
 

 

 

Självständigt arbete II, 15 hp  

Att få grepp om begrepp 
En kvalitativ studie av gymnasieelevers 
begreppsförståelse inom trigonometri 
 
 

Författare: Madeleine Carlzon 
Handledare: Torsten Lindström  
Examinator: Håkan Sollervall 
Termin: HT 2018 
Ämne: Matematikdidkatik 
Nivå: Avancerad nivå 
Kurskod: 4MAÄ2E 



  
 

i 
 

Att få grepp om begrepp 
En kvalitativ studie av gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri 
 
Grasp the concept 
A qualitative study of the conceptual understanding of trigonometry among high school 
students 
 
 
Abstrakt 
Den här studien undersöker gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri. 
Eleverna, som samtliga läser Ma 4, besvarade anonymt två frågeformulär där det ena 
bestod av en öppen fråga, medan det andra var upplagt som ett test med uppgifter att 
lösa. Den kvalitativa analysen baseras på Tall och Vinners (1981) teori om begreppsbild 
och Sfards (1991) uppdelning av begreppsförståelse i de tre processerna interiorisering, 
kondensering och reifiering. Resultatet indikerar att elever tenderar att använda 
cirkeltrigonometri före triangeltrigonometri för att lösa uppgifter, men att majoriteten av 
deras begreppsbilder består av både och. Det visade sig att radianer var det 
trigonometriska begrepp eleverna hade svårast för. Detta stämmer överens med tidigare 
forskning på området. Tre elever analyseras djupare med avseende på hur långt de har 
kommit i sin utveckling av begreppsförståelse inom trigonometri. Det ges även exempel 
på hur utvecklingsfaserna kan ge sig till uttryck hos enskilda elever. Såväl begreppsbild 
som vilka stadier eleverna befinner sig på i sin begreppsförståelse varierar stort. 
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Abstract 
This study investigates the conceptual understanding of high school students in a 
trigonometry context. The students, all of them taking the Swedish math course Ma 4, 
anonymously answered two questionnaires, one of them containing an open question, 
while the other was constructed like a test with problems to solve. The qualitative 
analysis is based on Tall & Vinner’s (1981) theory of concept image and Sfard’s (1991) 
division of conceptual understanding into the three processes interiorization, 
condensation and reification. The result indicates that students tend to use circle 
trigonometry over triangle trigonometry for problem solving, however the majority of 
their concept images consist of both. Radians seemed to be the trigonometrical concept 
that the students had most trouble understanding. This corresponds with earlier research 
of trigonometry. In the analysis three students are more deeply analysed, based on how 
far they have come in their development of trigonometric conceptual understanding. 
Furthermore there are concrete examples of how the phases of development can be 
presented among individual students. The concept image as well as the levels of the 
students’ conceptual understanding vary considerably. 
 

Keywords 
Mathematics didactics, trigonometry, conceptual understanding, the unit circle, high 
school students 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Madeleine Carlzon  
 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	
1.1 Syfte ___________________________________________________________ 1 
1.2 Frågeställningar  __________________________________________________ 1 

2 Bakgrund och tidigare forskning _______________________________________ 2 
2.1 Vad är begreppsförståelse?  _________________________________________ 2 

2.1.1 Formell eller erfarenhetsbaserad definition _________________________2 
2.1.2 Begreppsbild - hjärnans kognitiva mönster  _________________________2 
2.1.3 Utveckling av begreppsförståelse _________________________________3 
2.1.4 Operationell och strukturell förståelse _____________________________4 

2.2 Kursplanen i matematik ____________________________________________ 5 
2.2.1 Förmågor ___________________________________________________ 5 
2.2.2 Centrala innehållet om begreppsförståelse och trigonometri ___________ 6 
2.2.3 Betygsstegen i Ma 4 ___________________________________________ 6 

2.3 Teori för analys __________________________________________________ 7 
2.4 Tidigare forskning ________________________________________________ 7 

2.4.1 Öppna frågor synliggör elevers begreppsbild _______________________ 7 
2.4.2 Kartläggning av trigonometrisk begreppsförståelse i en serbisk 
gymnasieskola ____________________________________________________ 8 
2.4.3 Elever föredrar enhetscirkeln som problemlösningsmetod_____________  9 

3 Metod _____________________________________________________________10 
3.1 Datainsamlingsmetod - frågeformulär ________________________________ 10 
3.2 Urval av elever __________________________________________________ 10 
3.3 Analys av data ___________________________________________________11 
3.4 Etiska överväganden ______________________________________________11 

4 Konstruktion av frågeformulär ________________________________________13 
4.1 Frågeformulär 1 _________________________________________________ 13 
4.2 Frågeformulär 2 _________________________________________________ 13 

4.2.1 Syftet med uppgifterna i frågeformulär 2 __________________________ 14 
4.2.2 Föranalys av uppgifter i frågeformulär 2 __________________________15 

4.3 Varför två frågeformulär? __________________________________________17 
5 Resultat ___________________________________________________________ 18 

5.1 Begreppsbild - frågeformulär 1 ______________________________________18 
5.1.1 Elevexempel från frågeformulär 1 _______________________________ 18 

5.2 Frågeformulär 2 _________________________________________________ 19 
5.2.1 Uppgifter med elevexempel i frågeformulär 2_______________________20 

5.3 Elevlösningar för djupanalys _______________________________________ 28 
5.3.1 Elev 01:s lösningar___________________________________________ 29 
5.3.2 Elev 08:s lösningar ___________________________________________30 
5.3.3 Elev 12:s lösningar ___________________________________________32 

6 Analys av resultat ___________________________________________________34 
6.1 Elevers resonemang kring de trigonometriska begreppen - samband mellan 
frågeformulären _____________________________________________________34  



Madeleine Carlzon  
 

iv 

6.2 Analys av elevsvar_________ ______________________________________ 36 
6.2.1 Analys av elev 01:s lösningar___________________________________ 36 
6.2.2 Analys av elev 08:s lösningar ___________________________________37 
6.2.3 Analys av elev 12:s lösningar ___________________________________38 

6.3 Sammanfattning av resultat och analys _______________________________ 38 
7 Diskussion _________________________________________________________40 

7.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 40 
7.2 Metoddiskussion _________________________________________________41 
7.3 Vidare forskning _________________________________________________42 

Referenser __________________________________________________________ 43	

Bilagor _______________________________________________________________ I	
Bilaga A Frågeformulär 1 Trigonometrisk begreppsbild _______________________ I 
Bilaga B Frågeformulär 2 - Trigonometriska begrepp ________________________II 
Bilaga C Frågeformulär 1 - tabell ________________________________________V 
Bilaga D Frågeformulär 2 - tabell _______________________________________VI 

 
 



Madeleine Carlzon  
 

1 
 

1 Inledning 
 
”Matematik i skolan handlar inte om siffror, ekvationer, lösningar eller algoritmer. Det 
handlar om förståelse.” Detta citat kommer från en amerikansk matematiker vid namn 
William Thurston, som intresserade sig mycket för matematikdidaktik. Kärnan i citatet 
har dock återgetts av många matematiklärare, filosofer och matematiker under flera 
sekler. Majoriteten är överens om att begreppsförståelse är nyckeln till framgång vad 
gäller att kunna lösa matematiska problem. Utan begreppsförståelse blir matematiken 
som ett språk utan grammatik; begreppen är välkända, men det finns ingen vetskap om 
hur de ska användas tillsammans. Istället för en mening blir det snarare som enstaka ord 
utan sammanhang (Price and van Jaarsveld, 2017; Sfard, 1991). 

Trigonometri har rykte om sig att vara ett av de svårare områdena inom skolans 
matematik. Elever kan lära sig utantill att namnge begrepp och begreppens respektive 
egenskaper, såsom att enhetscirkeln är en cirkel med radien ett, sinus för en vinkel är 
motstående katet dividerat med hypotenusan och en period är 2π. Dessa kunskaper 
förväntas sedan kunna användas i beräkningar och resonemang på olika nivåer och i 
både bekanta och obekanta sammanhang. Men frågan är om eleverna egentligen förstår 
det de gör, om de förstår matematiken bakom?  

Som blivande ämneslärare i matematik är det en fördel att ha kunskap och erfarenhet 
kring elevers tankesätt och deras uppfattning av det matematiska innehållet för att kunna 
lägga upp en undervisning som är anpassad och synkroniserad med elevers förståelse 
för begreppen. Därför avser denna studie undersöka gymnasieelevers begreppsförståelse 
inom trigonometri. 
 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers begreppsförståelse av 
trigonometriska begrepp. Syftet är även att få en uppfattning av hur lika eller olika 
elevers begreppsförståelse kan vara i en klass för en undervisande lärare inom nämnda 
område. 

 
1.2 Frågeställningar 
Med syftet i åtanke och även den teori som presenteras i kapitel 2 ämnar studien besvara 
följande frågeställningar: 

1. Hur resonerar elever kring de trigonometriska begreppen sinus, cosinus och 
tangens? Använder de rätvinkliga trianglar eller enhetscirkeln i sina 
resonemang? 

2. Vilka samband finns mellan de uppgifter eleverna lyckas lösa och hur de 
resonerar kring de trigonometriska begreppen? 

3. Hur långt har eleverna kommit i sin begreppsförståelse av de trigonometriska 
begreppen? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I det här kapitlet definieras begreppsförståelse utifrån hjärnans kognitiva strukturer. 
Teori kring utvecklingen av begreppsförståelse presenteras och kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av tidigare forskning kring begreppsförståelse inom trigonometri. 
 
2.1 Vad är begreppsförståelse? 
2.1.1 Formell eller erfarenhetsbaserad definition 

Att försöka definiera vad begreppsförståelse innebär är inte helt okomplicerat. Den 
bokstavliga betydelsen är uppenbar;  begreppsförståelse är detsamma som att förstå ett 
begrepp, men hur processen för att förstå begreppet går till är desto mer diffust. Var 
ligger skillnaden i att kunna använda ett begrepp och att förstå begreppet? Svaret på 
denna fråga baseras på hur hjärnan uppfattar information. De kognitiva processer som 
sker i hjärnan vid lärande är ytterst komplexa och det är många faktorer som spelar in i 
hur hjärnan tar in och lagrar information. Det är ofta inte slumpen som avgör hur en 
person uppfattar ett begrepp eller löser uppgifter, utan det beror istället på vilka 
erfarenheter personen i fråga har av begreppet (Tall och Vinner, 1981; Skott m.fl., 
2010). 

När elever kommer till skolan har de redan individuella erfarenheter av vissa 
matematiska begrepp; erfarenheter som har byggts upp genom åren och som gör att de 
ser på begreppet på olika sätt. Erfarenheterna är unika från person till person och har 
visat sig vara starkt förankrade till begreppet. De påverkar därav inte bara den 
vardagliga användningen av begreppet utan också den matematiska. Trots att ett 
begrepp introduceras med en formell matematisk definition, är det alltså inte denna som 
är dominant vid förståelsen av begreppet. Därför krävs en distinktion mellan den 
formella definitionen av ett matematiskt begrepp och den unika erfarenhetsbaserade 
definitionen av begreppet (Tall och Vinner, 1981; Skott m.fl., 2010).  

I vissa fall stämmer den erfarenhetsbaserade definitionen av ett begrepp överens med 
den formella, vilket betyder att eleven har lättare att använda och resonera kring detta 
begrepp på ett matematiskt vis. Om definitionerna är olika blir det däremot svårare för 
eleven att hantera begreppet och det är då erfarenheterna oftare tar över, medvetet eller 
omedvetet, och är anledningen till att elever resonerar ”fel” eller löser uppgifter på ett  
inkorrekt sätt inom matematiken (Tall och Vinner, 1981). 

Alla de erfarenheter, formella definitioner, mentala bilder och upplevda eller tänkta 
egenskaper av ett begrepp utgör nätet i den kognitiva struktur som benämns 
begreppsbild.  

 
2.1.2 Begreppsbild – hjärnans kognitiva mönster 

Elever stöter som först på trigonometri på gymnasiet, främst i Ma 1c. Förmodligen har 
få av eleverna som påbörjar Ma 1c erfarenhet av de trigonometriska begreppen sedan 
tidigare, eftersom de inte är ”vardagsbegrepp” i samma bemärkelse som till exempel de 
fyra räknesätten, area eller omkrets. Istället är det den formella definitionen av tangens, 
cosinus och sinus i rätvinkliga trianglar, som först representerar det elever vet om 
trigonometri. Däremot har eleverna stött på både trianglar och vinklar förut och dessa 
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begrepp påverkar också hur väl elever kommer att förstå de trigonometriska begreppen. 
Så småningom introduceras trigonometri i godtyckliga trianglar och även enhetscirkeln. 
Alla dessa erfarenheter och ”egna” tolkningar av begreppen läggs in i elevernas 
kognitiva strukturer som berör begreppen. Tillsammans med flera andra erfarenheter, 
exempelvis var i vardagen eleverna kan tänkas stöta på ett visst begrepp, bildar de 
begreppsbilden av ett begrepp (Tall & Vinner, 1981). 

Det går att förändra begreppsbilden och det är det som sker när eleven lär sig något 
nytt. Piaget var en av pionjärerna som genomförde vetenskapliga studier om den 
mentala utveckling som sker i hjärnan och hans forskning har gett en klarare bild av hur 
kunskap och förståelse hör ihop. Han införde två nyckelbegrepp som beskriver dessa 
mentala processer. Antingen passar den nya informationen in med den gamla och ger ett 
komplementärt sätt att se begreppet på, så kallad assimilation, eller så går den nya 
informationen eller erfarenheten inte alls ihop med den gamla och de kognitiva 
strukturerna måste omkonstrueras, så kallad ackommodation (Skott m.fl., 2010; Stewart 
och Schmidt, 2017). 

