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ABSTRAKT 

Andreia Balan 

Uppfattningars betydelse för lärande 
En studie av några gymnasieelevers matematiska förmågor och uppfattningar om matematik 

Antal sidor: 54 

Detta arbete har sitt ursprung i mina funderingar kring vilken roll gymnasieelevers inställning 
till matematik och medfödd begåvning spelar för lärande i matematik. Syftet med arbetet är att 
studera hur matematiska förmågor och uppfattningar om matematik utvecklas i en grupp 
gymnasieelever som läser kursen Matematik A. Den valda metoden för studien är kvalitativ och 
bygger på en fallstudie av sju elever. Datainsamlingen skedde via intervjuer i början och slutet 
av kursen, via loggböcker och videoinspelning av eleverna under en problemlösningssituation. 
Som undervisande lärare i gruppen har jag lagt stor tonvikt på problemlösning och en 
förankring av matematiken i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningsmetoden 
som har valts för kursen uppmuntrar till argumentation, diskussion och ifrågasättande.  
 
Jag har funnit att elevernas uppfattningar om matematikämnet har utvecklats från att 
övervägande handla om ’räkning’ till en mer nyanserad bild av ämnet och dess roll i samhället. 
Elevernas önskemål på arbetssätt i matematik har utvecklats från att föredra enskilt räknande i 
boken till att föredra ett mer varierat upplägg som inkluderar problemlösning, grupparbete och 
diskussion. Dessa förändringar yttrar sig genom att eleverna har blivit mer självständiga i 
matematiska aktiviteter, är mer medvetna om sina behov och inlärningsstilar och har förändrat 
sitt sätt att hantera och bearbeta matematiska uppgifter. Utvecklingen av uppfattningar, som har 
skett i olika hög grad hos eleverna, har jag kopplat till de matematiska förmågor som eleverna 
har påvisat i samband med problemlösning. Med hjälp av teorin om psykologiska verktyg 
(Kozulin, 1998) diskuterar jag om det även kan finns ett samband mellan uppfattningar och 
förmågor på ett djupare plan.  
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”For over two thousand years, mathematics has been dominated by an absolutist paradigm, 

which views it as a body of infallible and objective truth, far removed from the values of 

humanity. Currently this is being challenged … affirming that mathematics is fallible, 

changing and like any other body of knowledge, the product of human inventiveness.” 

(Ernest, 1991, s. xi) 

 

”Även om det inte betonas i vårt samhälle är kunskapens och skolningens viktigaste uppgift 

att hjälpa oss förstå vikten av att vi ägnar oss åt sundare handlingssätt och disciplinerar vårt 

tänkande. Rätta sättet att använda sin intelligens och sina kunskaper är att åstadkomma inre 

förändringar …” 

(Dalai Lama, 1998, s. 57) 

 

 

 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Matematik är för mig vackert genom sina utmaningar och den skönhet som framträder när 

man upptäcker symmetrier, mönster och samband. Jag har alltid fascinerats av den 

matematiska världen och känt en viss trygghet i att kunna försjunka i dess regelverk. Från den 

stunden jag började undervisa insåg jag att en majoritet av mina elever, oavsett om de var 

gymnasister eller studenter, hade en annan syn på matematiken och ville ha svar på frågor 

som ”Varför behöver vi kunna detta?” och ”Vad används det till?”. Detta har fått mig att 

ändra perspektiv och betrakta matematiken ur en annan synvinkel. Samtidigt har jag insett att 

synen på matematik påverkar sättet på vilket elever närmar sig matematiken. Hur detta 

inverkar på inlärningen har blivit en intressant fråga för mig.  

 

Under min egen skolgång förmedlade mina lärare en inställning som byggde på att alla kunde 

bli framgångsrika i matematik om man ansträngde sig tillräcklig mycket. Som lärare har jag 

stött på uppfattningen att alla inte har ”det som krävs” för att lyckas i matematik. Nyligen har 

det förts en livlig debatt i facklitteratur och dagstidningar om begreppet begåvning; ”Lär sig 
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begåvade elever på ett annat sätt än normalbegåvade?”, ”Hanterar man elever med begåvning 

annorlunda?”, ”Hur definieras begåvning?” Detta är exempel på frågor som väckts och 

diskussionen kring dem har fått mig att fundera över hur stor betydelse medfödd begåvning 

har för inlärningen i matematik. Ett synsätt som tilltalar mig kommer från 

matematikdidaktiker som studerar elevernas matematiska förmågor som till skillnad från 

medfödd begåvning är utvecklingsbara (Sollervall, Wistedt, 2004).  

 

Med utgångspunkt från mina ovanstående reflektioner samt mot bakgrunden av mina 

erfarenheter och upplevelser av matematiken i skolan har jag identifierat mitt 

forskningsområde.  

 

Som lärare är jag intresserad av att erbjuda mina elever möjligheter för att utveckla redskap 

som kan leda dem vidare i sin medborgerliga och eventuellt akademiska resa. I denna kontext 

vill jag som forskare studera elevernas uppfattningar som Pehkonen (1995) kallar för ”den 

dolda faktorn i matematikundervisningen” och göra en undersökning av hur 

uppfattningssystem och matematiska förmågor interagerar med varandra.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera elevernas utveckling av matematiska förmågor och uppfattningar om 

matematik inom ramen för kursen Matematik A på gymnasiet. Särskild stor uppmärksamhet 

riktas på sambandet mellan elevernas agerande i problemlösningssituationer och deras 

uppfattningar.  

 

Med denna undersökning vill jag hitta svar på följande frågor: 

 

- Vilka samband finns det mellan elevernas matematiska förmågor och deras 

uppfattningar om matematik?  

- Hur förändras elevernas uppfattningar om matematik under kursen Matematik A? 

- Vilka matematiska förmågor ger eleverna uttryck för i samband med problemlösning? 
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2. Teori 
 

Följande teoriavsnitt ägnas åt att ge en teoretisk inramning åt begreppen matematiska 

förmågor och uppfattningar ur ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv 

betonar att människans tänkande och möjlighet att lära påverkas av och påverkar den miljö 

och kontext hon befinner sig i. Kunskap bildas genom människans strävan efter att förstå och 

hantera omvärlden. Lärandet sker genom att människor tillägnar sig intellektuella och 

praktiska redskap för att kunna utföra aktiviteter. Dessa redskap finns inte i vår hjärna utan de 

är resultatet av kommunikativa företeelser som innebörd och mening och de bildas i 

interaktion med andra människor (Säljö, 2000).  

 

Min studie har sin utgångspunkt i aktuella utvecklingsteorier som presenteras i avsnitt 2.1 och 

fortsätter med teorier kring utvecklingen av psykologiska verktyg, som för läsaren in på 

begreppet matematiska förmågor. Avslutningsvis presenteras forskningsresultat kring 

begreppet uppfattningar som används senare som stöd i min analys.  

 

2.1 Utvecklingsteorier 
 
Utvecklingsteoretiker har länge intresserat sig för, om det är individens egenskaper eller den 

sociokulturella kontexten som påverkar individen mest i sin utveckling. Idag har denna 

avvägning ersatts med att forskningen väcker frågor som berör interaktionen mellan ”nature 

and nurture”, det vill säga mellan arv och miljö, och som handlar om hur denna påverkar 

individens utveckling (Mönks & Mason, 2000).  

 

Interaktionsteorin som utvecklades först av William Stern (1871-1938) ser människans 

utveckling som en process i vilken personliga egenskaper och social kontext sammanstrålar. 

Enligt denna teori är individen både en produkt och en producent av kontexten. Individens 

psykologiska utveckling är dynamisk och livslång. Interaktionen mellan miljö och personliga 

egenskaper bestämmer individens beteende och mål (Mönks & Mason, 2000).  

 

Forskningslitteraturen talar om, enligt Mönks och Mason (2000), att undervisningen som har 

designats för att förse elever med olika förmågor med en varierad undervisning har visat sig 

vara mer effektiva än traditionell undervisning. (Med traditionell menas en läroboksbunden 
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undervisning där eleven är passiv deltagare). Det framgår också att undervisningens 

effektivitet beror på både läraren och eleven samt på den sociala kontexten och 

utvecklingsfaktorer.  

 

Den kunskapssyn som dominerar inom matematikdidaktiken är konstruktivismen. Den utgår 

ifrån antaganden om hur vi människor konstruerar vår värld. Dessutom betraktas 

konstruktivismen som en pedagogisk filosofi då den drar slutsatser om hur miljön för lärande 

ska skapas. Det finns tre olika inriktningar av konstruktivism: svag konstruktivism, radikal 

konstruktivism och social konstruktivism. Alla inriktningar har metaforen konstruktion 

gemensam som beskriver förståelsen som en uppbyggnad av strukturer av redan existerande 

delar. En annan central aspekt som är gemensam för alla former av konstruktivism är att 

människor gör sina erfarenheter begripliga genom meningsskapande och tolkning. Enligt 

socialkonstruktivismen är den upplevda verkligheten, inkluderat matematiken, en social 

konstruktion. Den modifieras hela tiden och därför ger kunskapen aldrig en ”sann bild” av 

verkligheten. Den objektiva kunskapen finns i sociala normer och interaktionen mellan 

individer. Subjektet bygger sin egen verklighet av tidigare erfarenheter och konstruktioner 

och i interaktionen med andra. Tänkandet uppfattas som internaliserade samtal och 

medvetandet ses som en del av ett större sammanhang. (Engström, 1998) 

 

Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) som är socialkonstruktivismens fader, menar att 

undervisning skapar utveckling till en viss gräns. Om elever gör uppgifter som hamnar inom 

det som han kallar för ZPD (Zone of Proximal Development), ett område mellan uppgifter 

som eleven klarar själv och uppgifter som eleven behöver hjälp med, krävs en kunnig lärare 

som både aktiverar och guidar eleverna i detta arbete (Dahl, 2004). För att genomföra 

uppgiften behöver alltså eleverna hjälp från både läraren och andra elever. Detta behövs 

eftersom det, enligt Vygotsky, sker en internalisering först mellan människor 

(interpsychological) och sedan inom individen (intrapsychological) (Dahl, 2004).  

 

2.2 Psykologiska verktyg 
 

Kozulin (1998) har utifrån ett sociokulturellt perspektiv studerat psykologiska verktyg och 

deras roll i människans utveckling och inlärning. Med psykologiska verktyg menas 

symboliska artefakter så som symboler, texter, formler och grafer. Kozulin utgår i sin analys 

 4



från Vygotskys psykologiska teori enligt vilken det finns två kategorier av psykologiska 

funktioner nämligen ”natural” och ”cultural”. Med det menar Vygotsky funktioner som är 

medfödda respektive kulturellt betingade. Under påverkan av materiella och symboliska 

verktyg samt mellanmänskliga relationer omvandlas naturliga psykologiska funktioner till 

kulturella. Detta innebär att beroende på vilka psykologiska verktyg individen har tillgång till 

ger det skillnader i kunskapen som utvecklas hos individen. Det resulterar i att psykologiska 

verktyg förändrar inlärningsprocessen och hjälper individer att styra sina naturliga 

psykologiska funktioner som perception, minne och uppmärksamhet.  

 

Kozulin (1998) kopplar psykologiska verktyg med principerna för förmedlad inlärning. Det 

finns tre grupper av förmedlande faktorer: materiella verktyg, psykologiska verktyg och 

mänskliga förmedlare. Om en lärare (mänsklig förmedlare) placeras mellan omgivningen och 

eleven kan denna välja, förändra, förstärka och tolka processer och objekt för eleven. 

