
 

 

 

Självständigt arbete II 

”Den här är oval och den här 

är någonting… Antagligen en 

sjöväxt” 
En studie om elevers matematiska resonemang i 

årskurs 6 
 

Författare: Elis Blixt & Ida 

Karlsson 

Handledare: Anette Bagger 

Examinator: Jeppe Skott 

Termin: VT-17 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN04E 

 

Institutionen för matematik 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Ett stort fokus inom matematiken ligger på utantillinlärning av kunskap och 

tillvägagångssätt. Detta trots att forskning och styrdokument visar att elevens 

resonemangsförmåga är viktig för att utveckla elevers djupare förståelse av 

matematiken. Denna studie syftar därmed mot att bidra med kunskaper om vilka olika 

typer av resonemang som elever i årskurs 6 använder sig av och hur detta relaterar till 

deras förståelse av ett matematiskt område. Det matematiska området som har valts i 

studien är de geometriska begreppen omkrets och area samt sambandet mellan dem. För 

att besvara studiens frågeställningar samlades empirin in genom videoinspelningar av 

elevintervjuer där elever löste och resonerade kring uppgifter i par inom det 

matematiska området. De resonemang som framkom under intervjuerna identifierades 

och klassificerades utifrån Lithners (2008) teoretiska ramverk om imitativa och kreativa 

resonemang samt kopplades till elevens förståelse av begreppen och dess samband. Det 

resultat som framkom gav upphov till en ny typ av resonemang som inte ingick i 

ramverket och denna typ benämns som nytänkande resonemang. En anledning till att en 

ny typ skapades kan vara att denna studie applicerades på lägre åldrar än ramverket är 

utvecklad för. En problematik synliggjordes vid elevernas lösning av ett praktiskt 

problem kopplat till sambandet mellan begreppen. I denna uppgift hade inte eleverna ett 

matematiskt förhållningssätt och förde således inga matematiska resonemang eller 

visade sin förståelse. 

 

Begreppsförtydligande 
Resonemang: I denna studie syftar detta begrepp på en matematisk tankegång som är 

logisk för eleven. Tankegången behöver inte vara korrekt utan det räcker att den är 

relevant och logisk för eleven.  

 

Nyckelord 
Matematik, matematiska resonemang, imitativa resonemang, kreativa resonemang, 

förståelse, omkrets, area, sambandet mellan omkrets och area och elevintervju 
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1 Inledning 
Det läggs ett stort fokus i skolor både i Sverige och internationellt på utantillinlärning 

och på att utföra bestämda tillvägagångssätt vid lösning av matematiska uppgifter 

(Liljekvist 2014; Sidenvall 2015). Ett för stort fokus på utantillinlärning inom 

matematiken har visat sig vara problematiskt vilket har nämnts redan för 15 år sedan 

och är således ingen ny utmaning eller problem för undervisande lärare. Exempelvis 

skriver Malmer (2002) att denna problematik kan medföra att eleverna enbart efterliknar 

typexempel och därmed enbart memorerar tillvägagångssätt utan att tillägna sig en 

djupare förståelse av vad de gör. Vidare är den läroplan som gäller i nuläget, Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Lgr 11, en resultatstyrd 

läroplan där eleven bedöms utefter förutbestämda kriterier som anger i vilken grad en 

elev besitter en kunskap. En sådan läroplansmodell kan leda till en undervisning där för 

stort fokus ligger på en ytinlärning av kunskapsområdena snarare än en 

processorienterad och kreativ inlärning (Wahlström 2015). För att möta problematiken 

kring överanvändning av utantillinlärning krävs det att matematikundervisningen även 

bygger på att utveckla elevernas matematiska förståelse där träning i att föra olika 

matematiska resonemang ökar elevernas förståelse (Sidenvall 2015). Vidare står det i en 

artikel från Nationellt centrum för matematikutbildning: NCM (2013) att 

resonemangsförmågan i matematik är det kognitiva verktyg som i störst grad har hjälpt 

människan att utveckla matematiken. Vidare står det i texten att denna förmågan leder 

till att utantillkunskap gällande matematiska regler och formler inte längre är 

nödvändig, eftersom eleven kan härleda regeln eller formeln i fråga med hjälp av ett 

logiskt resonemang. Med andra ord kan ett logiskt resonemang till viss del ersätta 

utantillinlärd kunskap. Mot denna bakgrund kan man se att tidigare forskning pekar på 

vikten av att medvetet fokusera på matematiska resonemang i undervisningen. Dock är 

det viktigt att poängtera att utantillinlärning av matematisk fakta och tillvägagångssätt 

är en viktig del av matematiken och det är en överanvändning av detta som är 

problematiskt.  

 

De nationella styrdokumenten, som gäller för grundskolans årskurs 4–6, tar upp att 

förmågan att föra och följa resonemang ska vara en väsentlig del av undervisningen. I 

kursplanen för matematik (Skolverket 2016: 55) står följande: “Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang.” Detta innebär att resonemangen ska vara underbyggda med matematisk 

fakta samt redovisas med någon form av matematisk uttrycksform. Eleverna ska 

resonera och argumentera kring olika ståndpunkter, lösningar de genomfört samt 

rimligheten i ett resultat (Skolverket 2013). Med bakgrund i forskningens betoning på 

vikten av matematiska resonemang för lärande samt över av vad som står i de nationella 

styrdokumenten väcktes ett intresse hos oss att studera detta. Fokus i studien ligger 

således på elevers användande av olika typer av resonemang och hur dessa resonemang 

kan kopplas till elevens förståelse av ett matematiskt område.  

 

Beroende på vilket matematiskt område som uppgifterna berör kommer olika 

resonemang att föras (Skolverket 2013). På grund av den variation som uppstår gällande 

resonemangen kopplat till olika område har vi valt att begränsa undersökningen till 

området geometri med fokus på begreppen omkrets och area. Anledningen till att just 

detta matematiska område har blivit valt är på grund av att vi under vårt arbete i skolan 

och verksamhetsförlagd undervisning har upptäckt en problematik inom området. 

Många elever kan rutinmässigt utföra beräkningar gällande omkrets och area men 
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många har brister kring sin förståelse av begreppen och vad de faktiskt gör i sina 

beräkningar. Detta är något som stöds av Löwing och Kilborn (2010) som i sin studie 

kom fram till att många elever inte har ett tillräckligt utvecklat språk och inte tillräckligt 

utvecklade kunskaper kring geometriska begrepp för att föra enkla resonemang. 

Exempelvis klarar de att lösa areauppgifter med hjälp av givna formler men har större 

svårigheter med att lösa uppgifter som inte bygger på en given formel (2010). Detta 

påvisar att många elever enbart har kunskaper att utföra rutinmässiga beräkningar 

istället för att besitta en förmåga att föra egna resonemang. Detta väckte ett intresse hos 

oss att studera elevers användande av olika typer av resonemang samt hur dessa kan 

kopplas till elevens förståelse av det matematiska området omkrets, area och sambandet 

mellan dem. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att bidra med kunskaper om vilka resonemang som elever i 

årskurs 6 använder sig av samt hur elevers typ av resonemang kan användas för att 

upptäcka deras förståelse. Detta sätts i relation till det matematiska området omkrets, 

area och sambandet mellan dem.  

 

Syftet behandlas utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka typer av resonemang för elever i förhållande till de geometriska begreppen 

omkrets och area? 

 

 Vilka typer av resonemang för elever kring sambandet mellan dessa begrepp? 

 

 Hur relaterar vilka typer av resonemang elever för med vilken förståelse de har 

av det matematiska området omkrets, area och sambandet mellan dem? 
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3 Bakgrund 
Under denna rubrik behandlas tidigare forskning kring resonemang samt begreppen 

omkrets och area. När det gäller resonemangen diskuteras olika synsätt av ett 

resonemang samt resonemang kopplat till undervisningen. Begreppen area och omkrets 

behandlas genom en framställning av definitionen av begreppen samt vanlig 

problematik och missuppfattningar gällande dem. Problematiken gällande sambandet 

mellan omkrets och area tas även upp.       

 

3.1 Resonemang 
 
3.1.1 Olika synsätt av resonemang  

Ett fokus på resonemang i undervisningen gör det möjligt för elever att utveckla en 

matematisk förståelse istället för utantillkunskap. Eleverna kan använda resonemang för 

att påvisa och förklara en redan känd kunskap men de kan också använda den för att 

utforska nya samband och kunskaper (Jäder 2015). Detta påvisar att begreppet 

resonemang är mångfacetterat och kan användas i många olika sammanhang och att det 

därmed finns en rad olika definitioner av vad ett resonemang är. När man läser 

Skolverkets (2013) kommentarmaterial för kunskapskraven kan man dra slutsatsen att 

ett resonemang ska vara underbyggt med matematisk fakta och således är det ett krav på 

att resonemanget är korrekt. Det ska tilläggas att intentionen med texten är att förklara 

de kunskapskrav som eleven ska bedömas utefter och således ligger inte fokus på en 

definition av begreppet resonemang men Skolverkets synsätt på resonemang går att 

urskilja. Nedan redogörs det för några olika forskares synsätt på detta fenomen. 

  

Lithners (2008) definition av ett resonemang skiljer sig på en kritisk punkt med vad som 

står i kommentarmaterialet för kunskapskraven från Skolverket (2013). Han skriver att 

ett resonemang är en tankegång som leder fram till ett påstående eller en slutsats. 

Tankegången behöver inte vara baserad på formell logik utan det räcker att det finns en 

logisk ordningsföljd och en progression av tankegången för individen i fråga. Med 

andra ord är skillnaden att resonemanget, påståendet och slutsatsen, inte behöver vara 

baserat på bevisade fakta eller vara korrekt för att processen ska kunna definieras som 

ett resonemang.  

 

Vidare har Kilpatrick, Swafford och Findell (2005) definierat fem matematiska 

kompetenser där en av de fem kompetenserna är adaptive reasoning, som kan översättas 

till logiskt resonemang. Denna kompetens innefattar elevernas förmåga att tänka logiskt 

kring olika begrepp samt att identifiera förhållandena mellan olika begrepp och i vilka 

situationer de används. Befintlig kunskap används för att skapa en ny kunskap och 

således kan denna kompetens ses som det som binder allt samman och som möjliggör 

och leder lärandet vidare. Författarnas reflektion över vad ett resonemang har för 

egenskaper överensstämmer med det Jäder (2015) skriver nämligen att resonemang kan 

användas för att utveckla och utforska matematisk kunskap.    

 

KOM-projektet har utvecklat en modell kring matematiska kompetenser där 

resonemangskompetensen är en av dem. Denna kompetens innefattar att elever ska 

kunna föra och följa ett resonemang i skrift eller i tal. Ett resonemang ska underbygga 

ett påstående och bestå av flera argument som bygger på varandra. Kompetensen 

omfattar olika sorters resonemang där en sort är de resonemang som tillhör ett 

matematiskt bevis och andra sorter som till exempel resonemang som bygger på en 

intuition. En tyngdpunkt läggs på den första sorten där det påpekas att en elev ska känna 
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till vad ett bevis är uppbyggt av och hur det skiljer sig från andra resonemang. Med 

andra ord ska elever kunna identifiera bärande delar i ett bevis för att kunna avgöra om 

det är ett bevis eller inte. Dessutom ska eleven kunna skilja på huvudpunkter och 

detaljer i ett bevis (KOM-arbejdsgruppen 2002). Denna förklaring av ett resonemang 

som är kopplat till vad eleverna ska kunna, skiljer sig från de andra då en tyngdpunkt 

ligger på att eleverna ska kunna förhålla sig till ett matematiskt bevis i sina resonemang. 

 

Det finns flera olika sätt att se på resonemang och det finns både likheter och skillnader 

mellan de olika synsätten. En likhet med de synsätt som vi har framställt är att alla anser 

att ett resonemang ska innefatta olika tankar som följer efter varandra på ett logiskt sätt 

och resulterar i ett påstående eller en slutsats. Dessutom ska resonemanget vara rimligt 

och relevant där Lithners synsätt skiljer sig genom att detta enbart behöver uppfyllas 

utifrån elevens perspektiv medan de andra synsätten utgår från att detta ska stämma 

utifrån ett matematiskt perspektiv. Lithners synsätt skiljer sig på en ytterligare aspekt 

där han poängterar att resonemangen inte behöver vara baserad på bevisande fakta eller 

vara korrekta vilket de andra synsätten betonar. Andra skillnader är att de olika 

synsätten lägger vikt vid olika aspekter som exempelvis att Jäder samt Kilpatrick, 

Swafford och Findell framhäver att ett resonemang kan utveckla elevers matematiska 

kunnande och att KOM-projektet lägger en tyngdpunkt på skapandet och förståelsen av 

matematiska bevis. 

 

De olika synsätten på resonemang som är behandlade i de föregående styckena utgår 

från matematiska resonemang. Det finns en skillnad i matematiska resonemang och 

resonemang i andra kontexter. Lampert (1990) skriver att inom den matematiska 

diskursen ska de slutsatser och antaganden som görs underbyggas och bevisas med 

hjälp av ett matematiskt förhållningssätt. Användaren jämför hela tiden sina egna 

antaganden och slutsatser med vad diskursen säger är korrekt. Med andra ord förhåller 

sig användaren till en kärna i diskursen som alla användare av matematiken är överens 

om. Lampert (1990) skriver att användaren pendlar mellan sina egna 

slutsatser/antaganden och den här kärnan där det i denna processen kan bestämmas om 

antaganden/slutsatserna är korrekta. Det här förhållningssättet kännetecknar ett 

matematiskt resonemang (1990). Resonemang i andra kontexter behöver nödvändigtvis 

inte ha detta bevisande förhållningssättet. Ett exempel kan vara ett resonemang som förs 

inom ämnet historia. Den gemensamma kärnan finns inte på samma sätt eftersom olika 

parter kan ha uppfattat en händelse olika. Resonemang inom historia baseras ofta på 

tolkningar som inte drivs av samma bevisande process som de matematiska 

resonemangen.    

 
3.1.2 Resonemang i undervisningen 

Som tidigare har nämnts fokuserar matematikundervisningen i hög grad på 

utantillkunskap och på att minnas hur olika procedurer ska gå till utan att eleverna har 

tillägnat sig en djupare förståelse av vad de faktiskt gör. En problematik uppstår när 

detta blir det övergripande fokuset i undervisningen eftersom eleverna därmed inte får 

möjlighet till att utveckla de andra förmågorna inom matematiken. Detta påverkar 

exempelvis elevernas förmåga att resonera eftersom de försöker imitera tidigare 

kunskaper och tillvägagångssätt istället för att skapa ny kunskap genom underbyggda 

resonemang (Liljekvist 2014). Jäder (2015: 4) för liknande resonemang där han skriver: 

“Elever lär sig det de får en möjlighet att lära sig”. Detta påvisar således att elever inte 

lär sig att resonera om detta inte behandlas i undervisningen. Vidare skriver Häggblom 

(2013) att resonemangsförmågan är sammanvävd med de andra matematiska 

förmågorna från läroplanen, det vill säga begrepps-, kommunikations-, beräknings- och 
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problemlösningsförmågan. Detta innebär att det är svårt att behandla enbart 

resonemangsförmåga i de aktiviteter som genomförs i undervisningen. Författaren 

påpekar att förmågorna ska vara ständigt närvarande och tränas i en integrerad 

undervisning. Det krävs ofta att eleverna använder en förmåga för att påvisa en annan. 

Exempelvis använder eleverna kommunikationsförmågan för att uttrycka och förmedla 

sina resonemang. 

  

Vidare har forskning visat att läromedel används i hög grad i matematikundervisningen 

och det är således läromedlet utformning och innehåll som styr vad eleverna har 

möjlighet att lära sig (Sidenvall 2015; Jäder 2015). Sidenvalls (2015) och Jäders (2015) 

forskning visar att eleverna i högre grad löste de enklare uppgifterna i läromedlet och att 

de använde sig av rutinmässiga strategier för att lösa dem. Med andra ord främjas en 

utantillinlärning av rutinmässiga metoder och elevers utvecklande av egna metoder med 

hjälp av sina resonemang hamnar i bakgrunden. Vidare framkom det i resultatet att de 

enklare uppgifter i matematikböckerna sällan gav eleverna möjligheter till att använda 

matematiska resonemang medan de svårare uppgifterna gav större möjlighet till att 

använda detta (ibid.). Detta medför således att det i undervisningen, med arbete med 

läromedlet, ges få tillfällen till att utveckla resonemangsförmågan.      

 

Skott, Hansen, Jess och Schou (2009) skriver att elever ska uppmanas i undervisningen 

att förklara, underbygga eller motivera sitt eget handlande för sina klasskamrater. På 

detta sättet förklaras vad eleven har gjort men det är inte förrän eleven förklarar varför 

handlandet är korrekt som det blir underbyggt och kan ses som ett resonemang. 

Meningen med en sådan undervisning är att eleverna tillsammans skapar en gemensam 

förståelse för resonemangen som förs. Författarna påpekar att undervisningen kan antas 

leda till en gemensam förståelse hos eleverna men att den individuella förståelsen inte 

kan identifieras (2009). De klassrumsnormer som finns påverkar elevernas möjligheter 

till lärande. Dessa normer uppstår i samspel mellan lärare och elever och påverkas av de 

kunskaper och värderingar som personerna bär med sig in i samspelet samt det sociala 

klassrumsklimatet som råder. Trots att normerna uppstår i ett samspel är det läraren 

som, genom sin maktposition, är nyckelpersonen för att medvetet skapa de normer som 

möjliggör lärande. Skapandet av normer kan ske genom lärarens agerande i diskussioner 

om matematik men även genom att diskutera själva normerna för ett matematiskt samtal 

med eleverna (Jäder 2015). Slutsatsen är således att resonemang med fördel förs 

kollektivt mellan två eller flera individer och att normerna påverkar hur effektiv denna 

process är. 

