vara felaktig i 

jämförelse med den kulturella förståelsen (Sfard, 2008). 

I lärandeprocessen närmar sig den personliga förståelsen den kulturella (se figur 1.). Att använda de 

matematiska symbolerna i ett socialt sammanhang innan man till fullo har förstått dem, gör det 

möjligt att utveckla samma förståelse som den omgivningen har. Här räknas inte omgivningen endast 

som de personer som finns i individens närhet, omgivningen är också t.ex. övningsuppgifter och 

matematisk litteratur. Ägnar man sig åt att lösa uppgifter eller läsa matematikböcker och/eller gå på 

föreläsningar och imitera vad som görs där, så övar man sig i ett socialt sammanhang. (Berger, 2004) 

Figur 1. 

 

 

Att tillägna sig samma förståelse som den omgivningen har för en matematisk symbol, handlar mycket 

om att använda denna i ett sammanhang. Det är alltså fullt möjligt att utföra procedurer, lösa problem, 

göra tillämpningar eller utforma bevis där man använder en viss matematisk symbol innan man 

uppnått den fulla kulturella förståelsen för den (Berger, 2004).  

 

3.5. Språkproblem 

Att kommunicera på ett andraspråk innebär, till skillnad från när man kommunicerar på sitt 

modersmål, ofta att de idéer man vill kommunicera är mer nyanserade än de budskap man är kapabel 

att framföra (se vidare under 4.3.). Det kan också vara krävande att växla mellan två olika språk.  

Att växla från sitt modersmål till ett andraspråk, eller vice versa, när man talar sker inte problemfritt. 

Studier har visat att personer som gör en språkväxling till eller från ett andraspråk får svårare att hitta 

ord när de sedan ska beskriva olika bilder (Costa och Santesteban, 2004; Verhoef, Roelofs och Chwilla, 

2009). Störst påverkan har växlingen när man går från andraspråket tillbaka till modersmålet. I detta 

sammanhang är språkkompetensen avgörande för resultatet av språkväxlingen. Vid jämförelse av en 

grupp nyblivna andraspråkare med en grupp högpresterande, kunde man se att endast nybörjarna 

visade tydliga tecken på problem med att finna ord efter språkväxlingen (Costa et. al., 2004). 
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4. Teori 

 

Vid besvarandet av frågan ”Vilka variationer förekommer då studenter läser ut mindre välbekanta 

matematiska symboluttryck högt för någon?” blir det intressant att se på vad symboluttryck är och 

innehåller. Teorin för detta beskrivs i 4.1. Symbolkategorier och symboluttryck. För att sedan kunna 

utforma uttryck som är intressanta att undersöka, underlättar det att veta vilka svårigheter som är 

speciella för just symboluttryck. Detta beskrivs i 4.2. Speciella språksvårigheter i matematikens 

symbolspråk.  

Då man sedan frågar sig vilka strategier som används vid utläsning av uttrycken (forskningsfråga 2) 

krävs en teori att bygga analysen på. Som grund för klassificeringen av de olika sätten att hantera 

språksvårigheterna, det vill säga klassificeringen av de olika strategierna, användes Dörnyei och Scotts 

taxonomi som presenteras kort i 4.3. Taxonomi för kommunikationsstrategier.  

Vid besvarandet av den sista forskningsfrågan ”Om man ber studenter att med ord och bokstäver 

skriva ner hur de skulle låta ifall de läste ut symboluttryck högt, hur skiljer sig uttalet då från uttalet 

vid högläsning av liknande uttryck?” analyseras, förutom variationer och strategier, även om 

språkbruket på något sätt speglar den matematiska förståelsen. I 4.4. Utveckling från operationell till 

strukturell förståelse, beskrivs teorin om hur matematisk förståelse utvecklas och hur denna 

utveckling kan kopplas till olika typer av förändringar i språkbruk.  

 

4.1. Symbolkategorier och symboluttryck 

Det matematiska skriftspråket bygger mycket på konvention och de symboler som traditionellt 

används inom matematiken kan delas in i fyra klasser (Pimm, 1987, kap 6). Till klassen logogram hör 

tecken för hela koncept, exempelvis siffrorna 0-9, integraltecknet, plus och minus m.fl. Piktogram är 

stiliserade bilder där bildsymbolen uppenbart liknar det den står för, där är de geometriska formerna 

bra exempel. Interpunktionstecken eller skiljetecken, som ju också förekommer i normalt skriftspråk, 

används frekvent även inom matematiken, men vanligtvis inte för samma syften. Alfabetiska symboler 

är, som namnet antyder, symboler hämtade ur olika alfabet. Inom matematiken används främst det 

romerska och det grekiska alfabetet.  

Begreppet matematiska symboluttryck används i denna rapport om längre eller kortare kombina-

tioner av symboler hämtade ur de klasser som beskrivits av Pimm (se ovan).  

 

4.2. Speciella språksvårigheter i matematikens symbolspråk 

Rent stilistiskt eftersträvar matematiker ofta att uttrycka sig så kortfattat som möjligt, och genom 

symbolspråket kan man med få tecken utrycka sig på ett klart och otvetydigt sätt. Nackdelen med detta 

är att budskapet blir mer svåråtkomligt för den oinvigde (Pimm, 1987).  
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En annan svårighet som symboluttrycken för med sig är att de går att översätta till naturligt språk på 

flera olika sätt, som alla kan betraktas som matematiskt acceptabla.  Det är också möjligt att skriva 

samma uttryck på olika sätt med symboler. Ett enkelt exempel är 
𝑥2

2
 som också kan skrivas x2/2 eller 

(x^2)/2.  

För att läsa och förstå matematiska symboluttryck krävs att man vant sig vid en rad konventioner för 

hur matematiska symboluttryck skrivs och tolkas. 

4.2.1. Teckennivå och tolkande nivå 

Utläsning av symboler och symboluttryck kan ske på teckennivå, där man ofta uttalar namnet på 

symbolerna, eller på en tolkande nivå där man betonar uttryckets semantiska betydelse (Pimm, 1987; 

Österholm, 2009). Ett exempel på att läsa på teckennivå är att läsa ut  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 som ”de-y de-x”, medan 

samma uttryck på tolkande nivå skulle kunna läsas som ”derivatan av y med avseende på x” (Pimm, 

1987, kap. 8). 

Den som inte är helt bekant med uttrycket  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  skulle även kunna läsa detta som ”de-y genom de-x”, 

vilket är högst okonventionellt och skulle kunna betraktas som en undertolkande utläsning.  Ett annat 

exempel på (extrem) undertolkning är att läsa {x ∈Z : x >0} som ”klammer, x, konstigt e, stort z, kolon 

x, större än noll, klammer” (Österholm, 2009). Detta undertolkande sätt att läsa skulle kunna liknas 

vid att bokstavera ett ord eller en mening. Även om det kan vara möjligt att förstå det som framförs 

handlar det vanligtvis inte om någon effektiv kommunikation. Pimm (1987) använder begreppet 

”spelling pronunciation” för utläsningar på teckennivå oavsett om de följer matematisk konvention 

eller är undertolkande utläsningar som inte följer den.   

Ofta är matematiskt accepterade utläsningar av symboluttryck en blandning av utläsning på 

teckennivå och tolkande nivå. Teckennivån är praktisk eftersom meddelandet blir kortfattat (Pimm, 

1987, kap. 6). Jämför till exempel följande uttal av   sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
 : ”Integralen från 0 till pi av 

funktionen sinus två x med avseende på x.” och ”Integralen från 0 till pi sin-två-x de-x”.  

Pimm anser att man, för att kunna göra en tolkande utläsning måste förstå vad symbolerna står för. 

Används symbolerna som metaforer, inte som objekt i sig, kommer utläsningen också att kunna 

variera beroende av sammanhanget (Pimm, 1987, kap. 8). Att man läser ut ett symboluttryck tecken 

för tecken behöver däremot inte betyda att man inte har förståelse för den semantiska betydelsen av 

hela uttrycket (Österholm, 2009). 

4.2.2. Läsriktning, samt storlek och spatial placering  

Svenska, liksom en rad andra språk, läses i rader från vänster till höger och raderna ordnas uppifrån 

och ner. Det är den läsriktning vi är vana vid och den har vi svårt att överge. Vid utläsning av 

symboluttryck som till exempel innehåller integral- och summationstecken krävs att man frångår sin 

invanda läsritning (Pimm, 1987). I integraluttryck,   𝑓 𝑥  𝑑𝑥,
𝑏

𝑎
 läses den nedre integrationsgränsen 

före den övre och vid utläsning av uttryck som   𝑖2𝑖=𝑛
𝑖=1 , läses 1:an före n:et. 
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De matematiska symbolernas betydelse och relationerna mellan symbolerna beror delvis av deras 

spatiala placering (Pimm, 1987, kap. 6; Sterner och Lundberg, 2002). Uttrycken ab+c, ab+c och ab+c 

innehåller samma symboler i exakt samma ordning och ändå är betydelsen inte densamma (Pimm, 

1987). Även typsnittets storlek har betydelse för tolkningen. För att förstå skillnaden mellan, och 

innebörden i, de enskilda uttrycken krävs bekantskap med det matematiska skriftsystemet. 

4.2.3. Konventioner för alfabetiska symboler  

Det finns en rad konventioner för hur man skriver matematiska symboluttryck och därmed också för 

hur dessa tolkas. När det gäller alfabetiska symboler används till exempel det romerska alfabetet 

vanligtvis för vektorer, medan skalärerna skrivs med grekiska bokstäver. Inom algebran används de 

senare bokstäverna i det romerska alfabetet (x, y, z) för variabler medan de tidigare (a, b, c …) används 

för att beteckna konstanter (Pimm, 1987). 

Bokstäver som följer på varandra i det ena eller andra alfabetet används vanligen för att beteckna 

liknande objekt. För att beskriva en funktion används ofta 𝑓(𝑥) och efterföljande funktioner benämns 

gärna 𝑔(𝑥) och (𝑥). Att skriva alfabetiska symboler som gemener eller versaler är också ett sätt att 

signalera vad ett uttryck beskriver (Pimm, 1987, kap. 6). Som exempel skrivs den primitiva funktionen 

till 𝑓(𝑥) vanligen som 𝐹(𝑥). 

 

4.3. Taxonomi för kommunikationsstrategier  

Begreppet kommunikationsstrategier (Eng: communication strategies) uppkom i samband med att 

språkforskare såg att missöverensstämmelse mellan vad man ville kommunicera och de språkliga 

tillgångar man hade att röra sig med, ledde till en rad återkommande sätt att hantera svårigheter och 

avbrott i kommunikationen (Dörnyei och Lee Scott, 1997). Traditionellt har kommunikationsstrategier 

för andraspråksanvändare setts som strategier som kommer i bruk redan på planeringsstadiet för att 

kompensera för bristande språkkunskap. Att till exempel i efterhand förklara närmare eller fråga 

vidare för att göra sig förstådd och förstå ingick från början inte i begreppet (Dörnyei, 1997).  

Idag kan begreppet kommunikationsstrategier, trots att det ännu råder en viss oenighet om dess 

definition, innehålla inte bara de strategier som används då man planerar framförandet av ett budskap 

utan även reparationsmekanismer, förhandling med samtalspartnern om betydelsen i innehållet och 

fördröjningsstrategier för att vinna tid och hinna tänka (Dörnyei, 1997). 

Dörnyei och Lee Scott har utformat en taxonomi för kommunikationsstrategier med målet att 

sammanställa samtliga typer av problemhantering som beskrivits inom andraspråksforskningen. 

Intentionen var, efter vad författarna själva beskriver, att inkludera ”every potentially intentional 

attempt to cope with any language-related problem of which the speaker is aware during the course 

of communication” (Dörnyei, 1997, s. 197).  

Inom denna taxonomi återfinns direkta strategier, som att modifiera budskapet, olika strategier för 

att kompensera för brister i ordförrådet, att mumla för att maskera att det man säger inte är helt 

korrekt och att gestikulera för att visa vad man menar; interaktionsstrategier där man använder sin 
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samtalspartner som hjälp i kommunikationen och även indirekta strategier som fördröjnings-

strategier och att låtsas som om man förstår (Dörnyei, 1997). 

 

4.4. Utveckling från operationell till strukturell förståelse 

Man kan tänka sig att den matematiska världen består av en viss typ av objekt med bestämda 

egenskaper. Dessa objekt kan delta i processer som regleras av matematiska lagar. När förståelse för 

ett matematiskt begrepp utvecklas kommer, i de allra flesta fall, först en förståelse för processen eller 

användningen och sedan den mentala bilden av objektet (se även 3.4.). För att kunna tala om 

matematiska objekt måste man hantera produkten av en process utan att behöva fundera över själva 

processen. Därför finns anledning att anta att den operationella förståelsen kommer före den 

strukturella. (Sfard, 1991). 

Att ha en operationell förståelse beskrivs av Sfard (1991) som att man betraktar något mer som en 

procedur än som ett objekt. Ett exempel på operationell förståelse är till exempel att se likhetstecknet 

som något som visar att det som står till vänster om tecknet blir till det som står till höger om tecknet. 

Den operationella förståelsen är ofta detaljrik och innebär att se något som en förändring. Har man 

däremot en strukturell förståelse för ett begrepp kan man prata om det som om ett ting (även om det 

kan vara mycket komplicerat till sin natur) (Sfard, 1991). I fallet med likhetstecknet skulle det handla 

om att se tecknet som något som visar att vad som än står på den ena sidan är samma sak som det som 

står på den andra sidan. Att ha en strukturell förståelse handlar om att se något som statiskt och att 

kunna använda helheten utan att behöva gå in på detaljer (Sfard, 1991). 