Psykologiska verktyg har en viktig roll då de befinner sig mellan stimuli från omvärlden och 

individens inre psykologiska processer. Med hjälp av psykologiska verktyg omvandlas icke 

förmedlade interaktioner med omvärlden till medierade interaktioner. Exempelvis kan 

begrepp som väderstreck, psykologisk verktyg, hjälpa en individ att använda sig av en karta. 

Medfödda psykologiska funktioner som perception, minne och uppmärksamhet omvandlas 

under påverkan av psykologiska verktyg och genererar nya kulturella former av psykologiska 

funktioner, så kallade högre mentala funktioner. Till exempel om en individ gör en koppling 

mellan händelse A och B så kan detta ske genom en medfödd funktion som minnet. Om 

kopplingen sker genom en högre mental funktion då ersätts kopplingen av två andra, A till X 

och X till B, där X är ett artificiellt psykologiskt verktyg. Detta innebär att individen behöver 

först vara rustad med denna psykologiska verktyg för att kunna utföra kopplingen mellan 

händelse A och B.  

 

 

2.3 Matematiska förmågor 
 

Enligt Krutetskii (1976) består matematisk förmåga i själva verket av olika förmågor som är 

korrelerade med varandra och som kan kompensera varandra inom vissa gränser. Dessa 

förmågor är dynamiska och utvecklas under matematiska aktiviteter. Därför, understryker 
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Krutetskii, är undervisningsmetoden viktig för utvecklingen av matematiska förmågor som 

han indelar i fyra kategorier. 

1. Förmåga att insamla matematisk information som bl.a. uttrycks i förmågan att 

fånga den formella strukturen i en uppgift. 

 

2. Förmåga att bearbeta matematisk information som logiskt tänkande, 

flexibilitet och reversibilitet i matematiska resonemang, strävan efter klarhet, 

enkelhet, ekonomi och rationalitet i matematiska lösningar samt generalisera 

matematiska relationer, operationer och objekt.  

 

3. Förmåga att bevara matematisk information som uttrycks i förmåga att 

minnas matematiska relationer och metoder för problemlösning, 

argumentationsschemana och bevis. 

 

4. ”Mathematical cast of mind” som innebär att man ser världen med 

”matematiska” ögon.  

 

Matematisk förmåga består alltså av olika förmågor som kan aktiveras i samband med 

matematisk verksamhet som utspelar sig i klassrummet. Min tolkning är att beroende på hur 

verksamheten utformas kommer aktiveringen av förmågor att äga rum i olika hög grad.  

 

2.4 Begreppet uppfattningar 
 

Forskningen om uppfattningar om matematik är ett relativt ungt område som begränsar sig till 

de senaste 15-20 åren. Under sin utveckling har det tidigt konstaterats att uppfattningar är ett 

både komplext och svårhanterligt ämne. Ett grundläggande antagande är att uppfattningar 

påverkar elevernas och lärarnas agerande och tänkande (se exempelvis Pehkonen, 1995; 

Schoenfeld, 1992; Buehl och Alexander, 2005).  

 

Uppfattningar om matematik och matematikundervisning har olika definitioner i specialist-

litteraturen. Furinghetti och Pehkonen (Leder et al 2001) gjorde en sammanställning av dem 

nio mest använda och försökte med hjälp av en expertpanel på 18 matematiklärare komma 

fram till en definition. Den som experterna föredrog mest var Schoenfelds definition:  
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”beliefs – to be interpreted as an individual’s understandings and feelings that shape the ways 

that the individual conceptualizes and engages in mathematical behavior.” (Leder 2001, s 47 ) 

 

”uppfattningar – att tolkas som individens förståelse och känslor som formar sättet på vilken 

individen gör sig en föreställning av och engagerar sig i matematiska aktiviteter.” (fri 

översättning) 

 

Furinhgetti och Pehkonen rekommenderar att forskare vid behandling av uppfattningar inte 

använder Schoenfelds definition utan tar hänsyn i stället till följande fyra faktorer: 1) 

kontexten i vilken uppfattningar används och målet med undersökningen, 2) skillnaden 

mellan affektiva och kognitiva uppfattningar, 3) att uppfattningar tillhör den subjektiva 

kunskapen, 4) graden av stabilitet i uppfattningar som gör de mer eller mindre benägna till 

förändringar (Leder et al, 2001).  

 

Genom att följa deras rekommendation kommer detta arbete inte att utgå från en specifik 

definition av begreppet uppfattningar. Däremot, vid analysen av observationer, kommer 

hänsyn att tas till de ovannämnda faktorerna.  

 

Uppfattningar framträder dessutom i det som i litteraturen benämns med ”belief systems” dvs. 

uppfattningssystem (Pehkonen, 1995). Detta innebär att när individernas matematikrelaterade 

uppfattningar studeras, undersöks ett uppfattningssystem. Enligt Malmivuori (2001) består 

uppfattningssystemet av fyra kategorier:  

- Uppfattningar om matematik där det ingår uppfattningar om matematik som ämne, om 

tillämpningar av matematiska kunskaper, om problemlösning och om uppkomsten av 

matematiska tillämpningar. 

- Uppfattningar om sig själv i matematiska sammanhang där det ingår uppfattningar om 

individernas egen matematisk förmåga och deras relation till matematik.  

- Uppfattningar om undervisning och lärande i matematik som inkluderar uppfattningar 

om medlen för matematikundervisningen och problemlösning, om 

aktiviteterna/arbetssätten för inlärning och undervisning i matematik och om att lyckas 

eller misslyckas i matematik. 
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- Uppfattningar om den sociala kontexten i matematikundervisningssituationer som 

avser individernas reflektioner kring sociala relationer medan de studerar matematik 

men också kring externa förhållanden.  

 

2.5 Elevernas uppfattningar om matematik 
 
Vid studien av uppfattningar kan man lätt hamna i ett cykliskt resonemang se exempelvis 

Lester (2002) och Pehkonen (1995). Elevernas beteende kan betraktas som en indikation på 

deras uppfattningar samtidigt som deras uppfattningar anses påverka hur de beter sig i 

klassrumssituationer. Malmivuori (2001) till exempel lyfter fram uppfattningarnas betydelse 

för inlärningen. Hon skriver i sin doktorsavhandling att: 

 

How people view and approach mathematics and mathematics learning situations 

will determine their goals and modes of understanding, responding, and behaviour in 

doing and learning mathematics (Malmivuor,i 2001, s. 2).  

 

Elevernas uppfattningar påverkar, enligt Malmivuori, lärandet på ett djupt plan då de inverkar 

på elevernas mål, förståelse och beteende i matematiska sammanhang.  

 

Pehkonen (1995) instämmer i detta då han säger att uppfattningar har en stark påverkan på hur 

elever lär sig och använder matematik. Detta innebär att uppfattningar också kan utgöra ett 

hinder för en effektiv inlärning. Elever med rigida och negativa uppfattningar har en 

benägenhet att inta en passiv inställning som inte går ut på att förstå utan på att memorera 

(Pehkonen 1995).  

 

Elevernas uppfattningar betraktas av Pehkonen (1995) som en tyst kunskap, som aktualiseras i 

undervisnings- och inlärningssituationer. Individen bestämmer vilka fakta eller åsikter hon tar 

hänsyn till vid utformningen av egna uppfattningar. Därför anses att uppfattningar består av 

en kognitiv del och av en affektiv dimension.  

 

Andra forskare (Carlson 2001, Dahl 2004) lyfter fram hur elevernas erfarenheter påverkar 

deras uppfattningar. Dessa är under ständig påverkan från olika aktörer i elevens närmaste 

omgivning som lärare, föräldrar, klasskamrater, vänner, läroboksförfattare etc. Men den som 
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mest påverkar elevernas uppfattningar är läraren. När Carlson (2001) undersökte 

framgångsrika studenter i matematik konstaterade hon att en mentor som oftast var en ”high 

school” lärare ”facilitated the development of their problem solving abilities and continued 

mathematical study”(Carlson 1999, s.237). Detta bekräftas av Dahl (2004) som intervjuade 

två grupper framgångsrika gymnasieelever från Danmark respektive England. Hennes studie 

visar att eleverna ansåg att inlärningsstrategier från tidigare skolår påverkade dem i sättet på 

vilket de lärde sig vidare i skolan. Dessutom tyckte de att matematik kunde upplevas som svår 

om de inte kunde anpassa sig till nya undervisningsstilar.  

 

Elevers uppfattningar har också kopplats till deras motivation (se Leder et al, 2002; Risnes, 

1997; Buehl och Alexander, 2005; Pajares och Graham, 1999). Pajares och Graham (1999) 

har till exempel valt att studera ”self-efficancy beliefs” (uppfattningar om elevernas 

självförtroende i att utföra vetenskapliga uppgifter och att lyckas med dem) i samspel med 

motivation och prestation i matematik. Pajares och Graham fann inga variationer mellan 

flickor och pojkar i motivationsfaktorer. Däremot fann de skillnader i ”self-efficancy beliefs” 

mellan normalpresterande och ”gifted children”. Detta betydde att de normalpresterande 

eleverna hade lägre förtroende för sin förmåga att lösa uppgifter och visade på sämre 

precision i sina uppfattningar om sig själva.  

 

 

2.6 Problemlösning och uppfattningar 
 

Schoenfeld undersökte i en studie från 1985 elevernas beteende i problemlösningssituationer. 

Han identifierade fyra faktorer som observeras och analyseras i samband med 

problemlösning, nämligen: 1) ”resources” som innebär elevernas kunskaper om metoder, 

algoritmer och fakta; 2) ”heuristics” som syftar på strategier och tekniker för problemlösning 

(rita figur, associera med andra problem, lösa baklänges, testa sig fram, etc.) 3) ”control” som 

syftar på hur effektivt valet av resurser och strategier är vid lösning av uppgifter; 4) ”beliefs 

systems” som avser elevernas syn på matematik och på sig själva i matematiksituationer.  

 

Enligt Schoenfeld (1985) kan elevernas uppfattningar påverka sättet på vilket de närmar sig 

en uppgift och vilka strategier och metoder de väljer vid problemlösning i matematik. Han 
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skriver att ”Beliefs establish the context within which resources, heuristics, and control 

operate.” (Schoenfeld, 1985, s. 45).  

 

Som stöd för detta presenterar Schoenfelt forskningsresultat från tre olika domäner som visar 

på att människor inte alltid beter sig rationellt. Schoenfeld hänvisar till forskningen om 

beslutstagande (se exempelvis Einhorn och Hogarth; 1981, Kahneman et al, 1982) som säger 

att människors agerande i samband med beslutstagande kan vara allt annat än rationellt. 

Kunskaper kan bli ignorerade i samband med situationer i ”verkliga livet” likaså kan 

erfarenheter från ”verkliga livet” forma inlärningen i andra kontexter.  

 

Beliefs systems shape cognition, even when one is not consciously aware of holding 

those beliefs (Schoenfelt, 1985, s. 35).  

 

Forskningen om ”everyday reasoning” säger enligt Schoenfeld (1985) att när människor har 

den uppfattningen att ett bra svar inte behöver innehålla argumentation då levererar de inte 

heller det trots att de skulle kunna göra det.  