 

3.2 Omkrets, area och sambandet mellan dem 
Som nämnts i inledningen visar forskning att elever inte har tillräckliga kunskaper kring 

geometriska begrepp för att kunna resonera kring dem (Löwing & Kilborn 2010). 

Således behandlar detta avsnitt egenskaper hos begreppen omkrets, area och sambandet 

mellan dem samt vanliga svårigheter och missuppfattningar som elever gör gällande 

begreppen. Detta görs för att elevers användande av olika typer av resonemang ska 

kunna kopplas till deras förståelse av begreppen, enligt tredje frågeställningen. 

 
3.2.1 Definition av omkrets och area 

Omkrets, även kallad perimeter, beskrivs som längden på en kurva om kurvan är sluten 

(Kiselman & Mouwitz 2010). Detta innebär att omkretsen är hela sträckan runt om en 

sluten figur. Ett exempel på en omkrets är den sammanlagda längden av en triangels tre 

sidor. Area kan beskrivas som ytan som kan täckas av en tvådimensionell figur (Muir 

2007). Med andra ord kan area beskrivas som storleken av en avgränsad yta (Kiselman 
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& Mouwitz 2010). Vidare identifierar Kospentaris, Spyrous och Lappas (2011) tre 

viktiga aspekter när elever arbetar med begreppet area där fokus ligger på geometriska 

uppgifter som behandlar en konstant area. De tre aspekterna är formell geometrisk 

kunskap, visuell uppfattning och personlig intuitiv föreställning. Det är elevens förmåga 

av de tre aspekterna samt samspelet mellan dem som i hög grad utgör elevens kunskap i 

området. Det framgick i undersökningen att uppgifter där den visuella uppfattningen 

inte stämde överens med någon av de andra två ofta blev fel eftersom eleven ofta lade 

för stor vikt vid den visuella uppfattningen eller bortsåg från den helt. Slutsatsen av 

författarnas undersökning var att de flesta eleverna inte hade ett balanserat 

förhållningssätt till dessa tre aspekterna och att detta ledde till en lägre kunskap i 

området än förväntat. 

 
3.2.2 Elevers problematik gällande begreppen omkrets och area 

Tan Sisman och Aksu (2016) har genomfört en forskning där elever ska lösa uppgifter 

kring area, omkrets och volym. I sin forskning har de kommit fram till att endast cirka 

35 % av deltagarna i deras studie på ett korrekt sätt kunde förklara varför två figurer 

hade samma omkrets. De vanligaste felen var att eleverna räknade ut ytan istället för 

sträckan runt figuren eller att eleverna räknar ut omkretsen men använder sig av fel 

enhet, till exempel svarar i kvadrat- eller kubikcentimeter. Vidare var en vanlig 

missuppfattning som kunde urskiljas i deras studie att eleverna trodde att omkretsen är 

konstant även om figurens form ändras. I uppgifter som forskarna har genomfört i 

studien var det enbart 5 % som kunde förklara detta på ett korrekt sätt. Andra 

missuppfattningar var att elever använder areaformeln arean = längden X bredden för 

att räkna ut omkretsen på en månghörning eller att de inte adderar alla sidorna i 

månghörningen för att få ut omkretsen. I en annan uppgift där eleverna skulle räkna ut 

bredden av en rektangel där omkretsen och längden var känd, var det 37 % av eleverna 

som inte kom fram till ett korrekt svar. I de felaktiga svaren som framkom fanns det en 

rad olika felsvar där de fyra räknesätten har använts felaktigt på olika sätt (2016). Detta 

kan tolkas som att eleverna inte har förståelse för vad de gör utan att de bara chansar 

med ett räknesätt.       

 

Vidare skriver Skott m.fl. (2009) att areamätning är svårare för eleverna att förstå än 

längdmätning och volymmätning. Längdmätning och volymmätning är en naturlig del 

av barnets lek och detta leder till att detta är bekant för eleven. Barn stöter på längder 

när de exempelvis jämför varandras längder eller testar vem som kan springa längst. En 

känsla för volym byggs upp när de fyller vatten i olika behållare eller leker med lera 

som kan ändra form men behåller samma volym. Eleverna stöter inte på areabegreppet 

på ett liknande sätt i vardagen och således blir detta mer främmande för eleven. Owens 

& Outhred (2006) uttrycker att area är svårare än längdmått och skriver att både 

komplexiteten av området och kraven på elevernas kunskaper ökar eftersom ytterligare 

en dimension tillkommer. I arbete med area uppvisar elever framförallt svårigheter med 

att koppla ihop sin visuella bild av area som en yta med att använda sig av räknesättet 

multiplikation. En del elever använder sig istället av upprepad addition för att räkna ut 

antalet rutor. Andra elever fokuserar enbart på antalet rutor på längden och på bredden 

utan att reflektera över att detta är antalet rutor i en rad och antalet rader (2006). 

Forskning har även visat att vissa elever applicerar formeln arean = längden X bredden 

för att räkna ut andra figurer än rektanglar (Outhred & Mitchelmore 2000). En 

anledning till detta kan vara det som Kospentaris, Spyrous & Lappas (2011) kom fram 

till i sin studie. De skriver att eleverna som undersöktes visade att de använde 

matematiska formler utan att ha en förståelse för dem. Majoriteten av eleverna uttryckte 

att det rätta sättet att lösa uppgifterna på var med en geometrisk metod men eleverna 
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saknade kunskaper för att kunna göra detta. När elever ställs inför en uppgift där en 

formel kan appliceras används denna utan tvekan. Formeln appliceras utan att eleven 

kontrollerar dess giltighet i förhållande till uppgiften. Eleven är inte särskilt kritisk till 

reglers och formlers giltighet utan generellt sett godtar hen det som står i en bok eller 

det som uttrycks av en lärare. På samma sätt förhåller sig eleverna till uppgifter där de 

inte kontrollerar om deras uppfattningar gällande den fakta som framställs stämmer. Ett 

exempel är att om två trianglar till synes är kongruenta i en bild antas de vara det utan 

att ett bevis på detta framställs (2011).  

 

Smith III, Males och Gonulates (2016) har identifierat fem vanliga svårigheter gällande 

begreppet area: bevarandet av areans kvantitet, förståelsen och användandet av 

areaenheter, spatial strukturering av rektanglar, multiplikativ komposition samt 

förväxling av area och omkrets. Bevarandet av areans kvantitet innebär att elever har 

svårt med att förstå att en figur som delas upp i mindre bitar och sätts ihop på ett annat 

sätt bibehåller sin area eller att olika figurer med olika form kan ha samma area. Elever 

blir ofta påverkade av sin visuella upplevelse av en figurs storlek. Den andra 

svårigheten, elevers förståelse och användande av areaenheter brister ofta i vad en 

areaenhet är för eleven. En del elever har inte förståelsen att en areaenhet har en 

kvadratisk form utan tenderar till att använda likformiga figurer till den stora figuren där 

arean ska fastställas. Till exempel om den stora figuren är en triangel försöker eleven 

fastställa arean genom att placera in mindre trianglar i den. Ett annat vanligt problem är 

att elever lämnar luckor i figuren om det inte går att placera in en hel areaenhet. När det 

gäller spatial strukturering av rektanglar, det vill säga den tredje svårigheten, handlar det 

om att eleverna har svårigheter med att dela upp en större figur i mindre segment så att 

en area kan räknas ut. Detta brukar kunna göras i rader och kolumner eller i större block 

av en oregelbundet formad figur. Ett enkelt exempel kan vara att en elev ska dela upp en 

större rektangel i likformiga rader och kolumner så att inte varje areaenhet ska räknas 

för sig. Med andra ord att eleven använder sig av en multiplikation som också är 

härledningen till formeln “arean = längden X bredden”. Detta leder in till nästa 

svårighet, multiplikativ komposition, som handlar om att kunna identifiera och utföra 

sådana multiplikationer. Det är vanligt att eleven lär sig beräkningsmetoden “längden X 

bredden” utan någon förståelse för vad det innebär. Många elever blandar ihop den här 

beräkningsmetoden med definitionen av area. De använder “längden X bredden” som en 

definition av arean och detta tyder på en brist på förståelse av begreppet där elevens 

förståelse inte sträcker sig längre än själva beräkningsmetoden. Den sista svårigheten 

som identifierades är samma sak som nästa del av bakgrunden kommer att handla om 

nämligen förväxling av area och omkrets. Problemet för eleverna är att hålla isär de 

olika begreppen och att de inte kan identifiera dem som två olika egenskaper av en 

tvådimensionell figur. Många elever drivs av en intuitiv föreställning av att “om A är 

lika stor så är B lika stor” där i detta fallet A är omkretsen och B är arean av två olika 

figurer (2016).  

 
3.2.3 Elevers problematik gällande sambandet mellan omkrets och area 

Som det står i det tidigare stycket förväxlas ofta area och omkrets. Muir (2007) skriver 

att en anledning till detta kan vara att ett för stort fokus ligger på att rutinmässigt 

använda formlerna för att räkna ut area respektive omkrets. Eleverna utvecklar därmed 

inte en djupare förståelse för begreppen vilket i sin tur medför att eleverna tenderar att 

oftare förväxla dem. Det är kontraproduktivt att lära eleverna formlerna innan de har 

haft en chans att skapa en förståelse och befästa begreppen. Även Owens och Outhred 

(2006) skriver att forskning visar att elevers kunskaper förbättras när de får arbeta med 

area och omkrets av oregelbundna former innan de lär sig formlerna för beräkningarna.  
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En vanlig missuppfattning som elever har kring sambandet mellan area och omkrets är 

att om omkretsen är konstant är också arean konstant oberoende av vilka former som 

bildas (Kospentaris, Spyrous & Lappas 2011; Wiest 2005). Vissa elever har 

uppfattningen att arean av en triangel alltid är konstant även om man kapar samma 

längd på en sida och utökar den längden på någon av de andra sidorna. Det vill säga att 

omkretsen är samma men en ny triangel har bildats, med en ny höjd och bas och således 

har även arean förändrats (Kospentaris, Spyrous & Lappas 2011).  

 

Aktiviteter som har visat sig gynnsamma att använda för att utveckla elevernas 

begreppskunskap kring area och omkrets samt sambandet mellan begreppen är 

aktiviteter som knyter an till verklighetsbaserade problem. Exempel på en sådan 

aktivitet kan vara att eleverna ska skapa en hundrastgård där omkretsen är staketet och 

arean är området innanför staketet, det vill säga ytan som hunden har att springa på 

(Wiest 2005). 
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4 Teoretiskt ramverk 
De två första frågeställningarna för denna studie är ta reda på vilka resonemang elever 

för i förhållande till area, omkrets samt sambandet mellan dem. För att kunna identifiera 

och kategorisera olika typer av resonemang i detta arbete har Lithners (2008) forskning 

om imitativa respektive kreativa resonemang tillämpats som teoretiskt ramverk. Först 

beskrivs definitionen av ett resonemang och en resonemangsstruktur förklaras. Denna 

del innehåller även en beskrivning av de imitativa och kreativa resonemangen samt 

tillhörande undergrupper i varsitt stycke. Därefter kopplas ramverket till denna studie 

där studiens synsätt på ramverket tydliggörs. Till sist finns det en egentillverkad grafisk 

framställning av Lithners ramverk.    

 

4.1 Lithners ramverk om imitativa och kreativa resonemang 
Det synsätt på ett resonemang som har valts i denna studie är baserad på Lithners (2008) 

definition av vad ett resonemang är. Han skriver att ett resonemang är en tankegång som 

leder fram till ett påstående eller en slutsats. Tankegången behöver inte vara baserad på 

formell logik utan det räcker att det finns en logisk ordningsföljd och en progression av 

tankegången för individen i fråga (Lithner 2008). Med andra ord behöver inte 

resonemanget, påståendet eller slutsatsen vara baserat på bevisade fakta eller vara 

korrekt för att processen ska kunna definieras som ett resonemang. 

 

Lithners (2008) ramverk är baserat på en lösningsprocedur som består av 4 olika steg. 

Dessa fyra steg bygger tillsammans upp en resonemangsstruktur vid lösning av 

matematiska uppgifter. Dessa är följande: 

 

1. En problemsituation (PS) uppstår i mötet med en matematisk uppgift/deluppgift. 

Detta innebär att eleven inte vet på förhand hur uppgiften ska lösas.      

2. Ett val görs av vilken/vilka strategier (VS) som ska användas vid lösningen. I 

vissa fall kan valet underbyggas med argument kring varför strategin kommer att 

lösa uppgiften.  

3. Strategin tillämpas (TS) för att lösa uppgiften/deluppgiften. Argument kring 

varför strategin löste uppgiften kan även förekomma.  

4. En slutsats (S) görs. 

 

De resonemang som definieras utifrån denna resonemangsstruktur kan delas in i två 

typer, imitativa resonemang (IR) och kreativa resonemang (KR). De imitativa 

resonemangen grundas i att eleven utför en imitation av en kunskapskälla. Imitationen 

kan exempelvis vara fakta, algoritmer eller metoder. De kreativa resonemangen 

definieras som att eleven själv skapar ett nytt resonemang som är underbyggt med 

matematisk fakta (ibid.).  

 
4.1.1  Imitativa resonemang 

De två huvudtyperna inom imitativa resonemang är memorerat resonemang (MR) samt 

algoritmiskt resonemang (AR). För att ett resonemang ska kategoriseras som ett 

memorerat resonemang krävs det att valet av strategin görs utifrån tidigare memorerad 

fakta från en specifik källa till exempel en liknande uppgift, textbok eller genomgång. 

Genomförandet av strategin görs genom att mekaniskt lösa uppgiften utifrån den 

memorerade fakta där en reflektion utelämnas. Med andra ord använder eleven tidigare 

fakta som en mall för sin lösning av uppgiften utan att reflektera över dess giltighet. Ett 

exempel kan vara att nedteckna ett memorerat bevis där eleven saknar en förståelse över 

vad hen har gjort och vad beviset ger för information. Algoritmiskt resonemang innebär 
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att eleven använder en utantillinlärd lösningsmetod som sedan används för att komma 

fram till svaret. Eleven skapar inte någon del av lösningsmetoden utifrån uppgiften. Det 

som eleven gör är att tillämpa metoden utan någon vidare reflektion och det är enbart ett 

slarvfel i beräkningen som medför att ett svar blir fel (Lithner 2008). 

 

Till algoritmiska resonemang finns det tre undergrupper: familjärt algoritmiskt 

resonemang (FAR), begränsat algoritmiskt resonemang (BAR) och yttre väglett 

algoritmiskt resonemang (YVAR). Familjärt algoritmiskt resonemang innebär att eleven 

väljer en metod baserat på tidigare erfarenheter och som därmed är känd för eleven. Det 

kan till exempel vara nyckelord från uppgiftsbeskrivningen, figurer och symboler. 

Begränsat algoritmiskt resonemang är en liknande process där eleven testar olika 

metoder som kan kopplas till uppgiften. Uppgiften är inte tillräckligt familjär för att 

kunna kopplas till en specifik metod men en avgränsning av vilka metoder som kan 

användas utförs av eleven. Eleven gör ytliga matematiska antaganden av uppgiften som 

leder hen till olika metoder. Eleven testar den mest lovande metoden och ser om svaret 

överensstämmer med sina antaganden. Stämmer inte svaret överens med antagandet 

förkastas metoden utan någon reflektion och nästa metod testas. Det är således de ytliga 

matematiska antaganden som styr lösningen oavsett om dessa är korrekta eller felaktiga. 

Om inte någon av ovanstående resonemang leder till en lösning kan en yttre vägledning 

användas av eleven. Dessa resonemang benämns som yttre väglett algoritmiskt 

resonemang. Den yttre vägledningen kan ske på två olika sätt, genom en text eller 

genom en person, men principen är densamma. Eleven vägleds genom lösningen utan 

att någon egen reflektion krävs. Vägledningen kan ske på olika sätt, exempelvis genom 

exempellösningar, regler som ska implementeras samt lotsning av lärare (Lithner 2008). 

 
4.1.2  Kreativa resonemang 

Det finns tre kriterier som krävs för att ett resonemang ska kategoriseras som ett kreativt 

resonemang (KR). Det första kriteriet är att eleven ska skapa nya resonemang som 

används i lösningen alternativt att eleven använder gamla men bortglömda resonemang 

som skapas på nytt. Det andra kriteriet är att det finns en trovärdighet i lösningen 

genom att metoden och/eller svaret underbyggs av argument som styrker valet av 

metoden och rimligheten av svaret. Det tredje kriteriet innebär att argumenten som 

styrker resonemangen har en matematisk grund. Detta innebär att argumenten är 

uppbyggda med matematisk fakta som är relevant till uppgiften (Lithner 2008). 

 

4.2 Lithners ramverk och denna studie 
I denna studie förstås och förklaras fenomenet med elevers resonerande utifrån denna 

modell. I enlighet med Lithners (2008) definition identifieras resonemangen utifrån att 

de har en grund i matematiken men att de inte nödvändigtvis behöver vara korrekta. 