Det finns fler sätt att beskriva hur matematiskt tänkande utvecklas som liknar det om operationell och 

strukturell förståelse. Vanligt är att tala om en utveckling från process- till objekttänkande (Hiebert 

och Lefevre, 1986). Tittar man på vilka tankesätt som anses vara process- respektive objekttänkande 

när det gäller matematiska begrepp så skiljer sig inte detta nämnvärt från vad som anses vara 

operationell respektive strukturell förståelse. Skillnaderna finns här främst inom det ontologiska 

området och i beskrivningen av förhållandet mellan det operationella/procedurella och den 

stukturella/ objekttänkande förståelsen, där de betraktas som motsatser respektive komplement 

(Sfard, 1991). 

Att gå från operationell till strukturell förståelse eller, om man så vill, från process- till objekttänkande 

kan ge avtryck i språket. Ett ökat antal nominaliseringar, användning av passiv istället för aktiv form 

och vissa val av verb kan vara tecken på att man gått från operationell till strukturell förståelse 

(Österholm, 2011).   
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5. Metod 

 

För att besvara de två forskningsfrågor som handlar om vilka variationer och strategier som används 

vid utläsning av matematiska symboluttryck samlades data på två olika sätt. Dels spelades högläsning 

av olika symboluttryck, utförd av frivilliga studenter, in (5.1.) och dels fick frivilliga skriva med ord och 

bokstäver hur det skulle låta om de skulle läsa olika symboluttryck (5.4.). Olika variationer i 

utläsningarna noterades och för varje utläsning analyserades förekomsten av andraspråksstrategier. 

(Mer om detta i 5.3. och 5.5). Grunden till denna analys samt hur utläsningarna i detta arbete 

klassificerats beskrivs i 5.2.  

Innantilläsning valdes både för att göra datainsamlingen effektiv och för att motivera fler att delta som 

försökspersoner. Metoden gör det möjligt att under kort tid läsa många uttryck och att ”bara läsa högt” 

anses av de flesta som en mindre ansträngning än att till exempel göra beräkningar eller förklara hur 

man tänker. Ett större antal deltagare ger möjlighet att hitta fler variationer i utläsningen och 

identifiera fler strategier för att övervinna svårigheter i kommunikationen. 

Att be frivilliga skriva hur de skulle läsa symboluttryck gjordes mycket som ett metodexperiment. Vid 

insamling av skriftligt material är det möjligt att låta många skriva samtidigt, vilket ger mycket 

material på kort tid. För att svara på frågan ”Om man ber studenter att med ord och bokstäver skriva 

ner hur de skulle låta ifall de läste ut symboluttryck högt, hur skiljer sig då uttrycket från högläsning av 

liknande uttryck?” jämfördes resultatet från läs- respektive skrivtillfälle med hjälp av den analys som 

beskrivs i 5.6.. Metodbeskrivningen avslutas med ett stycke om etiska överväganden (5.7.).   

 

5.1. Datainsamling: högläsning av texter med symboluttryck 

Frivilliga studenter fick läsa upp tolv stycken text, de flesta stycken hämtade direkt ur läroböcker men 

en del av dem något omformulerade. Vid urval och utformning togs hänsyn till de speciella språk-

svårigheter som finns kopplade till just symboluttryck (se 4.2.). De av texterna där innehållet var 

relativt nytt för studenterna och inte lästes alltför obehindrat (6 st), valdes sedan ut för analys (se 

bilaga 1).  

Genomförande: Inspelningar av textläsningen gjordes med hjälp av dator med bordsmikrofon. 

Samtliga inspelningar utfördes i ett arbetsrum för anställda vid universitetet. Vid inspelningstillfället 

fick varje student information om vilken typ av texter han/hon förväntades läsa och ett par praktiska 

detaljer angående genomförandet. Följdfrågor från studenten besvarades innan inspelningen började. 

Samtliga inspelningar gjordes under veckan innan kursens ordinarie tentamen.    

Informanter: Deltagande studenter gick vid inspelningstillfället kursen ”Matematik baskurs D” 

inom ramen för basåret eller basterminen vid ett svenskt universitet. Kursen motsvarar en av de 

senare gymnasiematematikkurserna i den svenska gymnasieskolan, Matematik D, vilken normalt är 

obligatorisk endast på naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogram. Inspelningar gjordes av 18 

studenter, varav 14 män och 4 kvinnor. Studenternas ålder varierade mellan 19 och 25 år, men mer-
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parten var 21-23 år gamla. Vid inspelningstillfället undervisades studenterna i tre olika grupper med 

en lärare för varje grupp.  

 

5.2. Identifiering av variationer och utläsningsstrategier 

Varje uppläsning analyserades enligt nedanstående: 

 Bedömning av avvikelser jämfört med standardmall (se tabell 1. samt 5.2.1.). 

Tolkande/undertolkande uttryck antecknas (se 5.2.2.).  

 Analys av fördröjningar/tvekan i uppläsningen. Bedömning av bakomliggande strategier (se 

5.3.1.). 

 Analys av vokabulär. Uttryck som avviker från mallen antecknas som okonventionell 

vokabulär och bakomliggande strategi bedöms (se 5.3.2.).  

 Analys av läsriktning (se 5.2.3.) 

För att underlätta analysen användes en standardmall för varje symboluttryck. Standardmallen 

representerar ”neutral tolkningsgrad” och den vokabulär lärarna på kursen använder. Denna mall 

utgör dock inte det enda sättet att läsa ut uttrycken, och hur vanliga vissa utläsningar är kan 

diskuteras. 

För att begränsa omfånget av analysen gjordes ingen specifik genomgång av olika sätt att använda 

prepositioner och att läsa parenteser i algebraiska uttryck. 

5.2.1. Standardmallar 

För att utforma standardmallarna ombads de undervisande lärarna (se 5.1.) att skriva ner möjliga uttal 

av fyra symboluttryck. Uttrycken var inte helt identiska med de uttryck som studenterna läste, utan 

valdes i efterhand för täcka sådana symbolkombinationer där utläsningen hos försökspersonerna ofta 

varierade. Av de olika sätt att utläsa som lärarna angav valdes det minst tolkande som mall. Ett 

undantag gjordes för utläsningen av f(x) där både ”f-av-x” och ”f-x” fick utgöra normal tolkningsgrad. 

Detta eftersom ”f-av-x” måste anses vara den absolut vanligaste utläsningen (medan ”f-x” mycket väl 

skulle kunna betraktas som en undertolkning). Som komplement till lärarnas uttal, som till exempel 

för utläsningen av 𝑦′′, användes läroböcker i matematik. För uttrycken i de lästa uppgifterna användes 

uttrycken i tabell 1 som standard. 
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Tabell 1. Standardmall 

Uttryck Utläsning* 

 sin (2𝑥) 𝑑𝑥

𝜋
3

0

 

Integralen från noll till pi tredjedelar (av) sin två x de-x  
alt. 
Integralen av sin två x de-x från noll till pi tredjedelar 

 𝑥 −
1

𝑥
 𝑑𝑥

𝑎

1

 
Integralen från ett till a (av) x minus ett genom x de-x 
alt. 
Integralen av x minus ett genom x de-x från ett till a 

 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

5

1

 

 
Integralen av f-av-x de-x från ett till fem 
alt. 
Integralen från ett till fem av f-av-x de-x 

𝑓 𝑥 =   𝑥 + 1 f-av-x lika med roten ur x plus ett 

𝐹 𝑥 =
𝑥3

2
+ ln(𝑥2 + 1) 

f-av-x lika med x-kubik genom två plus ln x-kvadrat plus ett 
alt. 
f-av-x lika med x-tre genom två plus logaritmen av x-två plus ett 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −𝑘(𝑦 − 20) de-y de-x lika med minus k gånger y minus tjugo 

𝑦′′ = 𝑥2 y-biss lika med x-kvadrat 

*Prepositionen ”av” kan ibland utelämnas, men då variation av användning av prepositioner inte ingår i analysen 

anges inte detta särskilt i denna tabell. 

 

Tabell 2. Exempel på variationer i utläsning som ej bedöms påverka tolkningsgraden 

Uttryck Utläsning 

𝑓(𝑥) f-av-x, f-x 

𝐹(𝑥) f-av-x, f-x, stora f-av-x, stora f-x 

tan tan, tangens 

sin sin, sinus 

cos cos, cosinus 

ln l-n, logaritmen av 

𝑥2 x-två, x-kvadrat, x-upphöjt-till-två 

𝑥3 x-tre, x-kubik, x-upphöjt-till-tre 

 𝑥 roten ur x, kvadratroten ur x 

5∙ex fem e upphöjt till x, fem gånger e upphöjt till x 

e-kt e upphöjt till minus k t, e upphöjt till minus k gånger t 

= lika med, är lika med 

𝜋

2
 pi halva, pi genom två 

1

3
 en tredjedel, ett genom tre 
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5.2.2. Bedömning av tolkningsgrad vid utläsning av symboluttryck 

Olika tolkningar är dels variationer, men om ett uttryck klassificeras som undertolkande, eller man 

antar att informanten gjort en kompensatorisk tolkning, så är variationen samtidigt ett tecken på att 

en strategi använts vid uppläsningen.  

Även om man utgår från de beskrivningar av undertolkning och tolkande utläsning som finns i 4.2.1. 

kan bedömningen av tolkningsgrad vid utläsning göras på olika sätt. Då studien främst är ett försök att 

belysa vad som händer vid utläsning av mindre bekanta symboluttryck, bedömdes tolkande utläs-

ningar av mer bekanta uttryck, som till exempel bråk, som neutrala. Nedan följer en beskrivning av de 

olika tolkningsgraderna. 

Neutral. Kort, koncis och konventionell utläsning. Inom normal tolkning ryms: x2 som ”x-kvadrat”, 

”x-två” och ”x-upphöjt-till-två”; x3 som ”x-kubik”, ”x-tre” och ”x-upphöjt-till-tre”;  𝑥  både som ”roten 

ur x” och ”kvadratroten ur x”; = både som ”lika med” och ”är lika med”; 𝑓(𝑥) både som ”f-av-x” och 

”f-x”, både att hoppa över multiplikationstecknet, till exempel i ”65∙e-kt ”, och att läsa ut det, både kort 

och lång form av trigonometriska uttryck så som tan/ tangens, sin/ sinus, cos/ cosinus, både att läsa ut 

ett underförstått multiplikationstecken och att låta bli, samt utläsning av bråk som till exempel 
1

2
 som 

”ett genom två” eller ”en halv” (se tabell 2). Uttal av parenteser i algebraiska uttryck bedöms ej.  

Tolkande. Utläsning på tolkande nivå där man refererar till vad symbolerna representerar snarare än 

till tecknen i sig. Även förklarande tillägg till den korta, neutrala, utläsningen. I denna kategori ingår 

även tolkningar där det blir uppenbart att symbolerna för utläsaren representerar något annat än 

normalt, d.v.s. feltolkningar. Exempel på tolkande utläsning: f(x) läses ”funktionen av x” eller 

”funktionen f-av-x”; 𝐹(𝑥) som ”primitiva funktionen till f-av-x”; 𝑦′′ som ”andraderivatan”; v utläses 

”vinkeln”; sin(2x) som ”funktionen sin-två-x”; dx läses ”med avseende på x”.  

Undertolkning. Utläsning tecken för tecken på ett okonventionellt sätt.  Uttal av parenteser i 

algebraiska uttryck bedöms ej. Exempel på undertolkande utläsning: 𝑓(𝑥) utläses ”f-parentes-x-

slutparentes” eller ”f-inom-parentes-x”.  

Undertolkning och strategin bokstavlig översättning går ofta hand i hand. Som exempel klassificeras 

att uttala ”
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 ” som ”de-y genom de-x” som en bokstavlig översättning. 

5.2.3. Bedömning av läsriktning 

Bevarad läsriktning är en strategi som används speciellt vid läsning av matematiska symboluttryck 

eftersom växlande läsriktning är en av symbolspråkets svårigheter (se 4.2.2.). Att frångå matematiskt 

konventionell läsriktning till förmån för läsning från vänster till höger och uppifrån och ner, bedöms 

som användning av strategin bevarad läsriktning. Bedömningen tar ingen hänsyn till om informanten 

är medveten om sitt kommunikationsproblem eller ej.  
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5.3. Grund för klassificering av utläsningsstrategier 

Eftersom Dörnyei och Scotts taxonomi (se 4.3.) gäller strategier som identifierats för att hantera 

språksvårigheter som uppkommer i samtal och dessutom på ett andra, naturligt språk omarbetades 

kategorierna något för denna studie eftersom fokus här främst är innantilläsning av matematiska 

symboluttryck.  

De strategier som förutsatte en samtalspartner och uttalsstrategier som berörde språkljud ströks 

direkt på grund av försökens utformning och art. Någon äkta samtalspartner finns inte vare sig vid läs- 

eller skrivtillfället och det handlar inte om att tala ett främmande språk med obekanta och/eller svår-

uttalade språkljud. Då analysen gjordes med hjälp av inspelat eller skrivet material där man inte längre 

kunde se den som talade ströks även strategin med ordlös kommunikation i form av gester. 