Elever kan också använda olika delar av sin begreppsbild i olika situationer, 
beroende på om de har kommit i kontakt med ett innehåll tidigare eller inte. En elev kan 
lära sig utantill hur en specifik uppgift löses, men när eleven stöter på en liknande 
uppgift är det inte självklart att använda samma metod igen. Om eleven till exempel har 
lärt sig att lösa ekvationen sin 𝑣 = 0,5 genom att använda arcsinus, är det inte säkert att 
eleven förstår att samma metod är lämplig att applicera på sin 2𝑣 = *

+
, trots att 

ekvationerna ser liknande ut. Det betyder att elevens begreppsförståelse kring att lösa 
ekvationer inom trigonometri är begränsad, men trots det kan eleven ändå ge ett korrekt 
svar i enstaka fall om eleven har genomfört en exakt likadan uppgift förut. Att lösa 
uppgifter och att förstå innebörden av sin lösning kan därför vara två helt skilda saker 
(Tall & Vinner, 1981; Sfard, 1991).  

Vissa faktorer i begreppsbilden kan ha skapats omedvetet och dessa är ännu svårare 
att upptäcka än de som har skapats av medvetna ansträngningar. De kan orsaka 
förvirring när eleven behöver behandla den formella matematiska definitionen av ett 
begrepp (Tall och Vinner, 1981). När det handlar om abstrakta begrepp såsom derivata 
eller de trigonometriska, är det svårare för elever att tillägna sig en begreppsbild som 
hjälper dem att förstå och använda begreppen i olika sammanhang. Det finns endast 
representationer av begreppen, i form av bilder eller grafer, något som gör det svårt att 
förstå det fullt ut i jämförelse med till exempel area som lätt kan illustreras i 
verkligheten (Sfard, 1991).  

Begreppsbilden kan således förklara varför elevers begreppsförståelse är mer 
utvecklad för vissa begrepp än andra inom matematiken, detta på grund av att de har 
unika erfarenheter som ibland hjälper och ibland stjälper dem (Tall & Vinner, 1981).  
 
2.1.3 Utveckling av begreppsförståelse  

De kognitiva mönster som utgör begreppsbilden utvecklas enligt Sfard (1991) i tre steg: 
interiorisering, kondensering och reifiering. Dessa tre steg följer oftast i ordning där 
interioriseringen påbörjar förloppet av att förstå ett begrepp. Interioriseringsfasen 
innebär att eleven lär sig att använda begreppet på ett proceduraktigt vis, alltså att 
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eleven kan applicera de metoder som läraren visar. Eleven ser endast delen av helheten 
och har svårt att sätta in begreppet i ett främmande sammanhang. Oftast används enbart 
ord för att beskriva matematiken, eftersom eleven inte är bekväm att byta mellan olika 
representationsformer såsom text, grafer och symboler.  

I kondenseringsfasen kan eleven se begreppet som en helhet och även använda det i 
nya situationer och kombinera det med andra begrepp, men måste fortfarande ha 
processer (procedurer) för att förstå det. Här förekommer både bilder och symboler för 
att beskriva matematiken och eleven har börjat lära sig att se samband mellan olika 
representationsformer.  

Reifieringen sker därefter när begreppet kan beskrivas utan processerna. Eleven kan 
då beskriva begreppets egenskaper och relationer till andra begrepp. Att byta mellan 
representationsformer är inte längre något problem. De två första faserna är av 
kvantitativ karaktär, medan den sista är av kvalitativ karaktär och kan kopplas till den 
”djupare förståelsen”, som behandlas i nästa avsnitt. Sfard (1991) menar att 
reifieringsprocessen är svår att uppnå och kräver mycket ansträngning, men att den 
oftast sker helt plötsligt. Detta steg inträffar dock betydligt mer sällan än de andra två. 

Som Sfard (1991) presenterade dessa tre steg i utvecklingen av begreppsförståelse så 
kan inte reifieringsprocessen ske före de två andra, därför är det enligt denna teori bättre 
rent didaktiskt att låta elever först möta ett begrepp med processer eller procedurer för 
att sedan öka svårighetsgraden. Detta förlopp har dock ifrågasatts. Till exempel Price & 
van Jaarsveld (2017) yrkar snarare på att processen i att elever upptäcker ett begrepps 
egenskaper själva genom problemlösning, kan ge lika stor, om inte större, 
begreppsförståelse än om elever gradvis får informationen till sig. Tall (2008) menar att 
elever i dagens samhälle, tack vare de digitala hjälpmedel som finns att tillgå, kan se 
vissa abstrakta begrepp och då kan förstå deras egenskaper före de utför beräkningar 
med dem.  
 
2.1.4 Operationell och strukturell förståelse  

Liksom för begreppsförståelse är definitionen av förståelse i sig inte helt lätt att hitta 
och det beror på att flera forskare har upptäckt en dualitet i detta begrepp. En av de 
första som gav namn åt denna dualitet var Skemp (1976) som delade upp förståelse i två 
delar: relationell och instrumentell förståelse. Den relationella förståelsen syftar på att 
personen i fråga vet vad den ska göra och varför, medan den instrumentella förståelsen 
innebär att personen följer utpekade regler utan att veta varför dessa regler fungerar. Om 
en översättning av dessa benämningar görs till ett mer aktuellt språk, kan den 
instrumentella förståelsen ses som en procedurell förståelse (Skemp, 1976). 

Sfard (1991) benämner istället den här dualiteten i förståelse som operationell och 
strukturell där hon beskriver den operationella förståelsen som en process, till exempel 
att kunna utföra algoritmer, medan den strukturella förståelsen innebär att använda 
matematiken som om den vore ett abstrakt objekt, det vill säga att personen förstår 
egenskaperna hos begreppet. Den operationella förståelsen är liksom den instrumentella 
mer inriktad på procedur, men till skillnad från Skemp (1976) var Sfard (1991) noga 
med att poängtera att hennes distinktioner i själva verket är två sidor av samma mynt 
där båda samexisterar och inte går att skilja från varandra. 
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På senare tid har fler forskare undersökt skillnaden mellan procedur- och 
begreppsförståelse, däribland Schneider och Stern (2010) som kom fram till att det är 
svårt att mäta dem båda åtskilda från varandra, eftersom de hör ihop. Å andra sidan drog 
Star och Stylianides (2013) forskningen ännu längre och införde fler beteckningar för att 
beskriva samma fenomen. Istället för att enbart betrakta förståelse som procedurell eller 
begreppslig, beskrevs den med beteckningarna knowledge quality och knowledge type, 
som fritt översatt skulle kunna vara kunskapskvalitet och kunskapstyp. Med dessa nya 
beteckningar att beskriva den procedurella förståelsen och begreppsförståelsen kom de 
fram till en skillnad: att begreppsförståelsen beskriver den ”djupare förståelsen” hos en 
person, medan procedurförståelsen enbart innefattar de ytliga kunskaperna som 
personen besitter (Star & Stylianides, 2013).  

Skillnaden mellan ytlig och djup förståelse beskrivs olika både beroende på forskare 
och sammanhang. Den ytliga förståelsen som både Sfard (1991) och Star och Stylanides 
(2013) hänvisar till kan dock tolkas som den kunskap som memoreras utantill såsom 
formler och procedurer, och som måste ”läras om” inför varje nytt begrepp och nytt 
sammanhang. Den djupare förståelsen motsvarar då med denna definition den kunskap 
som innefattar samband mellan begrepp och olika områden inom matematiken. Med en 
djupare förståelse är det inte nödvändigt för eleven att memorera formler eller metoder, 
eftersom eleven kan härleda dessa utifrån de definitioner och de egenskaper begreppen 
har. Därmed symboliserar den djupare förståelsen grammatiken i ett språk, medan den 
ytliga förståelsen sammanfaller med enskilda ord och memorerade uttryck (Sfard, 1991; 
Skott m.fl., 2010; Star och Stylanides, 2013). 

I denna studie används Sfards (1991) definitioner av procedurell och begreppslig 
förståelse tillsammans med Star och Stylanides (2013) upptäckter kring sambanden 
mellan djupa och ytliga kunskaper. 

Sammanfattningsvis innebär begreppsförståelse att kunna använda ett matematiskt 
begrepp i gamla och nya sammanhang samt kunna se samband mellan flera begrepp. 
Detta är vad kursplanen i matematik kallar för begreppsförmåga (Skolverket, 2011). 
 
2.2 Kursplanen i matematik  
2.2.1 Förmågor  

Det finns sju förmågor som elever ska få tillfälle att utveckla i 
matematikundervisningen, däribland begreppsförmåga och procedurförmåga. I 
kursplanen beskrivs begreppsförmåga som att undervisningen i matematik ska ge elever 
förutsättningar att utveckla förmåga att använda och beskriva innebörden av 
matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Att elever kan hantera 
procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg kallas för 
procedurförmåga (Skolverket, 2011). 

Mer ingående innebär begreppsförmåga att beskriva begrepp utifrån dess definition 
och dess egenskaper samt även att kunna förstå förhållanden mellan olika begrepp. 
Begreppen ska kunna användas i beräkningar och problemlösning och eleverna ska 
också känna till olika representationsformer av begreppen. Procedurförmåga beskrivs 
som att eleverna klarar att utföra procedurer, men inte bara utföra, utan också att välja 
lämplig procedur vid olika tillfällen (Juter, 2014). Det är det danska KOM-projektet 
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som har bidragit till definitionerna av förmågorna. En persons matematiska kompetens 
utgörs av flera olika bitar som tillsammans bildar en helhetsbild (Niss, M. & Højgaard, 
T., 2011). Den svenska läroplanens sju förmågor ska symbolisera denna helhetsbild i 
kompetens (Skolverket, 2011). 

Tidigare avsnitt i detta kapitel har visat att det inte är helt lätt att skilja på 
begreppsförmåga och procedurförmåga. Popov och Ödemark (2013) utgår från Skemps 
(1976) tankar om kunskap när de diskuterar begreppsförmåga och procedurförmåga. 
Utan den ena skulle inte den andra kunna utvecklas, på samma sätt som Skemp (1976) 
beskriver instrumentell och strukturell förståelse.  

 
2.2.2 Centrala innehållet om begreppsförståelse och trigonometri 

De trigonometriska begreppen introduceras i Ma 1c, men där definieras de enbart för 
rätvinkliga trianglar. Vidare introduceras enhetscirkeln och dess egenskaper som grund 
för att definiera de trigonometriska begreppen i Ma 3c. I Ma 4 behandlas därefter 
trigonometriska formler, ekvationer samt funktioner. Denna gradvisa fördjupning av det 
trigonometriska innehållet påverkar hur elever tillägnar sig sin begreppsbild inom detta 
område (Skolverket, 2011). Att undersöka begreppsförståelsen hos Ma 1c-elever skulle 
på grund av den begränsade del av trigonometrin som de har haft möjlighet att tillägna 
sig vara intetsägande för denna studie. Ma 4-elever har däremot haft både mer tid och 
möjlighet att tillägna sig en strukturell förståelse inom trigonometri och anses därför 
vara mer lämpliga respondenter för att uppfylla studiens syfte.  

Lägg märke till att det finns likheter mellan hur kursplanen i matematik (Skolverket, 
2011) är uppbyggd och hur Sfard (1991) beskriver de tre utvecklingsprocesserna. En 
fördjupning sker allt eftersom där svårighetsgraden ökar. Detsamma skulle kunna sägas 
om betygsstegen i matematik. Beskrivningen av utvecklingsfaserna är liknande de för 
betygsstegen där interiorisering i så fall tillhör betyget E, kondensering tillhör betyget C 
och reifiering tillhör betyget A. Med denna fria tolkning till hands blir det lättare att 
kategorisera uppgifter efter vilken typ av fas de ingår under. 
 
2.2.3 Betygsstegen i Ma 4 

Kriterierna för betygsstegen inom begreppsförståelse i Ma 4 presenteras i kursplanen 
enligt nedan: 

För betyget E:  
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av 
några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. 
Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven 
kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa 
matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta 
situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter 
av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg 
(Matematik, 2011, 27).  

För betyget C: 
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några 
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representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom 
växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med 
viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa 
matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar 
eleven flera procedurer, inklusive avancerade aritmetiska och algebraiska 
uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med 
digitala verktyg (Matematik, 2011, 28). 
 

För betyget A: 
Eleven kan definiera och utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 
av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. 
Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med 
säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att 
lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I 
arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade aritmetiska och 
algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett 
effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg (Matematik, 2011, 29). 

 
En ökning i svårighetsgrad går att utläsa, liksom högre krav på att den ytliga 

förståelsen har övergått i en djupare förståelse där eleven kan uttrycka begrepp 
såväl med olika representationsformer som med procedurer.  
 
2.3 Teori för analys 
Den teori som denna studie lägger sin grund på är Sfards (1991) utvecklingprocesser av 
begreppsförståelse som involverar interiorisering, kondensering och reifiering. Detta för 
att kunna analysera och kategorisera elevsvar samt gradera elevernas 
begreppsförståelse, vilket besvarar frågeställning 3. Även Tall och Vinners (1981) 
definition av begreppsbild utgör en avgörande teori för analysen och svaren till 
frågeställning 1 och 2. Även om Tall och Vinners (1981) perspektiv är gamla ses de 
ännu som relevanta eftersom de används i flera nya studier, däribland Price och van 
Jaarsveld (2017) och Koyunkaya (2016).   

 
2.4 Tidigare forskning 
I det här avsnittet sammanfattas resultatet av tre internationella studier angående 
gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri.  