Resonemangen ska innehålla tankegångar som är logiska utifrån eleven och leda fram 

till en slutsats (2008). Elevernas resonemang uppstår i mötet med uppgifter kring 

omkrets, area och sambandet mellan begreppen. Dessa resonemang identifieras och 

placeras in i en typ av resonemang enligt resonemangsstrukturen och de olika typerna 

av resonemang som har identifierats i ramverket. De två huvudtyperna i ramverket är 

imitativa och kreativa resonemang. De imitativa resonemangen baseras på utantillinlärd 

kunskap såsom matematisk fakta och tillvägagångssätt. Dessa används som ett verktyg 

att lösa uppgifter på ett imitativt sätt. De kreativa resonemangen skapar eleven själv där 

hen baserar resonemangen på underbyggd matematisk fakta (Lithner 2008). Detta 

medför att det är nästintill omöjligt att skapa ett nytt resonemang utan att luta sig mot 

tidigare kunskap. Detta resulterar i att ett nyskapat resonemang kan innehålla delar av 

utantillinlärd kunskap såsom matematiskt fakta och tillvägagångssätt. Denna studie 
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utgår därför ifrån att det är en del av ett resonemang som ska vara nyskapande för att de 

ska kunna placeras in som ett kreativt resonemang och resonemangen kan således 

innehålla delar av utantillinlärd kunskap. Det finns en svårighet i studien gällande att 

bedöma om ett resonemang är nyskapande eller inte på grund av att det med säkerhet 

inte går att fastställa vad eleverna kan sedan tidigare. Det som har gjorts i denna studie 

är därför att fråga eleverna ifall de är bekanta med uppgiften och på så sätt få reda på 

deras förkunskap. Dessutom har antagande gällande vedertagna metoder gjorts vilket 

beskrivs utförligare i analysmetoden. 

 

Avslutningsvis skriver Lithner (2008) att kreativa resonemang är sällsynta i många 

studier inom området samtidigt som de algoritmiska resonemangen är dominerande. 

Detta är således ett resultat som kan förväntas uppstå även i vår studie. Dock riktar 

Lithner (2008) in sig i sitt ramverk på studenter på gymnasiet och universitet men i vårt 

arbete appliceras ramverket på yngre elever, det vill säga elever i årskurs 6. Detta kan 

medföra att resultatet i vår studie inte överensstämmer med de resultat som har 

framkommit i tidigare studie som har använt Lithners ramverk. 

  

4.3 Grafisk framställning av Lithners teoretiska ramverk 

 
Figur 1: Egentillverkad grafisk framställning av Lithners teoretiska ramverk 
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5 Metod 
Följande avsnitt beskriver hur undersökningen är planerad och utförd där valen som har 

gjorts problematiseras och motiveras samt kopplas till syftet och frågeställningarna för 

studien. Avsnittet tar upp reflektioner gällande en kvalitativ undersökning, 

datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data, analysmetod samt en 

diskussion kring etiska övervägande. 

 

5.1 Kvalitativ undersökning 
Denna undersökning syftar till att ta reda på elevers förmåga att resonera kring uppgifter 

inom området area och omkrets. Detta syfte besvaras med hjälp av en kvalitativ metod 

genom att genomföra elevintervjuer i par. Motivet till att en kvalitativ metod används är 

för att det behövs samlas in detaljerad och djupgående information inom ett visst 

område (Denscombe 2009). Intervjuerna var semistrukturerade där eleverna förde 

resonemang samtidigt som de löste uppgifter. Intervjuledaren hade en tillbakadragen 

roll där dennes uppgift var att förklara uppgifterna samt ställa följdfrågor efter varje 

uppgift. Uppgifterna valdes ut på förhand inom området omkrets och area. 

Intervjuguiden innehåller även frågor som ställdes till informanten och den turordning 

som gällde. Det som kännetecknar en semistrukturerad intervju är att det finns en 

intervjuguide som styr vad intervjun ska behandla samt vilken ordning frågorna 

kommer i. Denna intervjuguide är bara en övergripande skiss som kan förändras utifrån 

händelser under intervjun. Exempelvis kan följdfrågor läggas till och följden på 

frågorna kan ändras utifrån vad som passar bäst under intervjutillfället. Med andra ord 

ska intervjuledaren vara flexibel och följa informanten i en semistrukturerad intervju 

(Bryman 2015).  

 

Undersökningsmetoden har även vissa likheter med det Bryman (2015) benämner som 

fokusgrupper. Likheterna är att fokusgrupper är inriktade mot ett specifikt ämnesområde 

samt att stort fokus ligger på samspelet mellan gruppmedlemmarna (2015). Det samspel 

som är i fokus i vår undersökning är hur eleverna resonerar kring uppgifterna om 

omkrets och area. Tanken är att informantens resonemang ska framgå i samspelet med 

den andra informanten. Skillnader är att fokusgrupper ofta innehåller minst fyra 

deltagare och att intervjuledaren har en tillbakadragen roll där gruppdynamiken styr 

samtalet (Bryman 2015). I denna undersökning däremot deltar enbart två deltagare i 

varje grupp samt att intervjuledaren har en mer framträdande roll än vad som är vanligt i 

fokusgrupper och att det finns en tydligare struktur på intervjun. Däremot strävade 

intervjuledaren efter att ingripa så lite som möjligt när eleverna resonerade för att 

resultatet skulle visa elevernas tankegångar i så stor utsträckning som möjligt. 

Följdfrågor ställdes i största möjliga mån när eleverna var klara med sina resonemang. 

Denscombe (2009) betonar fördelarna med att vara färre deltagare där dokumentationen 

blir mer lätthanterlig samt att de mindre självsäkra individerna antas få större utrymme 

att uttrycka sina åsikter än i större grupper.          

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
I denna undersökning användes videoinspelning som datainsamlingsmetod. Dessutom 

samlades de skriftliga lösningarna som producerades under intervjun in som underlag 

till tolkningen av datan.  

 

Videoinspelning, likt ljudinspelning, har den fördelen att man kan gå tillbaka och 

analysera en sekvens av en rörlig bild alternativ av ljudet upprepade gånger och därmed 

få en djupare förståelse för händelsen än om man bara ha möjlighet att uppleva 
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händelsen en gång. En händelse som först ter sig att vara på ett sätt kan genom 

upprepade tolkningar av materialet få en ny betydelse och ingå i ett övergripande 

mönster. Skillnaden mellan en videoinspelning och en ljudinspelning är att med 

videoinspelningen dokumenteras även den ickeverbala kommunikationen och hur 

informanterna interagerar med varandra och den fysiska omgivningen (Eidevald 2015). 

Den ickeverbala kommunikationen gör tolkningen av informanternas resonemang 

lättare samtidigt som interaktionen mellan eleverna synliggör deras resonemang. En 

nackdel med videoinspelning kan dock vara att informanterna blir hämmade av 

videokameran i intervjun och således inte vågar uttrycka sina tankar (Denscombe 2009). 

Uppgifterna som användes i intervjun var dock utformade på ett sätt där det krävdes en 

videoinspelning för att kunna tolka resultatet. Två av uppgifterna bygger på att eleverna 

ska laborera med utklippta geometriska former. Detta ledde till att eleverna refererade 

till de olika figurerna genom att peka på dem eller flytta runt dem snarare än att 

benämna dem vid namn. Utan en tillgång till en videoinspelning hade stora delar av 

materialet varit svårt att tolka eftersom resonemangen inte går att följa. Således är en 

videodokumenterad intervju en lämplig metod för vår undersökning. 

 

5.3 Urval 
Undersökningen genomfördes på en skola i årskurs 6. Skolan är en liten skola beläget i 

ett mindre samhälle i södra Sverige. Skolan är en F-6 skola med en klass i varje årskurs. 

Årskurs 6 har valts eftersom vi har bättre kontakter med lärare som undervisar i den här 

årskursen. En annan faktor som spelar in är att undersökningen inte ska påverkas av att 

det finns en relation mellan informanten och intervjuledarna. Detta uteslöt de klasser där 

vår verksamhetsförlagda utbildning har utförts. Avsaknaden av en tidigare relation 

minimerar risken av en partisk tolkning av resultatet. En sådan partisk tolkning kan vara 

att intervjuledare tillskriver kunskaper till eleven som hen inte besitter. Vidare har 

årskurs 6 valts, och inte de lägre årskurserna, för att med säkerhet veta att det 

matematiska området har behandlats utförligt i undervisningen. Valet av skola och klass 

är således till stor del styrt av vad Denscombe (2009) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Detta innebär att man väljer ut sitt urval utifrån tillgänglighet, det 

vill säga det som finns till hands.  

 

I denna studie har tre grupper med två informanter i varje grupp deltagit, det vill säga 

sex informanter totalt. Ett lägre antal informanter, sex stycken, har valts och fokuset har 

istället legat på att utföra mer djupgående intervjuer. Anledningen till varför sex 

informanter behövdes var att för att få tillräckligt med empiri för ett tolkningsbart 

resultat. Färre informanter hade inte gett samma variation i resultatet och några mönster 

av vad elever använder för resonemang i förhållande till sin förståelse hade varit svåra 

att urskilja. Det fanns inte utrymme att intervjua fler elever. I klassen som 

undersökningen ägde rum i lämnades samtyckesblanketten ut till 38 elever där det var 

15 stycken som lämnade in ett svar. Sammanlagt var det sju elever/vårdnadshavare som 

gav sitt samtycke att delta i studien. Det var en av eleverna som valde att dra tillbaka sitt 

samtycke efter att blanketten hade lämnats in. Detta innebär att det var sex elever som 

kunde delta i undersökningen och med andra ord var det dessa elever som deltog i 

studien eftersom sex elever behövdes.  

 

Urvalet av informanterna stämmer till viss del överens med det Denscombe (2009) 

benämner som subjektivt urval. Med detta menas att specifika informanter väljs ut för 

att de ska kunna svara på forskningsfrågan. I den här undersökningen hjälper läraren till 

med att para ihop eleverna och således görs ett sådant medvetet val. Läraren ombads 

välja ut elever utifrån deras förmåga att samspela med varandra. Däremot ombads 
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läraren att inte lägga någon vikt vid deras förmåga att resonera. Aspelin och Persson 

(2011) skriver att det i ett klassrum finns ett komplext nätverk av relationer mellan de 

samspelande aktörerna. I detta nätverket ingår alla relationer som en elev har som 

exempelvis: lärare-elev, elev-elev, elev-grupp och elev-klassrum. En elevs olika 

relationer kan både främja och hämma en elevs förmågor. Dessutom styrs elevens 

beteende på samma sätt av relationerna (2011). Med andra ord styrs elevernas förmågor 

av de relationer som finns och därför har de en stor betydelse vilka informanter som 

samspelar under intervjun. Läraren ombads att göra grupperna eftersom hen antas 

besitta en bättre förståelse om relationerna i klassen. Studien syftar till att visa elevers 

olika typer av resonemang kopplat till förståelsen. Detta medför att det finns ett intresse 

att ha ett så varierat urval som möjligt. Således kan inte eleverna väljas ut på grund av 

deras resonemangsförmåga. För att resultatet ska spegla verkligheten på ett så korrekt 

sätt som möjligt ska yttre faktorer minskas i så hög grad som möjligt. Lärarens val av 

elever är en sådan nödvändig yttre faktor men den minimeras genom att lärarens val 

enbart ska grundas på elevernas samspel och inte deras matematiska förmågor. En 

nackdel med detta förhållningssätt är att det finns en risk att en elevs kunskaper och 

resonemangsförmåga är otillräcklig för att kunna föra några matematiska resonemang i 

uppgifterna och således samlas inte tillräckligt med användbar empiri in för att svara på 

forskningsfrågorna. 

 

5.4 Genomförande 
Intervjun genomfördes utifrån en intervjuguide. Denna är strukturerad på följande sätt: 

Den innehåller först en allmän information om hur intervjun går till och en påminnelse 

om elevens anonymitet och frivilliga deltagande. Sedan följer tre uppgifter och efter 

detta finns det utrymme för följdfrågor som ska förklara elevernas svar. Sist finns även 

några avslutande frågor gällande elevers förkunskaper och om uppgifterna var kända 

sedan innan. Intervjuguiden med tillhörande uppgifter kan ses i bilaga A.  

 
5.4.1 Utformning av uppgifter 

Tre uppgifter utformades till intervjuerna. Frågeställningarna är inriktade mot de olika 

begreppen, area och omkrets, samtidigt som sambandet mellan dessa skulle kunna 

åskådliggöras genom dessa uppgifter. De två första uppgifterna är geometriska figurer 

som är utklippta i papper där eleverna ska ta reda på figurernas omkrets och area i 

förhållande till varandra. Detta gjordes i två steg där eleverna först besvarade en fråga 

om omkrets innan de besvarade en fråga gällande area med hjälp av samma figurer. 

Anledningen till att frågor till båda begreppen innefattas i varje uppgift är att sambandet 

mellan begreppen eventuellt skulle kunna uppmärksammas. Anledningen till att 

figurerna klipptes ut var för att ge möjlighet för informanterna att använda andra 

strategier än att bara mäta figurerna. De utklippta figurerna skulle kunna läggas på 

varandra, flyttas runt och jämföras eller vikas. Figurerna klipptes ut i olika färger för att 

det skulle vara lättare i analysen av videoinspelningen att urskilja vilken figur 

informanterna diskuterade samt att beskriva dem i transkriberingen. Den tredje 

uppgiften skiljer sig från de andra två eftersom detta är en verklighetsanknuten 

textuppgift där fokus framförallt ligger på sambandet mellan begreppen. Uppgiften 

handlar om att eleverna ska utforma en hundrastgård med en så liten omkrets så möjligt 

utifrån en konstant area. En annan typ av uppgift valdes för att detta eventuellt kunde 

leda till andra typer av resonemang och således ett bredare resultat. Forskning har visat 

att uppgifter som knyter an till verklighetsbaserade problem är effektiva när elevers 

begreppskunskaper ska utvecklas (Wiest 2005). Författaren använder till och med en 

uppgift om en hundrastgård som ett exempel för att förklara sitt resonemang. Tanken 
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var således att denna effektiviteten även skulle leda till utvecklade resonemang under 

intervjun. 

 

Uppgifterna testades av två universitetsstudenter för att uppmärksamma eventuella 

problem med frågorna eller upplägget på intervjun. Efter pilotintervjun redigerades de 

geometriska formerna något samt att textuppgiften omformulerades men inga större 

problem kunde identifieras gällande uppgifterna eller upplägget. Samtidigt testades 

videokameran och en lämplig kameravinkel och position. Reflektioner fördes kring var 

kameran skulle placeras i rummet för att störa intervjun så lite som möjligt samtidigt 

som videon skulle ge så mycket information som möjligt. Kamerans position bestämdes 

till att den skulle stå snett framför eleverna. Johansson och Svedner (2010) påpekar 

vikten av att genomföra förintervjuer där frågorna testas. Författarna påpekar även att 

det är en fördel om detta spelas in för att intervjuledarens deltagande i intervjun ska 

kunna analyseras och reflekteras över. 

 
5.4.2 Förberedelse och genomförande av intervjuerna 

Kontakt togs med ett antal potentiella lärare som kunde delta i studien där det var två 

stycken som gav medgivande. Den lärare som gav samtycke först var den lärare som 

valdes ut att delta i studien. Mailkontakt skedde sedan mellan den ansvarige läraren och 

forskarna där praktiska saker förklarades och bestämdes kring intervjuerna. En 

samtyckesblankett skickades av forskarna som läraren skrev ut och delade ut till 

eleverna i klassen. Samtyckesblanketten inleds med vilka forskarna är och vad 

intervjuerna ska användas till. Därefter står det att intervjuerna kommer att utföras i 

par/grupp och det matematiska området omkrets och area nämns. Följande anges 

informantens rättigheter där elevens frivilliga deltagande och anonymitet i studien 

förklaras. Till sist finns det kontaktuppgifter till forskarna och en svarstalong där 

vårdnadshavaren och eleven skriver under och anger om de vill delta eller inte. 

Samtyckesblanketten kan ses i bilaga B. Läraren samlade in de besvarade 

samtyckesblanketterna från eleverna och ansvarade för dem tills intervjutillfällena. 

Även mailkontakt mellan rektorn och forskarna skedde där hen informerades om 

intervjun.  

 

Innan intervjuerna började skedde ett kort möte med den ansvarige läraren där 

intervjuprocessen kort förklaras och praktiska saker bestämdes. Läraren fick i uppgift att 

konstruera elevpar där eleverna i varje par valdes ut utifrån deras förmåga att kunna 

samverka med varandra. Därefter riggades kameran upp i ett angränsande grupprum. 

Eleverna ombads att ta med penna, suddgummi och linjal samt att kladdpapper fanns 

tillhands i grupprummet.  

 

Intervjuerna skedde genom att eleverna kom in två och två i grupprummet utifrån 

lärarens direktiv. Vi deltog båda två under intervjuerna men turades om att leda dem där 

den andre hade möjlighet att tillägga följdfrågor. Intervjun startade med en allmän 

information till informanterna gällande hur intervjun skulle gå till, deras roll i studien 

samt deras frivilliga deltagande och anonymitet. Därefter löste eleverna uppgifterna en i 

taget. Till de två första uppgifterna gavs instruktionerna muntligt till eleverna medan 

den tredje uppgiften, som var en textuppgift, först lästes upp och sedan gavs texten till 

informanterna. Efter varje uppgift ställdes följdfrågor gällande hur eleverna kom fram 

till svaret och eventuella kompletterande frågor som syftade till att utveckla elevernas 

resonemang. Ett exempel på en sådan följdfråga var ”Hur visste ni att arean av 

parallelltrapetsen var störst?”. Intervjuledaren avvaktade med sina följdfrågor så länge 

som möjligt för att inte påverka elevernas resonerande. Detta är även något som Francis 
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och Lankford (1974) framhäver som viktigt eftersom eleven måste få tillfälle att bli 

färdig med uppgiften innan hen avbryts. De påpekar även att intervjutillfället inte är en 

lärandesituation och således ska inte eleverna ledas fram till eller påskyndas till ett svar. 