 

Schoenfeld lyfter fram tre typiska uppfattningar som elever har om matematik och presenterar 

vilka konsekvenser dessa ger för elevernas beteende vid problemlösning (Schoenfeld, 1985, 

s.43): 

 

Uppfattning 1 Konventionell matematik har lite eller ingenting att göra med 

vardagstänkande eller problemlösning. 

Konsekvens  I en uppgift som kräver upptäckaranda kommer konventionell 

matematik inte att användas.  

 

Uppfattning 2  Matematiska uppgifter kan alltid lösas på 10 minuter om de kan lösas 

överhuvud taget.  

Konsekvens  Om elever inte kan lösa en uppgift på 10 minuter, ger de upp.  

 

Uppfattning 3 Bara genier har förmåga att upptäcka och skapa matematik.  

Första konsekvens  Om du (som vanlig elev) glömmer någonting gör det inte så mycket. 

Du är trots allt inte ett geni.  
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Andra konsekvens  Elever accepterar matematiska metoder som presenteras för dem utan 

att försöka förstå dem. De är trots allt framförda ”från ovan”.  

(fri översättning) 

 

3. Metod 
 
Metodavsnittets första del ägnas åt att presentera den teoretiska bakgrunden som ligger till 

grund för valet av undervisningsmetod. Här redovisas hur uppfattningar har använts för att 

studera hur framgångsrika elever lär sig matematik, för att analysera elevernas beteende i 

samband med problemlösning, för att analysera och påverka elevernas motivation vid 

inlärningen i matematik och för att öka den matematiska kommunikationen och utbytet i 

klassrumssituationer.  

 

Andra delen av metodavsnittet redogör för studiens upplägg och genomförande.  

 

 

3.1. Undervisningsmetodens teoretiska bakgrund 
 

Nedan presenteras tre klassrumsexperiment vars utgångspunkt har varit en ökad förståelse för 

och en förbättring av elevernas inlärning i matematik.  

 

3.1.1 Ethnomathematics 
Det första klassrumsexperimentet handlar om ”ethnomathematics” som enligt Vithal och 

Skovmose (Bush, 2005) definieras som: 

Ethnomathematics refers to a cluster of ideas concerning the history of mathematics, 

the cultural roots of mathematics, the implicit mathematics in everyday settings, and 

mathematics education (Bush, 2005, s.5).  

 

Ethnomathematics har sina rötter i det tidiga 80-talet när forskare började intressera sig för 

sambandet mellan kultur och matematik och för hur kulturen påverkar matematiken och 

matematikundervisningen (Bush, 2005). Enligt Bush (2005) identifieras två teman som berör 
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kopplingen mellan kultur och matematikundervisning: 1) användningen av exempel från 

elevernas vardagsliv och 2) användningen av multikulturella kontexter.  

 

Det finns en rad exempel på hur forskare har använt afrikansk konst och afrikanska spel, 

nordamerikansk kultur och traditioner, multikulturella texter eller flaggor i 

matematikundervisningen. Ett av dessa exempel är Norma Presmegs studier kring en 

undervisning baserad på ethnomathematics (Leder et al, 2002).  

 

Presmeg utgångspunkt är skapandet av en undervisning som främjar kopplingen mellan 

skolmatematiken, hemmet samt kulturella aktiviteter. Hennes idé bottnar i en önskan att 

använda erfarenheter från elevernas vardag i bildandet av matematiska begrepp. Under ett 

projekt från 1995-1996 observerade Presmeg en skillnad i uppfattningar om matematik mellan 

två grupper studenter varav den ena hade genomfört kursen Ethomathematics. Under 1997 

undersökte hon hur lärarnas uppfattningar om matematik ändrades då de under sin 

specialisering genomgick kursen Ethnomathematics. Resultatet blev att 95 % rapporterade en 

förändring i sina uppfattningar. Från lärarnas skrivna kommentarer lyfter Presmeg fram tre 

intressanta observationer. Det första är att lärarna anser sig, efter kursen, se världen med 

”mathmematical eyes” som Presmag kopplar till Krutetskiis ”mathematical cast of mind” då 

lärarna påstår sig kunna identifiera matematiska idéer i alla sina aktiviteter. Det andra är att 

”math is becoming more of a personal thing” och det tredje är att deras syn på den egna 

undervisningen har förändrats då de insett kulturens betydelse för undervisningens utformning 

(Leder et al, 2002).  

 

Presmeg avslutar sin artikel med orden: 

Conceptions of what mathematics is, and related beliefs of how it is involved in all 

aspects of life, appear to be key elements in the endeavor to use students´ lived 

realities in classroom learning of mathematics (Leader et al, 2002, s. 311).  

 

3.1.2 Klassrumsnormer 
Det andra klassrumsexperimentet utfördes av Yackel och Rasmussen (2000) och handlar om 

förändringar i elevers sociala och sociomatematiska normer och vilka effekter dessa har på 

elevers inlärning i matematik. Med sociala normer menas de regelbundna mönster som 

reglerar elevernas interaktion med varandra i klassrummet. De sociomatematiska normerna 
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syftar på de mönster i elevers interaktion med andra som är specifika för 

matematiklektionerna, t.ex. visat förståelse för vad som är en annorlunda matematisk lösning, 

en sofistikerad lösning eller vad som är matematiskt effektivt. Yackel och Rasmussen utgår 

från aktuella forskningsresultat som understryker betydelsen av sociala och kulturella 

processer i elevernas matematiska utveckling.  

 

Klassrumsexperimentet som de utförde i en högskoleklass som läste differentialekvationer 

hade som syfte att utveckla normer som främjar att studenterna presenterade meningsfulla 

lösningar, förklarade och argumenterade för sina resonemang samt lyssnade och förstod 

andras lösningar. Dessa normer kopplades till en meningsfull inlärning i matematik och till 

elevernas egen roll och andras roll i matematikundervisningen. Experimentet utfördes under 

en termin och undervisningen hade en undersökande karaktär. Den undervisade läraren 

använde en metod som uppmanade studenterna att ställa frågor och ifrågasätta när de inte 

förstod eller hade en annan uppfattning. Läraren främjade normer som innebar att förklaringar 

”should be description of actions on taken-as-shared mathematical objects that are 

experimentally real for the students” (Leder et al, 2002, s. 316). Yackel och Rasmussen visar 

att sociala och sociomatematiska normer “foster meaning-making and sophisticated 

mathematical reasoning” (Yackel et al, 2000, s. 286).  

 

3.1.3 Problembaserad undervisning 
Det tredje klassrumsexperimentet handlar om en jämförelse mellan en läroboksbaserad och en 

problembaserad undervisning. Wood (1997) genomförs en studie som omfattar 3 grupper av 

elever på grundskolan där en grupp fick en tvåårig problembaserad undervisning i matematik, 

den andra en ettårig problembaserad undervisning i matematik och den tredje en 

läroboksbaserad undervisning. Hennes utgångspunkt är önskan att byta ut en inlärning som 

baseras på rutinprocedurer och ersätta det med reflektion och resonemang i 

matematikundervisningen. Resultatet visar att gruppen med en tvåårig problembaserad 

undervisning visade bäst studieresultat i matematik och bättre förståelse av matematiska 

begrepp. Dessutom skilde sig deras uppfattningar om hantering av matematikuppgifter och 

motivation för att lära sig matematik från de andra två grupperna. Dessa elever var av den 

uppfattningen att matematikaktiviteter handlar om att kunna förstå och förklara för andra och 

inte om att lösa uppgifter på lärarens sätt. Även efter att gruppen med en tvåårig 
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problembaserad undervisning hade återgått till en lärobokbaserad undervisning fortsatte de att 

påvisa dessa skillnader.  

 

 

3.2 Val av undervisningsmetod 
 

3.2.1 Undervisningens förutsättningar 
Under läsåret 2006/2007 blev jag tjänstefördelad en naturvetarklass som läste första året på 

gymnasiet. Klassen bestod av 31 elever som kom från olika grundskolor. Under läsåret läste 

klassen kurserna matematik A och B och studien omfattade den största delen av A-kursen 

som pågick under hösten 2006. Läroboken som användes i undervisningen var Pyramid AB 

för NV och TE.  

 

3.2.2 Undervisningens upplägg 
Min avsikt under kursen Matematik A var att erbjuda eleverna verktyg som kan stödja och 

aktivera deras matematiska förmågor. Enligt Krutetskii är, vilket visades i teoriavsnittet, 

matematiska förmågor relaterade till varandra och därför är min mening att alla förmågor bör 

stimuleras för att få en förstärkt effekt.  

 

Presmegs forskning kring en undervisning innehållande ethnomathematics visade sig, som vi 

sett, leda till att lärarstuderande såg världen med ”mathematical eyes”. Detta var tack vare de 

kedjebildningar som gjordes av eleverna och som hjälpte dem att koppla vardagsmatematik 

med begreppsbildning på matematiklektionerna. I den undervisningsmetod jag valde inleddes 

varje avsnitt i Ma A med både en historisk bakgrund till det studerade avsnittet och med 

exempel på tillämpningar från dagens samhälle (se bilaga 4). Detta gjordes för att underlätta 

bildandet av kopplingar mellan matematik som förekommer i samhället och 

klassrumsmatematik.  

 

Med detta arbetssätt ville jag aktivera elevernas ”mathematical cast of mind”.  

 

Wood som använde en problembaserad undervisning konstaterade en förändring i elevernas 

begreppsuppfattning, studieprestationer och motivation. I samma anda använde jag uppgifter 
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för att befästa och fördjupa de begrepp som introducerades under varje avsnitt (se bilaga 4). 

Vid valet av uppgifter lade jag tyngdpunkten på kreativitet, rimlighet och multipla lösningar 

samt på användning av, för eleven, både ny och gammal kunskap i matematik. Arbetet med 

uppgifterna skedde i grupper av 3-4 elever. Vissa avsnitt inleddes med uppgifter som hade 

rollen att introducera behovet och användningen av ett nytt matematiskt begrepp.  

 

Med detta arbetssätt ville jag stimulera elevernas förmåga att insamla matematisk 

information och förmåga att bearbeta matematisk information.  

 

Genom gruppredovisningar samt analyser och kommentarer av olika lösningar i helklass har 

jag uppmuntrat till dialog och samtal kring matematik med betoning på förklaringar och 

argumentation. Syftet med dessa övningar har varit bildandet av normer som främjar 

utveckling av argumentation och flexibelt tänkande i samband med matematikaktiviteter. 

Kopplingen mellan sociala samt sociomatematiska normer och uppfattningar har visats av 

Yackel och Rasmussen.  

 

Med detta arbetssätt ville jag stimulera elevernas förmåga att bearbeta matematisk 

information och förmåga att bevara matematisk information.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 

I valet av datainsamlingsmetod har jag använt mig av tidigare undersökningar som har gjorts 

på området. Kloosterman som enligt Lester (Leder et al, 2002), arbetat många år med att 

utveckla Likertskalan för att mäta uppfattningar konstaterade att intervjuer var mer effektiva 

än enkätundersökningar. Leder och Forgasz (Leder et al, 2002), som har gjort en 

sammanställning av de metoder som använts vid studier av uppfattningar i dagens forskning, 

kom fram till att den kvalitativa metoden var den dominerande bland matematikdidaktiska 

forskare. Uppfattningar, som har nämnts tidigare, innehåller en affektiv del. Denna är, enligt 

min uppfattning, lättare att få fram genom intervjuer, som ger mer djupdata, än genom 

enkätundersökningar.  