 
2.4.1 Öppna frågor synliggör elevers begreppsbild 

Price och van Jaarsvelds (2017) studie, “Using Open-response Tasks to Reveal the 
Conceptual Understanding of Learners—Learners Teaching the Teacher what they 
Know about Trigonometry”, undersöker huruvida öppna frågor, av karaktären ”beskriv 
allt du vet om begreppet sinus” är bättre på att fånga begreppsförståelsen hos elever än 
vanliga frågor av uppgiftskaraktär. De undersöker också vilka svårigheter elever har 
med de trigonometriska begreppen och analyserar det både kvantitativt och kvalitativt 
utifrån den teoretiska utgångspunkt som Sfard (1991) och Tall & Vinner (1981) 
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presenterar.  
Studien är gjord på en skola som motsvarar en svensk gymnasieskola i Sydafrika. 

Resultatet indikerar att prov gjorda med öppna frågor avslöjar mer av elevers 
begreppsförståelse än vad procedurinriktade uppgifter, av typen ”beräkna vinkeln i 
triangeln” eller ”lös ekvationen 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 0,5”, gör. Öppna frågor ger också elever 
möjlighet att visa mer av sin förståelse än vad andra uppgifter kanske tillåter. Detta sätt 
att ställa frågor kan också användas av lärare för att se hur elever tar emot information 
och på så sätt utvärdera sin egen undervisning. 

Elevsvaren skiljde sig rikligt från varandra, både hur eleverna valde att presentera 
sina kunskaper (figurer, ritningar, siffror, ord) och vad de ansåg var väsentligt att ta upp 
i sina svar, vilket författarna menar tyder på att elever skapar sin egen definition av de 
trigonometriska begreppen, något som hör samman med Tall och Vinners (1981) 
begreppsbild. Förekomsten av symboler och grafer tyder på att flera elever har nått 
Sfards (1991) kondenseringsfas, eftersom de då kan beskriva begreppen med mer än 
bara ord och sätter dem i ett allmänt procedurstadium. Att eleverna ritar grafer och 
använder enhetscirkeln med korrekta beteckningar visar på djupare förståelse och 
åtminstone en början på reifieringsprocessen. 

Det fanns elever som enbart använde rätvinkliga trianglar för att visa sina kunskaper, 
vilket tyder på en operationell förståelse, medan de elever som försökte förklara sina 
kunskaper med hjälp av enhetscirkeln visar på en strukturell förståelse. Att eleverna 
använde sig av olika representationsformer ser författarna som positivt, eftersom det 
öppnar dörrar för att det finns många vägar att förstå de trigonometriska begreppen ur 
ett pedagogiskt perspektiv.  

I den aktuella studien används en liknande metod, eftersom öppna frågor visade sig 
avslöja begreppsförståelse på ett effektivt sätt. 
 
2.4.2 Kartläggning av trigonometrisk begreppsförståelse i en serbisk 
gymnasieskola 

”On problematic aspects in learning trigonometry” är en studie som baseras på två 
klasser i den serbiska gymnasieskolan, en klass med elever som var 17 år gamla och 
precis hade börjat undervisas i trigonometri och en klass med 19-åriga elever som snart 
skulle ta studenten. En jämförelse mellan elevsvaren gjordes senare dessa klasser 
emellan (Dina och Djurdjica, 2018). 

Studien undersöker begreppsförståelsen för de trigonometriska begreppen både med 
utgångspunkt i rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln samt hur elever tacklar 
övergången mellan dem. Syftet var att ta reda på vilka svårigheter elever har inom 
trigonometri. Till skillnad från Price och van Jaarsveld (2017) användes inte öppna 
frågor för att samla in data utan uppgiftsbaserade frågor och resonemangsuppgifter i stil 
med: 

• Storleksordna talen sin(110°), sin(250°), sin(335°) från det minsta till det 
största.  

• För vilka värden är sin x avtagande? Motivera.  
• Grafen till 𝑦 = a	sin	(𝑥) är given i figuren nedan. Bestäm variabeln a och 

förklara hur du gjorde. Rita grafen till 𝑦 = a	sin	(2𝑥) i samma figur. 
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För att analysera svaren användes en metod som går ut på att se vilken av tre 
kategorier som elevsvaren baseras på: perception (att leta efter svar genom 
sinnesintryck), operation (utföra beräkningar) eller reason (använda sig av definitioner, 
resonemang, bevis etc.).  

Resultatet av studien visar att elever gärna använder sig av grafiska lösningsmetoder 
och att de oftast inte förstår de formler de använder utan enbart har lärt sig att applicera 
dem i rätt sammanhang. De använder lika gärna cirkel-trigonometri som triangel-
trigonometri, men mest enhetscirkeln för att lösa trigonometriska ekvationer och 
olikheter. Många har svårigheter med periodiciteten av trigonometriska funktioner och 
också användningen av radianer. Författarna menar att deras resultat tyder på att mer 
fokus av undervisningen i trigonometri bör ligga på att förstå och tillämpa enhetscirkeln 
för att öka begreppsförståelsen inom trigonometri (Dina och Djurdjica, 2018). 
 
2.4.3 Elever föredrar enhetscirkeln som problemlösningsmetod 

Deltagarna i denna studie gjord av Koyunkaya (2016) studerade till lärare i matematik 
på ett amerikanskt universitet och syftet var att undersöka hur väl framtida lärare förstod 
trigonometriska begrepp. Studenterna besvarade ett frågeformulär med tre uppgifter 
som alla handlade om triangeltrigonometri. Några av studenterna intervjuades även 
efteråt. Svaren analyserades med hjälp av Tall och Vinners (1981) perspektiv av 
begreppsbild och även Skemps (1976) definitioner av instrumentell och relationell 
förståelse.  

Resultatet visar att samtliga studenter hade en begreppsbild som både innefattar 
rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln. Många av studenterna hade dock fortfarande 
svårigheter med att förstå trigonometri och förhållandet mellan sinus och cosinus i ett 
rätvinkligt triangelsammanhang, trots att de räknat med trigonometri i flera år och på 
olika svårighetsnivåer. Även på denna nivå fanns det de som inte hade nått upp till en 
relationell förståelse och kunde koppla samman olika representationer och definitioner 
av begreppen. Det fanns dock ett tydligt mönster mellan hur studenterna löste 
uppgifterna och vad de hade presenterat i sin begreppsbild. Ofta ville studenterna 
resonera med hjälp av en enhetscirkel trots att triangeltrigonometrin var enklare att 
använda (Koyunkaya, 2016). 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som valts för att samla in data och varför den valda 
metoden är lämplig. Därefter diskuteras urvalet av elever och hur den insamlade datan 
analyseras. Kapitlet avslutas med en överblick av de etiska överväganden som tagits 
hänsyn till i studiens genomförande.  
 
3.1 Datainsamlingsmetod – frågeformulär 
Den här studien undersöker och kartlägger elevers begreppsförståelse inom 
trigonometri. Därför är en metod som innefattar att låta elever lösa och besvara olika 
typer av uppgifter att föredra för att få en direkt kontakt med elevens tankesätt och 
förståelse. I denna studie används av den anledningen frågeformulär som metod. 17 
elever har besvarat två frågeformulär som är konstruerade med frågor som är till för att 
uppfatta olika grader av förståelse och för att kartlägga elevernas individuella 
begreppsbilder. 

Frågeformulär har i allmänhet tre huvudsyften: att samla information som kan 
användas som data för analys, att bestå av skriftliga frågor med en lätt och exakt 
formulering och att användas för att ersätta en intervju för att spara tid och slippa den så 
kallade intevjuareffekten där det finns risk att respondenten påverkas av intevjuaren. 

 Att samla in konkret data direkt från eleverna passar den här typen av studie. Ibland 
väljer forskare att också göra intervjuer med elever för att gå på djupet med hur de 
tänker och hur de egentligen uppfattar ett begrepp. Detta är något som kan gå förlorat i 
text och som författaren är medveten om vid metodvalet, men dels på grund av tidsbrist, 
dels på grund av antalet elever som deltar, anses upplägget med frågeformulären ge 
tillräcklig data för att besvara den här studiens frågeställningar (Denscombe, 2016; 
Bryman, 2016). 
 
3.2 Urval av elever  
För det första är det enbart elever som läser eller precis har avslutat Ma 4-kursen på 
gymnasiet som är aktuella som respondenter till frågeformulären. Detta på grund av att 
de först då har haft möjlighet att tillägna sig en fördjupad trigonometrisk begreppsbild 
som innefattar både triangeltrigonometri och cirkeltrigonometri. Det finns förmodligen 
elever som har kommit olika långt i sin begreppsförståelse och därav blir datan rikare 
och går att jämföra inbördes. Det är i jämförelserna mellan elevers tankesätt och 
förståelse som ett intressant resultat föds (Denscombe, 2016). 

Att delta i studien är helt frivilligt för eleverna och anonymiseringskoder används för 
att värna om deras integritet. För att göra urvalet snabbt samlades en skolas samtliga Ma 
4-elever ihop för att få information angående studiens syfte och vad deras deltagande 
skulle innebära rent praktiskt. De elever som valde att delta är en blandning mellan 
naturvetare och tekniker som går tredje året på gymnasiet och för närvarande läser Ma 
4. De har i kursen behandlat allt innehåll kring trigonometri och deras lärare har också 
haft ett prov på detta område. 



Madeleine Carlzon  
 

11 

Urvalet har alltså skett explorativt i den aspekten att alla elever läser samma kurs, 
men inga andra krav har ställts på eleverna. Detta för att få en verklighetsbild av hur 
lika eller olika elevernas begreppsförståelse i en klass kan vara för en undervisande 
lärare (Denscombe, 2016). 
 
3.3 Analys av data 
För att svaren på frågeformulären ska kunna kopplas samman använder varje elev 
samma anonymiseringskod på båda formulären. Datan sammanställs därefter för varje 
elev och analyseras kvalitativt med avseende på vilka paralleller som kan dras mellan de 
båda frågeformulären. Att använda sig av en kvalitativ analysmetod ger utrymme till att 
i mer detalj undersöka få studenters förståelse för ett visst begrepp (Bryman, 2016). 

Frågeformulär 1 har som syfte att studera vilken begreppsbild eleverna har inom 
trigonometriområdet, medan frågeformulär 2 mer liknar ett test med uppgifter som kan 
lösas på flera olika sätt. Genom att först analysera elevers begreppsbild med avseende 
på vilka ord de använder, vilka definitioner och bilder de presenterar och så vidare kan 
det göras jämförelser mellan hur begreppsbilden ser ut och hur eleverna löser 
uppgifterna i frågeformulär 2, vilket är en av studiens frågeställningar. 

Analysen bygger på Sfards (1991) begrepp om interiorisering, kondensering och 
reifiering som presenterades i kapitel 2. Tanken är att frågeformulären ska ge en bild av 
elevernas begreppsförståelse, som därefter kan analyseras med avseende på hur långt 
eleverna har kommit i sin respektive utveckling av förståelse kring de trigonometriska 
begreppen. Eftersom det inte är möjligt att djupanalysera alla elever har tre elevsvar 
valts ut och klassificerats utifrån dessa tre nyckelbegrepp. Eleverna har valts ut med 
avseende på var i begreppsförståelsens utvecklingsprocess de befinner sig och ger 
exempel på hur respektive utvecklingsfas kan te sig i praktiken. 

För att underlätta analysen av resultatet har svaren i frågeformulär 1 sammanställts i 
tabell 1 som går att hitta i bilaga C. Tabellen utgår ifrån den klassificering som Price 
och van Jaarsveld (2017) använder i sin forskning och som utarbetades av van Jaarsveld 
(2007). Metoden går ut på att dela in elevernas svar i kategorier med avseende på hur de 
väljer att beskriva matematiken. Den första kategorin innebär att eleverna beskriver 
matematiken genom Ord, antingen med en egen förklaring eller med definitioner. 
Förklaringarna kan då vara antingen korrekta eller inkorrekta. Eleverna kan också 
förklara matematiken genom Symboler eller Bilder, där dessa resonemang också 
antingen är korrekta eller inkorrekta. Eftersom en frågeställning i denna studie är 
huruvida elever använder cirkel- eller triangeltrigonometri i sina resonemang går detta 
också att utläsa i tabellen.  

 
3.4 Etiska överväganden 
De fyra etiska huvudprinciperna har följts vid utförandet av den här studien. De går ut 
på att deltagarnas intressen ska skyddas, att deltagandet ska vara frivilligt, att forskaren 
ska arbeta öppet och ärligt med sin undersökning och att forskningen följer den 
nationella lagstiftningen (Denscombe, 2016). 
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Eleverna har vid flera tillfällen informerats om att deras deltagande är helt frivilligt 
och anonymt och att ingen förutom forskaren har tillgång till frågeformulären. Eleverna 
känner också till syftet med studien och är medvetna om hur deras svar på 
frågeformulären används. De lösningar som publiceras som exempel i denna rapport har 
godkänts av vederbörande elev. Tid och plats för genomförandet av frågeformulären 
bestämdes i samråd med eleverna och deras lärare. 

Av etiska skäl är alla namn i denna rapport utbytta mot elevernas 
anonymiseringskoder. 
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4 Konstruktion av frågeformulär 
För att besvara studiens frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.2, har en klass 
med Ma 4-elever besvarat två frågeformulär. Deras deltagande var frivilligt och helt 
anonymt. Frågeformulären är konstruerade i enlighet med Price och van Jaarsveld 
(2017) och Dina och Djurdjica (2018) som beskrevs under tidigare forskning. 

I det här kapitlet presenteras innehållet i respektive frågeformulär samt syftet med 
uppgifterna de består av. Vidare görs en föranalys av varje uppgift i frågeformulär 2 för 
att underlätta resultatanalysen. Slutligen fastställs varför två frågeformulär används och 
inte enbart ett i genomförandet av studien. 
 