Dessutom ska eleven få tillräckligt med tid för att fullfölja sin tankegång och inga 

värderingar ska tillskriva elevens lösning under intervjun (1974). Dessa riktlinjer utgick 

forskarna från under intervjun.     

 

Intervjun avslutades med några övergripande frågor gällande hur eleverna uppfattade 

uppgifterna samt ifall de kände igen någon uppgift sedan tidigare. Detta gjordes för att 

ta reda på elevernas förkunskaper samt ge möjlighet att identifiera om uppgifterna var 

nya för eleverna och om de således kunde bedömas som en problemsituation enligt 

Lithners (2008) ramverk. Därefter avslutades intervjun och eleverna tackades för sin 

medverkan. Efter intervjun fick eleverna chans till att gå igenom de rätta svaren på 

uppgifterna om de kände för det och därefter genomfördes nästa intervju.   

 

5.5 Bearbetning av data 
För att besvara frågeställningarna i studien har empiri samlats in genom 

videoinspelningar. Dessa har transkriberats där både verbal och icke-verbal 

kommunikation har skrivits ner. Den icke-verbala kommunikationen var viktig för att 

kunna tolka elevernas lösning av uppgift 1 och 2 eftersom eleverna laborerade med 

utklippta geometriska figurer och benämnde inte alltid dessa med namn. Att 

transkribera är en tidskrävande process som inte är helt enkel att utföra men det leder till 

att formen på empirin blir lättare att hantera samt att forskaren bekantar sig och kommer 

närmare materialet (Denscombe 2009). Transkriberingen började med att vi kodade om 

informanternas namn till fiktiva namn. I intervju 1 fick informanterna namnen Rebecka 

och Rasmus, i intervju 2 Samir och Sebastian och i intervju 3 Tiffany och Tea. Därefter 

transkriberades den verbala kommunikationen och vid sidan om denna antecknades det i 

en egen kolumn vad eleverna gjorde under intervjun, till exempel vilken figur de pekade 

på. För att lättare kunna hitta och referera till empirin underlättar det att införa en 

radnumrering (ibid.). Med bakgrund av detta har även en radnumrering införts i 

transkriberingen. När transkriberingarna var gjorda lästes dessa igenom upprepade 

gånger. Detta gjordes för att vi skulle bekanta oss med empirin och påbörja en reflektion 

som kan ses som ett förstadie till vår analys. 

 

5.6 Analysmetod 
I detta avsnitt presenteras den metod som kommer att användas för att analysera 

empirin. Efter genomläsningen av transkriberingarna skedde en mer djupgående analys 

av empirin i förhållande till Lithners (2008) teoretiska ramverk. Detta gjordes i fyra steg 

och därefter kopplades resonemangen till elevernas begreppskunskap. Se figur 1 för en 

grafisk översikt över Lithners teoretiska ramverk (2008). 

 

Första steget utifrån ramverket var att identifiera de olika resonemangsstrukturerna i 

transkriberingarna. Detta gjordes enligt följande mall som Lithner (2008) har 

framställt:   

 

1. En problemsituation (PS) uppstår i mötet med en matematisk uppgift/deluppgift. 

Detta innebär att eleven inte vet på förhand hur uppgiften ska lösas. 

2. Ett val görs av vilken/vilka strategier (VS) som ska användas vid lösningen. I 

vissa fall kan valet underbyggas med argument kring varför strategin kommer att 

lösa uppgiften. 
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3. Strategin tillämpas (TS) för att lösa uppgiften/deluppgiften. Argument kring 

varför strategin löste uppgiften kan även förekomma. 

4. En slutsats (S) görs. 

 

För att ta reda på ifall det var en problemsituation för eleverna ställdes frågor gällande 

om eleven har stött på uppgifterna tidigare och ifall de kände till svaret direkt. Uttryckte 

eleverna att uppgifterna var nya för dem bedömdes uppgifterna som problemsituationer 

för eleverna. Om de däremot uttryckte att de kände till uppgifterna kunde inte 

uppgifterna betraktas som problemsituationer och därmed identifierades inte någon 

resonemangstruktur. Beroende på hur eleverna valde att bemöta och lösa en uppgift 

under intervjun kunde fler än en problemsituation uppstå i varje uppgift vilket ledde till 

olika resonemangsstrukturer i samma uppgift. Exempelvis i uppgift 2 där eleverna 

skulle storleksordna figurer utifrån area respektive omkrets blev varje ny figur som 

behandlades av eleverna en ny problemsituation. Det kunde även vara så att placeringen 

av samma figur ledde till en problemsituation för en elev och en annan för en annan elev 

vilket medförde att två olika resonemangsstrukturer kunde identifieras. Sekvenser med 

stegen 1–4 lyftes alltså ut ur transkriberingarna och varje sådan sekvens representerade 

en enskild resonemangstruktur.  

 

Det andra steget av analysen var att dela in de identifierade resonemangsstrukturerna 

utifrån det matematiska området som de berör. Detta för att kunna svara på 

forskningsfrågorna som handlar om elevernas typer av resonemang av omkrets, area och 

sambandet mellan dessa två begrepp samt förståelsen av dessa begrepp. 

Resonemangsstrukturerna delas således upp i de tre områdena omkrets, area och 

sambandet mellan dem. 

 

Det tredje steget var att dela upp resonemangsstrukturerna i de två huvudtyperna utifrån 

Lithners (2008) ramverk. Detta gjordes separat med de resonemang som tillhör de olika 

matematiska områdena. Varje resonemangsstruktur motsvarar således en viss typ av 

resonemang. De två huvudtyperna av resonemang är imitativa resonemang (IR) och 

kreativa resonemang (KR). För att ett resonemang skulle placeras in under imitativa 

resonemang krävdes det att resonemanget var grundat på en metod som eleven kände 

till innan mötet med uppgiften. I indelningen utgick vi ifrån att en metod var känd för 

eleven om hen använde en vedertagen metod som med allra största sannolikhet hade 

behandlats i undervisningen. Ett exempel på en sådan är att använda formeln basen X 

höjden för att räkna ut en figurs area. Två andra sätt för forskarna att veta om metoden 

var känd för eleven var att hen uttryckte detta under intervjun eller att hen använde 

samma metod ytterligare en gång under intervjun i en annan uppgift och således är den 

känd andra gången den används. Inplaceringen i kreativa resonemang styrdes av de tre 

kriterierna för ett kreativt resonemang. De tre kriterierna är: 

 

1. Eleven ska skapa nya resonemang som används i lösningen alternativt att eleven 

använder gamla men bortglömda resonemang som skapas på nytt.  

2. Det finns en trovärdighet i lösningen genom att metoden och svaret underbyggs 

av argument som styrker valet av metoden och/eller rimligheten av svaret. 

3. Argumenten som styrker resonemangen har en matematisk grund. Detta innebär 

att argumenten är uppbyggda med matematisk fakta som är relevant till 

uppgiften (Lithner 2008). 

 

Det första kriteriet uppfylldes om eleverna uttryckte att de inte kände igen uppgiften 

eller att de uttryckte att de hade hittat på en ny metod. Dessutom skulle metoden inte 
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bedömas som en allmänt vedertagen metod för att uppfylla det första kriteriet. Det andra 

kriteriet uppfylldes ifall eleven på något sätt gav en förklaring till val av lösningsmetod 

eller gjorde en reflektion kring svaret. Det tredje kriteriet uppfylldes om eleven 

resonerade med hjälp av matematisk fakta som hörde ihop med uppgiften. Med andra 

ord måste de matematiska regler eller matematiska kunskaper som eleven använde sig 

av vara korrekta. Dessutom måste de matematiska fakta som användes vara direkt 

kopplade till uppgiften. Exempelvis kunde inte ett resonemang klassificeras som ett 

kreativt ifall eleven blandade ihop begreppet area med begreppet omkrets eftersom detta 

innebar att den fakta som användes inte var relevant till uppgiften. Avslutningsvis måste 

det poängteras att alla tre kriterier måste vara uppfyllda för att resonemanget ska 

klassificeras som ett kreativt resonemang och att resonemang inom samma uppgift som 

använder samma metod, alla är klassificerade som kreativa. Exempelvis om en 

resonemangsstruktur som bedöms som ett kreativt resonemang efterföljs av ett 

resonemang med samma metod inom samma uppgift bedöms även detta som ett kreativt 

resonemang. Det efterföljande resonemanget uppfyller inte det första kravet eftersom 

det inte är nyskapande men i den här specialsituationen när det är två liknande 

resonemang inom samma uppgift har detta bortsetts ifrån. 

 

Det fjärde steget i analysen var att de resonemang som är imitativa placerades in i 

undergrupper. Detta gjordes enbart med de imitativa resonemangen eftersom de kreativa 

inte hade några undergrupper. De två undergrupperna i imitativa resonemang är 

memorerat resonemang (MR) samt algoritmiskt resonemang (AR). För att 

resonemangen skulle placeras in under memorerat resonemang krävdes det att eleverna 

uttryckte att de använde sig av fakta som de minns från en specifik källa som till 

exempel att de minns att arean av en triangel med basen 5 cm och höjden 4 cm är 10cm² 

från en uppgift som läraren har löst på tavlan. Det bör påpekas att det inte är en metod 

som eleven kommer ihåg utan specifik matematisk fakta. Ett resonemang som 

klassificerades som ett algoritmiskt resonemang kännetecknades av att eleven använde 

en känd metod som hen använde mekaniskt och utan reflektion. Hamnade ett 

resonemang under den här typen fortsatte analysen med en placering under de tre 

undergrupperna till algoritmiskt resonemang.  

 

De tre undergrupperna till algoritmiskt resonemang är: familjärt algoritmiskt 

resonemang (FAR), begränsat algoritmiskt resonemang (BAR) och yttre väglett 

algoritmiskt resonemang (YVAR). I familjärt algoritmiskt resonemang placerades de 

resonemang där eleven uttryckte att hen kände till metoden som användes eller att 

metoden som användes var en vedertagen metod. De resonemang som placerades under 

begränsat algoritmiskt resonemang kännetecknas av att eleverna använde flera 

metoder/strategier för att komma fram till ett svar. Metoderna skulle användas efter 

varandra där den föregående inte ledde fram till ett svar och förkastades utan någon 

reflektion. Det kunde också förekomma antagande av matematisk fakta. Den tredje 

undergruppen, yttre väglett algoritmiskt resonemang, innehåller de resonemang som har 

vägletts fram genom en påverkan från intervjuledaren eller den andra eleven. Eleven i 

fråga har själv stött på en problemsituation och någonstans under 

resonemangsstrukturen vägledes eleven.  

 

Efter att samtliga resonemang kategoriserats behandlas varje resonemangsstruktur 

utifrån den tredje frågeställningen för arbetet som behandlar elevers förståelse av 

begreppen i relation till vilka resonemang de använder. Detta innebar att varje 

resonemangsstruktur relaterades till den begreppskunskap som eleverna visade på under 

intervjun. Eleven visade sin förståelse av begreppen genom vad hen uttryckte under 
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intervjun. Detta kunde både vara verbalt eller genom de metoder och handlingar som 

utfördes. Elevens uttryck kopplades till tidigare forskning gällande definitionen av 

begreppen, begreppens viktiga delar och vanliga missuppfattningar kring begreppen. 

Analysen av elevernas begreppskunskap kan leda till slutsatser om elevernas förståelse 

av begreppen omkrets, area och sambandet mellan dessa samt slutsatser om hur 

förståelsen relaterar till vilken typ av resonemang de använder sig av.  

 

Sammanfattningsvis sker analysen i flera olika steg. Först identifierades alla 

resonemangsstrukturer i transkriberingarna. Därefter delades dessa upp utifrån de 

matematiska områdena som de berör. Sedan delades de enskilda resonemangen i varje 

grupp antingen i typerna imitativt eller kreativt resonemang. Nästa steg var att placera in 

de imitativa resonemangen i respektive undergrupp. När dessa fyra steg var genomförda 

upprepades dessa en gång till för att säkerställa analysens korrekthet. De tre 

transkriberingarna gick således igenom en gång till där resonemangsstrukturerna och 

typ av resonemang bekräftades. De fyra stegen behandlade de två första 

frågeställningarna. Därefter skedde det sista steget i analysen som var att koppla ihop 

varje resonemangsstruktur med tillhörande typ av resonemang med vilken 

begreppskunskap som eleven visade på i enlighet med den tredje frågeställningen. 

 

5.7 Etiska övervägande  
De etiska aspekterna är alltid viktigt att ta i beaktande när det gäller forskning men 

framförallt när videoinspelning används som datainsamlingsmetod. I videoinspelningar 

är det lättare att identifiera informanterna eftersom information om exempelvis deras 

utseende, kroppsrörelser och miner också är synligt. All information sparas och kan om 

det kommer i fel händer, tas från sin kontext och tillskrivas en helt annan mening i en 

annan kontext (Eidevald 2015). Med bakgrund i detta är det oerhört viktigt att de som 

medverkar behandlas utifrån ett forskningsetiskt perspektiv och denna undersökning 

uppfyller detta genom att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra vetenskapsetiska krav: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 
5.7.1 Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren är skyldig att förklara informantens roll i 

undersökningen och att deltagandet är helt frivilligt. Det ska framgå att informanten kan 

välja att avstå eller avbryta sitt deltagande när som helst (ibid.). I denna undersökningen 

görs detta med hjälp av en samtyckesblankett som eleverna och vårdnadshavarna ska 

skriva på. På denna är undersökningen beskriven i stora drag och hur intervjun kommer 

att gå till. Se bilaga B. Innan intervjun tydliggörs också att det är frivilligt att delta innan 

videokameran startas. 

 
5.7.2 Samtyckeskravet 

Forskaren ska samla in ett samtycke av samtliga informanter gällande deras medverkan 

i studien (ibid.). Som tidigare nämnts görs detta genom en samtyckesblankett som 

skickas hem till eleverna via den undervisande läraren. Detta sätt medför att eleverna 

inte har direktkontakt med forskarna och därmed motverkas en eventuell påverkan på 

eleverna att delta från forskarna.   

 
5.7.3 Konfidentialitetskravet 

När undersökningen publiceras ska detta kravet uppfyllas genom att personer och 

platser inte ska kunna identifieras av någon läsare. Detta innebär att namn ändras och att 

personer och platser inte beskrivs så detaljrikt att någon ska kunna identifiera dem. 

Detta krav gäller inte enbart vid publicering av materialet utan det ska tas i beaktande 



  
 

21 

under hela processen så att ingen utomstående får tag i några uppgifter gällande 

informanterna (ibid.). Detta innebär att en sådan avidentifiering görs i den här 

undersökningen. Videoinspelningarna transkriberas kort efter intervjuerna där de olika 

informanterna får ett fiktivt namn och nämnda platser görs anonyma. Detta görs så 

tidigt som möjligt så att all den data som behandlas inte innehåller någon känslig 

information och således undviks att någon känslig information når fram till obehöriga. 

 

 
5.7.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in för en undersökning får inte användas i något annat syfte än 

forskningen (ibid.). Den data som samlas in används enbart till det här arbetet. 
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6 Resultat och analys 
Detta avsnitt innehåller de resultat som har framkommit i studien. Avsnittet börjar med 

ett exempel på en resonemangsstruktur, därefter beskrivs ett fynd som hittats i studien 

nämligen att alla resonemangsstrukturer inte gick att sortera in i någon typ utifrån 

ramverket. Därefter behandlas varje begrepp, omkrets, area och sambandet var för sig. I 

dessa avsnitt beskrivs vilka olika typer av resonemang som har identifierats med 

exempel från empirin. Varje typ av resonemang sätts även i relation till elevernas 

förståelse kring begreppen utifrån tredje frågeställningen. Resultat- och analysavsnittet 

avslutas med två olika sammanställningar. En av elevernas förståelse av begreppen och 

den andra av alla resonemang som eleverna använde sig av. 

 

6.1 Resonemangsstruktur 
Utifrån de tre transkriberingarna har 42 olika resonemangsstrukturer identifierats. Alla 

eleverna uttryckte att de inte hade löst någon liknande uppgift tidigare och således 

innehöll alla uppgifterna problemsituationer eftersom de kunde betraktas som nya för 

eleven. Ett exempel på en identifierad resonemangsstruktur utifrån intervjun med Samir 

och Sebastian kring uppgift 2 är följande: 

 

 
  

1. PS: Förklara varför parallelltrapetsen har störst area 

2. VS: Uppskatta storleken på parallelltrapetsen jämfört med kvadraten 

3. TS: Lägger parallelltrapetsen ovanpå den blå kvadraten och jämför de delar som 

sticker ut på båda figurerna  

4. S: Parallelltrapetsen har större yta än kvadraten   

 

Utifrån de 42 resonemangsstrukturerna som har identifierats var det 20 stycken som 

berörde begreppet omkrets, 19 som berörde begreppet area och tre stycken som berörde 

sambandet mellan dessa begrepp.  

 

6.2 Resonemang utanför ramverket 
Av de 42 resonemangsstrukturerna var det 17 stycken som inte kunde placeras in i 

ramverket utifrån de kriterier som var uppsatta för varje typ av resonemang. Dock 

kunde alla dessa identifieras som resonemang utifrån Lithners definition. Lithner (2008) 

skriver att ett resonemang är en tankegång som leder fram till ett påstående eller en 

slutsats. Tankegången behöver inte vara baserad på formell logik utan det räcker att det 

finns en logisk ordningsföljd och en progression av tankegången för individen i fråga. 