 

Följaktligen blev den valda metoden för studien kvalitativ och bygger på en fallstudie av sex 

elever som jag har valt att kalla (Anna, Marie, Linda, Dan, Johan och Sara). De valdes 
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slumpmässigt med en jämn fördelning inom de tre betygsnivåer G, VG och MVG. Eftersom 

eleverna gick första året på gymnasiet och kom från olika grundskolor valde jag att utgå från 

ett resultat från ett test som eleverna i klassen skrev under första matematiklektionen. Efter 

urvalet blev elevernas föräldrar underrättade om att deras barn utvaldes till att ingå i en studie 

och tillfrågades om sitt godkännande ( se bilaga 1).  

 

Efter några inledande lektioner valde jag att utöka min studiegrupp. Jag upptäckte en elev 

(Erik) som hade ett annorlunda sätt att hantera och närma sig matematiken. Jag ansåg att han 

kunde vara en tillgång i min undersökning.  

 

3.3.1 Val av nyckelverktyg 
Uppfattningar om matematik, som det presenteras i teoriavsnittet, kan innehålla ett brett 

spektrum av uppfattningar. Under datainsamlingen indelades observerade uppfattningar om 

matematik i följande underkategorier:  

- Uppfattningar om matematik som ämne, om tillämpningar av matematiska kunskaper 

och om uppkomsten av matematiska begrepp 

 

- Uppfattningar om problemlösning och om arbetssätt i matematik 

 

- Uppfattningar om sig själv i matematiska sammanhang där det ingår uppfattningar om 

individernas egen matematiska förmåga och deras relation till matematik.  

 

3.3.2 Datainsamling 
Studien inleddes med individuella intervjuer av de sju utvalda eleverna som spelades in på 

band. Frågorna hade en halvöppen karaktär och berörde de tre undergrupper uppfattningar 

som definierades ovan (se bilaga 2). Syftet med intervjuerna var att kartlägga de uppfattningar 

som eleverna hade vid kursens början. Dessa uppfattningar betraktas som en avspegling av de 

erfarenheter och upplevelser eleverna hade sedan tidigare relaterat till matematik.  

 

Efter de första 3 veckorna introducerade jag loggböcker i matematik för hela klassen. Syftet 

med loggboksskrivandet var att följa eleverna i deras utveckling under kursens matematiska 

resa. Loggböckerna var också ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande i 
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matematik. Loggböckerna delades ut efter varje avslutat moment i kursen Matematik A. Vid 

dessa tillfällen bad jag eleverna svara på en av följande frågor:  

- Vilka moment eller aktiviteter har du upplevt som intressanta under de senaste veckorna i 

matematik och vad har du lärt dig av dem? 

- Välj ett matematiskt begrepp som du känner att du behärskar eller är intresserad av. 

Berätta/förklara detta begrepp för en kamrat som inte har läst det än.  

 

I slutet av kursen fick eleverna arbeta i två grupper av tre respektive fyra elever med ett 

matematikproblem (se bilaga 3). Grupp 1 bestod av Dan, Erik, Marie och Johan medan grupp 

2 bestod av Sara, Anna och Linda. Jag videofilmade båda grupperna och intog en passiv roll 

under elevernas arbete med uppgiften. Elevernas instruktion var att arbeta med uppgiften så 

långt de kunde och att det inte fanns någon tidsbegränsning. Till sitt förfogande hade de 

miniräknare, papper och penna.  

 

Studien avslutades med individuella intervjuer av de sju utvalda eleverna med samma öppna 

frågor som vid första intervjun.  

 

4. Resultat 
 
I första delen av resultatavsnittet presenteras referat av elevernas dialoger vid problemlösning. 

De presenteras gruppvis och syftet med detta är att visa intressanta passager där eleverna visar 

uttryck på matematiska förmågor. Därefter följer en sammanfattning av de observationer som 

gjordes för varje elev som ingick i studien som presenteras kronologisk. Här har hänsyn tagits 

till elevernas uppvisade eller uttryckta uppfattningar, det nyckelverktyg som valts i 

metodavsnittet för att titta på utvecklingen av elevernas matematiska förmågor.  

 

4.1 Matematiska förmågor som kommer till uttryck vid 
problemlösning 
 
Varje referat inleds med en kort förklaring av typen av förmåga som uppvisas samt en 

förtydligande av momentet, i arbetet med uppgiften, när dialogen äger rum.  

 

 17



I samband med problemlösning visar elever uttryck på matematiska förmågor från de första 

tre kategorier i Krutetskiis indelning. Alla förmågor hittas inte hos alla elever men varje elev 

visar på uttryck på minst en matematisk förmåga. En elev, Erik, utmärker sig genom att visa 

uttryck på alla matematiska förmågor.  

 

4.1.1 Den valda uppgiften 
Den aktuella uppgiften (se nedan) valdes med tanke på sin bredd. Den erbjuder flera 

möjligheter så att eleverna alltefter förmåga kan komma en längre eller kortare bit mot dess 

fullständiga lösning. Dessutom är uppgiften mångfacetterad och kan lösas både genom en 

aritmetisk och genom en geometrisk ansats. Den aritmetiska ansatsen handlar om att räkna 

med hjälp av Pythagoras sats arean för de första kvadraterna och observera att denna 

fördubblas hela tiden. Den geometriska ansatsen handlar om att exempelvis rita diagonalerna i 

kvadrat 1 och visa att dess area är hälften av arean av kvadrat 2 och så vidare. Ett annat sätt 

vore att packa in hörnen av kvadrat 2 mot mitten av kvadrat 1 och visa att dess area är hälften 

av kvadrat 2.  
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4.1.2 Grupp 1 
När Erik, Marie, Dan och Johan sitter tillsammans och arbetar med problemlösning kommer 

till uttryck förmåga att bevara matematisk information, att bearbeta matematisk information 

och att insamla matematisk information. Nedan följer några exempel.  

 

Förmågan att fånga den formella strukturen i uppgiften kommer till uttryck strax efter att 

eleverna har läst uppgiften och börjar resonera kring en lösningsstrategi. Deras första försök 

visar på att de har förstått uppgiften på rätt sätt och att de använder sig av det som anges i 

uppgiften för att komma fram till en lösning. De ritar diagonalerna i första kvadraten och ser 

att längden på diagonalen är lika stor som längden på sidan i kvadrat 2.  
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Erik:  Den har längden 1. Sen har vi en triangel ut så här (pekar i figur). Här är nittio 

grader.  

Johan:  Du har delat den på två nu. 

Erik:  Ja, den plus den är som en sida. Hur ska vi räkna ut den? 

Efter en stund. 

Marie:  Den är 1 och sen är det nittio och vi ska ta reda på de två.  

Erik:  Ja, den här här.  

Marie:  Men då är båda lika långa. 

Erik:  Ja, de är lika långa.  

 

 
 

 

Förmåga att minnas matematiska relationer och metoder för problemlösning kommer till 

uttryck när eleverna använder Pythagoras sats för att beräkna längden av sidan i kvadrat 

nummer 2.  

 

Erik:  Om vi delar det så här, då har vi trianglarna här. Om du ska räkna längden på den 

då blir det 1 och det blir 2 fast 22 1+ 2 . Titta den här triangeln är lika stor som 

alla de här och sidan på den här kvadraten är 1 för det står där.  

Johan:  Det är hälften av… 
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Erik:  Ja, den upphöjt till 2 plus den upphöjt till 2 är den upphöjt till 2 så får du den 

diagonalen. 

 

 

Förmåga att generalisera matematiska relationer kommer till uttryck efter att eleverna har 

räknat arean på kvadrat 1 och 2. Nedan ser vi hur de börjar se ett mönster. Samtidigt visar de 

exempel på flexibilitet genom att skifta från aritmetisk lösning till en geometrisk lösning. I 

den geometriska lösningen använder de sig av figuren i uppgiften som de delat in i lika stora 

trianglar. Sedan räknar eleverna antalet trianglar som varje kvadrat består av (se bilden 

nedan).  

 

Erik:  Hur stor area har kvadrat 2 (läser), då är det två. 

Dan:  Då måste vi dela in allt i kvadrater. 

Erik:  Ja, exakt. Arean av kvadrat 1 är 1 cm , arean av kvadrat 2 är 2 cm och nästa, 

tredje kan vi dela in såhär. 

2 2

Johan:  Det ser ut som varje kvadrat är hälften av den andra. 

Erik:  Jag tror det. 

(…) 

Erik:  Den här har arean 1. Här den består av 4 stycken små trianglar. Det är 1. Sen nästa 

här består av 8 trianglar. Det är 2. Sen nästa består av 1, 2, 3, …., ja 16 och då blir 

det 4.  

 Arean dubbleras hela tiden. 

Marie:  1, 2, 3, …mm. 

Dan:  Man kan dela in det i rutor så här. Kolla! 

Erik:  Exakt. 
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Strävan efter klarhet och enkelhet kommer till uttryck när eleverna efter de konstaterat att 

areorna fördubblas skriver detta matematiskt med hjälp av tvåans potens. Först tror en i 

gruppen att de behöver räkna ut arean för 18 kvadrater. Sedan gör en elev en ansats till att 

skriva kvadraternas area i potensform. Slutligen kommer de fram till att använda talet 2 som 

bas.  

 

Dan:  Då måste vi räkna ut 18 sådana. 

Johan:  Om den dubbleras, vänta 11 sen 22 

Erik:  Nej,…det blir 1 är20, tvåan är21.  

Johan:  20 är 1 

Erik:  Vad som helst upphöjd till noll är 1.  

Dan:  Ja. Trean sen blir.. 

Erik:   22

Johan:  Det är 4.  

Erik:  Sen kvadrat nummer 18, 217.  

 

Förmåga att generalisera matematiska relationer yttrar sig här nedan när eleverna svarar på 

frågan d. Eleverna ser att exponenten är kvadratens ordningsnummer minus ett.  
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Erik:  (läser) Hur stor är arean av kvadrat n? 

Marie:   12 −n

Erik:  Japp 

Marie:  Kvadrat nummer n är 18 och n-1 är 17, 217.  

Erik:  Fattar ni? 

 

 

Förmågan att bearbeta matematisk information kommer till uttryck när eleverna svarar på 

frågan e. Summan av areorna av de föregående kvadraterna är ett mindre än arean av den sista 

kvadraten i serien.  

 

Erik:  1, 2, 4, 8 summan av de föregående är ett mindre än den här.  

 Om vi skulle ha haft 5 kvadrater, summan av de är 7, nummer fyra har arean 8, 

nummer 5 16. Den inre har 1 mindre än det yttersta.  

Marie:  Ettan plus tvåan är.. 

Erik:  1+2 är 3 men den här har 4. Summan av 1 till 4 är 7+8 är 15.  

 

 

Förmågan till flexibilitet visas när eleverna förtydligar för varandra det sambandet som finns 

för summan av areorna. Detta hade visats innan aritmetiskt och nu visas det även geometriskt. 

Eleverna räknar antalet trianglar som ingår i varje kvadrat.  

 

Dan:  Alltså det är lite rörigt. 

Marie:  Alltså vänta, arean av kvadrat 4 är summan av alla 1 till 4.  

Erik:  Ett mindre. 

Dan:  Alltså det ska bli tre. 

Erik:  Om vi tittat på Dans ritning  

(…) 

 Ettan 1 cm , en ruta.  2

 Tvåan 2 cm , 2 rutor. 2

 Trean har 4. 