Dörnyei och Scotts strategi omskrivningar/parafrasering kan till viss del liknas vid Pimms 

beskrivning av tolkande utläsning (se 4.2.1.). Anledningen till att man gör en tolkande utläsning kan 

antingen vara att man vill kompensera för att man inte hittar det uttryck som vanligen används eller 

att man vill förtydliga något, d.v.s. göra en rikare beskrivning än den mest koncisa. Strategin döptes 

därför till kompensatorisk tolkning eftersom medvetna förtydliganden eller vinklingar skulle ingå. 

Strategin undertolkning fick ersätta Dörnyei och Scotts strategi övertydlighet, som handlar om att 

använda fler ord än normalt för att kommunicera ett budskap. Ursprungskategorin bokstavlig över-

sättning delades i bokstavlig översättning av symboler och bevarad läsriktning. Då beskrivningarna 

av strategierna bokstavlig översättning av symboler och undertolkning blev likartade, slogs dessa 

kategorier sedan samman under namnet bokstavlig översättning.    

Strategin användning av ord som låter likt (Eng: Use of similar-sounding word) delades i tre olika 

delar eftersom det finns ytterligare möjligheter att ersätta uttalet för en symbol: användning av 

ljudmässigt liknande ord (men med annan betydelse), användning av nyskapat ord för symbolen 

(ofta kopplat till symbolens utseende) och användning av uttalet av liknande symbol.    

En del beskrivningar i Dörnyei och Scotts taxonomi omformulerades något för att passa tillämpningen. 

Exempelvis fick beskrivningar där modersmålet ingick omformuleras till att handla om förkunskaper 

från det naturliga tal- och skriftspråket samt känt matematiskt språk. (För en fullständig tabell se 

bilaga 2.).  

 

5.3.1. Bedömning av strategi vid fördröjning/tvekan 

Då försökspersonen verkade stanna upp eller tveka inför utläsningen, bedömdes förekomst av följande 

strategier: 

Omstrukturering av budskapet. Försökspersonen börjar säga på ett sätt men avbryter sig själv 

och börjar om på ett annat sätt utan att egentligen förändra budskapet. Ex: ”Funktionen av … f-av-x”. 
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Rättelse. Försökspersonen ändrar själv sitt ordval eller sitt uttal. Rättelsen sker antingen omedelbart, 

utan att man prövar sig fram, eller efter upprepning. Ex: ”Integralen av derivatan … funktionen” 

Prövande tankekedja. Försökspersonen prövar sig fram med mer än ett ord eller uttal innan den 

slutliga versionen. Ex: ”Diffir … diffrents … differetialekvationen” eller ”Tangenten … derivatan … 

förstaderivatan”. 

Upprepning. Försökspersonen fastnar och upprepar sig (utan variation). Ex: ”x-två genom två plus 

… plus …plus … en konstant”. Som upprepning räknas även om samma ord upprepas ofullständigt, till 

exempel ”derivatan … deri … ” 

Upprepning med variation. Försökspersonen fastnar och upprepar sig men varierar det 

upprepade ordet/uttrycket (utan att nämnvärt förändra betydlesen). Ex: ”roten ur … kvadratroten ur 

… kvadratroten ur x”.   

Fyllnadsord/fyllnadsljud. Försökspersonen använder fyllnadsord eller fyllnadsljud antingen när 

det uppstår en för lång paus eller för att det inte ska uppstå pauser medan man tänker. Exempel på 

ord/ljud: ”dårå”, ”ehm”, ”mmmm…” 

Bruk av strategimarkör. När försökspersonen uttryckligen säger att han/hon inte är säker på sitt 

sätt att läsa ett ord/uttryck betraktas det som att använda en strategimarkör. Markören kan komma 

antingen före eller efter det som markeras som osäkert. Exempel på det förra är ”Nu vet jag inte riktigt 

hur jag ska säga här…” och på det senare ”… eller vad man nu ska säga”. 

Övergivande av budskap. Försökspersonen ger upp sin läsning, hoppar över resten av uttrycket 

eller resterande text och fortsätter på nästa stycke eller nästa sida.  

Ersättande av budskap. Budskapet ersätts av ett annat som följd av att man kompenserar för 

brister i ordförrådet. Ofta handlar det om att säga vad-som-helst i brist på bättre. Ersättande av 

budskap sker ibland till följd av strategier som till exempel approximering. Här används beteckningen 

endast då ersättande av budskap kan sägas vara den primära strategin.   

Reduktion av budskap. Budskapet reduceras för att slippa läsa ut besvärliga delar. Det kan handla 

om enstaka symboler eller ord, och är då kopplat till den primära strategin utelämnande, eller om 

större delar av budskapet. Reduktion av budskap anges som strategi endast då detta bedöms vara den 

primära strategin och då kriterierna för utelämnande ovan inte uppfylls.    

Ingen hänsyn togs till om försökspersonerna var medvetna om sina kommunikationsproblem eller ej. 

 

5.3.2. Bedömning av strategi vid okonventionell eller saknad vokabulär 

Då okonventionella ordval gjordes (se 5.2.) bedömdes om någon av följande strategier använts: 

Bokstavlig översättning. Utläsning av symboler på känt sätt i nytt sammanhang (där de enligt 

konventionen utläses på annat sätt). Hit räknas även undertolkande utläsningar där symbolerna läses 
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var för sig. Ex: Matriselement a11 utläses ”a-elva”, inte ”a-ett-ett”, c(a+b) uttalas ”c parentes a plus b 

slutpar-entes”  

Kompensatorisk tolkning. Då en tolkande utläsning kommer efter en fördröjning/tvekan i upp-

läsningen räknas den som kompensatorisk. Exempel vid utläsning av 𝒚′′: ”y.. .ja… andraderivatan av 

y”. 

Approximering. En enstaka term ersätts med term av mer övergripande eller liknande karaktär. Ex: 

”derivatan” ersätts med ”tangenten” eller ”integralen” med ”funktionen”.  

Bruk av supergenerella ord. Ersättning av specifika ord med supergenerella. Ex: ”det där gånger 

det här”, ”nå’t delat med det där” osv.  

Ordfärgning. Okonventionell tolkning av symboluttryck som baseras på tidigare erfarenhet av 

matematisk vokabulär och/eller en matematisk regel (som inte behöver användas korrekt). Ex: 

 𝑓 𝑥  𝑑𝑥 
𝑏

𝑎
läses som ”integralen gånger f-av-x de-x från a till b” 

Användning av ljudmässigt liknande ord. Symbolen ersätts med ord som ljudmässigt liknar det 

sätt man brukar uttala symbolen, men där betydelsen är en annan (eller inte finns alls). Ex: Man talar 

om ”enhetsfaktorn” istället för om ”enhetsvektorn”.  

Användning av nyskapat ord. Ersätta uttalet av en symbol med ett nyskapat ord (ofta kopplat till 

symbolens utseende). Ex: ”∞" läses ”sne-åtta” 

Användning av uttalet av liknande symbol. Ersätta uttalet av en symbol med uttalet av en till 

formen likartad symbol. Ex: β utläses ”be” för att den liknar bokstaven B.  

Utelämnande. Man hoppar över att läsa en symbol och fortsätter som om man skulle ha uttalat den. 

Utelämnande leder till ett reducerat budskap.  

Mumla. Att svälja delar av ord eller att uttala otydligt för att maskera osäkerhet i uttal eller ordval. 

Även övergivande av budskap, ersättande av budskap och reduktion av budskap bedömdes 

(se 5.3.1.). 

Ingen hänsyn togs till om försökspersonerna var medvetna om sina kommunikationsproblem eller ej. 

 

5.4. Datainsamling: skrivet uttal av integraluttryck  

För att samla ytterligare material utöver det inspelade gjordes ett försök med att samla in uttal av 

symboluttryck i skriven form. För detta ändamål utformades uppgifter där deltagarna i studien upp-

manades att skriva hur de skulle läsa ut olika symboluttryck. Instruktioner till dessa uppgifter utform-

ades för att så lite som möjligt påverka vilken översättning av symboluttrycken till skrivet talspråk 

deltagarna skulle välja att göra samtidigt som de skulle uppmana till att skriva även om man var 

medveten om att utläsningen inte skulle vara matematiskt korrekt (se bilaga 3). 
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För att motivera studenterna att delta ingick uppgifterna som användes för datainsamling i en 

övningstentamen (se bilaga 4). Efter att ha skrivit övningstentamen fick studenterna via mejl tillgång 

till utförliga lösningsförslag till tentamensuppgifterna. 

Genomförande: Övningstentamen skrevs tre dagar innan ordinarie tentamen under tentamens-

liknande former i ett ordinarie klassrum vid universitetet. Instruktioner om genomförandet av 

tentamen samt speciella instruktioner för de uppgifter där deltagarna uppmanades att skriva hur de 

skulle läsa ut olika symboluttryck gavs både skriftligt (se bilaga 3) och muntligt.  

Informanter: Deltagarna var frivilliga studenter som ingick i de undervisningsgrupper som 

beskrivits i 5.1.. Antalet informanter vid skrivtillfället var 17 st, varav 11 män och 6 kvinnor. Av dessa 

hade 11 st, 8 män och 3 kvinnor tidigare deltagit vid högläsningen av matematikuppgifter innehållande 

symboluttryck (se 5.1.). Av informanterna angav två att de inte har svenska som modersmål och två att 

de förutom svenska har ytterligare ett modersmål. En av deltagarna (en man) hade missuppfattat 

instruktionerna. Materialet kunde därför inte analyseras.  

 

5.5. Analys av skrivna integraluttryck 

För att analysera de skrivna integraluttrycken gjordes följande: 

 Uttrycken skrivs om mer enhetligt så att olika utskriftsvarianter av samma ljud skrivs på 

samma sätt. Exempelvis skrivs ”r” och ”ärr” som ”r” och ”de x”, ”de ex” ”d x”, ”dx” och ”de-x” 

alla som ”dx” eftersom de uttalas på samma eller snarlika sätt.  

 Jämförelse med standardmall (se tabell 3 samt 5.2.1.) 

 Anteckning av avvikelser från mallen t.ex. i vokabulär och ordföljd 

 Listning av avvikelser i de fyra olika delarna av uttrycken (se 6.5. och figur 2)  

 Analys av strategival med hjälp av 5.3.2. 

 

Tabell 3. Standardmall för två olika integraluttryck 

Uttryck Utläsning* 

 sin(2𝑥) 𝑑𝑥

𝜋

𝜋
2

 
Integralen från pi halva till pi av sin två x de-x  
alt. 
Integralen av sin två x de-x från pi halva till pi 

 𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0

 
Integralen från noll till r av r minus ett genom r de-x  
alt. 
Integralen av r minus ett genom r de-x från noll till r  

 *Prepositionen ”av” kan ibland utelämnas, men då variation av användning av prepositioner inte ingår i analysen 

anges inte detta särskilt i denna tabell. 

 

Analysen bygger på en jämförelse med standardmallar. Dels gjordes standardmallar uttryck för uttryck 
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(se tabell 3. för tillvägagångssätt se vidare under 5.2.1.), dels gjordes en mall över den mer övergri-

pande organisationen av de olika delarna i ett integraluttryck (se 6.5). 

 

5.6. Jämförelse mellan uppläst och skrivet material 

För jämförelsen användes de muntligen framförda integraluttrycken  sin(2𝑥) 𝑑𝑥
𝜋

3
0

 och  𝑥 −
1

𝑥

𝑎

1
 𝑑𝑥 och 

de skriftliga uttrycken  sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋
𝜋

2

 och  𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
. De muntliga uttrycken lästes ut som delar av 

uppgifter medan de uttal som redovisades skriftligt bara stod som ensamma symboluttryck. För varje 

informant analyserades följande: 

 Om samtliga 4 delar i den övergripande mallen (se fig. 2) ingick i utläsning/utskrift. 

 Om ordval ändrades, dels under läsning eller från fråga till fråga, men också mellan läs- och 

skrivtillfälle. (Begränsad hänsyn togs till prepositioner). 

 Om ordningen i vilken integrationsgränserna utläses ändras från läs- till skrivtilfället. 

 Om uttalsordningen i övrigt ändrats från läs- till skrivtillfället 

 Om samma strategier använts vid läs- och skrivtillfälle 

 Om diskursen speglade ett operationellt tänkande (se 5.7.)  

Då ändringen i ordval analyserades metodiskt betecknades ändring i prepositioner samt de olika 

varianterna listade i tabell 3 inte som någon förändring av ordval. Dock gjordes en snabb översyn av 

dessa förändringar samt variationerna i utläsning av parenteser.  

 

5.7. Diskursanalys 

Vid jämförelsen av det muntliga och det skriftliga materialet gjordes även en diskursanalys. Analysen 

bygger på ett ramverk av Österholm (2006a). Då skillnaden mellan att beskriva utveckling av 

matematiskt tänkande som en utveckling från process- till objekttänkande och att beskriva det som en 

utveckling från operationell till strukturell förståelse inte handlar så mycket om hur man klassificerar 

matematiskt tänkande användes ramverket trots att det utformats för att analysera språkliga tecken på 

objekttänkande. Då språkliga tecken på processtänkande eller operationell förståelse söktes (omvänt 

mot Österholms beskrivningar) omformulerades kategorierna enligt följande: 

Verbbildning. Användande av verb istället för substantiv, till exempel ”integrera funktionen” istället 

för ”integralen av funktionen”. (Användning av verb istället för adjektiv bedömdes ej.) 

Val av processbeskrivande verb. Användande av verb av processtyp, d.v.s. verb som snarare 

beskriver ett skeende än en förekomst, till exempel ”blir” istället för ”är”. 