Med andra ord behöver inte resonemanget, påståendet och slutsatsen vara uppbyggt på 

bevisade fakta eller vara korrekt för att processen ska kunna definieras som ett 

resonemang. En gemensam faktor för de 17 resonemangsstrukturerna var att alla 

bedömdes vara nytänkande och kunde således inte placeras in under något imitativt 

resonemang. Nyskapande är det första kriteriet för ett kreativt resonemang men de 17 

resonemangen uppfyllde inte alla tre kriterier och kunde således inte placeras in under 

ett kreativt resonemang. Några uppfyllde enbart det första kriteriet, några uppfyllde de 
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första och ett av de andra två kriterierna. Resonemangen hamnar således mitt emellan de 

imitativa och kreativa resonemangen. Dessa resonemang har vi samlat i en egenskapad 

kategori som benämns nytänkande resonemang (NR). Denna kategori är således inte en 

del av Lithners (2008) ramverk utan en produkt av det resultat som har framkommit i 

studien.  

 

6.3 Begreppet omkrets  
Inom begreppet omkrets kunde 20 resonemangsstrukturer identifieras. Dessa framställs 

nedanför i tabell 1.  

 

Omkrets 
  

IR = 8 KR = 4 NR = 8 

MR = 1 AR = 7   

 FAR 

= 5 

BAR 

= 1 

YVAR 

= 1 

 

Tabell 1: Tabellen visar att åtta imitativa resonemang, fyra kreativa resonemang och åtta nytänkande resonemang 

identifierades inom begreppet omkrets. Av de imitativa klassificerades ett som memorerat resonemang och sju som 

algoritmiska resonemang. Av de algoritmiska resonemangen var fem familjära, ett begränsat och ett yttre väglett. 

   
6.3.1 Imitativt resonemang 

Det som är gemensamt för alla resonemang som är placerade under den imitativa typen 

med dess olika undergrupper är att alla resonemangen imiterar en kunskapskälla och 

således skapas inte ett nytt resonemang av eleven. En sådan imitation kan exempelvis 

vara en matematisk fakta och en metod. Under den här rubriken kommer det att 

framställas exempel på resonemang från varje undergrupp till imitativa resonemang. 

 
6.3.1.1 Memorerat resonemang  

Följande exempel är det enda resonemang som kunde placeras in som ett memorerat 

resonemang i förhållande till begreppet omkrets. Rebecka uttrycker följande vid lösning 

av uppgift 2: 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur: 

1. PS: Bestämma placeringen på den gröna oregelbundna figuren 

2. VS: Använda tidigare kunskap 

3. TS: Utgå från att en oregelbunden form ger en lång omkrets 
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4. S: Den gröna oregelbundna figuren har störst omkrets  

 

Rebecka använder memorerad fakta från uppgift 1 som hon applicerar i den här 

uppgiften utan någon vidare reflektion för att komma till en slutsats. Således hamnar 

resonemanget under ett memorerat resonemang. Rebecka kopplar ihop begreppet 

omkrets med vilken form en figur har det vill säga att en oregelbunden form alltid har 

längst omkrets oberoende av hur denna figur ser ut. Detta visar på att hon inte har en 

förståelse för begreppet omkrets som Kiselman och Mouwitz (2010) beskriver som 

längden av en sluten kurva. Rebecka håller inte sig till definitionen utan tillskriver egna 

egenskaper till begreppet. 

 
6.3.1.2 Familjärt algoritmiskt resonemang 

Exemplet nedan är ett av de fem resonemang som har bedömts tillhöra den här 

undergruppen. De fem resonemangsstrukturerna är snarlika och bygger på samma 

metod. Det enda som skiljer dem åt är att det är olika figurer där omkretsen bestäms. 

Samir resonerar på följande sätt gällande den blåa triangeln i uppgift 2: 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur: 

1. PS: Bestämma omkretsen av den blåa triangeln 

2. VS: Sammanställa sidornas längd på figuren 

3. TS: Mäter sidorna och adderar dem 

4. S: Omkretsen är 52 cm 

 

Samir använder en sedan tidigare känd metod som vi har bedömt vara en allmänt 

vedertagen metod. Han mäter alla sidornas längder för att sedan addera dem. Således 

passar resonemanget in på ett familjärt algoritmiskt resonemang. Samir tillämpar 

metoden på ett korrekt sätt där han adderar längden på alla sidor i triangel. Ett vanligt 

misstag hos elever är att alla sidorna i figuren inte mäts och adderas (Tan Sisman & 

Aksu 2016). Detta misstag görs inte i vårt exempel eller i något av de andra fyra 

familjära algoritmiska resonemangen. Med andra ord kan det ses som att eleverna har en 

god förståelse av begreppet omkrets eftersom de förhåller sig till längden på en sluten 

kurva där ingen del utlämnas. Å andra sidan kan det tolkas som att eleverna mekaniskt 

använder metoden på ett korrekt sätt för att räkna ut omkrets och att de inte har djupare 

förståelse för begreppet. Malmer (2002) skriver att utantillinlärning kan medföra att 
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eleverna enbart efterliknar typexempel och därmed enbart memorerar tillvägagångssätt 

utan att tillägna sig en djupare förståelse av vad de gör. Samtidigt agerar eleven på ett 

sådant sätt som är förväntat av någon som har förståelse för begreppet omkrets. Detta 

tyder på att en förståelse hos eleverna.  

 
6.3.1.3 Begränsat algoritmiskt resonemang 

Det var ett resonemang som passade in i den här undergruppen. Detta är ett resonemang 

som förs mellan de båda informanterna där två olika metoder används. Samir och 

Sebastian säger följande under intervjun gällande den gröna oregelbundna figuren i 

uppgift 2: 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur:  

1. PS: Bestämma omkretsen av den gröna oregelbundna figuren för att förklara 

dess placering 

2. VS: Bestämma omkretsen genom att mäta 

3. TS: Mäter en längd längs kanten 

4. S: Uteblir. Leder till en ny metod 
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5. VS: Placera in figuren genom visuell uppskattning och stöd av de andra 

figurernas bestämda omkrets 

6. TS: Lägger upp de andra figurerna i storleksordning och försöker placera in den 

gröna oregelbundna figuren samtidigt som en reflektion över de andra figurernas 

omkrets förs 

7. S: Den är näst störst 

 

Detta är ett resonemang som förs mellan de båda informanterna där två olika metoder 

används. Den första metoden leder inte fram till ett resultat så den förkastas och en ny 

metod används utan någon vidare reflektion. Detta passar in på den definition av ett 

begränsat algoritmiskt resonemang som vi använt i vår analys. Den första metoden är att 

mäta i figuren och på så sätt komma fram till omkretsen. Informanten märker att 

metoden inte kommer att ge ett korrekt svar och visar att han inte vet hur uppgiften ska 

lösas genom att sucka. Därefter lämnas metoden och en ny metod testas. Den andra 

metoden är en mindre exakt metod som bygger på en uppskattning av figurens omkrets. 

Detta exempel påvisar att de har förståelse för begreppet omkrets eftersom de förkastar 

den första metoden på grund av att den inte hade gett ett korrekt svar. Dock besitter inte 

eleverna en effektiv metod för att lösa omkretsen av en oregelbunden figur. De uttrycker 

inte så mycket under intervjun som visar på deras förståelse av begreppet. Samtidigt 

visar de ingenting alls som pekar på att de inte besitter en sådan förståelse. Denna 

avsaknaden tyder på att eleverna snarare har en förståelse av begreppet än att de inte har 

det. 

 
6.3.1.4 Yttre väglett algoritmiskt resonemang 

Ett resonemang kunde placeras in i den här undergruppen. Exemplet nedanför från 

transkriberingarna av uppgift 1 visar när Sebastian ändrar sitt resonemang efter att 

Samir förklarar sin ståndpunkt. Innan exemplet nedan har Sebastian förklarat hur han 

resonerade innan Samirs påverkan. 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Bestämma vilken av figurerna i uppgift 1 som har störst/minst omkrets 
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2. VS: Uppskatta omkretsen på figurerna 

3. TS: Uppskattar själv omkretsen för att sedan lyssna på Samir och ändra sitt 

resonemang  

4. S: Den gröna figuren har störst omkrets 

 

Exemplet ovan visar att Sebastian ändrar sin ståndpunkt till det resonemang som Samir 

för. Sebastian upprepar det resonemang som Samir säger och agerar på ett osäkert sätt. 

Detta kan således påvisa att Sebastian blir vägledd av Samir vilket stämmer överens 

med ett yttre väglett algoritmiskt resonemang där lotsning av en annan person är ett sätt 

att bli vägledd på. Sebastian visar en osäkerhet gällande begreppet omkrets då han väljer 

att följa Samirs resonemang snarare än att tro på sitt eget. Detta tyder på att Sebastian 

inte har en tydlig förståelse för begreppet. Denna tolkningen stärks av att Sebastian 

tidigare i transkriberingen valde att lägga den gröna figuren på den blåa figuren för att 

jämföra dem. Detta illustreras i exemplet nedan. 

 

 
 

Sebastian väljer en metod som inte fungerar att använda i förhållande till omkrets utan 

används ofta till area. Detta betyder att han inte har tillräckliga kunskaper om begreppet 

eller har ytliga kunskaper som lätt blandas ihop med andra begrepp som till exempel 

area. Att förväxla eller blanda ihop begreppet omkrets och begreppet area är ett vanligt 

förekommande problem hos elever (Smith III, Males & Gonulates 2016; Tan Sisman & 

Aksu 2016). 

 
6.3.2 Kreativt resonemang 

Följande exempel som Rasmus uttrycker från uppgift 1 visar ett av fyra resonemang 

som har klassificerats som ett kreativt resonemang:  
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Detta exempel har följande resonemangsstruktur: 

1. PS: Bestämma vilken figur som har störst omkrets och vilken som har minst 

omkrets. 

2. VS: Uppskatta sträckan runt de olika figurerna 

3. TS: Veckla ut den gröna figuren och jämför sträckorna 

4. S: Den gröna figuren har störst omkrets   

 

Resonemanget klassificeras som ett kreativt resonemang för att eleven använder en 

metod som inte är en allmänt vedertagen samt att eleven uttrycker senare i intervjun att 

han aldrig har arbetat med en liknande uppgift förut och att han inte kunde svaret direkt. 

Detta medför att resonemanget är nyskapat av eleven och uppfyller således första 

kriteriet för ett kreativt resonemang. Det andra kriteriet uppfylls då Rasmus förklarar 

varför metoden fungerar att använda. Rasmus förklarar att omkretsen är sträckan runt 

figuren och att den gröna oregelbundna figuren ger en lång omkrets på grund av 

inbuktningarna och utbuktningarna. Det tredje kriteriet uppfylls eftersom Rasmus 

resonemang grundas i korrekt matematisk fakta kring begreppet omkrets. Detta påvisas 

exempelvis när han medvetet förändrar figurens form på ett sätt som bibehåller 

omkretsen. Rasmus visar en förståelse av begreppet omkrets och förhåller sig till det på 

ett korrekt sätt. Han använder en metod som bibehåller omkretsen även om han ändrar 

på figurens form. Dessutom uttrycker han i intervjun att: “Jag tycker ju att om man ska 

mäta omkretsen ska man ju inte göra om någonting.” Detta visar på en förståelse av 

begreppet omkrets då definitionen av omkrets beskrivs som längden på en kurva om 

kurvan är sluten (Kiselman & Mouwitz 2010). De tre andra resonemangen som 

placerades in under kreativa resonemang visade på samma förståelse av begreppet 
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omkrets hos eleven. De hade alla en förståelse av att hela sträckan runt figurerna, med 

alla inbuktningar och utbuktningar, resulterade i omkretsen. 

 
6.3.3 Nytänkande resonemang 

Av de åtta olika resonemangsstrukturerna som ingår i vår egentillverkade typ av 

resonemang var det fyra stycken som blandade ihop begreppet omkrets och begreppet 

area. Ett av dessa är exemplet nedan. Det var två resonemangsstrukturer där 

informanterna använde felaktig matematisk fakta och de två sista 

resonemangsstrukturerna saknade en koppling till matematisk fakta. Nedan behandlas 

ett exempel där Tiffany resonerar kring den blåa triangeln och den blåa kvadraten i 

uppgift 2: 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur:  

1. PS: Jämföra den blåa triangelns omkrets med den blåa kvadratens omkrets 

2. VS: Göra om triangelns form så att det blir en kvadrat 

3. TS: Tänker att man klipper av spetsen på triangeln och flyttar den så att de två 

bitarna bildar en kvadrat 

4. S: Den blåa triangeln har störst omkrets 

 

Detta resonemang har klassificerats som ett nytänkande resonemang eftersom Tiffany 

använder sig av metoden att göra om triangeln till en kvadrat vilket vi har bedömt som 

en icke allmänt vedertagen metod och därmed imiterar hon inte en metod. Detta är inte 

en allmänt vedertagen metod eftersom vi inte bedömer det som en praxis i skolan att 

bedriva en undervisning där eleverna använder den här metoden. Det är möjligt att en 

sådan undervisning bedrivs i stor utsträckning men det uppfyller inte kravet att metoden 

med största sannolikhet har behandlats i undervisningen. Dessutom uttrycker Tiffany 

inte att det är en känd metod för henne. Resonemanget klassificeras inte heller som ett 

kreativt resonemang eftersom det inte uppfyller tredje kriteriet för ett kreativt 

resonemang. Kriteriet är att resonemanget har en matematisk grund som är relevant i 

förhållande till uppgiften. I exemplet med Tiffany använder hon sig av en matematisk 

grund som är kopplat till area och således är det inte relevant för uppgiften.  Därmed är 

Tiffanys förståelse av begreppet omkrets begränsat eftersom hon använder sig av en 

metod för att räkna ut arean. Som tidigare har nämnts är en förväxling mellan de två 

begreppen omkrets och area vanlig (Smith III, Males & Gonulates 2016; Tan Sisman & 

Aksu 2016). Övriga tre resonemang visar liknande förväxling av begreppen som 

exemplet med Tiffany och därmed liknande förståelse av begreppet omkrets.  

 

De två resonemang som baserades på felaktig matematisk fakta visar på en ofullständig 

eller felinlärd kunskap gällande begreppet area. Till skillnad från de tidigare fyra 

resonemangsstrukturerna blandas inte begreppet ihop med något annat utan det är 

missuppfattningar gällande begreppet omkrets som förekommer. Följande exempel 

visar detta:  
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Detta visar att Rebecka inte har förståelse att alla sidor i en figur påverkar figurens 

omkrets. Här jämför hon bara figurernas “breddar” utan att reflektera kring storleken på 

längden eller att antalet sidor skiljer sig mellan triangeln och de andra figurerna vilket 

således påverkar omkretsen. Därmed förhåller hon sig inte till definitionen av omkrets 

som är att det är den sammanlagda längden runt om en sluten figur är omkretsen 

(Kiselman & Mouwitz 2010). De sista två resonemangen som placerades i den här 

typen hade ingen matematisk fakta som grund och således gick det inte att dra några 

slutsatser gällande deras förståelse av begreppet omkrets. 

 

6.4 Begreppet area 
Inom begreppet area kunde 19 resonemangsstrukturer identifieras. Dessa framställs 

nedanför i tabell 2.  

 

Area   

IR = 5 KR = 6 NR = 8 

MR = 0 AR = 5   

 FAR 

= 3 

BAR 

= 1 

YVAR 

= 1 

 

Tabell 2: Tabellen visar att fem imitativa resonemang, sex kreativa resonemang och åtta nytänkande resonemang 

identifierades inom begreppet area. Av de imitativa klassificerades noll som memorerat resonemang och fem som 

algoritmiska resonemang. Av de algoritmiska resonemangen var tre familjära, ett begränsat och ett yttre väglett. 

 
6.4.1 Imitativa resonemang 

Det som är gemensamt för alla resonemang som är placerade under den imitativa typen 

med dess olika undergrupper är att alla resonemangen imiterar en kunskapskälla och 

således skapas inte ett nytt resonemang för eleven. En sådan imitation kan exempelvis 

vara en matematisk fakta och en metod. Under den här rubriken kommer det att 

framställas exempel på resonemang från varje undergrupp till imitativa resonemang som 

finns representerade. 

 
6.4.1.1 Familjärt algoritmiskt resonemang 

Det är tre resonemangsstrukturer som placerats i den här undergruppen. Alla 

resonemangen går ut på att använda formlerna arean = längden X bredden och arean = 

längden X bredden/2. I ett av resonemangen används formlerna rätt och i de andra två 

används de felaktigt. Det korrekta resonemanget behandlar de tre vanligaste 

geometriska formerna, triangel, kvadrat och rektangel. De felaktiga resonemangen 

behandlar en parallelltrapets och en oregelbunden figur. Följande exempel är från 

uppgift 2 som behandlar arean av den oregelbundna figuren: 
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Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Bestämma arean på den gröna oregelbundna figuren i uppgift 2 

2. VS: Räkna ut arean med formeln längden X bredden 

3. TS: Mäter den längsta sträckan i figuren och den sträcka som är vinkelrät mot 

den i figuren och multiplicerar längderna 

4. S: Den gröna oregelbundna figuren har störst area 

 

Detta exempel har klassificerats under denna grupp för att Sebastian använder sig av en 

känd metod, längden X bredden, för att räkna ut arean av den oregelbundna figuren. 