4.1 Frågeformulär 1 
Att använda öppna frågor har visat sig vara en effektiv metod för att synliggöra elevers 
begreppsförståelse och hur deras respektive begreppsbild ser ut. Den djupare förståelsen 
som kan vara svår att upptäcka vid uppgiftsbaserade frågor har här möjlighet att 
framträda på ett tydligare sätt. Dessutom är det lättare att se samband mellan elevers 
kunskaper och dessutom att se igenom om eleven enbart har memorerat en viss 
procedur utantill eller faktiskt förstår vad den gör (Price & van Jaarsveld, 2017).  

Därför består frågeformulär 1 av endast en fråga och denna fråga är av öppen 
karaktär. Price och van Jaarsveld (2017) gav eleverna 15-20 minuter att besvara denna 
fråga och eftersom det verkar ha varit lagom med tid, får eleverna i denna studie samma 
tidsramar. På detta sätt kan frågeställning 1 besvaras, eftersom ett förväntat resultat är 
att eleverna använder sig av definitionen för antingen rätvinkliga trianglar, 
enhetscirkeln, godtyckliga trianglar eller både och för att med egna ord uttrycka sina 
kunskaper om de trigonometriska begreppen.  

Svaren kan därefter analyseras med Tall och Vinners (1981) begreppsbild som grund 
och kategoriseras utifrån Sfards (1991) tre steg för utveckling av begreppsförståelse: 
interiorisering, kondensering och reifiering, som presenteras i avsnitt 2.1.3. 

Frågeformulär 1 finns i sin helhet under bilaga 1. 
 

4.2 Frågeformulär 2 
Eftersom den här studien också undersöker huruvida det finns något samband mellan 
vilka uppgifter elever lyckas lösa och hur de resonerar kring de trigonometriska 
begreppen besvarar samma elever ännu ett frågeformulär. Detta frågeformulär är 
uppbyggt som en diagnos med uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad. 
Inspirationen kommer från Dina och Djurdjica (2018) som låter elever besvara ett 
liknande formulär för att kartlägga elevers svårigheter inom trigonometriområdet.  

Precis som Dina och Djurdjica (2018) har elevernas läroböcker studerats för att se 
vilka uppgiftstyper eleverna är vana vid och borde klara av. Det finns flera sätt att lösa 
de flesta uppgifter på, däribland enhetscirkeln eller triangel-trigonometri. Flera frågor är 
liknande dem som finns i Dina och Djurdjica (2018), eftersom de visade sig vara 
effektiva. Övriga uppgifter har fått inspiration från gamla nationella prov i Ma 3c och 
Ma 4 där Skolverket har kategoriserat att uppgiften testar elevers begreppsförmåga 
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(Skolverket, 2018). Uppgifterna är också konstruerade med avseende på vad det 
centrala innehållet inom trigonometri i kursplanen i matematik säger (Skolverket, 
2011).  

Uppgifterna är inte rangordnade efter svårighetsgrad, för att alla elever ska försöka 
lösa samtliga uppgifter och inte ge upp efter några stycken, vilken erfarenhet visar att 
elever har en tendens att göra. Elevernas lärare har dessutom granskat hur varje uppgift 
är formulerad för att eleverna inte ska hänga upp sig på formuleringen istället för 
matematiken.  
 
4.2.1 Syftet med uppgifterna i frågeformulär 2 

För att underlätta för läsaren presenteras uppgifterna i frågeformulär 2 kort nedan och 
därefter följer syftet med varje uppgift.  
 

1. Storleksordna sin (110°), sin (250°) och sin (335°) från det minsta till det största. 
2. Var skulle tan (180°) hamna i storleksordningen i uppgift 1? Motivera. 
3. För vilka vinklar i intervallet 0°	 < 𝑣	 < 90° gäller att sin 3𝑣	 < *

9
?  

4. Bestäm cos 90° − 𝑣	om sin 𝑣 = +
=
. Använd valfri metod, men 

redovisa dina resonemang. 
5. Bestäm värdet för cos 5π . Visa hur du resonerar. 
6. Lös om möjligt ekvationen sin 𝑥 = 2 för alla reella tal. Om det inte 

är möjligt, förklara varför. 
7. Bestäm värdet av sin 2𝑣 då sin 𝑣 = 0,5. 
8. Vad är sin9 x + cos9 x lika med? Förklara varför! 
9. Grafen till y = 𝑎 sin 𝑥 är given. Bestäm parametern 𝑎. Förklara hur 

du kom fram till det. Rita grafen till y = 𝑎	sin 2𝑥 i samma figur. 
 

Syftet med varje uppgift är: 
• Uppgift (1), (2) och (5) har som mål att visa hur elever tacklar uppgifter som 

bör lösas med hjälp av enhetscirkeln. (1) är med grader, medan (5) är med 
radianer. Radianer är ofta svårare att förstå och använda och det är först i Ma 
4 som radianer införs i det centrala innehållet (Dina & Djurdjica, 2018; 
Skolverket, 2011). Detta är två uppgifter som Ma 4-elever bör klara av att 
lösa på ett enkelt sätt.	

• Uppgift (3) kommer från ett gammalt nationellt prov i Ma 4 som Skolverket 
har släppt. Enligt bedömningsanvisningarna kan eleverna visa både C- och A-
kvaliteter inom begreppsförmåga på den här uppgiften (Skolverket, 2018). 	

• Uppgift (4) och (7) kan lösas både med enhetscirkel och rätvinklig triangel, 
syftet med dessa är alltså att se vilket angreppssätt som elever föredrar, vilket 
är en av frågeställningarna i studien. Uppgift (4) är inspirerad av en uppgift 
som ingick i ett gammalt nationellt Ma 3c-prov där uppgiften var av A-
kvalitet inom begreppsförmåga (Skolverket, 2011; Skolverket 2018).	

• Uppgift (6) visar på vilken förståelse eleverna har för trigonometri överlag 
och eleverna kan använda valfri trigonometrisk kontext.	
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• Uppgift (8) syftar på att se om eleverna har djupare förståelse kring 
trigonometri eller enbart har lärt sig den trigonometriska ettan utantill. Det är 
ett enkelt bevis, men som visar på förståelse.	

• Uppgift (9) syftar på att undersöka om elever kan använda egenskaper hos 
trigonometriska funktioner och dessutom se om de kan dra paralleller mellan 
grafer och enhetscirkeln.	

 
4.2.2 Föranalys av uppgifter i frågeformulär 2 

Att göra en föranalys (a priori analysis) av uppgifter som kommer att befinna sig i en 
didaktisk situation har visat sig vara ett betydelsefullt sätt att se till så att läraren får ut 
så mycket som möjligt av den didaktiska situationen. Föranalysen kan ses som ett 
verktyg som underlättar lärarens arbete att välja uppgifter inför till exempel ett test, 
eftersom läraren blir medveten om hur eleverna kan tolka och lösa uppgifterna. Lärarens 
föranalys underlättar också efteranalysen då läraren redan vet vilka förväntade lösningar 
och svar som finns (Sollervall och Stadler, 2015). 

Ett sätt att göra en föranalys på är att använda sig av metoden HTS, som är en 
förkortning av hypotetiskt tillvägagångssätt (hypothetical action trajectories på 
engelska). Metoden går ut på att förutsäga hur eleverna kommer att ta sig an en uppgift i 
en given miljö med givna verktyg. Oftast finns det möjlighet att lösa en uppgift på flera 
olika sätt och meningen med HTS är därav att göra läraren medveten om dessa sätt för 
att dels se till att infria syftet med den didaktiska situationen, dels vara förberedd vid 
efteranalys (Sollervall och Stadler, 2015). 

Tillåtna verktyg för att lösa uppgifterna i frågeformulär 2 är: penna, suddgummi, 
linjal, gradskiva och papper med skalenlig enhetscirkel, men inga digitala verktyg eller 
formelblad. Anledningen till att digitala verktyg eller formelblad inte får användas är att 
vissa uppgifter i frågeformuläret är för lätta att lösa för Ma 4-elever om dessa 
hjälpmedel finns tillgängliga och därmed skulle begreppsförståelsen inte syngliggöras. 
Dessutom är syftet med uppgifterna att undersöka om eleverna använder sig av antingen 
enhetscirkeln eller trianglar för att lösa samtliga uppgifter och det syftet skulle 
motarbetas med förekomsten av grafräknare eller formelblad. 

Nedan följer föranalys av varje uppgift i frågeformulär 2: 
• Uppgift 1: 	

HTS 1a. Eleverna använder den färdiga enhetscirkeln eller gör en själva och 
uppskattar var på enhetscirkeln som sinus-värdena finns genom att avläsa 
värdet på y-axeln. 
HTS 1b. Eleverna använder den färdiga enhetscirkeln och mäter vinklarna 
med gradskiva, för att sedan avläsa värden på y-axeln. 

• Uppgift 2: 
HTS 1. Antingen kan eleverna tänka på tangens definition tan 𝑥 = DEF G

HID G
 och 

att de då löser uppgiften genom att ta kvoten av sinusvärdet och 
cosinusvärdet för 180°.  
HTS 2. Eleverna kan ha lärt sig utantill att tan 180° = 0. 

• Uppgift 3:  
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HTS 1. Eleverna förväntas lösa uppgiften grafiskt med hjälp av 
enhetscirkeln. Antingen får de bara med ett intervall eller båda. 
HTS 2. De kan eventuellt veta att sin(30°) = *

9
 och därav lösa uppgiften 

algebraiskt.  
• Uppgift 4: 

HTS 1a. Det går att lösa uppgiften med hjälp av att rita i enhetscirkeln och 
inse att cos 90° − 𝑣 = sin	(𝑣).  
HTS 1b. De kan också mäta vinkeln med gradskiva antingen exakt eller inte 
exakt beroende på om de väljer att ”flytta” vinkeln eller inte. De kan välja att 
sätta ut var v befinner sig och sedan utgå från den med en 90°-vinkel ned i 
fjärde kvadranten. 
HTS 1c. Om eleverna mäter vinkeln och får den till ungefär 53° och därefter 
mäter upp 37° och avläser det på x-axeln så får de ett bra närmevärde, men 
det visar kanske inte lika stor förståelse. 
HTS 1d. Observera att det visar på mer förståelse om eleverna förklarar 
varför det enbart finns en lösning (alltså ingen negativ lösning). Till exempel 
genom att säga att lösningarna finns i 1:a och 4:e kvadranten och där är 
cosinus-värden alltid desamma. 
HTS 2. Uppgiften inbjuder till att rita upp en rätvinklig triangel med sidorna 
3, 4 och 5 och därigenom bestämma 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝑣). 
HTS 3. Eleverna kan också lösa den direkt algebraiskt om de vet sambandet 
cos 90° − 𝑣 = sin	(𝑣). 

• Uppgift 5: 	
HTS 1. Eleverna använder enhetscirkeln och stegar sig fram till en grafisk 
lösning. 
HTS 2. En algebraisk lösning där eleverna gör om cos 5𝜋  till cos 𝜋 , 
eftersom de vet att cosinus har en period på 2𝜋. 

• Uppgift 6: 
HTS 1a. Eleverna kan hävda att sinus-funktionen bara går från -1 till 1, att de 
har lärt sig det utantill. 
HTS 1b. Eller så ritar de upp enhetscirkeln och förklarar att den enbart går 
från -1 till 1 och att sinus-värdet är y-axeln. 
HTS 2. De kan rita upp en sinus-funktion och förklara att sinus går från 1 till 
-1 när konstanten före sin(x) är lika med 1, alltså när amplituden är 1. 
HTS 3. Eleverna kan också rita upp en rätvinklig triangel och förklara att 
definitionen av sinus är sin 𝑥 = OPQRQåTUVT	WXQTQ

YZ[PQTU\RX
	och eftersom hypotenusan 

alltid är större än eller lika med kateten kan sin(x) aldrig vara större än eller 
lika med 1. 

• Uppgift 7:	
HTS 1. Eftersom eleverna får en gradskiva och en enhetscirkel, så kan de 
använda dessa för att mäta vinkeln vid y-värdet 0,5 och därefter läsa av y-
värdet då denna vinkel har mätts till dubbelt så stor. 
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HTS 2a. Eleverna kan ha lärt sig utantill vid vilken vinkel som sin(v) är 0,5 
och sedan använda det i en enhetscirkel. 
HTS 2b.	Eleverna kan också resonera att sin 2𝑣 = 2sin(𝑣), vilket är ett 
missförstånd. 
HTS 3. Denna uppgift kan även lösas med hjälp av den rätvinkliga triangel 
som har skapats från en liksidig triangel med sidan 2. Här är hypotenusan 2, 
den ena kateten 1 och den andra kateten kan eleverna beräkna med hjälp av 
Pythagoras sats till 3. Då ser man att 0,5 är sinus för vinkeln 30°. Sinus för 

vinkeln 60° kan därefter beräknas till det korrekta svaret ]
9

.  

• Uppgift 8:		
HTS 1. Det lättaste sättet att härleda den trigonometriska ettan är att använda 
pythagoras sats på en rätvinklig triangel inskriven i enhetscirkeln. 
HTS 2. Eleverna kan lösa det algebraiskt med hjälp av formeln för avstånd 
mellan två punkter, 𝑥*, 𝑦* och 𝑥9, 𝑦9, i ett plan. Avståndet ges av ekvationen 
𝑑 = (𝑥* − 𝑥9)9 + (𝑦* − 𝑦9)9. Antar de att punkterna befinner sig i 
enhetscirkeln fås därav trigonometriska ettan. 
HTS 3. Eleverna kan visa att det gäller för ett speciellt fall i en triangel, men 
inte generellt. 

• Uppgift 9:	
HTS 1. Eleverna läser av konstanten i grafen och ritar korrekt ny graf. 