Användande av aktiv form. Användande av aktiv istället för passiv form, till exempel ”jag 

beräknar” istället för ”detta beräknas”. 
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Uttrycken ordnades i grupper motsvarande beskrivningarna ovan – verbbildande, processbeskrivande, 

aktiv eller (om inget ovan kunde identifieras) neutral – beroende på vilka ord som bytts ut vid 

jämförelse med standardmallen (se tabell 3). Ingen begränsning gjordes av möjligheten för en och 

samma utläsning att tillhöra mer än en grupp. 

 

5.8. Forskningsetiska överväganden 

För studien krävdes inga svårare etiska överväganden. Största utmaningen var att få fram korrekt 

information till samtliga informanter. 

5.8.1. Frivillighet 

Gruppen ur vilka försöksdeltagarna hämtades valdes med tanke på att samtliga skulle vara myndiga 

och utan problem själva kunna välja om de ville delta eller ej. Deltagarna måste aktivt välja att vara 

med i studien – för inspelningen krävdes att man gick ifrån klassrummet och för det skriftliga del-

tagandet att man infann sig på rätt dag och plats och satte sig och skrev – och därmed deltog ingen 

utan samtycke. 

5.8.2. Information  

Potentiella informanter fick information om temat för och de övergripande dragen i studien i 

anslutning till ett undervisningstillfälle. Informationen begränsades till en beskrivning av studien som 

en studie i matematikdidaktik med syfte att se på hur olika individer läser matematik. För att inte 

påverka deltagarnas fokus lades dock ingen större vikt vid att det handlade specifikt om 

symboluttryck, något som knappast behöver försvaras etiskt. Eftersom delar av materialet eventuellt 

skulle kunna ingå i andra studier betonades inte heller att det endast skulle handla om ett 

examensarbete.  

Vid ett andra tillfälle gavs mer detaljerad information om studiens två delar, att det ena handlade om 

att läsa något som kunde liknas vid en sida i en lärobok i matematik och det andra om att skriva en 

övningstentamen där några frågor utformats speciellt för att samla in material. Särskilt betonades att 

man vid resultatredovisningen inte skulle kunna avgöra vilken av deltagarna som sagt eller gjort vad. 

De potentiella deltagarna fick även liknande information skriftligt, via universitetets webbaserade 

lärplattform.  

Vid övningstentamen informerades samtliga både skriftligt och muntligt både om genomförandet och 

om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vid inspelningen individualiseras informa-

tionen mer och kunde t.ex. innehålla beskrivningar av hur det inspelade materialet skulle redovisas för 

andra och påpekanden om att det inte handlade om någon betygssättning eller bedömning. 

5.8.4. Konfidentiell personlig information 

Vid skrivtillfället ombads deltagarna att fylla i en del personlig information. I anslutning informeras de 

skriftligt om att det var frivilligt att svara och att informationen skulle komma att behandlas 

konfidentiellt.  
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6. Resultat 

 

Att redovisa resultaten för forskningsfrågorna som rör vilka variationer och strategier som 

förekommer vid uppläsningar av symboluttryck var för sig är i det närmaste ogörligt. Vissa av de 

variationer som förekommer vid utläsning av olika uttryck är samtidigt tecken på användning av en 

strategi. Därför redovisas i 6.1. först en sammanfattning av de vanligaste tolkningarna som 

förekommit vid uppläsningarna. Därefter beskrivs de variationer och strategier som noterats i 

samband med just utläsning av integraluttryck (6.2.), detta eftersom variationerna i utläsningarna av 

integraluttrycken inte bara handlar om ordval. Efter detta följer ett antal exempel på utläsningar som 

antingen är resultat av de strategier som använts vid okonventionella ordval (6.3.) eller vid 

fördröjning/tvekan i uppläsningen (6.4).  

I 6.5. beskrivs variationerna i de utskrifter av integraluttryck som samlats in. För att besvara frågan 

”Om man ber studenter att med ord och bokstäver skriva ner hur de skulle låta ifall de läste ut 

symboluttryck högt, hur skiljer sig uttalet då från uttalet vid högläsning av liknande uttryck?” gjordes 

en jämförelse av resultaten från läs- och skrivförsök. Dessa redovisas i 6.6 Jämförelse mellan läst och 

skrivet uttal. 

 

6.1. De vanligaste tolkningarna 

För vissa av de aktuella symboluttrycken förekom ett oväntat stort antal sätt att variera utläsningen. 

Många av variationerna kunde betraktas som neutrala när det gällde tolkningsgrad, men det fanns 

också exempel både på högre och lägre grader av tolkande. Ett relativt vanligt sätt att tolka uttrycket 

𝑓(𝑥) var att läsa det som ”funktionen av x”. Även till utryck som sin 2𝑥 fanns exempel på tillägg av 

ordet ”funktionen”. Två exempel på tolkande utläsning av 𝐹(𝑥) noterades också: ”primitiva funktionen 

av f-av-x” och ”den primitiva formen av x”.  

Tolkande utläsning användes av flera informanter som strategi för att kompensera för brister i 

ordförrådet då man skulle läsa ut 𝑦′′. Fyra av de nio som förgäves sökte efter ordet ”y-biss” valde en 

tolkande utläsning som ”andraderivatan” eller ”derivatan två gånger”.   

Det vanligaste sättet att läsa ut  
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 var ”de-y genom de-t”. Detta kan betraktas som en undertolkning. 

Av de 18 deltagarna uttalade 10 stycken uttrycket på detta sätt.  

Många av de tolkningar som förekom innehöll ord och uttryck som inte kan betraktas som konven-

tionella. Dessa analyserades då också för att bedöma bakomliggande strategier (se 6.3.).  
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6.2. Variationer och strategier vid utläsning av integraluttryck 

Ingen av försökspersonerna uttalade samtliga integraluttryck så att de fullständigt överensstämde med 

standardmallen (se tabell 1). Två personer uttalade två av de tre uttrycken helt enligt mallen medan det 

tredje i ena fallet endast saknade prepositionen ”från” och i det andra fallet utläsningen av ”dx”.   

De vanligaste variationerna vid utläsning av integraluttryck redovisas i tabell 4. Där syns att 5 av 18 

försökspersoner på något sätt använde ordet ”funktionen” vid utläsning. Detta handlade inte endast 

om berikande tolkningar av uttrycken. Ordet förekom i flera fall tillsammans med andra avsteg från 

mallen. 

Exempel på utläsningar där ordet ”funktionen” förekom (exempel från tre olika individer): 

1. ”Integralen från ett till fem funktionen derivatan av x” 

2. ”Integralen fem ett funktionen x de-x” 

3. ”Integralen till fem ett i funktionen f-av-x med avseende på de-x” 

I tabellen syns också att en av deltagarna helt utelämnande integraltecknet vid utläsningen. Denna 

person kommenterade själv att det ju handlade om att läsa ”som det står” (Underförstått: 

Integraltecken uttalas inte). Detta bedömdes som en användning av strategin utelämnande.  

Utelämnandet av ”dx” var inte lika konsekvent. Ingen av deltagarna hoppade över utläsningen i 

samtliga uttryck. En av deltagarna uttalade konsekvent ”dx” som ”derivatan av x”, vilket kan ses som 

en tolkande utläsning (se 5.2.2.). 

 

Tabell 4. Variationer vid utläsning av integraluttryck 

Uttryck Uttalar 
”integralen” 

ja/nej 

Omvända 
integrations-

gränser 
ja/nej 

Funktion före 
integrations-

gränser 
ja/nej 

Anv. ordet 
”funktionen” 

ja/nej 

Uttalar 
”dx” 

ja/nej 

 𝑓 𝑥  𝑑𝑥
5

1

 
17/1 8/9 

Saknas: 1 
2/15 

Saknas: 1 
5/13 

 
17/1 

 sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋/3

0

 
17/1 9/8 

Saknas: 1 
4/14 5/13 15/3 

 𝑥 −
1

𝑥
 𝑑𝑥

𝑎

1

 
17/1 10/8 4/14 5/13 13/5 

 

 

Det vanligaste avsteget från konventionell utläsning av integraluttryck var att läsa integrations-

gränserna i omvänd ordning. Då dessa normalt läses nerifrån-och-upp krävs att man gör ett avsteg 

från den invanda läsriktningen, något som endast hälften av deltagarna praktiserade vid inspelnings-

tillfället. Att använda sig av den vedertagna varianten med att läsa funktionen före integrations-
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gränserna (se figur 2) kräver också att man överger den invanda läsriktningen från vänster till höger. 

Detta gjorde 4 av 18 informanter (se tabell 4).   

 

6.3. Strategier vid okonventionella ordval 

Några av de strategier som använts vid okonventionella ordval är strategier som resulterar i vissa av de 

variationer som beskrivits i (6.1.-6.2.). Läser man 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 som ”de-y genom de-t” använder man sig av 

strategin bokstavlig översättning. Vid utläsning av 𝑦′′ var det flera informanter som använde sig av 

kompensatorisk tolkning och vid utläsning av integraluttryck var, som nämnts ovan, utelämnande och 

bevarande av läsriktning ett par av de förekommande strategierna.  

6.3.1. Ordval och strategier vid utläsning av integraluttryck 

Vid utläsning av integraluttryck fanns, utöver vad som nämnts ovan, många ytterligare exempel på 

okonventionella ordval, d.v.s. ordval som inte överensstämde med standardmallen. (Okonventionella 

ordval i fet stil): 

1. ”Integralen noll till pi en tredjedel gånger sin två x de-x” 

2. ”Integralen från ett till a där integralen är x minus ett genom x de-x”  

3. ”Integralen sin två x de-x toppvärde kvadratroten ur tre toppvärde noll” 

4. ”Integralen från ett till a där x minus ett genom x … funktionen. 

Exempel 1, där försökspersonen verkar uppfatta att man tar integraltecknet gånger funktionen, kan 

bedömas vara en ordfärgning eftersom denna person antar att ”regeln” om underförstådda 

multiplikationstecken kan användas när man ska läsa ut uttrycket. 

I exempel 2 använder försökspersonen ordet ”integralen” istället för ”funktionen”. Detta kan handla 

om en approximering, där man byter ut ett enstaka ord mot ett som man uppfattar har liknande 

karaktär. 

I exempel 3, som är en utläsning av uttrycket   sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋/3

0
, finns en kombination av de två 

strategierna kompensatorisk tolkning och ersättande av budskap. Första gången personen använder 

ordet ”toppvärde” är det en tolkning av vad siffran står för och vid nästa tillfälle ersätts 

ursprungsmeddelandet av ett annat i brist på bättre. Det är svårt att bedöma vad som händer när 

denna person läser 
𝜋

3
 som ”kvadratroten ur tre”, om det handlar om att man tycker rottecknet liknar π, 

eller om man också här helt sonika ersätter meddelandet för att man inte klarar av att framföra det. 

I exempel 3 och 4 mumlar deltagarna fram slutet på uttrycket. Orden ”toppvärde noll” (exempel 3) och 

”funktionen” (exempel 4) är knappt hörbara. Strategin är att mumla fram delar av budskapet för att 

maskera att man säger något som inte är helt rätt.  

Det fanns exempel på att bristande ordförråd ledde till att man använde sig av strategin kompensa-

torisk tolkning. (Tolkningar i fet stil): 
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1. ”Integralen av f-av-x de-x begränsad av siffrorna ett till fem”  

2. ”Integralen intervall ett till fem f-av-x” 

3. ”Integralen av sin inom parentes två x de-x inom intervallet pi genom tre till noll” 

6.3.2. Ordval och strategier vid utläsning av 𝒚′′ 

Hälften av försökspersonerna fick problem då de vid utläsningen av 𝑦′′ sökte efter ordet ”y-biss”. Av 

dessa valde fyra personer att göra en kompensatorisk tolkning (se 6.1.). Övriga använde sig av följande 

utläsningar: ”y… prim-två”, ”derivatan av y”, ”y”, ”y-prim” och ”y-dubbelprim”. Det första alterna-

tivet, ”y… prim-två”, kan bedömas som en ordfärgning. Det verkar sannolikt att försökspersonen på 

något sätt försöker kombinera olika kända uttryck och regler för att hitta ett sätt att uttala 𝑦′′. Det 

andra alternativet ”derivatan av y” kan bedömas vara en approximering (eller möjligen ett utbyte av 

uttal av en symbol mot uttal av en till formen likartad). Att bara uttala 𝑦′′ som ”y” eller som ”y-prim”, 

handlar förmodligen om att byta uttalet av en symbol mot uttalet av en liknande och ”y-dubbelprim” 

är en bokstavlig översättning där man använder namnet för tecknet med två apostrofer. 

En enda person ville, då denne inte kom på uttalet av  𝑦′′, överge budskapet genom att bläddra vidare 

till nästa text, och skulle nog ha gjort så om denne inte uppmanats att läsa vidare på samma text.  

6.3.3. Ordval och strategier vid utläsning av α och β 

Uttalet av symbolerna α och β verkade för många okänt. Av 18 informanter uttalade 4 personer 

symbolerna som ”alfa” och ”beta”, en sa ”alfa” och ”be”, 12 stycken använde ”a” och ”be” och en 

person uttalade α som ”x” och β som ”be”. Strategin i samtliga fall verkade vara att ersätta uttalet av 

den symbol vars uttal var obekant med uttalet av en till formen liknande symbol. 

 

6.4. Strategier i samband med fördröjning eller tvekan  

Fördröjning och/eller tvekan uppkommer vid uppläsning av alla typer av uttryck. Inte sällan 

kombineras dessa med ett okonventionellt ordval. Anledningen till att man gör ett uppehåll i 

utläsningen är ju ofta att man förgäves söker efter de rätta orden. Nedan visas exempel på utläsningar 

där de olika strategierna förekommer.   