Metoden bedöms som känd eftersom den är allmänt vedertagen. Vidare är det vanligt att 

elever använder formeln felaktigt med figurer som inte är rektanglar (Outhred & 

Mitchelmore 2000). Många elever använder formler mekaniskt utan att kontrollera dess 

giltighet till uppgiften och utan att besitta någon förståelse för den (Kospentaris, 

Spyrous & Lappas 2011). Dessa missuppfattningar kan kopplas till Sebastians agerande 

under intervjun då han utan någon reflektion använder formeln och hans lösning på 

problemet att figuren är oregelbunden är att mäta där figuren är längst. Sebastians 

felaktiga användande av formeln visar både på en bristande förståelse för formeln och 

för begreppet area. Dessa missuppfattningar sker även i det andra familjära algoritmiska 

resonemanget där Sebastian applicerar samma formel för att räkna ut arean av en 

parallelltrapets där han multiplicerar de två parallella sidorna på figuren. Att eleverna 

använder formeln korrekt till bestämmandet av arean av triangeln, kvadraten och 

rektangeln visar på en förståelse av begreppet när det är kopplat till dessa vanliga 

geometriska formerna.  

 
6.4.1.2 Begränsat algoritmiskt resonemang 

Det fanns ett resonemang som Samir förde med stöd från Sebastian i uppgift 2 som 

passar in i undergruppen begränsat algoritmiskt resonemang. Resonemanget förs 

parallellt med många andra resonemang under intervjun eftersom Samir använder en 

metod där han bestämmer de andra figurernas area för att sedan kunna placera in den 

röda parallelltrapetsen. Exemplet nedanför blir således en sammanställning av flera 

olika delar av transkriberingen. Detta är markerat med tre punkter där kommentarer av 

vad som händer emellan har förts in och markerats med klamrar.  
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Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Bestämma placeringen av parallelltrapetsen 

2. VS: Mäta sidorna och räkna ut det 

3. TS: Mäter sidorna 

4. S: Uteblir 

5. VS: Uppskatta placeringen med hjälp av de andra figurernas area 

6. TS: Jämför parallelltrapetsen med den blåa kvadraten genom att lägga dem 

bredvid varandra och visuellt uppskatta 

7. TS: Bestämmer arean på de andra figurerna och placerar dem i rätt ordning för 

att sedan placera in parallelltrapetsen 

8. S: Parallelltrapetsen har störst area 

 

Resonemanget som förs innehåller tre olika metoder för att bestämma placeringen av 

parallelltrapetsen. Den första metoden är att räkna ut arean vilket Samir inte besitter 

tillräckligt med kunskap för att göra. När Samir inser detta förkastas metoden utan 

någon vidare reflektion och nästa metod testas. Nästa metod är att kontrollera Samirs 

känsla av att parallelltrapetsen kan ha störst area genom att jämföra med de blåa 
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figurerna. Efter detta går Samir vidare till nästa metod eftersom han fortfarande är 

osäker på om svaret stämmer. Den sista metoden är att visuellt jämföra och reflektera 

över de andra figurernas fastställda area och detta leder till slutsatsen att 

parallelltrapetsen har störst area. Det här händelseförloppet stämmer överens med ett 

begränsat algoritmiskt resonemang eftersom metoder testas och sedan förkastas om de 

inte leder till ett svar på uppgiften för att sedan efterföljas av en ny metod. Samir ger 

inte uttryck för några missförstånd gällande begreppet area. Han gör en ansats att 

använda formeln arean = längden X bredden på parallelltrapetsen vilket inte är korrekt 

eftersom det inte är en rektangel. Däremot förkastar Samir metoden och detta tyder 

snarare på en god förståelse eftersom han väljer att inte fullfölja sin metod och detta kan 

bero på att han identifierat felet med sin valda metod. Samir visar på osäkerhet i sitt 

resonemang men detta behöver inte betyda att han är osäker på begreppet utan snarare 

att han saknar en effektiv metod och att han kontrollerar lösningens trovärdhet. 

Osäkerheten kan grundas i att han inte har vad Kospentaris, Spyrous och Lappas (2011) 

benämner som en geometrisk kunskap som är en av tre aspekter på en elevs förmåga att 

lösa uppgifter kopplat till areakonservation. Detta syns i intervjun då Samir saknar 

tillräcklig förståelse för att räkna ut arean på parallelltrapetsen. De andra två aspekterna, 

visuell uppfattning och personlig intuitiv föreställning, används för att lösa uppgiften. 

Det är ett samspel och balans mellan de tre olika begreppen som leder till en effektiv 

lösning av en areauppgift (2011). I detta fallet saknas en av aspekterna i Samirs lösning 

och således blir den mindre effektiv och mer osäker. Med andra ord tyder exemplet på 

att Samir besitter en god förståelse gällande begreppet area men en bristande geometrisk 

kunskap gällande en parallelltrapets. 

 
6.4.1.3 Yttre väglett algoritmiskt resonemang 

En resonemangsstruktur kunde placeras in i den här undergruppen. Den har även 

likheter med ett memorerat resonemang men är till övervägande del yttre väglett 

algoritmiskt resonemang. Detta exempel från uppgift 1 framställs som ett exempel 

nedan. 
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Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Bestämma vilken figur i uppgift 1 som har störst area 

2. VS: Veckla ut den gröna figuren så att den får samma form som den blåa figuren 

för att sedan jämföra 

3. TS: Vecklar ut och jämför i tanken. Väljer att lyssna på Tiffany istället och 

ändrar sitt svar 

4. S: Den blåa figuren har störst area 

 

Denna resonemangsstruktur har placerats in under yttre väglett algoritmiskt resonemang 

för att Tea först har ett eget resonemang gällande vilken figur som har störst area men 

blir sedan vägledd av Tiffany och ändrar sin slutsats. Det är tydligt på Tiffanys 

kroppsspråk och Teas reaktion på detta att en vägledning sker. Tiffany visar tydligt i sitt 

kroppsspråk att hon försöker övertyga Tea och direkt efter ändrar Tea sin slutsats. Det 

resonemanget som Tea först för har likheter med ett memorerat resonemang då hon 

väljer att använda samma metod som hon använde när omkretsen skulle bestämmas. 

Metoden går ut på att dra ut figuren så att omkretsen bevaras men att formen på den 

liknar den blåa figuren. Detta stämmer överens med ett memorerat resonemang. 

Anledningen till att resonemanget inte klassificeras som ett memorerat resonemang är 

att detta enbart är en del av resonemangsstrukturen där hennes slutsats inte stämmer 
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överens med hennes metod. När man tittar på hela resonemangsstrukturen blir detta ett 

yttre väglett algoritmiskt resonemang eftersom slutsatsen ändras till vad Tiffany anser 

vara rätt. Teas förståelse av begreppet area är begränsad och detta visas då hon väljer 

samma metod som föregående uppgift även om denna är kopplat till begreppet omkrets. 

Detta medför att arean av figuren inte bevaras. Smith III, Males och Gonulates (2016) 

har uppmärksammat att många elever har svårt att förstå konceptet med att bevara arean 

i en figur när formen förändras. Exemplet visar att Tea inte har förståelse för detta 

eftersom figurens form ändras på ett sätt som gör arean större. Tea uttrycker även att 

hennes första slutsats, att den gröna oregelbundna figuren har störst area, är baserad på 

att den gröna figuren har störst omkrets. De olika missuppfattningar som Tea uttrycker 

under intervjun påvisar att det finns brister i hennes förståelse av begreppet. 

 
6.4.2 Kreativa resonemang 

Det var sex resonemang som identifierades som kreativa resonemang. Fem av dessa 

behandlar metoder där olika figurer läggs ovanpå varandra och jämförs. Det sjätte var 

ett resonemang som byggde på en beräkning av arean med en metod som vi bedömde 

inte var känd för eleven innan intervjun. Beräkningen gjordes utefter mätningar av 

figurens sidor där relationen mellan en triangels area och en rektangels area användes. 

Nedan framställs ett exempel från uppgift 2 där Rasmus för ett resonemang där han 

lägger den gröna oregelbundna figuren på den blåa kvadraten för att beskriva dess area. 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Förklara hur storleken på den gröna oregelbundna figuren kunde bestämmas 

2. VS: Jämföra den gröna oregelbundna figuren med den blåa kvadraten 

3. TS: Lägger den gröna oregelbundna figuren på den blåa kvadraten 

4. S: Den gröna oregelbundna figuren har mindre area än den blåa kvadraten 

 

Resonemanget bedöms som ett kreativt resonemang eftersom de tre kriterierna för ett 

kreativt resonemang uppfylls. Det första kriteriet, att det ska vara nyskapande, uppfylls 

då metoden inte bedöms som en vedertagen metod och att Rasmus har uttryckt under 

intervjun att uppgiften var ny för honom och således kan slutsatsen dras att metoden 

också är ny. Det andra kriteriet är att lösningens trovärdighet reflekteras över eller 

svaret rimlighetsbedöms. Rasmus uttrycker en reflektion gällande lösningsmetoden och 

förklarar även varför svaret borde stämma genom att argumentera för den slutsatsen han 

har dragit. Således uppfylls även detta kriterium. Det sista kriteriet som innebär att 

resonemanget bygger på en matematisk grund uppfylls då Rasmus förhåller sig korrekt 

till begreppet area där han utgår från en metod som jämför de båda figurernas yta. 

Rasmus visar en god förståelse av begreppet area. Han använder ord som till exempel 

“täcks” vilket påvisar att han har en förståelse över att det är ytan av figuren som utgör 

arean. Detta överensstämmer med Muirs (2007) beskrivning av area som ytan som täcks 
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av en tvådimensionell figur samt Kiselman och Mouwitz (2010) som beskriver arean 

som storleken av en avgränsad yta. När Rasmus lägger den gröna oregelbundna figuren 

ovanpå den blåa kvadraten är det några delar av den gröna oregelbundna figuren som 

sticker utanför den blåa kvadraten. Samtidigt är det några delar av den blåa kvadraten 

som inte täcks av den gröna oregelbundna figuren. Rasmus uttrycker inte någon 

reflektion gällande de delarna som sticker ut utanför den blåa kvadraten och om dessa 

har större area än de delarna som inte täcks av den gröna oregelbundna figuren. Det är 

oklart om denna reflektionen görs av Rasmus och inte uttrycks under intervjun eller om 

denna reflektion saknas helt. Således kan ingen slutsats av detta dras. De slutsatser vi 

kan dra från vad som uttryckts under intervjun pekar mot att Rasmus har en god 

förståelse av areabegreppet. Alla resonemangen under typen kreativa resonemang visar 

på en liknande förståelse av areabegreppet. 

 
6.4.3 Nytänkande resonemang   

Det var åtta resonemang som placerades in i typen nytänkande resonemang. Alla 

resonemangen saknade en uttryckt matematisk fakta som styrker resonemanget. Här 

nedan är ett exempel från upgift 2 där Tea resonerar kring placeringen av den blåa 

kvadraten och den blåa triangeln. 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Förklara placeringen av den blåa kvadraten och den blåa rektangeln i 

uppgift  

2. VS: Jämföra de två figurerna intuitivt 

3. TS: Gör en visuell bedömning och känslan av figurernas storlek leder till 

placeringen 

4. S: Den blåa kvadraten och den blåa triangeln har lika stor area 

 

Detta exempel är ett nytänkande resonemang eftersom vi bedömer att metoden inte är 

en allmänt vedertagen metod som eleven har stött på innan, samtidigt som Tea uttrycker 

att uppgiften inte är bekant för henne. Det är inte ett kreativt resonemang eftersom det 

inte styrks av någon matematisk fakta som är det tredje kriteriet för ett kreativt 

resonemang. Det är möjligt att Tea baserar sin metod på någon matematisk fakta men 

detta uttrycks inte under intervjun. Detta gäller för alla resonemangen som placerats in 

under den här typen. När det gäller förståelsen av begreppet area kan en viss förståelse 

av begreppet identifieras då Tea använder ordet “fylligare” som antyder att hon förhåller 

sig till figurens yta. Avsaknaden av matematisk fakta leder till att det är svårt att avgöra 

Teas förståelse av begreppet. Av alla de nytänkande resonemangen kopplat till area var 

det fem stycken som visade på en viss förståelse av begreppet och 3 stycken där 

informantens förståelse inte kunde bedömas alls. Det ska påpekas igen att förståelsen är 

svår att bedöma eftersom för lite information ges av intervjuerna.   
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6.5 Sambandet mellan omkrets och area 
Tre olika resonemangsstrukturer kunde identifieras gällande sambandet mellan 

begreppen omkrets och area och dessa var från samma intervju. Det var endast tre 

resonemangsstrukturer som kunde identifieras eftersom eleverna i resterande del av 

intervjuerna inte förde några matematiska resonemang som kunde kopplas till 

sambandet mellan omkrets och area. Resonemangen som eleverna förde under den 

tredje uppgiften, som var tänkt till att behandla sambandet, var kopplade till praktiska 

lösningar istället för det matematiska sambandet. Sådana praktiska lösningar var 

exempelvis hur långt avstånd det skulle vara mellan staketstolparna, vilket material som 

skulle användas, var grinden skulle placeras och hur stor hunden var. Det var endast 

Samir och Sebastian som tolkade uppgiften på ett matematiskt sätt men även dem 

uttryckte många praktiska lösningar. De tre resonemangsstrukturerna som kunde 

identifieras är framställda i tabellen nedan. 

 

Sambandet mellan  omkrets och area 

 IR = 2  KR = 0 NR = 1 

MR = 0 AR = 2   

 FAR 

= 2 

BAR 

= 0 

YVAR 

= 0 

 

Tabell 3: Tabellen visar att två imitativa resonemang, noll kreativa resonemang och ett nytänkande resonemang 

identifierades inom sambandet mellan omkrets och area. Av de imitativa klassificerades noll som memorerat 

resonemang och två som algoritmiska resonemang. Av de algoritmiska resonemangen var två familjära, noll 

begränsat och noll yttre väglett. 

 
6.5.1 Imitativa resonemang 

Det som är gemensamt för alla resonemang som är placerade under den imitativa typen 

med dess olika undergrupper är att alla resonemangen imiterar en kunskapskälla och 

således skapas inte ett nytt resonemang för eleven. En sådan imitation kan exempelvis 

vara en matematisk fakta och en metod. Under den här rubriken kommer det att 

framställas exempel på resonemang enbart från undergruppen familjärt algoritmiskt 

resonemang för att det var den enda som var representerad. 

 
6.5.1.1 Familjärt algoritmiskt resonemang 

Det var två resonemangsstrukturer som placerades in som familjära algoritmiska 

resonemang. Båda resonemangen bedömdes utgå från en allmänt vedertagen metod där 

metoden innehåll felaktiga antagande. Med andra ord saknades det en korrekt 

matematisk grund. Nedan framställs ett av resonemangen som exempel: 
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Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Rita en rastgård med arean 24 cm² 

2. VS: Ta reda på hur långa de olika sidorna ska vara på hundrastgården med hjälp 

av hundrastgårdens bestämda area 

3. TS: Utgår ifrån att omkretsen är lika stor som arean och delar upp den i fyra lika 

stora delar 

4. S: Hundrastgården är en kvadrat med sidan 6 cm eftersom 24/4=6 

 

Resonemanget är ett familjärt algoritmiskt resonemang eftersom det är baserat på en 

vedertagen metod. Metoden som används är baserad på att omkretsen kan räknas ut 

genom att addera längden på alla sidorna i figuren för att fastställa figurens omkrets. 

Det som Samir gör i exemplet är att utgå från detta och göra det baklänges för att ta reda 

på sidorna i figuren. I exemplet sker en missuppfattning gällande sambandet då både 

Samir och Sebastian utgår ifrån att omkretsen och arean är lika stora i figuren. Detta 

visar på en bristande förståelse gällande sambandet mellan begreppen. Den 

missuppfattning som sker går att koppla till en vanlig missuppfattning som Smith III, 

Males och Gonulates (2016) har skrivit om. Missuppfattningen är att när elever jämför 

två olika figurer utgår de ofta ifrån att om figurerna har lika stor omkrets har de även 

lika stor area. Skillnaden är att i det här fallet görs en sådan tolkning fast inom samma 

figur. Dessutom är det vanligt att elever inte kan särskilja de två olika begreppen som 

två olika egenskaper av en figur. Med andra ord förväxlas dem eller blandas ihop 

(2016). Det andra familjära algoritmiska resonemanget utgår ifrån samma antagande 

och missuppfattning och visar således samma brister i förståelsen. 

 
6.5.2 Nytänkande resonemang 

Det fanns ett resonemang som kunde placeras in som ett nytänkande resonemang. Detta 

sker efter att Samir har ritat upp kvadraten i det föregående exemplet. Samir fortsätter 

med resonemanget som framställs som ett exempel nedan. Resonemangsstrukturen 

saknar en slutsats på grund av att intervjuledare 1 väljer att avbryta eleverna innan en 

slutsats är uttryckt. Detta görs eftersom eleverna uppvisar en irritation mot varandra 

eftersom det finns ett missförstånd gällande uppgiften som förhindrar deras resonemang 

att komma vidare. I exemplet har en del av transkriberingen hoppats över och detta är 
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markerat med tre punkter och en kommentar gällande vad som händer under avbrottet är 

tillagd. Dessa tillägg är markerade med klamrar. 

 

 
 

Exemplet har följande resonemangsstruktur 

1. PS: Ta reda på vilken form hundrastgården ska ha för att få en så liten omkrets 

som möjligt 

2. VS: Testa sig fram med olika former 

3. TS: Ritar en rektangel med sidorna 1cm och 24cm för att kunna jämföra med 

kvadraten som ritats tidigare 

4. S: Uttrycks inte eftersom Samir blir avbruten och uppgiften förklaras av 

intervjuledare 1 

 

Resonemanget är ett nytänkande resonemang eftersom metoden som de använder inte är 

bedömt som en allmänt vedertagen metod. Däremot uppfylls inte det tredje kriteriet för 

ett kreativt resonemang eftersom kvadratens storlek är baserad på felaktig matematisk 

fakta i förhållande till uppgiften. Dessutom saknas det uttryckt matematisk fakta 

gällande varför rektangeln ska ha sidorna 1cm och 24cm. Samirs förståelse av 
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sambandet tolkas som bristfällig eftersom den matematiska fakta inte stämmer överens 

med varandra. Detta kan kopplas till att han inte kan särskilja de olika begreppen och att 

han således blandar ihop dem. En sådan missuppfattning är vanlig hos elever (Smith III, 

Males & Gonulates 2016). Att en slutsats uteblir kan inte kopplas till elevens förståelse 

eftersom Samir blir avbruten innan den uttrycks. 