 Fyran har 8 stycken alltså 1 mer än alla de tillsammans.  
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4.1.3 Grupp 2 
När Anna, Sara och Linda sitter tillsammans och arbetar med problemlösning kommer till 

uttryck förmåga att bevara matematisk information, att bearbeta matematisk information och 

att insamla matematisk information. Nedan följer några exempel.  

 

Förmågan att fånga den formella strukturen i uppgiften kommer till uttryck direkt efter att 

eleverna har läst uppgiften och börjar räkna arean av kvadrat 2. Först missuppfattar eleverna 

bilden och tror att sidans längd i kvadrat två är två. Sedan inser de att siffrorna i figuren står 

för numret på kvadraten och inte för sidornas längder.  

 

Anna:  Det är bara att räkna ut. Vi ska räkna ut arean på kvadrat 2. Arean av en kvadrat är 

basen gånger höjden, så det blir 2 gånger 2.  

Sara:  Ja, det blir det. Kvadrat två vet vi att den har 2?  

Anna:  Det står här.  

Sara:  Är det inte bara det att det är kvadrat 2.  

Anna:  Det kan det vara. 

Sara:  Det är 4 där, det är 3 där.  

 

 

Förmåga att minnas matematiska relationer och metoder för problemlösning kommer till 

uttryck när eleverna använder Pythagoras sats för att räkna sidan i kvadrat nummer 2. Först 

gör eleverna två räknefel efter varandra när de använder Pytagoras sats. De gör om samma 

misstag tills de inser att något är fel i deras uträkning. Här visar eleverna prov på förmågan till 

reversibilitet.  

 

Sara:  Vi kan kanske räkna så, båda sidorna är 1 och vi kan räkna diagonalen. 

Anna:  är lika med kvadrats två diagonal och det blir 2  och då blir det 22 11 + 2 2  och då 

blir arean 2 2 .  

 Efter att ha gjort samma misstag t.o.m. kvadrat 4 inser Anna att något är fel. 

Sara:  Vi börjar om från början. 

(…) 

Anna:  Längden på kvadrat 2 är 2 . 2  gånger 2  är lika med 2 2 . 
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Sara:  Upphöjd till 2 blir 2!  

 

Förmågan att generalisera kommer till uttryck när eleverna börjar se ett mönster i 

kvadraternas areor. De ser att arean fördubblas med har svårigheter med att beskriva detta 

med hjälp av en formel. Efter lite lärarhjälp ser de att man kan använda två som bas och att 

exponenten är ett mindre än ordningsnumret på kvadraten.  

 

Sara:  Vad är sidan i tvåan? 

Anna:  Det är roten ur två och ( 2 ) =2 och diagonalen i tvåan är sidan i trean som är 2

2 2 + 2 2 = 4. Alltså 4 = 2.  

 Två gånger två alltså arean på trean är 4.  

Anna:  Då räknar vi sidan på fyran. 2 22 2+  då är ju 4 + 4 =8. Då är arean 8 och sidan 

8 .  

Då blir nästa 16 skulle tro. Då ska vi räkna femman och vi kanske kan se ett 

mönster.  

 

Eleverna ser att arean dubbleras hela tiden något de också visar geometriskt (se nedan). 

 

Anna:  Det här är enkelt, det här har jag gjort innan. 

Sara:  Ja, jag har också gjort det innan. 

Läraren:  Om ni skriver ut det utan att räkna ut. T.ex. kvadrat 3 har arean 2 gånger 2 gånger 

2.  

Anna:  Ja, så ökar det med 2 hela tiden. Sen blir det upphöjt med 2. Kan det stämma? 

(Tänker en stund) Ja, det är nummer på kvadraten minus 1 så har du exponenten.  

Sara:  Om vi testar för att se om det stämmer. 

Anna:  Area på kvadrat 18 blir 217.  

 

 

Förmågan till flexibilitet visas när eleverna förtydligar för varandra sambandet som finns 

mellan areorna genom att även visa det geometriskt.  

 

Sara:  Man ser lätt här att den här kvadraten är hälften av denna (pekar i figuren). Man 

delar upp den och sedan tar bort så ser man att det är hälften.  
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Anna:  Eftersom det sker i mitten hela tiden.  

Sara:  Mm 

 Det ökar i alla fall med 2 alltså dubbel så mycket.  

Anna:  Hur får vi en formel för det? 

 

 
 

Förmågan att bearbeta matematisk information kommer till uttryck när eleverna börjar se ett 

mönster för summorna av kvadraternas areor. Först inser de att summan av föregående areor 

är ett mindre än den sista arean i serien. Efter en stunds fundering kan de skriva det i 

potensform och kommer fram till att det är två upphöjd till ordningsnumret på sista kvadraten 

i serien.  

 

Anna:  Vi vet att om vi tar de fyra första 1+2+4+8=15. Det är alltså fyra kvadrater vi har. 

4 =16, 16-1=15 och sen är det nästa summa lika med 31. Då har vi 5 kvadrater. 

Om vi då tar 2 5 =32 minus 1 är 31.  

2

(…) 

Sara:  Har du en formel för det? 

Anna:  Nej, inte än. (Tänker in stund) Vi har nummer på vår kvadrat som är där, antalet 

kvadrater, alltså 100 (Slår in på räknaren) och minus 1 så får man det där och det 

är summan av allt.  

 Här är det 2 kvadrater upphöjd till 2. 

 Här är det 3 kvadrater upphöjd till 3. 

 26



 Då har vi 100 kvadrater då är det 2 upphöjd till 100. 

Sara:  Då borde det stämma. 

Anna:  Och den arean som vi får där (pekar på räknaren) tar vi minus 1. 

 

 

4.2 Resultatpresentation av de sju eleverna 
 

4.2.1 Anna 
Annas uppfattning om matematik vid första intervjun gick ut på att matematik innebär räkning 

och logiskt tänkande. Anledningen till att hon läste matematik var nyttan för vidare studier. 

Hon upplevde en glädje i att förstå matematiska resonemang och gav inte lätt upp när hon 

stötte på svåra uppgifter. För att öka sin motivation önskade Anna mer fördjupning i vad 

matematik används till och hur det hänger ihop. Bilden av en bra matematiklektion bestod av 

halva lektionen genomgång och andra halva räkning i boken. Denna föreställning av en bra 

matematiklektion byggde på tidigare erfarenheter från grundskolan där nästan alla lektioner 

såg likadana ut.  

 

I sina första anteckningar i loggboken uttrycker Anna sin oro över att det hoppades över tal i 

boken. Hon framförde även muntligt sin oro över att gå miste om kunskap som sedan kunde 

komma på ”slutprovet”. Anna tyckte om att arbeta med gruppuppgifter men var rädd att hon 

inte lärde sig så mycket på dem. Efter ungefär en månad antecknade Anna att hon började 

uppskatta gruppuppgifterna mer och efter ytterligare ett par veckor tyckte hon om 

omväxlingen på lektionerna och ansåg att det var lärorikt med grupparbete.  

 

Utifrån de uträkningar som Anna redovisar i loggboken samt hennes anteckningar, märks 

tydligt att Anna eftersträvar att utföra matematiska bevis, att generalisera och göra uträkningar 

i exakt form så långt det går (se nedan). Hon uttrycker sin önskan över att arbeta med dessa 

delar för att bättre förstå matematiken. ”Det som är roligt men jag har svårt med, är att bevisa 

saker. T. ex. bevisa att ett förhållande, formel, etc. stämmer. ” 
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Vid det tillfälle då Anna sitter i grupp med Sara och Linda och arbetar med problemlösning 

visar hon sin beslutsamhet i att lösa uppgiften även när gruppen stöter på problem. Anna 

redogör hela tiden för hur hon tänker och är också mån om att alla hänger med. Under denna 

matematikaktivitet visar Anna prov på matematiska förmågor genom sitt agerande. Förmåga 

att bevara matematisk information, strävan efter klarhet och enkelhet, reversibilitet och 

förmåga att generalisera kommer till utryck när Anna arbetar med uppgiften. Hon omvärderar 

kontinuerligt vad som är rimligt och har lätt för att backa några steg om det inte ”känns rätt”.  

 

I slutintervjun framför Anna sin uppskattning över att ha en mer varierad undervisning i 

matematik. Hon tycker att det har blivit lättare att ta till sig matematiken och att det samtidigt 

har blivit roligare. Särskild nämner hon genomgångarna vid introduktionen av ett nytt kapitel, 

grupparbeten och problemlösningsuppgifterna.  

 

Annas uppfattningar om matematik, i slutintervjun, är av en mer kvalificerad karaktär. 

Matematiken har fått en mer komplext dimension genom att utvidgas från att vara räkning och 

logiskt tänkande till att vara ”ett sätt att komma fram till olika svar” och ”ett sätt att lösa ett 

mysterium”. Anna anser att vid problemlösning gäller det inte att enbart lösa uppgiften. Hon 

har upptäckt att man kan lära sig en hel del under processen genom att avsätta tid. Dessutom 

tycker Anna att arbetet blir roligare ju mer insatt man blir i uppgiften.  
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För att betraktas som duktig i matematik räcker det inte att enbart lösa en uppgift utan det 

beror på sättet på vilket eleven löser uppgiften. Anna visar att hon kan se kvalitetsskillnaden 

mellan olika lösningsmetoder och att detta är tecken på elevens matematiska förmågor.  

 

 

4.2.2 Linda 
I den inledande intervjun hade Linda svårt för att beskriva matematiken med egna ord. Hon 

likställer matematik med räkning och ser en användning för den när man handlar i affär eller 

sköter privatekonomin.  

 

En bra lektion i matematik består, för Linda, av ”lite genomgång och räkning i boken”. 

Hennes tidigare erfarenheter från grundskolan handlar enbart om att räkna i boken på 

matematiklektionerna.  

 

Linda tycker att hon har svårt för matematik men att hon är motiverad och tycker det är roligt 

när hon förstår. Linda är medveten om att hon behöver längre tid på sig och på lektionerna 

arbetar hon gärna tillsammans med en klasskamrat. Hon känner sig mer motiverad när hon 

arbetar med kluriga uppgifter och uppskattar när läraren tar sig tid för att förklara.  

 

Utifrån Lindas anteckningarna i loggboken märker man hur Linda upptäcker mer och mer att 

matematik kan vara intressant, att det inte handlar om att räkna alla tal i boken, att ekvationer 

kan ha olika former och lösningar och att tal kan vara intressanta. I de uträkningar som Linda 

redovisar i loggboken har hon svårt för att använda ett matematiskt språk. Trots det lyckats 

Linda förklara sina resonemang genom att använda sig av de verktyg hon förfogar över (se 

nedan). Hon visar också prov på att hon inte ger upp och vill förstå det hon gör.  
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När Linda sitter i grupp och arbetar med problemlösning bidrar hon inte så mycket till arbetet. 

Hon kämpar med att hänga med och försöker förstå de resonemang som läggs fram av de 

andra i gruppen. Linda visar prov på att hon fångat den formella strukturen i uppgiften och 

kan räkna arean av kvadrat nummer 18 genom iteration.  

 

I slutintervjun har Linda fortfarande svårt för att uttrycka sin uppfattning av vad matematik är. 

Hon förklarar att hon har svårt för matematik och att hon behöver längre tid på sig. Dessutom 

har Linda upptäckt att matematik kan vara rolig och att hon tycker om problemlösning när det 

inte tar för lång tid. Hon känner sig motiverad men vill gärna ha fler repetitionsuppgifter och 

extra lektioner för att bli bättre i matematik.  