6.4.1. Omstrukturering 

Exempel på omstrukturering av budskapet återfanns framför allt vid utläsning av uttrycket 𝑦′′ = 𝑥2 

och vid utläsning av integraluttryck (se tabell 4). 

Strategin med omstrukturering av budskapet sker ovan tillsammans med strategier som 

kompensatorisk tolkning (”andraderivatan”, ”andraderivatan av y”), prövande tankekedja (”gräns … 

intervall”), upprepning (”på… på, på”) och utfyllnad (”ska vi s..”). 
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Tabell 4. Exempel på omstrukturering 

Omstrukturering vid utläsning av 𝑦′′ Original Omformulerat 

y…eh …vad säger man? .. y-andraderivatan y… y-andraderivatan 

y … ja …. andraderivatan y… andraderivatan 

ee… y-prim-två …. näe…eh ..a-a … derivat …. 
andraderivatan av y 

y-prim-två andraderivatan av 
y 

eh ..y …y-prim…eh …ska vi se …y .. ska vi se .. y … 
derivatan två gånger om man …om det går bra …  

y-prim derivatan två 
gångner 

Omstrukturering vid utläsning av integraluttryck   

kan beräknas som integralen ….. eh… ehhm….integralen 
fem … eh …ja….gräns … intervall fem…ett till fem…f-av-x 
de-x 

gräns… intervall 

kan beräknas som ..eh .. integralen ett till fem i funktionen 
..eh …f-av-x.. eh … med avseende på … på, på de-x ska vi s 
… de-x ja 

med avseende på … de-x 

 

 

6.4.2. Rättelse  

Exempel på rättelse förekom överallt där det blev svårt att hitta rätt uttryck, se tabell 5  nedan. 

Tabell 5. Exempel på rättelser 

Uttryck Utläsning (del av) 
Rättelse 
från                       till 

 sin (2𝑥) 𝑑𝑥

𝜋
3

0

 
integralen från noll till pi genom tre 
av sinus två x deriverat .. eller de-x 

deriverat de-x 

 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

5

1

 
derivatan från ett till fem …deriv …. 
integralen av f-av-x från ett till fem 

derivatan integralen 

 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

5

1

 
prim … nej, integralen från ett till 
fem 

prim integralen 

𝐹 𝑥 =
𝑥3

2
+ ln(𝑥2 + 1) 

För formeln f lika med x … nej, f-av-
x gäller att f-av-x […] 

 
f lika med x  
  

f-av-x 

 

 

6.4.3. Prövande tankekedja, upprepning och upprepning med variation 

Strategin prövande tankekedja återfanns vid utläsning av 𝑦′′ (exempel 1 och 2 nedan), men användes 

också vid av en av försökspersonerna vid utläsning av gränserna för ett integraluttryck (exempel 3). 
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Exempel: 

1. ”ekvationen …ee… y-prim-två …. näe…eh ..a-a … derivat …. andraderivatan av y” 

2. ”ee… y-prim-två …. näe…eh ..a-a … derivat …. andraderivatan av y”  

3. ”kan beräknas som integralen ….. eh… ehhm….integralen fem … eh…. ja… gräns … 

intervall fem, ett till fem,  f-av-x de-x” 

Två av försökspersonerna använde upprepning som strategi för att klara svårigheter vid uppläsningen.  

Exempel: 

1. ”kan beräknas som integralen ….. eh… ehhm….integralen fem till ett”  

2. ”med avseende på … på, på de-x” 

3. ”eh. .. noll, mellan noll till pi” 

Ingen av deltagarna använde strategin med upprepning med variation. 

6.4.4. Fyllnadsord, -ljud och fraser samt strategimarkörer 

Strategin med fyllnadsord, fyllnadsfraser eller fyllnadsljud förekom hos flertalet, men inte hos alla. Det 

allra vanligaste fyllnadsljudet var ”eh …” och det vanligaste stället för detta ljud är när man i en av 

uppgifterna ska läsa ut ”kan beräknas som   𝑓 𝑥  𝑑𝑥
5

0
” där är det allra vanligast att man läser ”kan 

beräknas som ..eh…” för att sedan fortsätta med själva integraluttrycket. I övrigt används fyllnadsljud, 

fyllnadsord och fyllnadsfraser redovisade i tabell 6. 

 

Tabell 6. Förekommande fyllnadsord, -ljud och -fraser  

Fyllnadsord/fyllnadsfraser Fyllnadsljud 

 
Vad säger man? 
 
Eh… vad heter det här då? 
 
Jag får hjärnsläpp här. 
 
…ska vi se … 
 
då 

 

 
eh..  
ehm.. 
öhm.. 
ööö.. 
ja-a.. 
aaa... 
 
[harkling] 
 

 

Fyllnadsfraser som ”Vad säger man?”och ”Eh… vad heter det här då?” fungerar samtidigt som fyllnad 

och som strategimarkörer.  Ytterligare ett exempel på en strategimarkör finns i följande utläsning: 

”Eh ..y …y-prim…eh …ska vi se …y .. ska vi se .. y … derivatan två gånger om man …om det går bra 

… lika med x-upphöjt-i-två” 
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Här används frasen ”… om det går bra” för att markera osäkerhet när det gäller sättet att tolka tecknet 

𝑦′′. 

 

 

 

Figur 2. Utläsning av integraluttryck 

Uttalsmässigt kunde uttrycken ses som fyra delar: (1) Integralen, (2) funktionen, (3) varierande 

variabel och (4) integrationsgränserna. Integral, funktion och varierande variabel, utläses alltid i 

nämnd ordning, medan integrationsgränserna antingen kan anges sist eller skjutas in mitt i 

”integralen av funktionen”. Användningen av prepositionen ”av” (som inte fanns med i samtliga 

varianter) markerar att det handlar om integralen av en funktion och inte om ett integraltecken och 

en funktion var för sig.     
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6.5. Variationer i skrivet uttal av integraluttryck 

Försöket med att låta studenter och lärare skriva hur de skulle läsa ett antal integraluttryck föll väl ut. 

I de allra flesta fall kunde man klart se hur de olika försöksdeltagarna menade att de skulle läsa ut 

uttrycken. I bara något enstaka fall glömde man att skriva ut siffror och/eller tecken i ord.  

Ur de förslag till utläsning av som lärarna angivit, framträdde en mer övergripande struktur av hur de 

olika språkelementen organiseras i förhållande till varandra vid utläsning. Uttalsmässigt kunde varje 

integraluttryck ses som fyra delar. Dessa fyra delar - integralen, funktionen, varierande variabel och 

integrationsgränser - kunde kombineras på två olika sätt, med integrationsgränserna mitt i utläs-

ningen av ”integralen av f(x)” eller allra sist (se figur 2).  

Ingen av de 16 studenter som skrev hur de skulle läsa ut integraluttrycken angav något alternativ som 

fullständigt stämde överens med hur lärarna skulle läsa ut ett integraluttryck. Variationer i uttrycket 

 sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋
𝜋

2

 listas i tabell 7. Motsvarande variationer fanns i uttrycket  𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
. Samtliga utläsning-

ar av det senare uttrycket listas i tabell 8 nedan.  

När det gällde valet mellan att läsa ut integrationsgränserna mitt i ”integralen av funktionen” eller att 

lämna dem till sist valde 12 varianten med de inskjutna gränserna och 4 uttalade integrations-

gränserna sist. (För varje uppgift fanns en person som valt att inte svara).   

 

Tabell 7. Variationer i uttrycket  sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋
𝜋

2

 

Integralen från  
𝝅

𝟐
  till π  av sin(2x) dx 

för funktionen   

Integralen  

Räkna ut integralen  

Beräkna integralen 

Integraltecken 

Arean 

mellan 
𝜋

2
 och π  

från  
𝜋

2
  till π  

𝜋

2
 till π  

π och 
𝜋

2
   

i intervallet 
𝜋

2
 och π  

med intervallet 
𝜋

2
 och π  

𝜋

2
   π  

[utelämnad]  

av sin(2x)  

av funktionen sin(2x) 

för ekvationen sin(2x)  

dx  

[utelämnad]  
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Tabell 8. Analys av utskrifter av uttrycket  𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
  

Nr Utskrift, uttryck Tecken 

op. 

förståelse 

N/V/P/A* 

Strategi** 

1. ”Integralen av r minus ett genom r dx mellan noll och r” N - 

2. ”Integralen från noll till r av funktionen r minus ett genom r” N utelämnande 

3. ”Integralen av r minus ett delat på r dx mellan noll och r” N - 

4. ”Integralen av noll till r r minus ett genom r dx” N - 

5. ”Mellan noll och r är funktionen r minus ett genom r med 

avseende på x” 

N approximering  

alt. 

ersätta budskap 

6. ”Arean för linjen r minus ett delat på r mellan noll och r” N Approximering 

(tolkning) + 

utelämnande 

7. ”Integralen r till noll, r minus ett genom r” N utelämnande 

8. ”Integralen med intervallet noll till r har funktionen 𝑟 −
1

𝑟
 dx” N kompensatorisk 

tolkning 

9. ”Integralen i intervallet noll och r, av r minus ett genom r dx” N kompenserande 

tolkning 

10. ”Integraltecken, noll till r, ett genom r dx” N bokstavlig 

översättning av 

symbol 

1.1 ”r integral noll, r minus ett genom r dx” N bokstavlig 

översättning av 

symbol + bevarad 

läsriktning 

12. ”r noll r minus ett genom r dx” N utelämnande + 

bevarad läsriktning 

13. ”Beräkna integralen från noll till r av funktionen r minus 

parentes ett delat på r slutparentes.” 

V (tolkning) 

14. ”Integralen r och noll av r delat med r dx, integrerar med 

avseende på x.” 

A bevarad läsriktning 

15. ”r minus ett genom r dx integrerar mellan noll och r” A (tolkning) 

*Tecken på operationell förståelse: N = neutral, V= verbbildning, P = val av processbeskrivande verb, A = 
val av aktiv form (se 5.7.) ** För beskrivningar av strategierna, se 5.3.  
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6.5.2. Strategier vid utskrift av integraluttryck 

Vid analys av den ”skriftliga utläsningen” av integraluttryck identifierades strategierna utelämnande, 

approximering, kompensatorisk tolkning, bokstavlig översättning av symbol och bevarad läsriktning. 

(Endast analys av strategi vid okonventionella ordval var aktuell). I ett fall har en person valt ordet 

”funktion” istället för ”integral” (nr 5, tabell 8). Utan att fråga personen är det mycket svårt att avgöra 

ifall denne tycker sig ha använt ett ord med liknande funktion (approximering) eller om det handlar 

om att i alla fall säga/skriva något även om budskapet inte förblir detsamma (ersätta 

originalbudskapet). 

Bevarande av läsriktning syns i samtliga förekommande fall genom att man kastar om integrations-

gränserna. Detta gör 4 av 16 för uttrycket  sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋
𝜋

2

 och 3 av 15 för uttrycket  𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
. (Den 

person som valt att inte svara på uppgiften där det andra uttrycket ingick har skrivit det första med 

bevarad läsriktning). 

 

6.6. Jämförelse mellan läst och skrivet uttal 

En snabb översyn över variationer i ordval där även variation i utläsning av parenteser, val av 

prepositioner samt de variationer som listats i tabell 2 räknades in, visade att ingen av deltagarna 

använde exakt samma uttryck vid både läs- och skrivtillfälle. Variationen låg dels i att man valde olika 

uttal av exempelvis x2 (och andra uttryck listade i tabell 2) - även om man läst ut x2 som ”x-kvadrat” 

kunde det mycket väl hända att man sedan skrev att man skulle uttala det ”x-två” - men också i andra, 

mer avgörande, ordval.    

Den mer övergripande analysen, som behandlade vilka delar av integraluttrycken som tagits med vid 

utläsning/utskrift, mer påtagliga förändringar av vokabulär, ändring av ordningen i vilken undre och 

övre integrationsgräns lästes ut, samt ifall man ändrade sig i fråga om var i uttrycket integrations-

gränserna placerades, visade på en mer konsekvent användning. Av 11 informanter ändrade endast en 

integrationsgränsernas placering i uttrycket. Tre personer ändrade gränsernas inbördes ordning, två 

från utläsning av övre först och lägre sedan till lägre först och övre sedan, och en person det omvända. 

Ungefär hälften av deltagarna förändrade sitt ordval eller vilka delar av integraluttrycket de läste ut (se 

tabell 11).  

Den vanligaste delen att utelämna eller glömma bort vid utläsningen av integraluttryck var ”dx”. Av 11 

informanter tog 5 st konsekvent med denna del av uttrycket, övriga varierade sig. I övrigt utelämnade 

en person konsekvent själva ordet ”integralen” och ett par personer utelämnade en eller båda 

integrationsgränserna vid enstaka tillfällen.     

Förändringar i ordval mellan läs- och skrivtillfälle har ofta skett vid utläsningen av integrations-

gränserna. Exempel på ändringar (Uttryckens integrationsgränser har för enkelhetens skull ersatts 

med a och b.) är att det som lästs som ”mellan a och b” blivit till ”begränsad av a till b”, ”integralen a 
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till b” blivit till ”integralen med intervallet a till b”, ”a av b” blivit till ”a till b” och ”a, b” blivit till ”i 

intervallet a till b”.  