 
4.3 Varför två frågeformulär? 
Anledningen till att eleverna ska besvara två frågeformulär är att dels kunna se hur deras 
begreppsbild är och dels hur de resonerar i förhållande till vilka uppgifter som de kan 
lösa. Även om Dina och Djurdjica (2018) enbart använder sig av samma typ som 
frågeformulär 2 så är syftet med den första frågan i deras frågeformulär: ‘Describe sin x 
in your own words’, att få en uppfattning om hur elevernas begreppsbild förhåller sig. 
Det är alltså av relevans att dels veta hur elevers begreppsbild ser ut och hur de löser 
uppgifter för att kunna besvara den här studiens frågeställningar. 

Anledningen till att eleverna inte får ut båda formulären samtidigt är för att de inte 
ska bli påverkade av uppgifterna i frågeformulär 2 när de besvarar frågeformulär 1. För 
att få en så verklig avspegling av begreppsbilden som möjligt bör eleverna alltså vara 
opåverkade. Därav genomför eleverna frågeformulär 1 först och när de lämnar in det, 
får de ut frågeformulär 2. 
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5 Resultat 
I följande kapitel redogörs först för en sammanställning av resultatet på frågeformulär 1 
tillsammans med exempel på resonemang i elevsvar. Därefter redovisas en 
sammanställning av resultatet på frågeformulär 2, följt av exempel på elevlösningar 
uppgift för uppgift. Slutligen presenteras de tre elevers fullständiga lösningar med 
tillhörande kommentarer, vilka ligger till grund för elevanalysen i kapitel 6.  
 
5.1 Begreppsbild – frågeformulär 1 
De flesta elever använde sig både av rätvinkliga trianglar och enhetscirkeln för att svara 
på frågeformulär 1. Vissa valde att beskriva sinus, cosinus och tangens genom att rita 
upp deras respektive grafer. Formler och samband förekom också i många av elevernas 
svar. Det fanns lite skillnad kring hur eleverna presenterade sina svar. Vissa använde ett 
målande språk och valde att beskriva matematiken med ord istället för att använda 
symboler, medan andra enbart använde symboler och/eller bilder för att resonera. En 
sammanställning av hur elevsvaren såg ut visas i tabell 1 i bilaga C. Som beskrevs i 
metodkapitlet kategoriseras svaren utifrån vilken typ av beskrivning (ord, bilder eller 
symboler) som eleverna använde sig av och huruvida de presenterade triangel- och/eller 
cirkeltrigonometri. 

En elev resonerade kring de trigonometriska begreppen genom att ta upp hur de 
appliceras på ett visst område i fysiken. Istället för att beskriva trigonometrin som bas, 
valde eleven att beskriva den med exempel. Ytterligare en elev skrev upp Eulers 
omvandling från imaginära tal till på formen 𝑠𝑖𝑛𝑣 + 𝑖𝑐𝑜𝑠𝑣, medan en annan elev också 
gav sig in på att derivera 𝑦 = sin	(𝑥) och 𝑦 = sin	(2𝑥). En av eleverna visade hur 
ekvationen sin 𝑥 + 2 = 0 löses på ett korrekt sätt. 

Alla elever presenterade de trigonometriska begreppen med grader, inte en enda tog 
upp begreppet radianer i frågeformulär 1. 
 
5.1.1 Elevexempel från frågeformulär 1 

Många av eleverna använde sig av förklaringar som att ”sinus är y-koordinaten i 
enhetscirkeln och cosinus x-koordinaten”. En elev gav som exempel: ”Om man har tex 
sin 𝑣 = 5 och vill ha v så använder man sig av sin_*(5) = 𝑣”, vilket är ett felaktigt 
påstående i det avseendet att sin 𝑣  aldrig kan vara lika med 5.  

I de fall värdemängder beskrevs valde majoriteten att definiera den utifrån 
enhetscirkeln. En av få elever som beskrev sinus och cosinus värdemängd utifrån 
triangeltrigonometri säger: ”I en miniräknare kan man få en vinkel genom att slå in 
värde på cosinus eller sinus som ligger mellan 0 och 1.” Det är inte helt självklart vad 
eleven menar med användningen av miniräknaren, men det är tydligt vilken 
trigonometri som eleven är mest bekväm med.  

Det fanns en elev, elev 02, som enbart använde sig av ord för att beskriva de 
trigonometriska begreppen: 
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Sinus är det x-värde som en punkt på linjen av en enhetscirkel har. X-
värdet kan aldrig vara lägre än noll eller större än ett. Värdet beror på hur 
många grader ifrån den högsta x-linjen punkten är.  

Cosinus är som sinus fast y-värdet, cosinus är −1 ≤ 𝑥 ≤ 1. Cosinus är 
också beroende av hur många grader ifrån höger linje. 

Tangens är ett mysterium för mig. Man får ut tangens genom att 
dividera sinusvärdet med cosinusvärdet. Tangens är ej definierat vid 𝑐𝑜𝑠 =
0. Tangens ger −1 ≤ 𝑥 ≤ 1.    - elev 02 

 
Dock har eleven blandat ihop värdemängderna för de trigonometriska funktionerna 

och beskriver sambandet mellan enhetscirkeln och funktionerna tvärtom. Ett 
resonemang som däremot beskriver enhetscirkeln med en matematisk terminologi lyder:  

 
”Sinus för en vinkel beskriver y-koordinaten i en enhetscirkel. En 
enhetscirkel är en cirkel vars mittpunkt befinner sig i origo och radien är 
1.”  

 
Detta är mer likt den formella matematiska definitionen. Samma elev fortsätter om 

tangens: 
 

Tangens är ej definierad i vissa punkter, detta på grund av att DEF	(a)
HID	(a)

 ej 

blir definierad då cos 𝑣 = 0. I en funktion med sin, cos eller tan, till 
exempel 𝑦 = asin	(𝑣 + 𝑏) så beskriver a amplituden och b 
förskjutningen av grafen. Med en förskjutning kan man beskriva sinus-
kurvan med cosinus, t.ex 𝑦 = cos	(𝑣 − 90°).   
     - elev 04 
 

Även denna beskrivning, tillsammans med en korrekt ritad graf av tangens, 
innehåller en matematisk terminologi som är mer formell. 
 
5.2 Frågeformulär 2 
En sammanställning av resultatet på frågeformulär 2 finns i tabell 2 i bilaga 4. Varje 
uppgift som innehåller ett korrekt svar ger maximalt ett poäng. Till varje uppgift har 
också sammanställts vilken metod som eleven valt att använda för att lösa uppgiften. I 
denna studie spelar egentligen inte totalpoängen någon roll, eftersom syftet är att 
undersöka elevers begreppsförståelse, men det kan ändå ge en indikation på hur eleven 
tacklar begreppen. 

De flesta uppgifter löstes antingen med hjälp av enhetscirkeln eller med resonemang 
som innehåller symboler, t.ex. formler eller beräkningar, ytterst sällan med 
triangeltrigonometri. Många elever uttrycker avsaknaden av miniräknare och formelblad 
och håller det som en orsak till att de inte kan lösa uppgifterna. De verkar vara vana vid 
att ha hjälpmedel till hands och det kan vara därför många valde att använda gradskivan, 
eftersom det var det enda tillåtna hjälpmedlet. 
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5.2.1 Uppgifter med elevexempel i frågeformulär 2 

För att få en helhetsbild kring hur eleverna löste uppgifterna i frågeformulär 2 och för 
att kunna koppla tillbaka till varje uppgifts unika syfte i testet presenteras exempel på 
elevers lösningar uppgift för uppgift med tillhörande kommentarer. 
 

• Uppgift 1:  
Storleksordna sin (110°), sin (250°) och sin (335°) från 
det minsta till det största. 

Alla utom tre elever löste denna uppgift korrekt och de flesta använde 
cirkeltrigonometri för att resonera. Ingen av lösningarna är mer korrekta än 
någon annan, däremot kan presentationen av dem visa på mer eller mindre 
förståelse. 

Elev 05 använde enhetscirkeln för att lösa uppgiften. Vinklarna är korrekt 
utritade och eleven läste av värdet på y-axeln, eftersom eleven vet att sinus 
för en vinkel motsvarar y-koordinaten i enhetscirkeln.  

 

 Elev 05 
 

På samma sätt har elev 01 löst uppgiften, men till skillnad från elev 05 är 
lösningen mer utförlig och eleven använder sig av både ord, symboler och 
bilder för att presentera sin lösning. 

 

Elev 01 
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En annan elev, elev 12, valde att lösa uppgiften genom att rita upp 
sinuskurvans graf och läsa av vilka y-värden som respektive vinkel 
motsvarade. 

 Elev 12 
 

• Uppgift 2:  
Var skulle tan (180°) hamna i storleksordningen i uppgift 
1? Motivera. 

De allra flesta valde att lösa denna uppgift med symboler, men några 
elever kopplade även till enhetscirkeln. 

Både elev 01 och 03 känner till att tan 𝑣 = DEF	(a)
HID	(a)

. Elev 01 verkar sedan 

använda sig av enhetscirkeln för att ta reda på vad sin 180°  och cos 180°  
är och kommer därefter fram till rätt svar. Elev 03 verkar däremot kunna 
dessa värden utantill. 

 

 Elev 01 
 

 Elev 03 
 

• Uppgift 3: 
För vilka vinklar i intervallet 0°	 < 𝑣	 < 90° gäller att  
sin 3𝑣	 < *

9
?  

Det var ytterst få elever som klarade att lösa denna uppgift och enbart två 
som lyckades få med båda intervallen. Av de som lyckades lösa uppgiften 
använde alla sig av metoden att mäta med gradskiva i enhetscirkeln. 
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Elev 03 är mycket kortfattad och beräknar ett av de två korrekta intervallen 
genom att uppskatta hur stor vinkeln 3𝑣 är då sin 3𝑣 = *

9
  för att därefter 

dividera med 3 och få fram ett värde på 𝑣. 

 Elev 03 
 

Elev 01 presenterar sin lösning med mestadels symboler och en bild som 
förtydligar resonemanget att det måste finnas två intervall för vinkeln 𝑣. 
Denna elev inser att det finns två fall i det givna intervallet och ger en 
fullständig lösning på problemet. 

 

Elev 01 
 

Elev 04 resonerar rätt från början och säger att det finns två fall för 
sin 3𝑣 = 1/2, men gör sedan ett medvetet val att förkasta det ena fallet med 
motiveringen att det ligger utanför intervallet 0°	 < 𝑣	 < 90°. Misstaget som 
eleven gör är att tro att 𝑣 = 150° när i själva verket 3𝑣 = 150°. 
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 Elev 04 
 

Ett resonemang som inte är rätt på denna uppgift var svaret ”nära de°
f

 för att 

3 [i villkoret sin 3𝑣 < 1/2] säger att radien på enhetscirkeln är 3.” Eleven i 
fråga verkar inte ha förstått att enhetscirkeln har en konstant radie på 1. 

 
• Uppgift 4: 

Bestäm 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝑣) om 𝑠𝑖𝑛 𝑣 = +
=
. Använd valfri metod, 

men redovisa dina resonemang. 
Detta borde egentligen vara en relativt enkel uppgift vid jämförelse med 

vad kursplanen säger (Skolverket, 2011), men det var återigen få elever, fyra 
stycken, som lyckades lösa den fullständigt. Samtliga av dessa använde sig av 
gradskiva. Flera elever har en påbörjad lösning, men som de inte kan komma 
vidare på för att de har problem att lösa uppgiften utan miniräknare. Ingen 
valde att lösa uppgiften med triangeltrigonometri, vilket kanske hade varit en 
enklare väg i det här fallet. 

Elev 01 löser uppgiften grafiskt i enhetscirkeln och inser att cos 90° =
sin 𝑣. Förmodligen kunde eleven sambandet utantill, men stöttar upp det med 
att visa förståelse för varför sambandet gäller. 

 

 Elev 01 
 

Elev 02 gav ett korrekt svar på problmet och säger att hen ”föreställde sig 
bara att y-axeln var x-axeln och det verkade funka”. Eftersom det är 90° 
mellan x-axel och y-axel i enhetscirkeln och sinus och cosinus är 
representerade på vardera axel fungerar detta resonemang.  
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Elev 12 är ännu ett exempel på en elev som känner sig maktlös utan 
miniräknare och som inte kan se någon annan utväg att lösa uppgiften på. 

 

 Elev 12 
 

• Uppgift 5: 
Bestäm värdet för 𝑐𝑜𝑠 5𝜋 . Visa hur du resonerar. 

Ungefär hälften av eleverna löste denna uppgift fullständigt. Med Ma 4-
mått mätt är detta en enkel proceduruppgift som de flesta borde klara av. 

Elev 09 löste uppgiften genom att rita hur många varv 5π är i enhetscirkeln 
och därefter se var punkten hamnade. Att svaret, 1, är inkorrekt beror 
förmodligen på ett slarvfel, eftersom eleven markerat korrekt på -1 i 
enhetscirkeln. 

 

 Elev 09 
 
En lösning med enbart symboler gavs av elev 10, som resonerade på 

samma sätt som elev 09 ovan, men med en annan presentation. 
 

 Elev 10 
 

Elev 15 ger ett korrekt resonemang både när det gäller att cos 2𝜋 = 1, 
eftersom 2π är lika mycket som ett helt varv och att cos 𝜋 = −1. Det är 
förståelsen för radianer och addition av trigonometriska funktioner som 
därefter gör att eleven resonerar fel vid valet att addera dessa samband. 
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 Elev 15 
 
En elev som inte förstod att denna uppgift handlade om radianer var elev 

12 som tolkade det som att π i detta fall innebar talet pi. 
 