 

6.6 Sammanställning av elevernas förståelse av begreppen 
I denna rubrik sammanställs kopplingen mellan elevernas förståelse av omkrets, area 

och sambandet mellan dessa till de olika typer av resonemang som de använder. Under 

varje underrubrik görs en sammanställning utefter de tre olika typerna, imitativa 

resonemang, kreativa resonemang och nytänkande resonemang. 

 
6.6.1 Omkrets 

Inom de imitativa resonemangen visade eleverna överlag en god förståelse av begreppet 

där de använde sig av formeln för omkretsberäkning på ett korrekt sätt. Det var endast 

ett fåtal som visade på en bristfällig förståelse där de förväxlade begreppet omkrets med 

begreppet area eller använde sig av felaktig matematisk fakta. Samtliga kreativa 

resonemang som eleverna använde visade en god förståelse där de i sina resonemang 

uttryckte att hela figurens sträcka resulterade i omkretsen. Inom de nytänkande 

resonemangen visade eleverna på en bristande förståelse av begreppet. Hälften av 

eleverna förväxlade begreppet omkrets med begreppet area. En fjärdedel använde 

felaktig matematisk fakta och de resterande eleverna saknade en uttryckt matematisk 

fakta och således kunde deras förståelse inte identifieras. 

 
6.6.2 Area 

Inom de imitativa resonemangen visade eleverna en god förståelse av begreppet area när 

det var kopplat till de vanligt förekommande figurerna triangel, rektangel och kvadrat. 

När parallelltrapetsen eller en oregelbunden figur behandlades visade eleverna ofta på 

en bristfällig förståelse gällande begreppet area. En av eleverna visade på en god 

förståelse av begreppet area men en bristfällig geometrisk kunskap om 

parallelltrapetsen. En annan elev visade bristfälliga kunskaper kring begreppets 

egenskaper och förväxlade således begreppet omkrets med begreppet area. När det 

gäller de kreativa resonemangen visade samtliga elever på en god förståelse av 

begreppet area då de utgick ifrån att area är ytan av en figur. De flesta eleverna som 

använde nytänkande resonemang uttryckte ingen tydlig matematisk fakta i sina 

resonemang. En del elever visade tendenser till förståelse av begreppet genom sitt 

användande av metoden eller användandet av ett specifikt ord. En mindre grupp av de 

som använde nytänkande resonemang visade ingenting som kunde identifiera deras 

förståelse gällande begreppet area.  

 
6.6.3 Sambandet mellan dem 

Av de fåtal resonemang som kunde urskiljas gällande sambandet visade eleverna på en 

bristfällig förståelse där begreppens egenskaper förväxlas. Eftersom endast tre 

resonemangsstrukturer kunde identifieras kan inga slutsatser dras gällande elevernas 

förståelse av sambandet kopplat till vilka resonemang de använde sig av. 

 

6.7 Sammanställning av alla typer av resonemang 
Under denna rubrik framställs alla resonemangen som eleverna använt oavsett om de 

tillhör omkrets, area eller sambandet mellan dessa.  
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Sammanställning av alla  resonemang  

IR = 15 KR = 10 NR = 17 

MR = 1 AR = 14   

 FAR 

= 10 

BAR 

= 2 

YVAR 

= 2 

 

Tabell 4: Tabellen visar att 15 imitativa resonemang, tio kreativa resonemang och 17 nytänkande resonemang 

identifierades i hela studien. Av de imitativa klassificerades ett som memorerat resonemang och 14 som algoritmiska 

resonemang. Av de algoritmiska resonemangen var tio familjära, två begränsat och två yttre väglett.  

 

Resultatet i studien visar att den största typen av resonemang som informanterna har 

använt är nytänkande resonemang med totalt 17 stycken resonemang. Denna typ finns 

inte med i Lithners (2008) teoretiska ramverk utan är skapad från resultatet från denna 

studie. Den näst största typen är imitativa resonemang där 15 stycken resonemang är 

placerade. Till sist är det tio stycken resonemang som är placerade under kreativa 

resonemang. Fördelningen mellan de tre olika typerna är relativt jämn där gruppen av 

kreativa resonemang är något mindre än de andra två typerna. När det gäller nytänkande 

resonemang och imitativa är dessa grupperna snarlika i storlek där de nytänkande 

resonemangen endast är två fler. 

 

Indelningen av de imitativa resonemangen är ojämn i det avseendet att det är en 

förskjutning mot de algoritmiska resonemangen som är 14 stycken jämfört med 

memorerade resonemang som endast är ett. Inom de algoritmiska resonemangen är även 

här fördelningen starkt förskjuten mot de familjära algoritmiska resonemangen som 

utger hela två tredjedelar av alla de imitativa resonemangen (tio stycken). I de andra två 

typerna av algoritmiska resonemang, begränsat algoritmiskt resonemang och yttre 

väglett resonemang, finns det två stycken i varje. 

  



  
 

42 

7 Diskussion 
Under denna rubrik presenteras de slutsatser som dragits i studien. Först förs en 

diskussion gällande metoden där den kritiskt granskas och studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras. Därefter diskuteras de slutsatser som 

framkommit i resultatet och slutligen ges förslag på implikationer och fortsatt forskning.    

 

7.1 Metoddiskussion 
Varje situation som en elev befinner sig i har en social inramning och eleven agerar 

alltid inom denna inramning. Detta medför att elevers förståelse och agerande styrs av 

den kommunikativa och fysiska kontext som de befinner sig i (Säljö 2014). Detta är en 

viktig aspekt i en undersökning som bör uppmärksammas. Det faktum att vi skapar en 

kontext med en specifik inramning i våra intervjuer påverkar också resultatet. Det finns 

många aspekter som skiljer intervjutillfället från en klassrumssituation. Exempelvis så 

fanns det en videokamera under intervjun som kan ha påverkat elevernas 

förhållningssätt till uppgifterna och deras sätt att agera. En annan skillnad är att eleverna 

befinner sig i en testsituation och att de därför tror att det är viktig att de handlar på ett 

korrekt sätt. Det faktum att intervjuledarna, till skillnad från läraren, var okända för 

eleverna kan också ha påverkat elevernas sätt att agera under intervjun. För att kunna ta 

reda på hur elever resonerar i klassrummet utan en påverkan måste eleverna videofilmas 

i klassrummet utan varken elevens eller lärarens vetskap. Detta är en omöjlighet 

eftersom det inte hade varit etiskt försvarbart. 

 

Forskarna antog en mer tillbakadragen roll under intervjun där eleverna själva skulle 

resonera med varandra och komma fram till ett svar. När informanterna själva styr mer 

över intervjun medförs att ett mer jämlikt samtal uppstår som leder till en empiri som 

stämmer bättre överens med verkligheten (Denscombe 2009). Trots att påverkan mellan 

forskaren och eleven minimerades kvarstod en del av problematiken eftersom eleverna 

påverkade varandra i hög grad. Deras relation var en avgörande faktor i hur stor denna 

påverkan var och detta är anledningen till att läraren ombads att para ihop eleverna. 

Detta för att läraren anses ha större kunskaper om elevernas relationer och hur de 

samverkar med varandra. 

 

En nackdel med att intervjuledarna hade en mer tillbakadragen roll var att betydligt 

färre följdfrågor ställdes. Detta ledde till att en del resonemang som kunde identifieras 

var otydligt uttryckta av eleverna och därmed var det även svårt att utläsa elevernas 

förståelse av begreppen. Vissa resonemang som identifierades som nyskapade saknade 

en uttryckt matematisk fakta. De kunde således inte placeras in i de imitativa 

resonemangen eftersom de var nyskapande och inte i de kreativa resonemangen för att 

de inte uppfyllde tredje kriteriet som var en uttryckt matematisk grund. Dessa 

resonemang placerades således in i den egenskapade typen, nytänkande resonemang. 

Om en följdfråga hade ställts där eleven hade uppmanats att förklara ytterligare hade 

möjligtvis en matematisk grund uttryckts och således hade resonemang kunnat placeras 

in under kreativt resonemang. Samtidigt är det svårt att avgöra om en sådan fråga hade 

förändrat det ursprungliga resonemanget och skapat en ytterligare resonemangsstruktur 

och således hade följdfrågan påverkat resultatet på detta sätt. Andra följdfrågor till 

resonemang som placerades under nytänkande hade kunnat ge information om metoden 

var allmänt känd för eleven sedan tidigare eller ifall den var nyskapande. Denna 

information hade kunnat stödja inplaceringen av resonemangen i de imitativa. 

Slutsatsen är således att en större mängd följdfrågor hade kunna förändra resultatet där 
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typen nytänkande resonemang hade minskats genom en i inplacering av fler 

resonemang i de andra två typerna. 

 

Som tidigare har nämnts är det möjligt att ett nytt resonemang skapas till följd av 

intervjuledarens följdfråga. Detta kan ses i vårt resultat där en del av 

resonemangsstrukturerna identifierats i de svar som eleverna ger på en följdfråga. Detta 

tillför fler resonemangsstrukturer till resultatet vilket inte nödvändigtvis behöver vara en 

nackdel men en reflektion gällande detta är att det finns en risk att eleverna uttrycker 

resonemang som de inte vanligtvis hade fört utan en yttre påverkan. Detta kan således 

leda till ett mindre verklighetskopplat resultat. Samtidigt kan en motstående reflektion 

föras där följdfrågorna lockar fram de resonemang som eleven är förmögen att föra men 

som inte uttrycks i intervjun. Med detta som bakgrund kan resultatet ses som mer 

verklighetskopplat. Slutsatsen av detta är att för många eller för få följdfrågor påverkar 

resultatet negativt och således ska intervjun struktureras så att mängden följdfrågor 

hamnar någonstans emellan dessa två ytterligheter vilket vi har försökt eftersträva i 

denna studie.  

 

Likt följdfrågorna påverkade uppgifterna som valdes till intervjun vilka resonemang 

som eleverna hade möjlighet att föra. Uppgift 2, storleksordning av figurer, innebar en 

viss problematik för eleverna där uppgiften innehöll för många figurer för eleverna 

vilket medförde att de inte riktigt visste vart de skulle börja eller hur mycket de skulle 

säga om varje figur. En justering av uppgiften där eleverna hade behandlat en figur åt 

gången hade kunnat leda till mer utvecklade resonemang av eleverna eftersom fokus 

hade riktats mot en figur i taget. Denna justering hade även kunnat leda till att det hade 

varit lättare att inflika följdfrågor på ett naturligt sätt mellan behandlingen av varje 

figur. I uppgift 2 ombads eleverna att storleksordna figurerna på två olika sätt. Figurerna 

hade med fördel kunnat samlas in mellan deluppgifterna för att de inte skulle bli låsta 

vid sin tidigare sortering. Detta hade kunnat leda till att de inte förväxla begreppen i lika 

hög utsträckning eftersom det hade blivit ett tydligt avbrott mellan de olika 

deluppgifterna.  

 

När det gäller uppgift 3 var denna framställd i text och kopplad till en praktisk situation. 

Meningen med uppgiften var att eleverna skulle reflektera över sambandet mellan de två 

begreppen. I resultatet kunde enbart tre resonemangsstrukturer som var kopplade till 

sambandet identifieras. Övriga resonemang var kopplade till praktiska lösningar av 

uppgiften och kunde därmed inte definieras som ett matematiskt resonemang. 

Uppgiftens koppling till ett praktiskt problem kan vara en orsak till varför eleverna 

valde ett praktiskt förhållningssätt i de flesta resonemang. När uppgiften testades på två 

universitetsstudenter innan intervjuerna identifierades inte denna problematiken 

eftersom de höll sig inom en matematisk diskurs i sina resonemang. Detta kan i sin tur 

bero på att de hade en större förförståelse gällande matematik och vad studiens syfte var 

att undersöka. Möjligtvis hade det varit en fördel om uppgiften inte var starkt kopplad 

till ett praktiskt problem och varit starkare kopplad till ett matematiskt förhållningssätt. 

Detta kunde ha uppmuntrat eleverna att stanna inom en matematisk diskurs i sina 

resonemang. En avslutande reflektion gällande detta är att studien visar hur viktigt det 

är att eleverna har ett matematiskt förhållningssätt och således bör detta behandlas i 

undervisningen.   

 

De antagande som har gjorts i studien gällande vilka elevernas förkunskaper är påverkar 

studiens resultat. Ett exempel är hur en metod bedömdes som allmänt vedertagen i 

denna studie. Kriteriet för en vedertagen metod är att forskarna anser att det är 
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någonting som med största sannolikhet har behandlats i undervisningen, exempelvis 

formeln för areaberäkning. Detta antagande är starkt kopplat till forskarnas erfarenheter 

och kunskaper gällande undervisningen i skolväsendet. Det fanns därmed ett 

metodproblem gällande hur elevernas förkunskaper kunde bestämmas. För att med 

större säkerhet kunna fastställa elevens förkunskap hade metoden kunnat ändras genom 

att en ytterligare intervju med varje informant genomfördes där alla 

resonemangsstrukturerna hade lyfts och frågor kring elevens förkunskap ställts. En 

liknande problematik gällande bestämmandet av elevernas förståelse uppkom också i 

studien. Där det även här hade behövts en ytterligare intervju för att kunna fastställa om 

det eleven uttryckte var en förståelse av begreppet eller en imitation av en kunskap. Om 

ytterligare en intervju hade genomförts hade det ändå inte med säkerhet gått att 

fastställa elevernas förkunskaper och förståelse eftersom det inte är säkert att det de 

säger stämmer överens med verkligheten. Det finns fortfarande ett element av tolkning 

av informantens svar och en tolkning som informanten gör av frågan som ställs. 

Exempelvis att frågan “Känner du igen uppgiften sedan innan?” ställs för att ta reda på 

elevens förförståelse. Intervjuledarens intention är att ta reda på om metoden som 

används är känd för eleven men informanten kan svara på frågan utifrån andra aspekter 

som till exempel om det är nytt för eleven att använda utklippta figurer istället för 

figurer på ett papper. Intervjuledaren lägger fokus på lösningsmetoden medan eleven 

lägger fokus på uppgiftens framställning. Bryman (2015) skriver att forskning aldrig 

kan vara fri från värderingar och att en forskare istället ska vara självkritisk samt 

reflektera över hur värderingarna påverkar resultatet. 

 

Slutligen kan det påpekas att valet av att använda Lithners (2008) teoretiska ramverk 

om imitativa och kreativa resonemang har lett till att just dessa typer av resonemang har 

identifierats i studien. Ett val av ett annat ramverk eller en annan teori hade kunnat 

erbjuda ett annat resultat. Vad som är intressant med denna studies resultat är att det 

skapades en ny typ som inte ingick i ramverket. Det finns även andra studier som har 

använt Lithners (2008) ramverk som har kommit fram till liknande resultat. Exempelvis 

har Norqvist (2016) i sin studie om matematiska resonemang utvecklat en grupp 

resonemang som han benämner XAR. Denna grupp är en typ av algoritmiska 

resonemang där elever imiterar en metod men där de även kan förklara och berättiga 

metoden med hjälp av en matematisk grund. Att flera studier har lagt till typer till 

ramverket påvisar att ramverket inte är komplett och att det finns utrymme att utöka det. 

Användandet av ramverket kan ses som ett skelett där de imitativa och de kreativa 

resonemangen utgör grunden men att det med fördel kan utvecklas för att på ett bra sätt 

kunna skildra verkligheten. Det är olika typer av resonemang med olika egenskaper som 

läggs till i studierna och detta kan bero på att studierna har olika ramfaktorer. Detta 

tyder på att miljön som eleverna resonerar i har en påverkan på vilka typer av 

resonemang som förs. 

 
7.1.1 Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

En studies trovärdighet innefattar hur väl datan överensstämmer med verkligheten samt 

hur väl datan kan svara på de forskningsfrågor som gäller för studien (Denscombe 

2009). Som tidigare nämnts strävar studien efter ett verklighetskopplat resultat genom 

att intervjun genomfördes med elever i en praktisk situation med autentiska uppgifter. 

Dessutom anpassades intervjumetoden genom att låta eleverna diskutera med varandra 

istället för med intervjuledaren samt genom att intervjuledaren ställde följdfrågor på ett 

medvetet sätt. Lärarens kompetens gällande informanternas relationer användes för att 

skapa en så problemfri diskussion som möjligt mellan eleverna. De uppgifter som 

användes i intervjun testades innan intervjun på en testgrupp bestående av två 
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universitetsstudenter för att se om uppgifterna skulle kunna ge värdefull information i 

förhållande till syfte och frågeställningar. Detta gjordes även för att identifiera brister i 

uppgifterna eller i intervjuguiden. Således var de uppgifter, följdfrågor och den 

kvalitativa metod som användes i studien medvetet valda för att svara på 

forskningsfrågorna på ett så effektivt sätt som möjligt. En problematik kring studiens 

trovärdighet är att resultatet baseras på de antagande som har gjorts gällande vilka 

förkunskaper av metoder eleverna besitter. Dessa antagande styr således hur kriterierna 

för klassificering av varje typ av resonemang ser ut och således även resultatet. 