 

Tabell 9. Förändringar mellan läs- och skrivtillfälle 

Antal delar, 
ändring 

Ändring vokabulär/ 
ordval 

Ändring 
gränser 

Ändring 
uttalsordning 

JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

L-S* övriga*  L-S* övriga*      

3 6 5 6 0 5 3 8 1 10 
*Förändringar mellan läs- och skrivtillfälle betecknas ”L-S” medan förändring under 
ett och samma tillfälle betecknas ”övriga”. 

 

För att analysera utvecklingen av det matematiska språket under tiden mellan läs- och skrivtillfälle 

mer ingående krävs ett bra analysverktyg, något som inte utarbetats under den här studien. En mer 

subjektiv bedömning ”mellan tummen och pekfingret” säger dock att språket för de allra flesta av 

informanterna hinner utvecklas något under de här dagarna och att de som länge famlade efter ord vid 

lästillfället har hittat fram till ett uttryck vid skrivtillfället. Ett exempel på detta är informanten som 

vid lästillfället med stor tvekan säger: ”Beräkna […] integral … ehm …sin två x de-x”. Denna person 

skriver sedan: ”Integralen i intervallet pi genom två och pi, av sin två x de-x”.  

Sedan finns det undantag, där man snarare ser tecken på att utvecklingen går åt andra hållet. Ett 

exempel på detta är den person som går från att läsa integrationsgränserna på konventionellt sätt till 

att skriva ut dem i omvänd ordning. Ett annat exempel är att gå från utläsningen av   sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋/3

0
 

som ”Integralen från noll till pi genom tre av sinus två x dx” (helt enligt mallen) till att skriva uttalet 

av  sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋
𝜋

2

 som ”Mellan pi genom två och pi för funktionen av sinus två x”.  

Skrivna och lästa uttryck skilde sig åt när det gällde de språkliga tecknen på operationell förståelse. I 

utskrifterna av de matematiska symboluttrycken fanns språkliga tecken på operationell förståelse i 4 

fall av 16 för uttrycket  sin 2𝑥 𝑑𝑥
𝜋
𝜋

2

 och i 3 fall av 15 för  𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
 (nr 13-15 i tabell 8.). Samtliga 

personer använder sig över lag av liknande uttryckssätt för de båda skrivna integraluttrycken. En av de 

4 personer som visar tecken på operationell förståelse för det första uttrycket har valt att inte besvara 

uppgiften där det senare uttrycket ingick. Då det inspelade materialet från högläsningen analyserades 

med samma metod som det skriftliga, återfanns inga av de språkliga strukturer som skulle indikera 

operationell förståelse.    

De strategier som användes vid läs- respektive skrivtillfälle var relativt lika och vanligtvis brukar en 

och samma informant använda sig av samma strategi vid både läs- och skrivtillfälle. Vid skrivtillfället 



 Resultat 

32 

 

fanns strategin bokstavlig översättning av symbol, vilken saknades vid lästillfället och vid lästillfället 

fanns strategin ordfärgning med, vilket den inte gjorde vid skrivtillfället.  

 

6.7. Resultatsammanfattning 

Bland de vanliga variationer som upptäcktes fanns ofta variationer i tolkningsgrad och kompensa-

torisk tolkning användes av många som strategi för att kompensera för bristande ordförråd. Även 

exempel på undertolkningar och berikande tolkningar förekom. Vanligt att variera vid utläsning av 

integraluttryck var: i vilken ordning uttryckets delar lästes, ordningen i vilken integrationsgränserna 

lästes, att använda sig av ordet ”funktionen” och att utelämna ”dx”. I övriga uttryck sågs framför allt 

variation i ordval. 

Då man inte kände till hur symbolerna α och β uttalas användes strategin med uttal av en till formen 

liknande symbol. Övriga strategier som identifierades vid okonventionella ordval (både skriftligt och 

muntligt) var: bokstavlig översättning, utelämnande, bevarad läsriktning, ordfärgning, approximering, 

kompensatorisk tolkning, bevarad läsriktning, ersättande av budskap och att mumla.   

Strategier som förekom vid fördröjning/tvekan i uppläsningen var: omstrukturering av budskapet, 

rättelse, prövande tankekedja, upprepning, användning av fyllnadsord/fyllnadsljud samt bruk av 

strategimarkör. En person ville också vid ett tillfälle överge budskapet.    

Vid jämförelse av lästa och skrivna uttryck visade sig variationer och strategier vara likartade, men i 

det skrivna materialet förekom språkliga tecken på operationell förståelse, vilket helt saknades i det 

lästa. Mellan läs- och skrivtillfälle var annars det som varierade mest utläsningen av integrations-

gränserna och om man tog med ”dx” eller ej.  
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7. Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att undersöka variationen vid utläsning av matematiska symboluttryck 

och vilka strategier som används för att överkomma hinder vid muntlig kommunikation av uttrycken. 

Som hjälp i detta arbete användes frågan om vilka variationer som förekommer då studenter läser ut 

mindre välbekanta matematiska symboluttryck. Denna fråga diskuteras i avsnittet 7.1. Variationer. 

Den andra frågan på temat var vilka strategier som studenterna använder sig av då de läser ut mindre 

bekanta symboluttryck. Denna fråga diskuteras i 7.2. Strategier och därefter kommer ett avsnitt om 

hur flerspråkighet kan påverka utläsning av uttryck (7.3.). Då studien visade att många strategier för 

andraspråkskommunikation kunde identifieras vid utläsningen av symboluttrycken diskuteras detta 

resultat vidare i relation till annan forskning i 7.4. Språkkunskaper som underlättar språkväxling.  

För att anknyta till praktiken i skolan diskuteras i avsnittet 7.5. Nyttan med att kunna läsa ut 

symboluttryck just denna nytta, samt den möjlighet man som lärare har att välja olika utläsningssätt 

för samma symboluttryck för att utveckla förståelse hos eleverna.  

Skillnaden mellan upplästa och utskrivna integraluttryck diskuteras i 7.6. under rubriken 

Metoddiskussion, där även en diskussion om hur metodens utformning kan ha påverkat resultatet av 

studien som helhet ingår.   

Diskussionen fortsätter sedan i 7.7. Övriga iakttagelser samt förslag på fortsatta studier med några 

ord på detta tema, för att till sist avslutas med en sammanfattning av slutsatserna av studien i 7.8.  

 

7.1. Variationer 

Då denna studie baseras på ett begränsat antal informanter som alla tillhör samma kategori av 

studenter och dessa fått ta sig an ett begränsat antal symboluttryck kan man anta att de variationer i 

utläsning som identifierats inte på något sätt representerar alla möjliga varianter som skulle kunna 

förekomma. 

Däremot kan man anta att det även i andra grupper som just bekantat sig med integraluttryck och 

derivator kommer att finnas en stark tendens att till exempel vilja bibehålla läsriktningen och därmed 

kasta om integrationsgränserna, att inte läsa ut ”dx” och att använda sig av tolkande utläsning bl.a. för 

att kunna läsa ut integrationsgränser och symbolen 𝑦′′ när ordförråd och språkkunskaper tryter. Man 

kan också dra slutsatsen att en tolkande utläsning inte kräver någon fullständig förståelse för vad 

symbolerna står för (jämför 4.2.1.). En av deltagarna i studien tolkar vid utläsning integraluttryck som 

areor (se nr 6, tabell 8) något som förmodligen speglar dennes personliga förståelse. 

Det förekommer att studenter läser ut 𝑓 𝑥  som ”funktionen av x”, vilket skulle kunna peka på att man 

anser att f är någon form av förkortning av ordet ”funktionen”. Detta skulle kunna bidra till att man 

har svårt att se att till exempel 𝑔 𝑥 också är en funktion av x som dessutom kan vara identisk med 

𝑓(𝑥). 
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Att ersätta obekanta symboler med uttalet av till formen likartade är i den undersökta gruppen så 

vanligt förekommande att det borde finnas liknande tendenser även i andra urvalsgrupper. Att just 

denna strategi är så vanligt förekommande här kan man anta beror på att α och β är så pass lika a (eller 

möjligen ett skrivstils-x) och B. Okända symboler med andra former, som inte lika mycket påminner 

om andra mer välbekanta tecken skulle förmodligen leda till andra, och fler, variationer vid utläsning.   

 

7.2. Strategier  

De strategier som försöksdeltagarna använde för att överkomma hinder vid kommunikation av 

symboluttryck identifierades dels när utläsningen blev icke-konventionell och dels där försöks-

personerna verkade tveka vid, eller på något sätt fördröja, utläsningen (se 6.7. för en sammanfattning). 

De fördefinierade strategier som inte alls förekom i det insamlade materialet var: reduktion av 

budskapet, bruk av supergenerella ord, användning av ljudmässigt liknande ord, användning av 

nyskapat ord för symbol, samt upprepning med variation. Dock finns ingen större anledning att tro att 

dessa strategier inte skulle kunna förekomma med andra informanter och/eller utläsning av andra 

symboluttryck (se vidare 7.6.3.-7.6.5.).  

 

7.3. Flerspråkighetens påverkan 

Alla informanter hade inte svenska som modersmål, alternativt uppgav de att de hade ett annat 

modersmål vid sidan av svenskan. Utan några exakta efterforskningar kan man konstatera att något 

som ofta är svårt då man kommunicerar på ett andraspråk, är att använda sig av rätt prepositioner. 

Man kan anta att så också är fallet vid utläsning av matematiska symboluttryck. För fyra av deltagarna 

i denna studie fanns anledning att tro att ett annat språk än svenskan kan ha påverkat bland annat 

prepositionsval.  

Vid användning av fyllnadsord/fyllnadsljud och fyllnadsfraser samt strategimarkörer finns också stor 

anledning att tro att en individ som i sin svenska använder sig av dessa strategier tar med sig vanan 

även vid utläsning av symboluttryck. Däremot kan man anta att två- eller flerspråkighet inte har 

samma direkta påverkan vid ordval, åtminstone inte så länge det handlar om matematiska facktermer 

(Lindberg, 2006).   

 

7.4. Språkkunskaper underlättar språkväxling 

Resultatet av den här studien visar att många av de strategier som används för att övervinna hinder vid 

andraspråkskommunikation kommer till användning även vid utläsning av mindre välkända 

matematiska symboluttryck. Då Österholm (2006a) talar om en speciell typ av färdighet som skulle 

krävas för att kunna läsa matematiska texter med symboluttryck blir det nästan omöjligt att låta bli att 

spekulera i om denna färdighet skulle kunna liknas vid kunskaper i ett andraspråk, i det här fallet 

specifikt det matematiska språk som används för att översätta matematiska symboluttryck till tal.  
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Studier har visat att individer som håller en hög nivå på sitt andraspråk inte uppvisar samma 

språkväxlingsproblem som individer med sämre andraspråkskunskaper (se 3.5.). Samtidigt så säger 

forskningsresultat som rör läsning av matematiska texter att den som befinner sig i slutet av en 

universitetsutbildning och har matematik som huvudämne förstår en symbolinnehållande text ungefär 

lika bra som en text skrivet med naturligt språk, medan den som går sista året på gymnasiet eller 

befinner sig i början på en universitetsutbildning har svårare att förstå en text som innehåller 

symboler än en utan nästan oavsett studieinriktning (Stylianides et. al., 2004; Österholm, 2006a, se 

även 3.3.1.). Dock gäller språkväxlingen i studier av naturliga språk situationer där språken talas, 

medan studierna som berör det matematiska symbolspråket berör situationer där ett antal personer 

läser olika texter.  

Det skulle ju kunna vara så att språkväxling är ett problem vid läsning av matematiska texter med 

symboler, men att detta problem existerar vid sidan av andra faktorer. Det finnas också en möjlighet 

att språkproblemen är orsaken till vissa av de faktorer som påverkar förståelsen av texterna, som till 

exempel att man lägger sig till med ineffektiva lässtrategier. Oavsett vilket, så kan man dra slutsatsen 

att det lönar sig att träna på att läsa och förstå matematisk text som innehåller symboler och att 

speciellt översättningen från symboluttryck till talat språk kan vara värd att ägna tid.    

 

7.5. Nyttan med att kunna läsa ut symboluttryck 

Då det är möjligt att utföra beräkningar utan att ha tillägnat sig ett konventionellt uttal av olika 

symboluttryck (se även 7.6.) skulle man kunna ifrågasätta om det gör någon skillnad ifall man vet hur 

ett symboluttryck ska översättas eller ej. Svaret är att detta nog kan variera mellan olika individer.  

Tänker man sig att man när man löser matematiska problem växlar mellan olika matematiska 

representationer för att nå en effektiv lösningsmetod, så kan möjligheten att översätta symboler till tal 

bli del av en lösningsväg (se figur 3). Speciellt viktig blir denna väg ifall man ännu inte har tillgång till 

några alternativ, som exempelvis att översätta symbolerna till en bild och därigenom nå lösningen.  

Även om det i matematikämnet i skolan ingår att utveckla ett matematiskt språk som mer och mer bör 

närma sig det som används av den matematiska expertisen, finns ändå en mening med att som lärare 

använda sig av en berikande tolkning vid utläsning av symboluttryck. Det finns de som rekommen-

derar lärare att förklara innebörden i de matematiska symbolerna genom att översätta dem till talat 

språk och menar att ett explicit fokus på de språkliga egenskaperna i symboluttrycken kan hjälpa 

elever och studenter att förstå det mer tekniska innehållet (Scheppegrell, 2007).  