 

Lindas uppfattning om grupparbeten är att det har hjälpt henne att förstå bättre. Någon som är 

duktig i matematik är fortfarande den som kan förklara bra och en bra mattelektion ska bestå 

av ”lite genomgång och mycket matte”.  

 

4.2.3 Marie 
För Marie var matematiken, vid första intervju, ”vardag och logiskttänkande”. Marie ansåg att 

blandning kännetecknar en bra matematiklektion och att förståelsen av matematiska 

resonemang fick henne att uppleva matematiken som roligare. För att öka sin motivation ville 
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Marie ha mer fördjupning och fler förklaringar på vad matematiken används till och ”hur det 

hänger ihop”.  

 

Marie upplevde sig själv som envis när hon arbetade med problemlösning och gav inte upp 

förrän efter 10-15 minuter. Duktig i matematik var den som hade bra betyg och kunde oftast 

leverera de rätta svaren.  

 

Från Maries första anteckningar i loggboken framgår att hon uppskattade omväxling på 

lektionerna i stället för att bara räkna i boken. Samtidigt tror hon inte att man kan lära sig lika 

mycket genom att inte räkna i boken. Marie uttrycker också sin uppskattning över att ha stora 

repetitionsgenomgångar vid slutet av varje kapitel.  

 

Genom de uträkningar som redovisas i loggboken visar Marie att hon strävar efter att använda 

ett korrekt matematiskt språk. Marie försöker också lära sig göra uträkningar i exaktform samt 

genomföra matematiska bevis.  

 

 
 

Medan Marie sitter i grupp och arbetar med problemlösning kommer till uttryck hennes 

förmåga att fånga den formella strukturen i en uppgift, att generalisera och att förenkla. Trots 
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att arbetet med uppgiften styrs i stort sätt av Erik är Marie noggrann med att själv fundera 

över varje moment. Hon testar sina resonemang mot Erik och hjälper till när Erik förklarar för 

de andra i gruppen.  

 

Under arbetet med uppgiften visar Marie inga tecken på att ge upp eller på ett avtagande 

engagemang.  

 

När Marie pratar om matematik i slutintervjun anser hon att en hel del av det man lär sig på 

matematiklektionerna är allmänbildning. Dessutom tycker Marie att matematik är användbart 

för att klara av problemlösning som inte behöver vara kopplad till matematik.  

 

”Matematiklektioner ska vara blandade” så att inte alla lektioner ser likadana ut. Det Marie 

föredrar mest är gruppuppgifter. Problemlösning anser hon är också rolig eftersom ”sådana 

uppgifter stannar kvar i huvudet efteråt till skillnad för sådana som kan lösas snabbt”.  

 

Matematikens historia har påverkat positivt Maries motivation då den ger svar på ”varför det 

ser ut som det gör” och dessutom blir matematiken roligare och mer intressant.  

 

 

4.2.4 Dan 
Vid första intervjun tyckte Dan att det var en självklarhet att kunna matematik för att klara sig 

i vardagen. Dans erfarenheter av matematiklektioner var ”lite genomgång och sedan räkning i 

boken” men trots det så önskade han mer variation och grupparbete. Dan ansåg att 

grupparbete stärker ens självförtroende samt att det skapar möjligheter att lära av varandra.  

 

När Dan arbetade med problemlösning tyckte han att det var viktig att försöka även när det 

kändes svårt. Dan ansåg att detta var en förutsättning för att förstå sedan när läraren 

förklarade.  

 

Den som hade kommit längst fram i boken och sa oftast de rätta svaren var duktiga i 

matematik.  
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Dans anteckningar i loggboken är ganska magra. Man kan utläsa att Dan är förtjust i 

grupparbete och att han lärt sig nya räknesätt. När Dan redovisar uträkningar är det mest i 

textform och ibland otydligt.  

 

 
 

När Dan arbetar i grupp med problemlösning visar han otålighet och vill gärna gå vidare trots 

att han inte nått förståelse för det aktuella momentet. Dans bidrag till lösningen av uppgiften 

är inte så stor men han visar ändå ha en geometrisk förståelse av uppgiften. Trots Eriks 

ansträngningar har Dan svårt för att förstå uttrycket för arean av kvadrat nummer n respektive 

summan av areorna av kvadraterna 1 till 100.  

 

I slutintervjun berättar Dan att de historiska inslagen i undervisningen har hjälpt honom att 

förstå ”varför matematiken är som den är idag”. Dessutom har Dan upptäckt att matematiken 

har en bredare användning än vad han trodde innan.  

 

För sin egen del anser Dan att matematiken hjälper honom att klara av andra ämnen i skolan. 

Dan tycker fortfarande att det är bra med gruppuppgifter särskilt när man håller på med 

problemlösning. Matematiklektionerna tycker han ska vara varierande för att stimulera honom 

och han anser att han har svårt för matematik.  
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Trots en ökad variation på lektionerna upplever Dan att undervisningen är mer organiserad nu 

än vad det var på grundskolan och att klassen är mer sammanhållen, vilket han tycker är 

positiv.  

 

Duktig i matematik är den som är både ”bra muntlig och på prov”.  

 

 

4.2.5 Johan 
Johan tyckte vid första intervjutillfället att matematik var som ett annat språk. Han upplevde 

glädje när han förstod ett tal och ansåg att förståelse var en förutsättning för att man ska tycka 

om matematik. Anledningen till att man läste matematik var för att klara av vidare studier. 

Johan såg matematikens användning i vardagen när man handlade i affär och gjorde sina 

räkningar. I stort sätt handlade matematik mest om att räkna.  

 

Johans tidigare erfarenheter av matematikundervisningen skiljer sig inte från dem andras. 

Matematiklektionerna bestod av ”lite genomgång och sedan räkning i boken”. Johans bild av 

en bra matematiklektion var följaktligen halva lektionen genomgång och halva lektionen 

räkning i boken.  

 

Vid problemlösning såg Johan sig själv som envis men berättade samtidigt att han gav upp 

efter 10-15 minuter. Duktig i matematik var för Johan den som hade kommit längst fram i 

boken.  

 

I sina första anteckningar i loggboken framförde Johan sin önskan om att inte ha så många 

grupparbeten. Johan ansåg inte att grupparbeten var lärorika trots att det var roligt att arbeta i 

grupp. Johan tyckte också att det gick för fort framåt och ville ha ett lugnare tempo. Efter åtta 

veckor skriver Johan att ”mycket samarbete = bra”. Det märks en klar förändring i Johans 

anteckningar efter det att eleverna började arbeta med geometriavsnittet. Johan förtjusning i 

geometri har att göra med dess många tillämpningar och dess förekomst i naturen. Symmetri 

och likformighet samt volymer i volymer tyckte Johan särskild mycket om. När Johan 

redovisar en uppgift använder han inte gärna symboler och ett matematiskt språk. Hans stora 

entusiasm vid lösningen av geometriuppgifter bärs inte upp av grundläggande 

matematikkunskaper.  
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Vid det tillfället då Johan sitter i grupp och arbetar med problemlösning visar han på en stark 

vilja att förstå. Även när gruppen går vidare går har gärna tillbacka och ställer frågor tills han 

är säker på att han har förstått. Johan har lättare för att förstå uppgiftens geometriska tolkning 

än den algebraiska uträkningen. Detta märks tydligt när gruppen arbetar med att generalisera 

sambandet mellan kvadraternas areor.  

 

I sin slutintervju berättar Johan att matematikens historia är intressant och har ökat hans 

motivation. Johan upplever att han behöver träna mycket på nya begrepp innan han känner sig 

mogen för problemlösning. Han är medveten om att han behöver längre tid på sig när han lär 

sig något nytt och vill därför inte gärna arbeta i grupp med problemlösning. Samtidigt har 

Johan upptäckt att det är lärorikt att samarbeta och att han kan lära sig snabbare genom 

samarbete.  

 

För Johan har bilden av matematiken förändrats från att enbart vara räkning till att innefatta 

det mesta runtomkring oss. Han framför sin uppskattning över hur matematiklektionerna såg 

ut i dagsläget och ville gärna fortsätta så.  
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Den som är duktig i matematik kan svara på alla frågor enligt Johan.  

 

 

4.2.6 Sara 
För Sara var matematiken mest räkning från början och matematikkunskaperna kunde 

användas när man handlade i affär eller för att sköta privatekonomin. Saras tidigare 

erfarenheter av matematiklektionerna gick ut på att man hade lite genomgång och sedan 

räkning i boken. Hennes önskan var att matematiklektionerna skulle vara halva lektionen 

genomgång och andra halvan räkning i boken.  

 

Sara upplevde att matematiken var rolig när hon förstod och hon kämpade inte längre än 10-

15 minuter med ett tal. Den som var duktig i matematik var den som hade kommit längst fram 

i boken.  

 

I loggboken skriver Sara ganska tidigt att hon uppskattar att arbeta i grupp. Sara upptäcker att 

det finnas andra sätt att räkna på och att det finns en logik i ekvationer vilket hon inte kände 

till innan. När Sara redovisar uträkningar i loggboken gör hon det tydligt. Resonemanget är 

logiskt byggd och det framgår att hon förstår det hon gör och inte bara återger det som läraren 

hade visat.  
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När Sara sitter i grupp och arbetar med problemlösning kommer hennes förmåga att bearbeta 

matematisk information genom flexibilitet och reversibilitet till utryck. Sara är den som 

räddar gruppen när de hamnar i en återvändsgränd. Hennes sätt att noggrann bygga upp sina 

resonemang gör att Sara ser misstaget och gör det möjligt för gruppen att gå vidare. Sara har 

också lätt för att se samma samband både geometriskt och aritmetiskt men Sara lyckas inte 

lika bra med att generalisera. Hon har dock lätt för att förstå det samband som skrivs av Anna 

för kvadrat nummer n och under arbetet med uppgiften visar Sara inga tecken på att ge upp.  

 

Sara berättar i sin slutintervju att matematiken är allmänt användbart och att genom 

matematik lär man sig tänka logiskt.  

 

Matematiklektionerna tycker hon ska innehålla lite av varje. Sara uppskattar grupparbete och 

problemlösning men tycker också att det är lärorikt och intressant med matematikens historia. 

Att sitta med problemlösning tycker hon är rolig om hon känner att det går framåt. Sara tycker 

att det är viktigt att hon förstår saker, även om det kan ta tid och det är alltid roligt när hon 

lyckas.  

 

Duktig i matematik är den som har lätt för att förstå och ”kan räkan ut saker även om det inte 

går fort”.  

 

 

4.2.7 Erik 
Eriks syn på matematik skiljer sig från de andras. Han anser att ”man förstår saker lättare om 

man kan se samband” och att matematiken ger en bra träning i det. Enligt Erik finns 

matematiken ”överallt runtomkring oss” och att det är mycket i det vi gör till vardags som är 

matematik ”utan att man tänker på det”.  

 

Eriks bild av en bra matematiklektion består av gruppuppgifter och av att arbeta med 

”kluringar”. Att bara räkna i boken är inte tillräckligt stimulerande för honom. Erik tycker att 

arbetet med problemlösning är roligt och stimulerande. Han sitter gärna länge med en uppgift 

och vill helst inte ge upp. För Erik är den som tänker logiskt och ser de enkla lösningarna, 

duktig i matematik.  
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I sina anteckningar i loggboken visar Erik inga svårigheter med att lösa uppgifter men det 

märks en ovana i att använda ett strikt matematiskt språk (se nedan). Erik ger också uttryck 

för sitt intresse över alla nya moment eller kuriosa som presenteras på lektionerna.  