Elev 12 
 
En annan elev visar en osäkerhet för begreppet radianer genom att 

uttrycka: ”Då det handlar om radianer i det här fallet, antar jag, så kan man 
först få ut hur stor vinkel 5π är. Då 2𝜋 = 360° så är 5𝜋 = 900°...” Eleven 
vill göra om radianer till grader för att förstå hur stor vinkeln är. Det är heller 
inte självklart för eleven att detta handlar om radianer, utan det finns en 
möjlighet att det handlar om talet pi, precis som elev 15 resonerar. 

 
• Uppgift 6: 

Lös om möjligt ekvationen 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 2 för alla reella tal. 
Om det inte är möjligt, förklara varför. 

Denna uppgift gav betydligt fler elever rätt svar på. Ett flertal motiverade att 
ekvationen inte går att lösa på grund av att enhetscirkelns radie är 1. En elev 
skrev: ”sinus för något värde kan aldrig bli mer än 1 eller mindre än -1. Detta 
eftersom enhetscirkeln endast har en radie på 1.” Elev 03 använde sig av en 
formell definition av värdemängd som motivering, medan elev 15 valde att 
resonera med hjälp av amplituden i grafen för 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥. 
 

 Elev 03 



Madeleine Carlzon  
 

26 

 

Elev 15 
 

En motivering som inte är matematiskt korrekt gavs av elev 16, som 
verkar ha varit med om denna typ av uppgift tidigare, försökt slå in på 
miniräknaren, men fått error som svar. Detta är återigen ett exempel på att 
miniräknaren spelar en central roll i elevernas matematiska förståelse.  

 

 Elev 16 
 

• Uppgift 7: 
Bestäm värdet av 𝑠𝑖𝑛 2𝑣 då 𝑠𝑖𝑛 𝑣 = 0,5. 

De få elever som löste uppgiften använde sig av enhetscirkeln. Majoriteten 
försökte lösa uppgiften genom formler, men lyckades inte. Flera gjorde 
samma fel som elev 16 nedan. Även här var det några som uttryckte att de 
gärna hade haft ett formelblad och att de enbart då hade kunnat lösa 
uppgiften.  

Ett exempel på en korrekt lösning är elev 14 som avläser vinkeln v i 
enhetscirkeln och därefter avläser y-koordinaten för dubbla vinkeln. 

 

Elev 14 
 

Elev 16 ger däremot en felaktig lösning genom att plocka ut tvåan framför 
ekvationen så att svaret blir det dubbla. Av någon anledning tänker eleven 
också att 𝑠𝑖𝑛 𝑣 = 0,5 då 𝑣 = 45°, vilket inte är korrekt. 
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 Elev 16 
 

• Uppgift 8:  
Vad är 𝑠𝑖𝑛9 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠9 𝑥 lika med? Förklara varför! 

Det var många av eleverna som redan i sin begreppsbild hade skrivit upp den 
trigonometriska ettan, och de flesta visste hur detta samband ser ut även i 
denna uppgift. Det var dock inte så många som kunde bevisa sambandet. Elev 
12 motiverar till exempel sambandet med att ”det står så i formelboken om 
jag minns rätt”.  

Det fanns tre olika typer av bevis och de presenteras nedan. Elev 03 
använde sig av cirkelns ekvation och vetskapen om att 𝑠𝑖𝑛𝑥 motsvarar y-
koordinaten och 𝑐𝑜𝑠𝑥 motsvarar x-koordinaten tillsammans med att radien 
alltid är 1. 

Elev 03

 Elev 03 
 

Ett annat sätt att bevisa den trigonometriska ettan är genom pythagoras 
sats som elev 04. Eleven inser att det bildas en rätvinklig triangel i 
enhetscirkeln med hypotenusan 1 och kateterna 𝑠𝑖𝑛𝑥 och 𝑐𝑜𝑠𝑥. 
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 Elev 04 
 

En annan lösning gavs av elev 14 som motiverade sambandet genom att 
använda värdemängderna för de trigonometriska funktionerna och dra 
slutsatsen att termerna kompletterar varandra. Dock är detta resonemang inte 
generellt, vilket inte gör denna lösning till ett bevis, men är en godkänd 
motivering. 

 

 Elev 14 
 

• Uppgift 9: 
Grafen till 𝑦 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑥 är given. Bestäm parametern 𝑎. 
Förklara hur du kom fram till det. Rita grafen till 𝑦 =
𝑎 𝑠𝑖𝑛 2𝑥 i samma figur. 

Alla utom en elev klarade av att antingen bestämma amplituden och/eller 
att rita ut kurvan för den nya funktionen. De flesta elever visade inte hur de 
resonerade på denna uppgift, därav är det inte väsentligt att ta med några 
exempel. 
 

5.3 Elevlösningar för djupanalys 

I detta delkapitel presenteras tre elevers fullständiga svar på båda frågeformulären. 
Eleverna har valts ut med syftet att analyseras djupare i nästa kapitel med avseende på 
Sfards (1991) tre utvecklingsfaser. Dessa elever är konkreta exempel på hur 
utvecklingsfaserna kan ge sig uttryck hos enskilda elever. 
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5.3.1 Elev 01:s lösningar 

Elev 01 använder sig av både ord, symboler och bilder för att beskriva de 
trigonometriska begreppen på frågeformulär 1. Detta är en av ytterst få elever som inte 
enbart ger egna förklaringar utan också något som liknar och stämmer överens med 
formella matematiska definitioner. Den matematiska terminologin är korrekt och 
används ofta. Svaren på frågeformulär 1 visas nedan.  

   
 

Även på frågeformulär 2 gavs utförliga svar med matematiskt korrekt språk. Eleven 
använder nästan uteslutande cirkeltrigonometri som metod för att lösa uppgifter. Elev 
01 är också en av de två enda som lyckas ge en fullständig lösning på uppgift 3, vilket 
skulle ge ett A-poäng i begreppsförmåga på det nationella provet. Elev 01:s lösningar på 
frågeformulär 2 presenteras nedan.  

 



Madeleine Carlzon  
 

30 

    
 

  
 
 
5.3.2 Elev 08:s lösningar 

Elev 08 presenterar de trigonometriska begreppen sinus, cosinus, tangens 
och enhetscirkel med hjälp av ord, bilder och symboler. Begreppen 
benämns både i de sammanhang som de inbegrips i enhetscirkeln, men 
väljer främst triangeltrigonometri i sina beskrivningar. Flera procedurer 
beskrivs och eleven formulerar några satser såsom areasatsen och 
sinussatsen och hur dessa används. Svaret på frågeformulär 1 visas nedan: 
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På frågeformulär 2 försöker eleven lösa samtliga uppgifter och får en 
totalpoäng på 4/9 poäng. Eleven uttrycker ofta att det inte finns tillräckligt 
med verktyg för att lösa uppgifterna och skriver: ”känner att jag behövt 
räknare på denna” och ”det finns en formel för dubbla vinkeln, den skulle 
jag nog ta hjälp av” och så vidare. På flera ställen försöker eleven uttrycka 
sig med ett formellt matematiskt språk. Radianer verkar vara ett 
främmande begrepp, eftersom eleven tror att 5π behöver ”approximeras” 
för att sedan undersökas i enhetscirkeln. 

Frågeformulär 2 visas nedan: 
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5.3.3 Elev 12:s lösningar 

Denna elev använder sig enbart av ord för att kungöra sina kunskaper i trigonometri. 
Det finns alltså inga bilder, inga grafer och inga symboler.  Både rätvinkliga trianglar 
och enhetscirkeln finns dock med i resonemanget. Elevens svar på frågeformulär 1 löd: 
 

Sinus - Sinus värdet är lika med y-värdet i enhetscirkeln. Man använder 
sinus för att räkna ut vinklarnas värde i en triangel, alternativt sidornas längd. 

Cosinus - Cosinus värdet är lika med x-värdet i enhetscirkeln. Man 
använder sinus för att räkna ut vinklarnas värde i en triangel, alternativt 
sidornas längd. 

Tangens - Tangens värdet räknas ut genom att man delar sinus på cosinus. 
Kan vara tvärtom minns ej. 

Sinus - Sinus används i sinusformeln som använder sig av sambandet 
mellan alla vinklar i en cirkel 

i
DEF	(i)

= j
DEF	(j)

= k
DEF	(k)

  

 
Elev 12 fick 2,5 poäng på frågeformulär 2 och försökte lösa de flesta 

uppgifter, oftast med hjälp av sinuskurvan, vilket är ett ovanligare 
angreppssätt. Elev 12 säger även vid ett flertal tillfällen att uppgifterna inte 
går att lösa utan miniräknare och formelsamling. 

Svaren på frågeformulär 2 löd: 
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6 Analys av resultat 
I detta kapitel görs en analys av resultatet som redovisades i föregående kapitel. Det 
innebär att resultaten på de båda frågeformulären jämförs och tolkas med de teorier som 
tidigare presenterats. En presentation av de samband som hittades görs, samt en 
tolkning av de elevlösningar som gavs som exempel. Andra delkapitlet består av en 
djupanalys av tre elever där diskussionen kring var i utvecklingen av den 
trigonometriska begreppsförståelsen varje elev befinner sig är central. 
 
6.1 Elevers resonemang kring de trigonometriska begreppen – 
samband mellan frågeformulären 
Det framgår i resultatet att majoriteten av eleverna presenterar både triangeltrigonometri 
och cirkeltrigonometri i frågeformulär 1, vilket enligt Tall och Vinners (1981) definition 
av begreppsbild, betyder att elevernas begreppsbild omfattar båda dessa områden inom 
trigonometri. Det finns också ett samband mellan de elever som presenterar ett kortfattat 
eller delvis felaktigt svar på frågeformulär 1 och de elever som presterar sämre rent 
resultatmässigt på frågeformulär 2. Det beror förmodligen på att uppgifterna är valda för 
att fokusera på begreppsförståelse. Om begreppsbilden består av erfarenhetsbaserade 
definitioner som är olika de formella definitionerna borde eleverna ha svårare att lösa 
uppgifterna. Elev 02 visar exempelvis på en ofullständig begreppsbild när x-axeln och 
y-axeln förväxlas vid närvaro av cosinus och sinus. Detta är grundläggande kunskaper 
för att kunna lösa uppgifter och det är förmodligen en anledning till att eleven enbart får 
2,5 poäng på frågeformulär 2.  

De elever som använder både symboler, bilder och ord klarar att lösa fler uppgifter. 
Ett exempel på en elev som använder ett formellt matematiskt språk är elev 04. Genom 
att presentera ett mer omfattande innehåll med olika representationsformer visar 
exempelvis elev 04 på en djupare förståelse som är strukturell i det avseende att eleven 
beskriver begreppens egenskaper och samband mellan varandra. Detta påvisar en 
kondenseringsprocess (Schneider och Stern, 2010; Sfard, 1981). Elev 01 visar på en 
begreppsbild som är mest lik de formella definitionerna av de trigonometriska 
begreppen och samlar ihop 8,5 poäng av totalt 9 poäng på frågeformulär 2.  

Ett annat samband som kan dras är att de metoder som används för att lösa uppgifter 
i frågeformulär 2 alltid på något sätt finns beskrivna i frågeformulär 1. Elev 15 försöker 
till exempel använda sig av samma metod på nästan varje uppgift, nämligen att rita upp 
sinuskurvan. Eleven presenterar även sinuskurvan som en central företeelse i sin 
begreppsbild.  

Det var ett flertal elever som valde att ta upp exempel i frågeformulär 1. Dessa 
exempel ger en bild av vad elevernas begreppsförståelse baseras på och ger även en 
möjlighet att se vilka erfarenheter eleverna har kring begreppen och vilka de anser är 
viktigast. Till exempel beskriver elev 06 ett fall som antyder att enhetscirkeln kan ha 
radien 5. Detta definitionsmässiga fel i en del av begreppsbilden gör att eleven inte 
heller klarar att lösa mer än två uppgifter helt och två uppgifter halvt. Det finns alltså ett 
tydligt samband att begreppsbilden påverkar hur lätt eller svårt eleven har att applicera 
begreppen på uppgifter. 
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En särskild iakttagelse är att ingen av eleverna väljer att presentera det 
trigonometriska innehållet med radianer i frågeformulär 1, vilket innebär att vinklar i 
grader upplevs som mest bekvämt för eleverna att använda. Eftersom radianer först 
införs i Ma 4 är det inte ett överraskande resultat att eleverna i första hand väljer att 
använda grader, men att ingen av eleverna självmant åtminstone nämner radianer i 
samband med de trigonometriska begreppen tyder på att deras ackommodation av 
exempelvis enhetscirkeln inte är fullständig. Detta bekräftas av att det bara var drygt 
hälften av eleverna som klarade att lösa uppgift 5, vars syfte var att kontrollera elevers 
begreppsförståelse av trigonometriska begrepp i samband med radianer, i frågeformulär 
2. De elever som inte löste denna uppgift hade problem med att förstå begreppet 
radianer, några uppfattade det som talet pi, medan andra var tvungna att omvandla 
radianerna till grader.  

En annan iakttagelse är att flera av eleverna känner till den trigonometriska ettan, 
men inte vet varför sambandet ser ut som det gör. De elever som skriver upp sambandet 
i frågeformulär 1 klarar inte av att bevisa det i uppgift 8. De har alltså lärt sig sambandet 
utantill, men visar att de inte har någon djupare förståelse utan befinner sig på Sfards 
första nivå: interioriseringsfasen. Det finns dock några elever som klarar av att bevisa 
den trigonometriska ettan och som därmed påvisar att de kan dra paralleller mellan 
begrepp och byta representationsform. De har därmed övergått till åtminstone en 
kondenseringsfas. 