Man skulle alltså kunna tänka sig, att det bästa vore att som lärare använda den konventionella 

utläsningen sida vid sida med en mer tolkande utläsning för att ge elever och studenter både en 

uppfattning om hur det brukar låta när experter på området läser ut ett uttryck samtidigt som man kan 

få en uppfattning om vad symbolerna verkligen står för.  
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Figur 3. Schematisk bild över transformationer mellan olika matematiska uttrycksformer 

Figuren har modifierats från (Lesh, 1981, s. 246). 

Vid problemlösning växlar man mellan olika representationer för att hitta en bra lösnings-

metod. Att kunna översätta ett symboluttryck till talat språk kan vara en av flera vägar till 

lösningen.  

 

7.6. Metoddiskussion 

Forskningsfrågan ”Om man ber studenter att med ord och bokstäver skriva ner hur det skulle låta ifall 

de läste ut symboluttryck högt, hur skiljer sig uttalet då från uttalet vid högläsning av liknande 

uttryck?” resulterade i en jämförelse mellan muntliga och skriftliga utläsningar av integraluttryck. Då 

det fanns både skillnader och likheter i dessa utläsningar blir det intressant att diskutera vad som kan 

ha påverkat resultatet och hur. Detta görs i den första delen av denna metoddiskussion (se 7.6.1.). 

Efter det följer en mer allmän diskussion om hur metoden kan ha påverkat resultaten av studien som 

helhet (se 7.6.2.-7.6.5.).  

7.6.1. Skillnader mellan upplästa och utskrivna integraluttryck 

Att variation och strategier inte skiljer sig så mycket mellan lästa och skrivna integraluttryck var 

kanske inte så oväntat eftersom själva uppgiften med att skriva hur man läser resulterade i utskrifter 

som på ett bra sätt kunde översättas till talat språk. Att ett par av strategierna inte förekommer i båda 

fallen beror kanske främst på att inte alla informanter varit med vid både det skriftliga och det 

muntliga momentet. En och samma person använder vanligen samma strategi/er vid både läs- och 

skrivtillfälle. 
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Det fanns ändå en klar skillnad mellan de upplästa och de skrivna integraluttrycken, nämligen att det i 

de skrivna uttrycken i några fall förekom språkstrukturer med tecken på operationell förståelse, vilket 

inte alls fanns i det lästa materialet. Två personer använde, då de skrev ner sin utläsning, fraser som 

”beräkna integralen” och ”räkna ut integralen” (verbbildning). Ytterligare två använde ”integrerar 

med avseende på” och ”integrerar mellan … och …” (aktiv form) som tillägg i slutet av uttrycket.  

Skillnaderna kan i det här fallet bero på utformningen av de olika uppgifterna. Vid lästillfället står 

symboluttrycken inte ensamma utan är inbäddade i text. Man läser inte gärna ”Beräkna beräkna 

integralen” ifall det redan står ”Beräkna” framför ett integraluttryck. Står uttrycket ensamt, som i de 

skriftliga uppgifterna, är det lättare att lägga till ”beräkna” framför eftersom man inte behöver anpassa 

sig till texten i övrigt.   

Att bara fyra av deltagarna använder sig av ett språk som visar på operationell förståelse är inte något 

som helst bevis på att övriga nått någon strukturell förståelse. Av resultaten från integralberäk-

ningarna (som också gjordes vid övningstentamen, se bilaga 4) att döma, håller samtliga fortfarande 

på att bygga upp en operationell förståelse.   

En viktig skillnad mellan de utlästa symboluttrycken och de uttal som skrivits i ord, förutom att 

symboluttrycken vid lästillfället var inbäddade i text medan de stod ensamma vid skrivtillfället, är att 

man vid lästillfället läser för någon som lyssnar. När man istället skriver, utan att se den man ”pratar” 

med, blir upplevelsen en annan - Kanske går den att jämföra med den man har när man chattar på 

internet? - och självcensuren blir inte lika hård (Dunkels, 2009). Detta skulle kunna göra att det 

skriftliga uttalet kommer närmare tanken. Kanske är det också därför som en del av de språkliga 

tecknen på operationell förståelse kommer fram bara vid skrivtillfället. 

En annan faktor att ta hänsyn till är att det mellan läs- och skrivtillfälle hinner gå några dagar, dagar 

då många av studenterna läser intensivt på just de delar av matematiken som studien berör. Hos de 

flesta av de 11 informanter som var med vid både läs- och skrivtillfället, gick det att ana antingen en 

utveckling (alt. anpassning) eller ett bibehållande av språket mellan tillfällena, även om det fanns 

undantag.   

7.6.2. Tolkningar beroende av standardmallar 

Alla bedömningar som gjorts med hjälp av standardmallar blir naturligtvis beroende av hur dessa 

mallar utformats. Då just lärarnas uttal av uttrycken användes vid utformningen kan man se mallarna 

som den standard studenterna utsätts för i undervisningen. Detta är nu inte hela sanningen eftersom 

studenterna också tidigare hört matematiska uttryck uttalas av andra lärare och dessutom av och till 

hör varandra uttala olika uttryck. Att använda endast tre lärare som källa gör också att standard-

mallarna inte nödvändigtvis representerar det vanligaste sättet att läsa ut olika uttryck.   
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7.6.3. Strategier beroende av beskrivningar 

Vid klassificeringen av de olika strategierna blir beskrivningen av respektive strategi viktig. Tanken var 

att göra strategibeskrivningarna på ett sådant sätt att det resultat en strategi åstadkommer inte 

hamnar under två olika rubriker. Ändå blev det i vissa fall svårt. Speciellt kategorierna ordfärgning 

och bokstavlig översättning ligger ibland alltför nära varandra. Kategorierna approximering och 

ersättande av budskap kan också vålla problem. För att kunna välja mellan dessa skulle det ibland 

krävas att man visste mer om hur informanten tänkt (se t.ex. 6.3.1. för exempel).   Även andra klassi-

ficeringsval hade egentligen krävt fler följdfrågor för att få svar på hur informanten verkligen tänkt. Att 

till exempel göra en bedömning av om någon är ute efter att berika sin utläsning genom en tolknig 

eller om det handlar om att tolka för att kompensera för bristande ordförråd enbart baserat på 

personens sätt att läsa, kan tyckas väl subjektivt.   

7.6.4. Strategier med förändringar i budskapet  

I denna studie, där försökspersonerna ombads att läsa texter innantill, förekom förändringar i 

budskapet - reducerande eller ersättande - ofta till följd av andra strategier som till exempel bokstavlig 

översättning, utelämnande och approximering. Då strategier med förändringar i budskapet endast 

användes för att beskriva tillfällen då dessa strategier verkade vara de primära, kan man inte i övriga 

fall anta att budskapet förblivit helt oförändrat. Man kan också notera att en annan typ av uppgift, där 

försökspersonerna ombetts att formulera sig mer fritt, till exempel kring lösningen av någon 

matematikuppgift, förmodligen hade kunnat ge fler tillfällen där strategier med förändring av 

budskapet – reduktion, övergivande eller ersättande - blivit aktuella. Nu bedömdes ersättande av 

budskap förekomma i några få fall, övergivande av budskap i ett fall vid högläsningen och 

reducerande av budskap inte i något fall.  

7.6.5. Uppgiften begränsar strategivalen 

Det finns egentligen ingen anledning att anta att strategierna bruk av supergenerella ord, användning 

av ljudmässigt liknande ord, användning av nyskapat ord för symbol och upprepning med variation 

inte skulle kunna förekomma vid uppläsning av symboluttryck. Att dessa strategier inte använts av 

deltagarna i just denna studie kan förklaras av den begränsade mängd uttryck som de fått i uppgift att 

läsa. Hade valet av ”okända symboler” varit ett annat, där symbolerna haft mindre likhet med redan 

kända symboler, finns möjligheten att vissa informanter valt strategin användning av nyskapat ord 

för symbol.  

Bruk av supergenerella ord kan vara en strategi som blir vanligare då man pratar mer fritt. Att läsa 

innantill är en uppgift som inte direkt uppmanar till övergripande summeringar, utan snarare till det 

motsatta, någon form av överdriven noggrannhet där varje parentes blir viktig att läsa ut. Att 

upprepning med variation inte förekommer som strategi kan dels bero på deltagarna - att de inte har 

så många synonymer i sitt ordförråd till exempel - men minst lika gärna på att svårigheterna i 

utläsningarna aldrig förekommer efter ett ord där det finns många möjligheter till variation. 

Att användning av ljudmässigt liknande ord skulle kunna förekomma verkar inte heller helt otroligt. 

Att förväxla ord med likartat uttal är ju ganska vanligt i naturligt talat språk och inget talar egentligen 
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för att just det skulle fungera annorlunda vid uttal av symboler. Att strategin inte kommer till bruk kan 

bero på det begränsade antal symboler som läses.      

 

7.7. Övriga iakttagelser samt förslag på fortsatta studier 

Det fanns under arbetet med den här studien en del intressanta saker att notera. I samband med att 

försöksdeltagarna skrev hur de skulle läsa olika symboluttryck utförde de också beräkningar där 

uttrycken ingick (se bilaga 4). Därför kunde man konstatera att det var fullt möjligt för en person att 

beräkna integraluttryck utan att uttala dem på konventionellt sätt. Något som skulle vara intressant att 

undersöka i detta sammanhang är kopplingen mellan förståelse, användning och uttal av olika 

symboluttryck. Efter att ha lyssnat på åtskilliga inspelade utläsningar har speciellt tanken på att 

utveckla en metod med utläsningar av symboluttryck som diagnos fått fäste.    

Vid lästillfället uttalade en av informanterna integraluttryck helt enligt mallen, för att sedan vid 

skrivtillfället ange uttalet av integrationsgränserna som ”mellan a och b”, byta ordet ”av” mot ”för” och 

”integralen” mot ”funktionen” samt utelämna ”dx” (se 6.6.). Vid första anblicken ser detta ut som en 

rejäl tillbakagång (och det går bara att spekulera i vad denna i så fall kan bero på), men det kan vara så 

att det istället handlar om en utvecklingsfas. Kanske sker inlärningen av ”det matematiska uttalet”, 

åtminstone för vissa individer, på ett sätt som går att likna vid det sätt på vilket små barn lär sig sitt 

första språk, ett utvecklingsmönster som av många forskare beskrivits som en U-formad kurva. I en 

tidig fas uttalas orden så som omgivningen uttalar dem, barnet härmar (Wagner, Strömqvist och 

Uppstad, 2010, kap 11). Efter denna fas beskrivs en fas där ord och grammatik kan verka förenklade 

jämfört med det tidigare stadiet och därför ofta uppfattas som en tillbakagång i utvecklingen. Istället 

handlar det då om att barnet upptäcker fler språkliga aspekter och börjar göra ord och grammatik till 

sina egna, för att till sist kunna komma fram till en variant som överensstämmer med omgivningens 

och fullt ut kommunicerar det man vill förmedla (Wagner et. al., 2010, kap. 11). Det vore intressant att 

studera om utvecklingen av det matematiska språket verkligen följer samma mönster som naturliga 

språk och hur utvecklingen kan skilja sig mellan olika individer.   

Då inspelningarna av högläsningen gjordes stod det gång på gång klart att detta med att läsa 

matematiska symboluttryck högt inte är något som studenter vanligen sysslar med. Många anmärkte 

att det kändes väldigt ovant att själv sätta sig och läsa matematikuppgifter rakt upp och ned för ”det 

gör man ju aldrig”. Påfallande många sa också efteråt att det var roligt. Man kan ju undra vad som var 

så roligt med att bli torr i halsen av högläsning, men man får anta att det handlade om någon 

kombination av nyheten i uppdraget och att det av och till låter rätt lustigt då man ska prata sig 

igenom ett symboluttryck. (Vid lästillfället fanns även mer nästlade uttryck än de som senare användes 

vid analysen med). Många av studenterna uppskattade nog också att göra något som inte kändes så 

kravfyllt. Det kunde vara intressant att i en vidare studie titta närmare på hur utläsningsövningar kan 

påverka både elevernas förståelse av, och inställning till, matematiken.  

Även lärarna på kursen verkade alla mycket positiva till den här studien, och den uppfattning som 

uttalades var att man tyckte det fanns något att hämta på området utläsning av matematiska 

symboluttryck. Detta är en uppfattning som är mycket lätt att dela såhär i slutet av arbetet med detta 
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examensarbete. En direkt fortsättning på det här arbetet skulle kunna vara att samla utläsningar från 

fler individer och grupper för att ytterligare undersöka variation och variationsmönster, en annan att 

fortsätta utforska likheterna mellan de svårigheter som uppkommer vid utläsning av matematiskt 

symbolspråk och de svårigheter som förekommer då man talar naturliga, främmande språk. En 

fortsatt utvärdering av metoden med skriftliga utläsningar vore också intressant att göra. Är den 

skriftliga och den muntliga metoden helt eller endast delvis utbytbara? Skulle de kunna komplettera 

varandra?   

Ytterligare en studie som angränsar till den här, men ligger närmare det praktiska undervisnings-

praktiken, vore att studera på vilket sätt lärare kan belysa de språkliga aspekterna av olika 

symboluttryck för att öka förståelsen för matematiken bakom uttrycken.  

 

7.8. Sammanfattade slutsatser  

En del av slutsatserna av denna studie rör hur den ovane läsaren hanterar matematiska symboluttryck, 

vilka strategier som används och vilka variationer som förekommer: 

 En ovan läsare av integraluttryck vill i större utsträckning än den vane bibehålla läsriktningen, 

vilket resulterar i omkastade integrationsgränser. Den ovane läsaren utelämnar också relativt 

ofta ”dx”.  