 

Tillförlitlighet kan även beskrivas med ordet pålitlighet. Om detta uppfylls i studien ska 

läsaren kunna bedöma om de slutsatser som dras är pålitliga utifrån de beslut som har 

tagits och de procedurer/metoder som har använts i studien. Dessa ska således vara väl 

utskrivna så att en annan person ska få en bild över hur undersökningen gick till samt att 

hen skulle kunna genomföra undersökningen och få liknande resultat (Denscombe 

2009). I analysen har de transkriberingar som ligger till grunden för resultatet 

analyserats två gånger. Anledningen till att detta ha gjorts är för att kontrollera att de 

resultat och slutsatser som presenteras i studien speglar de som sker i intervjuerna. 

Denna procedur medför således en högre tillförlitlighet av resultatet. Vidare är 

intervjuernas genomförande, uppgifter och frågeställningar beskrivet på ett sätt så att det 

går att utföras av någon annan utan att ramfaktorerna ändras. Det är också tydligt 

beskrivet varför studien är utförd på detta sättet och vilka för och nackdelar forskarnas 

beslut har lett till. En annan forskare hade således kunnat utföra en studie utefter den här 

studiens metod. En del i tillförlitligheten är att andra ska kunna få ett liknande resultat 

om samma metod används men detta är problematiskt eftersom urvalet är så litet. Det är 

endast sex informanter i studien och resultatet styrs helt och hållet av dessa 

informanternas matematiska kunskaper och kommunikativa förmåga. En studie med 

andra informanter kommer troligtvis inte visa samma resultat. 

 

Överförbarhet innebär hur det resultat och slutsatser som finns i en studie kan kopplas 

till andra kontexter (Denscombe 2009). Med andra ord innebär överförbarhet i vilken 

utsträckning resultatet i studien är användbart för läsaren. Som tidigare har nämnts är 

urvalet inte representativt för alla elever samt att resultatet är baserat på en intervju och 

inte en klassrumssituation. Det bör påpekas att elevens förståelse och handlande är 

kopplat till kontexten och att denna problematik inte går att undvika. I denna studie har 

problematiken försökts mötas i så stor utsträckning som möjligt. Undersökningen äger 

rum i en så autentisk situation som möjligt där eleverna gemensamt resonerar och löser 

uppgifter vilket medför att andra lärare kan se användbarheten i resultatet och koppla 

det till sin egen verksamhet. Exempelvis kan en lärare använda kunskaper från den här 

studien som ett verktyg för att skapa sig en uppfattning av elevernas förståelse av 

begreppen omkrets och area och sambandet mellan dem genom den typ av resonemang 

som de för. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det sammanlagda resultatet gällande vilka typer av resonemang eleverna för i denna 

studie stämmer delvis överens med vad Lithner (2008) uppger vara ett typiskt resultat 

gällande studier som handlar om kreativa resonemang. Författaren skriver att ett vanligt 

resultat är att kreativa resonemang är sällsynta medan de algoritmiska resonemangen är 

vanligt förekommande. I denna studie är de algoritmiska resonemangen en stor grupp 

och detta stämmer således överens med annan forskning. De kreativa resonemangen är 

färre än de imitativa men de kan inte kallas för att de är sällsynta i studien utan snarare 

att de utgör en väsentlig del av de resonemang som eleverna för. Den del som stämmer 
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minst överens med tidigare forskning är den egenskapade gruppen, nytänkande 

resonemang, eftersom den inte är en del av ramverket.  

 

Det är intressant att en ny typ av resonemang uppstod och att den är den största gruppen 

av resonemang som identifierats i studien. Det är även intressant att de kreativa 

resonemangen är fler än andra studier. En förklaring till att resultatet i vår studie inte 

överensstämmer med andra studier kan vara att åldersgruppen är betydligt lägre i den 

här studien. I de exempel som används i förklaringen av Lithners (2008) ramverk 

används elever på gymnasiet och universitetsstudenter och detta visar på att ramverket 

är utformat utefter den här åldersgruppen. En skillnad mellan dessa två åldersgrupperna 

är hur mycket matematisk fakta som eleverna har att tillgå. Det kan antas att en 

universitetsstudent har en större kunskapsbas gällande detta än vad en grundskoleelev 

har. Dessutom är det en stor skillnad i hur uppgifterna till de olika åldersgrupperna ser 

ut. Uppgifterna som en grundskoleelev erhåller är mindre komplexa och således är de 

inte lika mycket matematisk fakta som ligger bakom dem och färre kopplingar kan 

göras. På ett liknande sätt kan det antas att grundskoleeleverna känner till färre metoder 

som kan appliceras till uppgifter än vad en universitetsstudent gör. Således tvingas de 

yngre eleverna att lösa uppgifterna med en metod som är ny för eleven i större 

utsträckning. Slutsatsen är att åldersskillnaden av informanterna kan ha påverkat vårt 

resultat till att uppvisa fler nytänkande och kreativa resonemang. 

 

När det gäller elevernas förståelse av begreppen omkrets och area samt sambandet 

mellan dem visade eleverna bäst förståelse av begreppet omkrets. Inom detta begrepp 

visade eleverna i de flesta imitativa resonemang samt samtliga kreativa resonemang en 

god förståelse. Inom begreppet area visade eleverna delvis på en god förståelse av 

begreppet area. De vanligt förekommande figurerna hade eleverna en god förståelse för 

medan med de mer komplexa figurerna, som till exempel parallelltrapetsen, visade 

eleverna en bristfällig förståelse av. En anledning till att eleverna visade bättre 

förståelse av begreppet omkrets kan vara att area är mer komplext än omkrets eftersom 

en dimension tillkommer och kräver därmed mer av eleven (Owens & Outhred 2006). 

En anledning till att eleverna har bättre kunskaper kring de vanligt förekommande 

figurerna kan helt enkelt bero på att dessa har berörts i undervisningen i högre grad. 

Detta kan kopplas till det Jäder (2015: 4) skriver nämligen att: “Elever lär sig det de får 

en möjlighet att lära sig”. Med andra ord kan inte eleverna utveckla sin areakunskap 

kring de mer komplexa figurerna om dessa inte behandlas i undervisningen.  

 

Angående den tredje frågeställningen, det vill säga elevernas förståelse kopplat till deras 

användande av resonemang, finns det skillnader i deras förståelse beroende på vilken 

typ de använder. Inom typen nytänkande resonemang har resonemangen en felaktig 

matematisk fakta eller så saknas matematiskt fakta helt. Således visar eleverna på en 

bristfällig förståelse eller kan inte förståelsen bedömas. Detta innebär att det inte kan 

dras några slutsatser gällande kopplingen mellan förståelsen hos eleven till användandet 

av resonemang inom den här typen eftersom det är en stor grupp resonemang inom 

typen där förståelsen inte kan bedömas. De kreativa resonemangen visade alla på en god 

förståelse av begreppet. Anledningen till detta är att ett av kriterierna för ett kreativt 

resonemang är att det ska byggas på en korrekt och relevant matematisk fakta. Detta 

leder således till att eleven måste besitta en förståelse av begreppet annars kan 

resonemanget inte bedömas ha korrekt och relevant matematisk fakta. När det gäller de 

imitativa resonemangen innehåller de flesta undergrupperna för få resonemang för att 

det ska kunna dras några slutsatser gällande den enskilda gruppen. Således har elevernas 

förståelse analyserats utifrån det samlade resultatet av de imitativa resonemangen. Det 
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är endast en av undergrupperna som är tillräckligt stor för att något mönster ska kunna 

urskiljas och detta är de familjära algoritmiska resonemangen. Den slutsats som kan 

dras gällande undergruppen är att majoriteten av resonemangen visar på en god 

förståelse av begreppet. Användningen av en utantillinlärd metod kan således också 

medföra att eleverna påvisar en god förståelse av begreppen. Eftersom de familjära 

algoritmiska resonemangen är majoritet inom de imitativa resonemangen kan förståelse 

överlag bedömas som god inom denna typ.   

 

Slutligen kan det reflekteras kring att begreppen som används i Lithners (2008) ramverk 

signalerar en viss typ av värdering. Det är lätt att tolka det som att de kreativa 

resonemangen kräver en större förståelse och att de är mer effektiva än de imitativa. Det 

finns ingenting i vårt resultat som stärker detta utan de imitativa resonemangen kan 

också visa på en god förståelse. De imitativa resonemangen är grunden för att kunna 

skapa ett kreativt resonemang. All utövning av matematik grundas i någon sorts 

imiterad kunskap så som en metod eller fakta. 

 

7.3 Implikationer och fortsatt forskning 
Denna studie har relevans för skolverksamheten eftersom lärare kan använda sig av 

resultatet av studien i sin undervisning. De typer av resonemang som eleverna använder 

sig av kan ge läraren ledtrådar kring vilken förståelse eleverna har kring de begrepp som 

berörs i resonemangen. Dessutom kan läraren ta hjälp av kopplingen mellan de olika 

typerna av resonemang och förståelsen av begreppen för att planera upp en varierad och 

medveten undervisning som strävar efter att utveckla en förståelse av begreppen. En 

pedagog kan även bedriva explicit undervisning gällande de olika typerna av 

resonemang för att utveckla en bred resonemangsförmåga hos eleverna där eleven kan 

använda de olika typerna av resonemang som verktyg för att synliggöra och utveckla sin 

matematiska kunskap. En annan viktig insikt som framkom i studien och som lärare bör 

vara medveten om, var hur viktigt det är för eleverna att ha ett matematiskt 

förhållningssätt i mötet med uppgifter och undervisning. Detta för att de i sina 

resonemang ska kunna komma fram till matematiska slutsatser och kunskaper. Detta är 

relevant för läraren eftersom det gör undervisningen mer effektiv gällande 

resonemangsförmåga samt att eleverna blir bedömda på ett rättvisare sätt eftersom de 

vet vilka resonemang som de förväntas föra.  

 

Det finns många infallsvinklar på fortsatt forskning som kan bedrivas inom området. Ett 

förslag är att forskning kan bedrivas kring om det finns en skillnad mellan de typ av 

resonemang som eleverna för i avskalade matematikuppgifter respektive 

verklighetsanknutna textuppgifter. Något tydligt resultat kring sambandet mellan 

begreppen omkrets och area framkom inte i denna studie. Därmed kan fortsatt forskning 

behandla just sambandet där infallsvinklar som kan vara i fokus är till exempel 

elevernas förståelse av sambandet i relation till deras resonemang eller vilken 

undervisning som bedrivs av sambandet. Studier som syftar på att ta reda på yngre 

elevers olika sätt att resonera på kan också utföras för att skapa ett ramverk som är 

anpassat för den här åldersgruppen. Vidare kan även yngre och äldre elevers 

resonemangsförmåga undersökas för att se om det går att identifiera några skillnader 

och vilken betydelse detta har för undervisningen i de olika årskurserna. 
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Hur resonerar elever?  
Resonemang har en stor betydelse inom matematiken. Man kan säga att resonemang är 

matematikens hjärta som driver den framåt. Det är resonemangen som låter eleverna 

skapa ny kunskap och förståelse. Men vilka resonemang för elever egentligen? Och hur 

detta kan ge ledtrådar till vilken förståelse eleverna har?  

 

I undervisning kan det uppstå problem när för mycket tid läggs på att lära sig saker 

utantill istället för att eleverna får en djupare förståelse av matematiken. Den nuvarande 

läroplanen är styrd av att eleverna ska uppfylla olika kriterier utifrån hur mycket 

kunskap de har. Detta uppmuntrar i sin tur en undervisning där utantillinlärd kunskap 

belönas. Däremot står det i styrdokumenten att elevers resonemangsförmåga är en viktig 

del av undervisningen och även forskning visar att elever som resonerar utvecklar goda 

matematikkunskaper. Skillnaden mellan vad som belönas i undervisningen och vad som 

faktiskt har en stor betydelse för elevernas kunskaper väckte ett intresse att undersöka 

detta vidare. Med andra ord handlar detta arbete om vilka resonemang elever använder 

när de löser uppgifter om omkrets, area och sambandet mellan dem. Dessutom handlar 

även arbetet om hur de resonemang som eleverna använder hänger ihop med deras 

kunskaper i området. Tidigare forskning har kommit fram till att ett resonemang kan ses 

utifrån olika synvinklar där vi har valt att se resonemang som en matematisk tankegång 

som är logisk för eleven. Tankegången behöver inte vara korrekt utan det räcker att den 

är relevant och logisk för eleven. I bakgrunden tas även vanliga missuppfattningar och 

svårigheter upp om begreppen och sambandet mellan dem. Materialet som behövdes till 

detta arbete samlades in med hjälp av videoinspelningar av elevintervjuer. Eleverna 

intervjuades i par där de tillsammans löste uppgifter. Det eleverna sa och gjorde under 

intervjuerna blev grunden till vad de använder för resonemang och vilka kunskaper de 

har. Resonemangen kopplades till ett ramverk med olika sorters resonemang. De olika 

sorterna av resonemang kopplades sedan till elevernas kunskaper om omkrets, area och 

sambandet mellan dem. Undersökningen fick ett spännande resultat där en stor del av 

resonemangen inte passade in i ramverket. Detta ledde till att en ny typ av resonemang 

skapades som är helt unik till det här arbetet. Detta kan bero på att eleverna som löste 

uppgifterna är yngre än de som har deltagit i andra undersökningar med det här 

ramverket. Med andra ord verkar det som att elever i olika åldrar resonerar på olika sätt. 

En annan intressant sak som vi kom fram till i arbetet var att elever hade svårt med 

sambandet mellan begreppen. I intervjuerna skulle de lösa en uppgift som var att bygga 

en hundrastgård. Eleverna löste denna uppgift på ett väldigt kreativt sätt men de hade 

inget matematiskt förhållningssätt till uppgiften. De diskuterade till exempel vilket 

material hundrastgården skulle byggas av. Vi kunde därmed dra slutsatsen att läraren 

måste lära eleverna hur man närmar sig och löser en uppgift matematiskt. 

Avslutningsvis är det viktigt att lärare känner till vilka olika resonemang som eleverna 

använder och hur de är kopplade till deras förståelse för att undervisningen ska bli så 

effektiv som möjligt. Strävan i undervisningen är att utveckla elever så långt som 

möjligt och där kan arbetet med resonemang fylla en viktig funktion. 
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide  

 

Intervjuguide 
● Hälsa på eleverna, småprata lite 

● Förklara hur intervjun går till intervjun och påminna att de förklarar sina 

resonemang tydligt för varandra. 

Förklara att eleverna blir videoinspelad och man kan välja att avsluta när som 

helst. 

Förklara vad intervjun går ut på: att det är för vår skull och inget som de blir 

bedömda på. Det finns inget rätt eller fel och vi kommer inte heller säga om det 

är rätt eller fel. 

Säga till eleverna att de hjälpmedel de har för att lösa uppgifterna är: penna, 

suddgummi, linjal och kladdpapper. 

● Starta videoinspelningen utan att kommentera det 

 

 

 

● Uppgift 1 - Omkrets 

a) Vilken figur har störst omkrets?  

b) Vilken figur har störst area? 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

V 

 

 

●  Uppgift 2 - Area 

a) Storleksordna dessa figurer. Börja med den figur som har minst area.  

b) Storleksordna dessa figurer. Börja med den figur som har minst omkrets.  

 

 
 

 

● Uppgift 3 - Sambandet mellan area och omkrets  

Kalle har fått bygglov att bygga en hundrastgård på 24 m². Han ska sätta staket runt 

hundrastgården men staketet är väldigt dyrt. Hur ska han bygga sin rastgård på 24 m² 

för att använda så lite staket som möjligt? Rita och förklara.  

 

 

● Följdfrågor 

Efter varje fråga ber intervjuledaren eleverna att förklara varför de har svarat som de har 

gjort och om de är överens. Dessutom ställs frågor som syftar till att förklara saker som 

eleven har gjort eller sagt under lösningen. 

 

 

● Avslutande frågor 

Kunde ni svaret direkt eller fick ni tänka på uppgiften för att komma fram till svaret? 

Känner ni igen någon av uppgifterna? 

  

● Tacka för intervjun 

● Stänga av videoinspelningen 

● Gå igenom uppgifterna om eleven vill  



  
 

VI 

Bilaga B – Samtyckesblankett 
 
 
 
 
Samtyckesblankett 

Hej,  

Vi är två studenter som läser vid lärarutbildningen vid Linneuniversitetet som ska göra 

en undersökning till vårt examensarbete. I examensarbetet ska vi undersöka hur elever 

resonerar kring uppgifter om area och omkrets. Vi kommer att intervjua elever i 

par/grupp där de ska lösa uppgifter som handlar om area och omkrets. Deltagandet är 

helt frivilligt och man kan avbryta deltagandet om man känner att man inte vill vara 

med. Intervjuerna kommer att bli videoinspelade och elevernas skriftliga lösningar 

kommer att samlas in. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas på ett sådant sätt så att identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den slutliga texten kommer att 

publiceras med fiktiva namn i ett enskilt arbete.  

Vi undrar därför om Ert barn vill medverka i studien.  

Med vänliga hälsningar, 

Elis Blixt & Ida Karlsson 

Kontakta oss gärna om du har några frågor  

eb222sg@student.lnu.se 

ik222dz@student.lnu.se 

 

Vår uppsats handleds av Anette Bagger på Linneuniversitetet. anette.bagger@lnu.se   

Lämna in blanketten senast måndagen den 24/4  

 

Ja, vi samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. 

Vi känner till att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta 

sin medverkan utan några som helst negativa följder. 

Nej, vi väljer att inte medverka i studien.  

  

Elevens/informantens underskrift 

_______________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift 

_______________________________________
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