Ett flertal elever säger att de skulle klara att lösa uppgifterna om de hade haft ett 
formelblad till hands eller motiverar sin lösning med att ”miniräknaren visar error”. 
Detta tyder på en operationell och en ytlig förståelse och att eleverna egentligen inte 
förstår det de gör, men har lärt sig en viss procedur utantill. De har därför svårt att se en 
annan väg än den de är vana vid och hjälpmedel behövs ofta (Schneider och Stern, 
2010; Sfard, 1981). Dessa elever befinner sig därför i interioriseringsfasen. 

För att elever ska nå en kondenseringsfas bör de kunna byta representationsformer 
och kunna beskriva ett begrepps egenskaper. Uppgift 6 i frågeformulär 2 visar om 
eleverna kan beskriva varför sinus-funktionen enbart kan ge ett värde mellan 1 och -1 
med avseende på enhetscirkeln eller ett värde mellan 0 och 1 med avseende på trianglar, 
vilket är en egenskap hos begreppet. De exempel som presenterades i resultatkapitlet 
under uppgift 6 talar för att vissa elever var kreativa, men att det egentligen inte var 
någon som förklarade varför värdemängden är just −1 ≤ y ≤ 1, eller varför 
enhetscirkelns radie är 1 eller varför sinuskurvans amplitud är 1 när y = sin 𝑥. Eleverna 
med godkända motiveringar har nått kondenseringsfasen, eftersom de kan beskriva 
begreppets egenskaper tillsammans med andra begrepp. Om någon hade motiverat 
sambandet genom att till exempel berätta att kvoten av en katet och hypotenusan i en 
rätvinklig triangel aldrig kan bli större än 1, eftersom kateten alltid är mindre än 
hypotenusan, så skulle det dock ha indikerat på en större förståelse och den eleven 
skulle också ha kommit längre i kondenseringsfasen, kanske till och med in i en 
reifieringsfas (Sfard, 1981). 

Elev 16:s lösning på uppgift 7 ges som exempel på en elev som inte har lyckats ta 
med sig de nya kunskaper i Ma 4 som en faktor i sin trigonometriska begreppsbild. 
Istället är det vanlig division och ekvationslösning som tar över i denna elevs lösning. 
Eleven befinner sig därmed fortfarande i en interioriseringsprocess inom trigonometri.  
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Många elever har olika lösningsmetoder och det finns ingenting som säger att den 
ena är mer eftersträvansvärd än den andra så länge lösningarna är generella. Det finns 
till exempel tre lösningar till uppgift 1 som alla är lika korrekta att använda. Detsamma 
gäller för lösningarna som presenterades i resultatkapitlet till uppgift 2. 

Det finns skillnader i vilka uppgifter eleverna klarar att lösa, något som tyder på att 
begreppsförståelsen kan ha utvecklats olika långt för olika begrepp. En elev som har 
utvecklats långt i sin begreppsförståelse för begreppet sinus, behöver nödvändigtvis inte 
ha lika stor förståelse för begreppet radianer, vilket vi såg exempel på i resultatet.  
 

6.2 Analys av elevsvar 
De elever, vars fullständiga lösningar till båda frågeformulären presenteras i kapitel 5, 
analyseras i detta delkapitel med avseende på Sfards (1991) teori om utveckling av 
begreppsförståelse. De resonemang som leder fram till vilka faser eleverna befinner sig 
i har sin grund i hur Sfard (1991) beskriver processerna.  

6.2.1 Analys av elev 01:s lösningar 

Att eleven kan byta mellan representationsformer såsom symboler, bilder och ord visar 
på att eleven har kommit in i en kondenseringsfas. Att också de beskrivningar som ges 
oftast är skrivna med en matematisk terminologi och liknar de formella matematiska 
definitionerna styrker detta påstående. Beskrivningar såsom: ”En godtycklig punkt, P, 
på enhetscirkelns rand har koordinaterna (cos 𝑣 , sin 𝑣) då cos 𝑣 = G

*
= 𝑥, eftersom 

nämnaren utgörs av cirkelns radie som är 1, och sin 𝑣 = Z
*
= 𝑦” och ”dessutom har 

sinus och cosinus en periodicitet på 360° dvs om man utgår från vinkeln v och sedan 
adderar 360° (v+360°) kommer samma cos och sin-värde fås som när man tog sin 𝑣 och 
cos 𝑣”, är exempel på utförliga resonemang som visar på en strukturell förståelse. 

Vad gäller huruvida eleven befinner sig i reifieringsfasen är svårt att avgöra, dels 
eftersom begreppsförståelsen kan ha utvecklats olika långt för olika trigonometriska 
begrepp. Sfard (1991) menar att övergången mellan kondenseringsfasen och 
reifieringsfasen sker plötsligt och är svår att upptäcka. Denna elev har dock höga 
förutsättningar att nå reifieringsfasen och har i vissa fall troligen redan gjort det. Sfard 
(1991) diskuterar begreppet ”djupare förståelse”, vilket eventuellt kan översättas till det 
som Skolverket (2011) kallar ”A-kvalitet”. Skolverkets betygskriterier redogör bland 
annat för att eleven för betyget A kan ”definiera och utförligt beskriva innebörden av 
centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden 
mellan begreppen”. Dessutom ska eleven kunna ”växla med säkerhet mellan olika 
representationer”. Elev 01 har uppvisat dessa kriterier och att eleven behärskar både 
begrepps- och procedurförmåga. 

Exempelvis var elev 01 en av få elever som klarade av att lösa uppgift 3 fullständigt. 
Uppgiften är klassad på A-nivå inom begreppsförmåga av Skolverket på ett gammalt 
nationellt prov (Skolverket, 2018). För att klara uppgiften måste eleven förstå både 
enhetscirkeln, sinus-funktionen, kunna utläsa intervall samt kunna reflektera över sina 
svar. Eleven drar samband mellan olika begrepp och kan använda begreppens 
egenskaper utan processer för att tolka vilket intervall som gäller. Alla dessa kunskaper 
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som eleven använder beskriver reifieringsfasen. Att eleven även tog upp att ”sinus kan 
ge två fall i första och andra kvadranten i enhetscirkeln [...], detta beror på att två 
vinklar kan ge samma y-värde” i frågeformulär 1, styrker påståendet att det finns ett 
samband mellan frågeformulär 1 och 2.  

När det handlar om det trigonometriska begreppet radianer klarar eleven att lösa 
uppgift 5 genom att översätta vinkeln till grader. Det faktum att eleven inte nämner 
radianer i frågeformulär 1, tyder på att eleven inte har nått reifieringsfasen vad gäller 
begreppet. Om elevern hade befunnit sig i denna fas borde radianer ha kunnat användas 
utan ett översättningsled, eftersom översättningen visar att eleven inte är bekväm att 
använda begreppet utan processer. 

Vid närmare analys av elevens svar på uppgift 6, kan konstateras att resonemangen 
är något ofullständiga. Eleven skriver att ekvationen inte går att lösa ”då −1 < 𝑠𝑖𝑛𝑥 <
1 för annars hamnar vi utanför enhetscirkelns rand och då blir ekvationen olösbar”. För 
det första har eleven använt sig av en strikt olikhet för att beskriva sinus-funktionens 
värdemängd, vilket är en ofullständig värdemängd för enhetscirkeln och en för stor 
värdemängd för trianglar. Detta kan dock lika gärna indikera en osäkerhet i att använda 
olikhetstecken som en osäkerhet kring sinus-funktionens värdemängd. För det andra 
motiverar eleven sitt svar med ett godtagbart, om än inte fullt korrekt, resonemang som 
kopplas samman med enhetscirkeln. I denna uppgift visar eleven tecken på 
kondensering, eftersom samband dras mellan begrepp, men inte reifiering, eftersom det 
inte framgår varför enhetscirkelns radie är 1.  

Sammanfattningsvis kan sägas att elev 01 visar på en strukturell förståelse och att 
eleven förmodligen befinner sig i början till en reifieringsfas i sin allmänna utveckling i 
trigonometrisk begreppsförståelse. 
 
6.2.2 Analys av elev 08:s lösningar 

Elev 08 kan byta mellan representationsformer såsom ord, bilder och symboler, när det 
kommer till sammanhang som eleven är van vid. I frågeformulär 1 får eleven själv välja 
vad som ska presenteras, men har betydligt svårare att använda begreppen i 
frågeformulär 2 där sammanhangen inte är lika bekanta. Eleven klarar exempelvis att 
lösa både uppgift 1 och 2 på frågeformlär 2 med hjälp av enhetscirkeln, vilket uppvisar 
en procedurell och strukturell förståelse. När det kommer till de uppgifter som är mindre 
bekanta blir det svårare för eleven att veta hur problemet ska hanteras. Detta tyder på att 
eleven befinner sig i interioriseringsfasen.  

Eleven är däremot medveten om att sin 𝑥 ≠ 2, samt ger en godkänd motivering till 
varför, vilket indikerar att eleven kan beskriva begreppets egenskaper. Detta är ett 
kriterium för kondenseringsfasen. Detsamma gäller när eleven i uppgift 8 bevisar den 
trigonometriska ettan med ett exempel. Om eleven hade befunnit sig i ett 
interioriseringsstadie hade eleven inte kunnat motivera sina lösningar med hjälp av olika 
representationer. Därför verkar eleven väga på gränsen mellan interiorisering och 
kondensering och det lutar förmodligen åt olika håll beroende på vilket begrepp fokus 
ligger på. Det finns till exempel liten förståelse för begreppet radianer, medan sinus 
värdemängd verkar vara självklar. 
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Vad gäller procedurförmåga och begreppsförmåga har eleven utvecklats inom båda, 
men kan också utvecklas mer, eftersom tydliga paralleller inte kan dras mellan 
begreppen när eleven löser uppgifter samt att eleven inte är bekväm i att lösa obekanta 
uppgifter. Detsamma gäller den strukturella och operationella förståelsen. Denna elev 
lutar mer åt den operationella av samma anledning som ovan. 
 
6.2.3 Analys av elev 12:s lösningar 

Denna elev är ett typexempel på en elev som befinner sig i interioriseringsfasen. Eleven 
är inte bekväm med att byta representationsformer, utan använder sig gärna av ord och 
ibland symboler. De enda bilder som förekommer är de trigonometriska funktionernas 
grafer, alltså varken enhetscirkeln eller trianglar. Påståenden som ”vet ej hur jag ska 
lösa denna, har alltid löst såna här med grafritaren” och ”för det står så i formelboken 
om jag minns rätt” tyder på att eleven är i starkt behov av hjälpmedel och förlitar sig på 
dessa. Begreppen ses enbart på ett sätt och eleven kan inte sätta in dem i ett annat 
sammanhang än precis det eleven är van vid, något som också tillhör 
interioriseringsfasen. 

Det märks att elevens förståelse är operationell, alltså att eleven oftast kan utföra 
välkända procedurer, men inte applicera sina kunskaper på nya situationer. Precis som 
totalpoängen på frågeformulär 2 indikerar så är elevens begreppsförståelse begränsad. 
Samma tendenser kan anas i elevens begreppsbild, eftersom matematiken beskrivs utan 
grafer och bilder samt med ytterst få symboler. Den begreppsbild som uppvisas är inte 
felaktig, men något ofullständig, och det påverkar färdigheten att förstå problem.  

Att lösa uppgift 1 på frågeformulär 2 med hjälp av sinusfunktionens kurva är ett 
innovativt sätt och ofta inte en metod som visas av lärare i undervisningen. För elev 12 
innebär det att det är de trigonometriska funktionernas utseenden som är grunden för 
elevens begreppsbild. Detta resultat var oväntat med tanke på att alla andra elever i 
denna studie använde antingen enhetscirkeln eller trianglar för att presentera begreppen. 
Möjligtvis använder eleven denna metod, eftersom det var det senaste innehållet som 
presenterades i kursen.  
 
6.3 Sammanfattning av resultat och analys 
För att kort sammanfatta resultatet och analysen i den här studien besvarades samtliga 
frågeställningar med hjälp av teori från Sfard (1991) och Tall och Vinner (1981). Det 
visade sig att elever hellre använder cirkeltrigonometri än triangeltrigonometri för att 
lösa uppgifter, men att majoriteten av elevernas begreppsbilder består av både och. 
Elevernas presentation av de trigonometriska begreppen varierade stort. De elever som 
använde sig av olika representationsformer, däribland ord, symboler och bilder, för att 
svara på frågeformulär 1 och därmed uppvisade en strukturell förståelse, klarade att lösa 
fler uppgifter på frågeformulär 2. På samma sätt hade de elever som visade på en 
begränsad eller ofullständig begreppsbild och därmed en procedurell förståelse svårare 
för att lösa uppgifter.  

Ingen av eleverna presenterade det trigonometriska begreppet radianer på 
frågeformulär 1, vilket betyder att ackomodationen av detta begrepp inte är helt enkel. 
Det var dessutom oväntat få som lyckades lösa en standarduppgift som handlade om 
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radianer, vilket styrker ovanstående påstående. Ett flertal elever nämnde avsaknaden av 
formelblad och grafräknare som en anledning till att de inte kunde lösa uppgifterna i 
frågeformulär 2. 