 Tolkande utläsning (parafrasering) används av den ovane läsaren för att kompensera för 

bristande ordförråd vid utläsning av symboluttryck. I den här studien förekommer denna 

strategi bland annat för att kunna läsa ut integrationsgränser och symbolen 𝑦′′.  

 Att läsa 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 som ”de-x genom d-t”, en direktöversättning av symboler, får anses vara ytterligare 

ett vanligt exempel på hur nybörjarens utläsning skiljer sig från expertens. 

 Den vanligaste strategin då man inte kan uttala en symbol verkar vara att ersätta uttalet med 

uttal av liknande symbol, åtminstone så länge det finns symboler med likartad form. 

Vidare finns slutsatser angående likheter mellan andraspråkskommunikation och kommunikation 

av matematiska symboluttryck.    

 Många av de strategier som förekommer vid andraspråkskommunikation används också vid 

utläsning av mindre bekanta symboluttryck, vilket kan vara ett tecken på att de hinder man 

ska överkomma vid kommunikationen liknar varandra. Exempel på sådana hinder skulle 

kunna vara brister i ordförråd och komplikationer vid språkväxling.  

Slutligen ledde utvärderingen av metoden med insamling av utläsningar av integraluttryck i 

skriftlig form till följande slutsatser: 

 Metoden som användes för att samla in uttal skriftligt var inte möjlig att utvärdera fullständigt 

inom ramen för studien.  

 Att instruera informanterna om att ”skriva som de skulle säga” resulterade i text som lätt 

kunde översättas i talspråk och därefter analyseras på liknande sätt som muntliga utläsningar. 
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 De skriftliga utläsningarna skilde sig något från muntliga utläsningar av liknande uttryck. Om 

detta berodde på att det material som användes vid de olika tillfällena utformats på olika sätt, 

om informanternas språk hunnit utvecklas mellan försökstillfällena, eller om metoderna delvis 

ger olika resultat, gick inte att avgöra.     
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1. 

 

Differentialekvationen 𝑦′′ = 𝑥2   är av andra ordningen. Lös ekvationen genom att 
först bestämma 𝑦′ och sedan 𝑦. Hur många godtyckliga konstanter innehåller 
lösningen? 

 

 

2. 

Om man i formlerna  

sin (α+β) = sinα cos β + cos α sin β   

cos (α+β) = cos α cos β – sin α sin β 

sätter α = β = v så får man följande formler: 

sin 2 v = 2 sinv cos v 

cos 2 v = cos2 v - sin2 v 

 

 
 

3. 

 
 

 

Arean av det skuggade området 
i figuren kan beräknas som 
 

  𝑓 𝑥 𝑑𝑥
5

1
   där 𝑓 𝑥 =  𝑥 + 1 

 
Beräkna ett approximativt 
värde med två decimaler på 
integralen genom att använda 
räknarens verktyg för 
integralberäkning.  
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ii 
 

 

4. 

 
För funktionen 𝑓(𝑥) gäller att  
 

𝐹 𝑥 =
𝑥3

2
+  ln(𝑥2 + 1)  

 
Bestäm 𝑓(𝑥). 
 
 

 

 
 

5. 

 
 
Beräkna 
 

a)  sin (2𝑥) 𝑑𝑥
𝜋

3
0

 

 

b)   𝑥 −
1

𝑥
 𝑑𝑥

𝑎

1
 

 

 
 

 
6. 

 

Temperaturen y °C i en kopp te som får svalna i ett rum med temperaturen 20°C 
kan beskrivas med differentialekvationen 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = -k (y-20) 

 där t är tiden i minuter och y(0) = 85 

Visa att y = 20 + 65 ∙ 𝑒−𝑘𝑡  är en lösning till ekvationen. 
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Tabell. Strategier för utläsning av mindre bekanta symboluttryck 

Nr Strategi- 
typ 

Strategi Beskrivning Exempel 

1 Förändra meddelandet Övergivande av budskap 
Lämna budskapet ofullbordat p.g.a. 
språksvårigheter 

Bläddra vidare till nästa uppgift när man tycker att det blir 
för svårt. 

2 Reduktion av budskap 
Reducera budskapet genom att undvika vissa 
språkstrukturer, ämnen eller genom att 
utelämna delar av det man tänkt säga. 

Att t.ex. helt hoppa över att läsa symboluttryck och bara 
läsa ren text.  

3 Ersättande av budskap 
Ersätta originalbudskapet med ett annat för 
att man inte känner sig kapabel att få fram det 
man vill. 

Att tala om derivatan istället för om andraderivatan när 
man egentligen vet att y’’ står för andraderivatan men inte 
kommer på att y’’ uttalas  y-biss. 

4 
Tolka 
 Kompensatorisk tolkning 

Användning av rikare utläsning än den mest 
koncisa  (för att kompensera för bristande 
ordförråd) 

y’’ uttalas andraderivatan av y 

5 Bokstavlig översättning av symboler 

Utläsning av symboler på känt sätt i nytt 
sammanhang (där de enligt konvention 
utläses på annat sätt). Även undertolkande 
utläsningar där varje symbol läses för sig.   

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 utläses de-y genom de-x 

 
c(a+b) uttalas ”c  parentes a plus b slutparentes” 

6 Bevara läsriktningen Bevarad läsriktning 
Läsning från höger till vänster och/eller 
uppifrån och ner. 

I  𝑓 𝑥  𝑑𝑥 
𝑏

𝑎
 läses b ut före a. 

7 
Kompen 
sera för brist i 
ordförråd (enstaka ord 
eller hel fras) 

Omstrukturering av budskapet 
Att börja kommunicera, avbryta och sedan 
kommunicera meddelandet med andra ord 
(utan att förändra betydelsen). 

funktionen av …. f-av-x 

8 Approximering 
Utbyte av enstaka ord till ord med mer 
övergripande eller liknande karaktär 

tangent istället för derivata 

9 Bruk av supergenerella ord 
Ersättning av specifika ord med 
supergenerella 

”det där upphöjt till två” 

10 Ordfärgning 
Okonventionell tolkning av symboluttryck som 
baseras på matematisk vokabulär och/eller 
regel. 

  𝑓 𝑥  𝑑𝑥 
𝑏

𝑎
läses som ”integralen gånger f-av-x” 

11 Användning av ljudmässigt liknande ord 
Ersätta symbolen med ord som ljudmässigt 
liknar det sätt man brukar uttala ordet men 

enhetsfaktorn istället för enhetsvektorn 
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där betydelsen är en annan (eller ordet inte 
finns). 

12 Användning av nyskapat ord för symbol  
Ersätta symbolen med ett ”hemmagjort” ord 
(ofta kopplat till symbolens utseende) 

y' utläses y-fnutt 

13 
Användning av uttal av till formen likartad 
symbol 

Utläsningen av symbolen ersätts av den 
utläsning man skulle ha gjort av en till formen 
likartrad. 

”β” utläses be eftersom symbolen liknar ”B” 

14 Mumla 
Att svälja delar av ord eller uttala otydligt för 
att maskera osäkerhet i uttal/ordval 

 

15 Utelämnande 
Lämna en lucka för det ord man inte kan och 
fortsätta som om man uttalat det. 

 

16 Rätta sig själv Rättelse Att rätta sig själv man minuserar … subtraherar! 

17 Prövande tankekedja 
Försök att hitta ord genom att uttala en serie 
av ofullständiga eller felaktiga ord innan man 
hittar rätt 

diff…, differinteal… differential… differentialekvationen 

18 
Vinna tid 

Upprepning 
Upprepande av ord eller ordkombination(för 
att man inte direkt kommer på vad som 
kommer efter) 

plus…plus…plus roten ur två 

19 Upprepning med variation 
Upprepning av ord parafraserat eller med 
något tillägg 

roten ur x … kvadratroten ur x … 

20 Bruk av fyllnadsord/fyllnads-ljud 
Användande av ord/ljud för att hejda 
ordflödet för att få tid att tänka 

…lika med dårå funktionen f-av-x… 

21 
Markera osäkerhet 

Bruk av strategimarkör 
Användning av verbala ”markeringsfraser” 
före eller efter ett uttalande som inte 
fullständigt förmedlar det tänkta budskapet 

åh, jag vet inte hur man ska säga … med gränserna ett och 
fem 
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Instruktioner till A-uppgifterna 

Uppgifterna handlar om hur du skulle läsa ut (d.v.s. uttala högt) ett antal matematiska uttryck. 

Eftersom vi i uppgifterna ber dig skriva hur du egentligen skulle ha läst uttrycken ber vi dig … 

1) Att inte stanna upp och tänka närmare, utan bara skriva samtidigt som du ”läser högt” 

i huvudet. 

 

2) Att skriva ut med bokstäver hur du skulle säga, även om du tycker att det är 

uppenbart vad det står.  

Ex: Skriv ”procent” inte ”%” om det är så du skulle säga. 

 

3) Skriva hur du läser en bokstav antingen genom att skriva själva bokstaven eller hur 

den låter då du uttalar den.  

Ex: Du kan antingen skriva ”P” och  ”s” eller ”pe” och ”ess”. 

 

4) Skriva alla siffror med bokstäver.  

Ex: två, ettusen-etthundra-trettionio, tjugohundratretton osv. 

 

5) Att inte gå tillbaka och ändra när du väl skrivit ner en gång hur du skulle läsa. Om du 

absolut vill ändra så skriv nytt under det första du skrev. 

 

OBS! Svaren i exemplen är just exempel på hur man skulle kunna svara. Det finns många fler sätt.  

Exempel 1 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut följande uttryck 

 PM  

Svar: P hjärta M  

Svar: Pappa älskar Mamma 

Svar: Pe är kär i em. 

 

Exempel 2 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut följande uttryck 

 𝑔′ 𝑥 + 2 ∙  𝑥 = 𝑓 ′(𝑥) 

Svar: En g-fjupp-x och två hå-x blir tillsammans f-fjupp-x 
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•Uppgift 1.  

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut uttrycket 

 𝑓 𝑥 = 
1

 𝑥
 (1 + x2) 

 

b) Derivera   𝑥 = 
1

 𝑥
 (1 + x2)    (1 p) 

c) Derivera  f(x) = x101 + 8     (1 p) 

d) Derivera  f(x) = -cos(2x)    (1 p) 

 

 

Uppgift 2. 

 

I en rätvinklig triangel har sidorna längden 1, 2 och  3 l.e., se figur. 

Beräkna v1 och v2 exakt. Ange vinklarna i grader.  

 

 

     (2 p) 

 

 

•Uppgift 3. 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut följande uttryck 

  sin(2𝑥) 𝑑𝑥
𝜋
𝜋
2

  

 

b) Beräkna   sin(2𝑥) 𝑑𝑥
𝜋
𝜋
2

    (2 p) 
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•Uppgift 4. 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut följande uttryck 

  𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
  

 

b) Beräkna   𝑟 −
1

𝑟
 𝑑𝑥

𝑟

0
     (2 p) 

 

 

•Uppgift 5. 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut uttrycket 

 𝑦 = ln 𝑥2 + 1  

 

b) Bestäm en ekvation för tangenten till kurvan 𝑦 = ln 𝑥2 + 1  i den punkt där x = -1. 

 

      (2 p) 

 

 

Uppgift 6.  Beräkna arean av det skuggade området i figuren. 

 

      (3 p) 
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•Uppgift 7. 

A)  Skriv med ord hur du skulle läsa ut uttrycket 

 𝑓 𝑥 = 𝑥(1 + 𝑥2) 

b) Bestäm den primitiva funktionen 𝐹(𝑥) till  

     

 𝑓 𝑥 = 𝑥(1 + 𝑥2)    

      så att F(1)= 1     (2 p) 

 

 

Uppgift 8.   

Beräkna vinkeln v i fyrhörningen här till höger.   

Ange svaret med en decimal. 

                            (2 p)  

 

 

 

•Uppgift 9. 

Om en människa hamnar i nollgradigt vatten, avtar under vissa förhållanden 

kroppstemperaturen, y ˚C enligt differentialekvationen 

  
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = -0,013∙y   där t är tiden i minuter 

 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut uttrycket  

.   
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = -0,013∙y    

     

b) Visa att   

y = C1∙𝑒−0,013𝑡       där C1 är en konstant  

     är lösning till differentialekvationen. 

      fors. 
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fors. Uppgift 9. 

c) Vilket värde är lämpligt att välja för C1? Motivera mycket kort. 

d) Beräkna y(0) med ditt värde för C1 

(3 p) 

 

Uppgift 10. 

 Ange alla lösningar för ekvationen sin2 x =cos2 x i intervallet 0 ≤ x ≤ 2π 

      (3 p) 

 

Uppgift 11. 

Funktionen f(x) = 
3

4
𝑥3 − 8𝑥 − 1 skär positiva x-axeln i en enda punkt. Beräkna x-värdet 

med hjälp av Newtons metod genom att sätta x1 = 3 och därefter räkna fram x2 och x3. 

      (2 p) 

 

•Uppgift 12. 

A) Skriv med ord hur du skulle läsa ut uttrycket 

y = 𝑒−𝑥2
 

b) I området mellan kurvan y= 𝑒−𝑥2
 och x-axeln inskrivs en rektangel enligt figuren. Hur 

stor area kan en sådan rektangel högst ha? 

 

  (3 p) 
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Uppgift 13. 

Ange en kurva med maxvärde y = 10, minvärde y = -10 och skärning med x-axeln i   

x = 
𝜋

8
+ 𝑛

𝜋

4
. 

      (2 p) 

 

 

 