 

 
 

När Erik sitter i grupp och arbetar med problemlösning kommer hans förmåga att snabbt 

fånga upp den formella strukturen i uppgiften, att tänka logiskt, att förenkla, att generalisera 

och att tänka flexibelt och reversibelt till utryck. Detta till trots visar han en otröttligt vilja och 

engagemang i att se till att alla i gruppen uppnår förståelse för varje steg i arbetet. Genom att 

svara på gruppens frågor tvingas Erik att tänka om och i nya banor. På det sättet uppnås en 

fördjupning och en bredare förståelse av uppgiften för alla i gruppen.  

 

I sin slutintervju berättar Erik att anledningen till att han tycker om grupparbete är att han 

tvingas tänka på ett annat sätt. Konsekvensen blir att han blir bättre på att förklara. Det han 

uppskattar mest är problemlösning. För Erik är matematik att lösa problem och att tänka 

logiskt. Därför, anser han, ”blir man bättre på att tänka med hjälp av matematiken”.  

 

En bra matematiklektion ska vara varierande och innehålla både grupparbete och 

problemlösning. Den som är bra på problemlösning är också duktig i matematik.  
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4.3 Sammanfattning av resultat 
 

Eleverna har under kursen Matematik A utvecklat mer sina uppfattningar om sig själva i 

matematiska sammanhang. Detta yttrar sig genom att de visar på en bättre förståelse över hur 

deras lärande i matematik fungerar och om deras roll i klassrummet eller gruppen under en 

matematisk aktivitet. Insikten hjälper dem att bättre kunna formulera och framföra sina behov, 

brister och förmågor.  

 

Elevernas uppfattningar om problemlösning och arbetssätt i matematik tyder på en utveckling 

från enskilt räknande i läroboken till ett mer varierad innehåll som inkluderar problemlösning 

och grupparbete. I vilken grad de föredrar grupparbete och problemlösning varierar mellan 

eleverna men alla kan argumentera för sina prioriteringar. Detta framhäver att dessa 

uppfattningar är kopplade till elevernas uppfattningar om sig själva vilket är förenligt med 

Green (Pehkonen, 1995) som menar att uppfattningar uppträder i ”cluster structure” och att en 

uppfattning kan inte hållas självständigt utan är beroende av andra uppfattningar.  

 

Synen på matematik genomgår också en förändring från en ganska enkel och begränsad bild 

av ämnet till en mer komplex som inbegriper en historisk förankring och fler tillämpningar. 

Matematik är inte längre en massa regler som presenteras av läraren och som tillämpas vid 

lösning av uppgifter. Matematik är inte längre en inkapslad kunskapsmassa som inte 

interageras med samhället i övrigt. Denna förändring reflekteras i elevernas val av strategier 

vid problemlösning men också i hur elever ser på vad det innebär att vara duktig i matematik. 

Deras syn har förändrats från att handla om den som ligger längst fram i boken till att beröra 

förståelse, förklaringar och icke standardlösningar.  

 

I samband med problemlösning visar eleverna uttryck på matematiska förmågor från de första 

tre kategorier i Krutetskiis indelning. Detta tyder på att de är potentiella problemlösare och att 

de normer som råder mellan eleverna främjar en meningsfull inlärning i matematik. Alla 

förmågor hittas inte hos alla elever men varje elev påvisar minst en matematisk förmåga. 
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5. Analys i förhållande till litteraturen 
 

Syftet med denna studie, har varit att studera utvecklingen av elevernas matematiska förmågor 

och uppfattningar om matematik. Uppfattningar är ett komplext begrepp som jag tidigare har 

valt att dela upp i tre kategorier. 1. Uppfattningar om matematik, om tillämpningar av 

matematiska kunskaper och om uppkomsten av matematiska begrepp. 2. Uppfattningar om 

problemlösning och arbetssätt i matematik. 3. Uppfattningar om sig själv i matematiska 

sammanhang. Elevernas uttalade uppfattningar kommer således att ställas emot deras uttryck 

på matematiska förmågor som observerats i samband med problemlösning och anteckningar i 

loggboken.  

 

Samtidigt finns en annan dimension i detta arbete nämligen den metod som har valts för 

undervisningens genomförande. I denna metod distingeras två begrepp; problemlösning i 

grupp samt historisk och samhällelig förankring. Analysarbetet kommer därför att ske med 

utgångspunkt från elevernas agerande vid problemlösning samt deras intryck av den historiska 

och samhälleliga förankringen.  

 

I avsnitt 6.3 gör en sammanställning av de förändringar i uppfattningar jag observerat hos 

eleverna samt av de samband som jag hittat mellan dem och utvecklingen av matematiska 

förmågor. I detta arbete kommer jag att använda mig av de tolkningar och utvärderingar jag 

har gjort, med hjälp av närliggande teoribildning, av elevernas agerande i samband med 

problemlösning samt deras uttalade uppfattningar.  

 

5.1 Analys av elevernas matematiska förmågor och uppfattningar 
vid problemlösning 
 

När eleverna satt i grupp och arbetade med problemlösning har det konstaterats att eleverna 

visat uttryck på matematiska förmågor från de första tre kategorier i Krutetskiis indelning. 

Dessutom har vid detta tillfälle observerats elevernas sätt att interagera med varandra samt 

deras sätt att agera och reagera. I den sammanställning som jag gjort för varje observerad elev 

framgår att eleverna är måna om att förklara sina tankar och att argumentera för sina 

resonemang. De försöker också förstå hur andra tänker och är öppna för nya angreppssätt. 
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Enligt Yackel och Rasmussen (2000) främjar detta en meningsfull inlärning i matematik samt 

en fördjupad utveckling av elevernas matematikkunskaper.  

 

Cobb och Yackel (1996) visar på att det finns ett reflexivt samband mellan de normer som 

gäller mellan elever när de sysslar med matematik och deras uppfattningar om sig själva och 

andra i matematiska sammanhang samt om matematik. Enligt Cobb och Yackel utvecklas 

normer och uppfattningar i tandem och den ena kan inte existera utan den andra. De normer 

som Cobb och Yackel kallar för sociomatematiska normer handlar om att studenterna 

levererar meningsfulla lösningar, förklarar och argumenterar för sina resonemang samt 

lyssnar och förstår andras lösningar. Dessa normer hittas i de matematiska förmågor 

framtagna av Krutetskii. Förmåga till flexibilitet bygger på att elever förstår och accepterar att 

det finns olika lösningar och att argumentation är en del i lösningsförfarandet vid 

problemlösning. Strävan efter enkelhet, klarhet och ekonomi bygger på att elever presenterar 

tydliga lösningar samt lyssnar och försöker förstå andras lösningar.  

 

Alltså har eleverna genom sitt agerande visat uttryck på matematiska förmågor som samspelar 

med utvecklingen av uppfattningar om matematik och om sig själva i matematiska 

sammanhang.  

 

5.1.1 Elevernas uppfattningar om andra i matematiska aktiviteter 
Initialt har elevernas uppfattningar om vad det innebär att vara duktig i matematik handlat om 

vem som kommit längst fram i boken eller gjort bäst på proven. Senare har dessa 

uppfattningar förändrats till att handla om att ge icke standardlösningar, om att förstå och 

kunna förklara för andra. Detta avspeglas i elevernas beteende när de sitter och arbetar med 

problemlösning. I de utvalda passagerna från videoinspelningen hittas exempel på att eleverna 

förstår och uppmärksammar en annorlunda matematisk lösning, en mer sofistikerad lösning 

och en godkänd matematisk förklaring. Detta arbetssätt har uppmuntrats på lektionerna 

genom gruppredovisningar samt analys och kommentarer av olika lösningsstrategier. 

Loggbokskrivandet har också byggt på förklaringar och förståelse.  

 

Således när elevernas matematiska förmågor kommer till uttryck sker detta i en kontext som 

bygger på uppfattningar om vad det innebär att vara duktig i matematik och om arbetssätt i 
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matematik som bär upp och understödjer framförandet av matematiska förmågor i 

matematiska aktiviteter.  

 

5.1.2 Elevernas beteende i samband med problemlösning 
Schoenfelds (1985) verktyg för analys av elevers beteende vid problemlösning nämligen 

resources, heuristics, control och beliefs kan kopplass till Krutetskiis matematiska förmågor. 

Resources kan hittas i uttrycken för elevernas förmåga att insamla matematisk information 

samt uttrycken för elevernas förmåga att bevara matematisk information. Heuristics och 

control hittas i uttrycken för elevernas förmåga att bearbeta matematisk information. Beliefs 

observeras i elevernas beteende vid problemlösning.  

 

Anna, Maria, Sara och Erik ser ut att argumentera med sig själva när de förklarar högt för de 

andra hur de tänker medan de arbetar med uppgiften. Det faktum att de för en dialog med sig 

själva under arbetets gång ses av Schoenfeld (1985) som ett tecken på att de är bra 

problemlösare.  

 

Båda grupperna som har arbetat med problemlösning har visat exempel på matematiska 

förmågor från alla tre kategorier i Krutetskiis indelning. Min tolkning utifrån Schoenfelds 

verktyg är att eleverna har visat att de använt sig av matematikkunskaper och strategier för 

problemlösning och dessutom gjort det på ett effektivt sätt. Uppfattningar som bestämmer 

kontexten i vilken dessa förmågor existerar presenteras här nedan.  

 

Uppfattningssystem som, enligt Schoenfeld (1985), formar och bestämmer sättet på vilket 

man närmar sig matematiken observeras medan elever arbetar med matematik och jämförs 

med det eleverna berättar vid sista intervjutillfället. De uppfattningar som Schoenfeld (1985) 

ser som ett hinder vid problemlösning är uppfattningen att uppgifter kan lösas på 10 minuter, 

att formell matematik har lite eller ingenting att göra med problemlösning och att enbart geni 

kan skapa eller upptäcka matematik. 

 

I samband med problemlösning visar alla elever, utom Dan, inga tecken på att ge upp utan 

arbetar vidare för att komma fram till en lösning. Även om deras engagemang är varierande 

vill eleverna förstå och verkar bestämda över att komma fram till en lösning. När elever 

upptäcker att en vald lösningsstrategi är fel visar de inte några tecken på att ge upp utan 
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tvärtom startar om från början välmedvetna om att problemlösning kan innebära misslyckade 

försök. Denna inställning bekräftas av Anna, Marie, Erik och Sara i slutintervjun. De berättar 

att problemlösning tar tid och att en del av tjusningen med det är belöningen när man har 

lyckats efter en lång ansträngning. Dessa uppfattningar är enligt Carlson (1999), som har 

studerat framgångsrika elever, en förutsättning för att vara framgångsrik i matematik.  

 

Under arbetet med uppgiften använder eleverna tidigare kunskaper om lösningsstrategier. 

Anna och Sara tycker att de känner igen generella drag från tidigare uppgifter när de arbetar 

med att hitta en formel för arean av den n:te kvadraten. Krutetskii (1976) påpekar att just detta 

utgör skillnaden mellan begåvade och icke begåvade elever. De senare kommer ihåg 

uppgiftens specifika data medan begåvade elever kommer ihåg uppgiftens allmänna drag.  