Hur långt eleverna har utvecklats i sin begreppsförståelse beror dels på vilket 
begrepp det handlar om och dels vilken begreppsbild varje elev har tillägnat sig. Det 
fanns exempel på alla tre faserna bland elevlösningarna, men reifieringsfasen var 
betydligt mer ovanlig än de två andra, vilket även stämmer överens med tidigare 
forskning. 
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7 Diskussion 
Följande kapitel delas upp i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I 
resultatdiskussionen jämförs resultatet och analysen i denna studie med tidigare 
forskning, medan metoddiskussionen behandlar studiens validitet, metodval samt 
generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Majoriteten av resultaten i denna studie pekar mot samma trend som både Price och van 
Jaarsveld (2017) och Dina och Djurdjica (2018) fann i sin forskning. De flesta elever 
använder sig av enhetscirkeln och cirkeltrigonometri för att lösa uppgifter. Till skillnad 
från Dina och Djurdjicas (2018) forskning var det dock inte lika många elever i denna 
studie som använde sig av grafiska lösningsmetoder, men det kan bero på att de elever 
som presterade svagare inte är bekväma med att byta representationsformer. Även 
Koyunkaya (2016) har sett att elever hellre försöker använda enhetscirkeln som 
lösningsmetod vid trigonometriproblem, trots att triangeltrigonometri kanske till och 
med är lättare att applicera. Det är oklart vad detta beror på, men det kan ha att göra 
med att eleverna upplever enhetscirkeln som en universell lösningsmetod som visar på 
större förståelse, eftersom den introduceras mycket senare än vad triangeltrigonometrin 
gör. Det kan även bero på att enhetscirkeln är den senaste metoden som introduceras 
och att elever då har den färskast i minnet.  

Det kan anses vara ett oroväckande resultat att elever väljer bort triangeltrigonometri 
som lösningsmetod trots att det i vissa fall är en enklare väg att gå. Matematiklärare bör 
vara uppmärksamma på dessa tendenser och uppmuntra sina elever till att använda båda 
metoder, eftersom en strukturell förståelse inom trigonometri handlar om att förstå 
begreppen utifrån flera perspektiv (Dina och Djurdjica, 2018; Price och van Jaarsveld, 
2017). 

Mellan frågeformulär 1 och 2 kan vissa samband urskiljas, men inte så tydliga som 
Price och van Jaarsveld (2017) yrkar på. Trots att de flesta elever både presenterar 
triangel- och cirkeltrigonometri använder eleverna som medverkar i denna studie sig 
nästan uteslutande av cirkel-trigonometri. På det sättet går det inte att dra några 
slutsatser om vilka metoder elever helst använder kopplat till den begreppsbild de 
besitter. Dock går det att se ett mönster där de elever som ger ett mer utförligt svar som 
är mer matematiskt formellt och innehåller många representationsformer på 
frågeformulär 1 också klarar av att lösa fler uppgifter på frågeformulär 2. 

Det svåraste begreppet att förstå inom trigonometrin verkar vara radianer, eftersom 
ingen av eleverna självmant väljer att använda begreppet och ett fåtal klarar att lösa en 
procedurell uppgift med begreppet. Detta resultat stämmer överens med Dina och 
Djurdjica (2018), vilka menar att undervisningen i skolan bör lägga mer tid på att ge 
elever möjlighet att utöka sin begreppsförståelse inom cirkeltrigonometri där även 
radianer ingår.  

Det verkar som att eleverna är vana vid att använda hjälpmedel, såsom grafräknare 
och formelblad när de löser uppgifter. Det kan vara både en fördel och en nackdel när 
det kommer till att utveckla begreppsförståelse. För de elever som har lite svårare för 
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matematik kan dessa hjälpmedel bli ett hinder, eftersom eleverna inte reflekterar över 
vad begreppen betyder utan enbart använder dem i procedurer. Å andra sidan är digitala 
hjälpmedel ofta ett sätt att ge elever fler representationsformer av ett begrepp och ett sätt 
att lära känna begreppets egenskaper (Tall, 2008). Med det sagt, beror det alltså på hur 
de digitala hjälpmedlen används och inte så mycket om. 

Precis som Price och van Jaarsvelds (2017) resultat indikerar var det betydligt fler 
elever som befann sig i en interioriseringsfas och kondenseringsfas än i reifieringsfasen 
i denna studie. Att nå en djupare begreppslig förståelse kräver både tid och 
ansträngning, därför överensstämmer detta resultat även med Sfards (1991) presentation 
av faserna. 
 
7.2 Metoddiskussion 
Att använda två frågeformulär för att undersöka elevers begreppsförståelse i 
trigonometri har visat att både öppna frågor och procedur-inriktade uppgifter kan 
avslöja hur elever tänker och uppfattar begrepp. Detta går i linje med vad både Price och 
van Jaarsveld (2017) och Dina och Djurdjica (2018) säger i sina studier. Jämförelsen 
mellan dessa båda metoder kan ge en bra infallsvinkel till analys och en djupare inblick 
i elevers begreppsförståelse. Ofta innehåller ett prov enbart beräkningsuppgifter, men 
för att läraren ska kunna göra en formativ bedömning av elevens kunskaper kan det vara 
bra att också se vilken begreppsbild eleven har. 

Eftersom denna studie är småskalig och har analyserats kvalitativt ger resultaten 
endast en indikation på elevers begreppsförståelse i allmänhet. Resultaten är alltså inte 
generaliserbara i den meningen att den gäller för alla elever, men fördelningen av 
begreppsförståelsen i en klass kan se ut på detta sätt. Denna studie kan därför ses som 
en resurs för lärare att tillgå dels vid planering av trigonometriundervisning och dels för 
att bli mer medvetna om hur elever kan uppfatta och resonera kring trigonometriska 
begrepp. 

Det faktum att eleverna genomförde testen anonymt och inte som ett prov i skolan, 
kan ha bidragit till att eleverna inte studerade och repeterade sina kunskaper inför testen 
på samma sätt som de skulle ha gjort om läraren gett dem frågeformulären som ett prov. 
Detta kan både ses som en fördel och en nackdel. De kunskaper som visats i denna 
studie är de kunskaper eleven tar med sig hela tiden, medan det förmodligen hade blivit 
ett bättre resultat om eleverna studerat inför testen. 

En nackdel med hur frågeformulär 2 var utformat kan vara den bifogade 
enhetscirkeln. Eleverna kan ha fått uppfattningen av att den skulle användas i första 
hand istället för triangeltrigonometri för att lösa uppgifterna, eftersom det både finns en 
vana och vilja att använda hjälpmedel. Det skulle också kunna ha funnits fler uppgifter 
med tydliga lösningsalternativ. Eftersom tidigare forskning tyder på att elever är mer 
benägna att använda enhetscirkeln än rätvinkliga trianglar som metod för att lösa 
liknande uppgifter, påverkade dock detta troligen inte studiens trovärdighet nämnvärt. 

Föranalysen av uppgifterna i frågeformulär 2, som presenteras i kapitel 4, täcker de 
flesta av lösningarna som eleverna använder, vilket tyder på att uppgifterna är väl valda 
och att deras syften infrias (Sollervall och Stadler, 2015). Den infallsvinkel som 
saknades när föranalysen gjordes var att eleverna kunde lösa vissa uppgifter genom att 
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rita upp en sinuskurva och grafiskt hitta lösningen. Denna metod fanns inte med i 
föranalysen som ett HTS (hypotetiskt tillvägagångssätt). Detsamma gäller hur elev 14 
löste uppgift 8 med hjälp av sinus och cosinus inbegripet i enhetscirkeln. För övrigt var 
elevlösningarna de förväntade, ett resultat som även legitimerar användandet av HTS 
som metod för föranalys. 

 
7.3 Vidare forskning 
Då denna studie är småskalig och analyseras med en kvalitativ metod kan inga generella 
slutsatser dras. Därför hade det varit intressant att göra en liknande studie som är mer 
kvantitativ. En annan infallsvinkel som skulle ge mer bredd och djup till en sådan här 
typ av studie är att också göra en jämförelse mellan flickor och pojkar. Finns det någon 
skillnad i hur de löser uppgifter?  
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Bilagor 
Bilaga A  
 

Frågeformulär 1 – Trigonometrisk begreppsbild 
 

1. Skriv ned allt du vet om de trigonometriska begreppen sinus, cosinus 
och tangens. Använd dig gärna av beskrivningar, bilder, symboler 
etc. Om du kommer på frågor eller kommer ihåg uppgifter som du 
har gjort i matteboken, skriv ned dessa också. Om du inte vet hur du 
löser dem eller kan svaret på dina frågor, skriv ned dem ändå!  
 
(Kom ihåg, dina svar bedöms inte, så du kan skriva precis allting 
som kommer upp i huvudet, även om du är osäker på om det är rätt.) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonymiseringskod: ___________________________________________  
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Bilaga B  
 

Frågeformulär 2 - Trigonometriska begrepp 
 

Redovisa fullständiga lösningar på lösblad. Inga digitala hjälpmedel 

tillåtna, men du får använda penna, suddgummi, linjal, gradskiva och 

enhetscirkeln som finns på sista sidan om du vill. 

 

Prova att lösa alla uppgifter, de står inte i ökande svårighetsgrad! J 

Lycka till! 
 

1. Storleksordna sin (110°), sin (250°) och sin (335°) från det minsta 

till det största. 

 

2. Var skulle tan (180°) hamna i storleksordningen i uppgift 1? 

Motivera. 

 

3. För vilka vinklar i intervallet 0°	 < 𝑣	 < 90° gäller att sin 3𝑣	 < *
9
 ?  

 

4. Bestäm 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝑣) om sin 𝑣 = +
=
. Använd valfri metod, men 

redovisa dina resonemang.  

 

5. Bestäm värdet för cos 5𝜋 . Visa hur du resonerar.	

 

6. Lös om möjligt ekvationen sin 𝑥 = 2 för alla reella tal. Om det inte 

är möjligt, förklara varför.	

 

7. Bestäm värdet av sin 2𝑣 då sin 𝑣 = 0,5. 

 

8. Vad är sin9 𝑥 + cos9 𝑥 lika med? Förklara varför!	
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9. Grafen till 𝑦 = 𝑎 sin 𝑥 är given nedan. Bestäm parametern 𝑎. 

Förklara hur du kom fram till det. Rita grafen till 𝑦 = 𝑎 sin 2𝑥 i 

samma figur.	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymiseringskod: _________________________________________ 
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Anonymiseringskod: __________________________________________ 
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Bilaga C  
 
Frågeformulär 1 - tabell 
 
Elev Ord Symboler Bilder Cirkel  Triangel 

Kod Egen Def Ej ok ok Ej ok ok Ej ok    
01  x  x  x  x x 

02   x     x - 

03    x  x  x x 

04 x   x  x  x - 
05 x   x  x  x x 

06 x  x   x  x - 

07  x  x  x  x x 

08 x   x  x  x x 
09 x     x x x x 

10    x  x  x x 

11 x   x    - x 

12 x       x x 
13    x  x  x x 

14 x   x  x x x x 

15 x   x  x  x x 

16    x  x  x x 
17 x   x  x  - x 

 
Tabell 1. En sammanställning av samtliga elevers svar på frågeformulär 1. Deras svar 
har delats in i tre kategorier – ord, symboler och bilder, beroende på hur eleverna har 
presenterat de trigonometriska begreppen. I kategorin bilder är grafer också inkluderade. 
Symboler och bilder är indelade i ”ok” och ”ej ok”, beroende på om de bilder eller 
symboler som finns är korrekta eller ej. De ord som eleverna har använt för att beskriva 
begrepp kan antingen vara definitioner (def), egna förklaringar (egen) eller inkorrekta 
(ej ok). Dessutom visar underkategorierna ”cirkel” och ”triangel” huruvida eleverna har 
presenterat cirkel- och/eller triangeltrigonometri. 
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Bilaga D  
 
Frågeformulär 2 - tabell 
 

Elev Uppgift  
1 

Uppgift 
2 

Uppgift  
3 

Uppgift  
4 

Uppgift  
5 

Uppgift 
6 

Uppgift  
7 

Uppgift  
8 

Uppgift 
9 

Total- 
poäng 

 R M R M R M R M R M R M R M R M R M  

01 1 C 1 S+C 1 S+C 1 C 1 C 1 C 0,5 S+C 1 C+T 1 - 8,5 

02 - - - S - - 0,5 C - - 1 - - - 0,5 - 0,5 - 2,5 

03 1 C 1 S 0,5 S+C 1 C 1 C 1 S 1 C 1 C 1 - 8,5 

04 1 C 1 S 1 C+R - C 1 R 1 C - S 1 C+T 1 R 7 

05 1 C - S - - - S 1 C 0,5 - - S 0,5 - 0,5 - 3,5 

06 1 C - R - S - S 1 C 0,5 S - R - - 0,5 - 3 

07 1 - 1 S - S 1 C 1 S 0,5 S - S 1 C+T 1 - 6,5 

08 1 C 1 C - S - C+S - C 1 C - S 1 C+T - R 4 

09 1 C 1 S - S - C+S 0,5 C 1 C - S 0,5 - 0,5 - 4,5 

10 1 C 1 S+C - - - - 1 S 1 R 1 C+S 0,5 R 1 S 6,5 

11 - C - S - S - C 1 R - - - S 1 C 0,5 R 2,5 

12 0,5 G 1 G - S+G - S - S - - - S 0,5 R 0,5 R 2,5 

13 1 C+R - - - C - C - - 0,5 C - S+C - - 0,5 R 2 

14 1 C+R 1 S 0,5 C - C - S 1 R 1 C 1 R 0,5 R 6 

15 1 C - - - C+G - G 0,5 C+S 1 G - S - - 1 R 3,5 

16 1 C 1 S - C 1 C - - 0,5 R - C - - 1 R 4,5 

17 1 C 1 C - C - - - - 1 G - S 0,5 G 1 G 4,5 

 
Tabell 2. En översikt av elevernas resultat på frågeformulär 2, där varje uppgift 
presenteras med både resultat (R) och vilken metod (M) eleverna använde för att lösa 
uppgiften. Metoderna beskrivs med bokstäverna: C (Enhetscirkeln), S (Symboler), G 
(Grafer), R (Resonemang), T (Triangel). Max.poäng för varje uppgift är 1 poäng och för 
att få det måste korrekt svar och lösning presenteras. De elever som får 0,5 poäng har 
svarat korrekt på halva uppgiften eller presenterat rätt svar utan lösning och vice versa. 
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