 

Problemlösningsuppgiften som eleverna fick arbeta med var hel ny till sin karaktär för 

eleverna. Detta innebär att eleverna inte hade sysslat med likartade uppgifter i den ordinarie 

undervisningen. Trots det visar de inga tecken på omedelbar uppgivenhet vid första anblicken 

av uppgiften. Detta bekräftas i slutintervjun när Anna, Marie, Erik och Sara berättar om hur 

mycket de uppskattar utmaningen med problemlösning. De ser det både som stimulerande och 

lärorikt. Dan, Johan och Linda som vid första intervjun berättade om sina svårigheter med 

matematiken visar under kursen på en förändring i sin inställning till matematik. De har 

upptäckt att matematik kan vara både roligt och intressant och att de också kan lyckas även 

om de fortfarande behöver längre tid på sig.  

 

Följaktligen observeras, i de två elevgrupperna, prov på uppfattningar som tyder på att 

eleverna har kommit över den tröskel som Schoenfeld (1985) sätter som hinder för 

utvecklingen av en bra problemlösare. Dessutom visade jag tidigare att hans kriterier för en 

bra problemlösare återfinns i Krutetskiis matematiska förmågor.  

 

5.1.3 Uppfattningar om sig själv i samband med matematiska aktiviteter 
Ett sätt att bilda sig en uppfattning över elevernas initiala medvetande om de egna 

matematiska förmågor är att analysera svaren på frågan om vad det kvävs för att bli bättre i 

matematik. Svaren handlar i de flesta fall om att eleverna vill fördjupa sig mer och i ett fall 

om intresset för problemlösning. Efterhand som eleverna skriver i sina loggböcker märks en 

ökad medvetenhet över vad de är bra på och vad de behöver bli bättre på. I slutintervjun när 
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eleverna svarar på samma fråga kan de argumentera för vad som har varit bra för dem och vad 

de behöver för att bli bättre. Linda och Johan som inte tycker om problemlösning har kommit 

fram till att grupparbete hjälper dem att lära sig snabbare och därför vill de gärna fortsätta ha 

det på matematiklektionerna. Anna och Marie tycker att de lär sig mer genom att avsätta tid åt 

problemlösning. Det viktigaste är inte bara att lösa uppgiften utan processen, vägen fram till 

en lösning. Dessutom inser Marie att det är de uppgifter som man ägnar tid åt som stannar 

kvart i huvudet och inte standarduppgifterna. Erik vill lära sig förklara (lösa) samma uppgift 

på olika sätt och därför anser han att grupparbete är en bra träning för honom.  

 

Det resultatet som presenteras här visar att elever har utvecklat ett medvetande över sin 

inlärningsprocess. Samtidigt finns det en kvalitetsskillnad i hur långt de har kommit i denna 

process. Detta ser vi när de motiverar sina val av arbetssätt. Erik, Marie och Anna 

argumenterar för vilka val de gör medan Linda och Johan vet bara vad som har hjälpt dem 

men inte varför. Enligt Dahl (2004) är kännedom om sin egen inlärningsprocess ett 

kännetecken för framgångsrika elever. Pajares och Graham (1999) kom också fram till att 

begåvade elever hade en mer realistisk uppfattning om sig själva i matematiska sammanhang 

och att elevernas ”self-efficancy beliefs” är en bra indikation på deras prestationer i 

matematik.  

 

Processen som leder till bildandet av uppfattningar om sig själva och om elevernas egen roll i 

klassrummet skapar inlärningsmöjligheter, enligt Cobb och Yackel (1996). Eleverna som 

deltar i processen bildar uppfattningar som gör att dem blir mer självständiga när de deltar i 

matematiska aktiviteter. Detta innebär att eleverna är medvetna om deras förmågor när de 

agerar i matematiska sammanhang samt om vilka strategier de väljer i samband med 

problemlösning (Cobb och Yackel, 1996).  

 

5.2 Analys av elevernas uppfattningar om matematikens roll i 
samhället och som skolämne  
 

Elevernas syn på matematik vid första intervjutillfället handlar för de flesta elever om att 

räkna. Eleverna ser matematikens användning när man handlar i affär, sköter privat ekonomin 

och för vidarestudier. Anna, Marie och Erik anser att matematik dessutom är logiskt tänkande 

och Erik tycker sig kunna se att matematik finns överallt och att ”du förstår saker lättare om 
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du kan se samband”. Johan anser att matematik är som ett annat språk och därför är det viktigt 

att kunna dess grunder för att kunna hantera det.  

 

Efterhand som varje avsnitt i kursen inleds med kopplingar till matematikens historia och till 

tillämpningar i dagens samhälle märks en förändrad syn hos eleverna över vad matematik är. 

Detta kan man först konstatera i deras anteckningar i loggboken där man kan hitta 

formuleringar som: ”tal kan vara intressanta”, ”geometri finns överallt i naturen, allting i stort 

sätt vilket är intressant”, om primtalen; ”intressant hur mycket man kunde använda de till och 

så många gånger de förekommer i naturen”.  

 

I slutintervju berättar eleverna att den historiska och samhälleliga förankringen har motiverat 

dem mer, att det har blivit tydligare varför matematiken är som den är, att de har fått en bättre 

bild av vad matematiken används till och att det har blivit mer variation.  

 

Det har skett en utveckling i elevernas syn på matematiken. Det som tidigare hade varit 

räkning har utvecklats till att vara allmänbildning, ”olika sätt att lösa ett mysterium” och 

problemlösning. Eleverna berättar också om att vissa saker kommer de lättare att komma ihåg 

tack vare de associationer de gör till saker som har berättats på lektionerna och som handlar 

antingen om historien bakom vissa begrepp eller om tillämpningar.  

 

Denna förändring i elevernas uppfattningar om matematik stämmer överens med Presmags 

(Leder et al, 2002) resultat som fann att elever såg världen med ”mathematical eyes” efter 

kursen om Ethnomathematics. Jag tolkar mitt resultat med att eleverna har visat uttryck på 

matematiska förmågor genom en förändrad syn på matematik en ”mathematical cast of mind” 

som dessutom är en av Krutetskiis (1976) matematiska förmågor.  

 

Mitt resultat är förenligt med Malmivuori (2001) och Pehkonen (1995) som båda påpekar att 

hur elever lär sig och använder matematik, deras sätt att närma sig matematiken och deras 

beteende i matematiska sammanhang är starkt påverkade av deras uppfattningar om 

matematik. Men jag vill komplettera med att utvecklingen av synen på matematik bör ske 

hand i hand med utvecklingen av synen på arbetssätt i matematik och elevernas egenbild i 

samband med matematiska aktiviteter.  
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5.3 Sammanfattning 
 

Under analysarbetet har jag observerat hur elevers uppfattningar och matematiska förmågor 

vävs samman. Det reflexiva sambandet mellan dem växer efterhand som man fördjupar sig i 

didaktiska och psykologiska teorier kring uppfattningar och matematiska förmågor.  

 

Utvecklingen av uppfattningar om arbetssätt i matematik avspeglar sig i elevernas sätt att 

närma sig och hantera matematiken. Ett arbetssätt som bygger på argumentation, förklaringar, 

öppenhet till flera lösningar och uppskattningen av icke standardlösningar stimulerar 

utvecklingen av förmågan att bearbeta matematisk information som karakteriseras av 

flexibilitet, reversibilitet i matematiska resonemang samt enkelhet och klarhet i lösningar.  

 

Elevernas växande medvetande om sina egna förmågor avspeglas i utvecklingen av deras 

uppfattningar om sig själva i matematiska sammanhang. Denna utveckling gör att eleverna 

blir mer självständiga i samband med matematiska aktiviteter och mer medvetna om vilka 

strategier de väljer i samband med problemlösning. En mer realistisk uppfattning om sig själv 

gör att eleverna har en bättre bild av vad de behöver för att bli mer framgångsrika i 

matematik, vilket lägger en bättre grund för utvecklingen och stimuleringen av sina egna 

matematiska förmågor.  

 

Hur elever ser på matematik påverkar deras sätt att närma sig matematiken som skolämne och 

social konstruktion. En utveckling av deras uppfattningar inverkar på deras sätt att se på 

världen med ”mathematical eyes” som enligt Krutetskii är en matematisk förmåga. Men 

elevernas uppfattningar om matematik påverkar också deras sätt att hantera och bearbeta 

matematiska uppgifter. Genom att ge det tid och inte ge vika för misslyckade försök kan 

elever uppnå en fördjupning som kan leda till utvecklingen av förmågan att bevara 

matematisk information.  
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6. Diskussion 
 

Kapitel 6 inleds med en diskussion kring kopplingen mellan utvecklingen av uppfattningar 

och utvecklingen av förmågor utifrån Kozulins (1998) teori om psykologiska verktyg. 

Därefter följer ett avsnitt som tar upp felkällor följt av funderingar kring fortsatta studier.  

 

6.1 Sambandet mellan uppfattningar och matematiska förmågor 
 

Enligt Kozulin (1998) utvecklar elever psykologiska verktyg när kulturella verktyg som 

matematiska begrepp blir en del av deras tänkande. Med utgångspunkt från hans tankar anser 

jag att utvecklingen av uppfattningar stödjer bildandet av psykologiska verktyg. 

Utvecklingsprocessen som äger rum i en social kontext sker genom yttre medierare som till 

exempel språket. Eleverna för en dialog med varandra och talar om matematiska begrepp. När 

dessa begrepp (kulturella verktyg) sedan blir en del av elevernas tänkande bildas psykologiska 

verktyg enligt Kozulin. I sin tur kommer användningen av psykologiska verktyg (som inre 

medierare) att vara en del av de högre mentala funktionerna. Detta anser jag aktiverar 

utvecklingen av elevernas matematiska förmågor. Bildandet av högre mentala funktioner 

likställs i denna studie med utvecklingen av matematiska förmågor. 

 

När elever utvecklar sina uppfattningar om arbetssätt i matematik till att handla mer om 

argumentation, flera och tydliga lösningar används kulturella verktyg, som exempelvis 

begreppet funktion eller likformighet, på ett kreativt sätt. Med detta menas att elever inte 

enbart återger och presenterar lärarens lösning. De mentala processer som äger rum vid 

argumentation och flera lösningsförslag bygger på processer som association som utifrån 

Kozulin kräver att ett nytt artificiellt psykologisk verktyg bildas. Detta kan skapa nya 

psykologiska funktioner hos individen som kallas för högre mentala funktioner. I min 

tolkning blir det samma sak som att utveckla matematiska förmågor.  

 

Utvecklingen av elevernas uppfattningar om matematik har i min studie handlat om att 

eleverna ser världen med ”matematiska ögon”. Matematiken kan både placeras i ett historisk 

perspektiv och att eleverna är förtrogna med olika tillämpningar. Nya upplevelser av 

omvärlden bildar nya strukturer hos individen. Under denna process har elever förutom sina 

medfödda psykologiska funktioner använt sig av nybildade artificiella psykologiska 
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funktioner för att bilda kopplingar mellan matematiska begrepp och andra kunskaper. Detta 

genererar nya kulturella former av psykologiska funktioner så kallade högre mentala 

funktioner.  

 

Min analys pekar på att uppfattningar visar sig vara en stark faktor som påverkar elevernas 

inlärning i matematik. I detta arbete har lärandet likställts med utvecklingen av matematiska 

förmågor. De uppfattningar som eleverna besitter bygger på tidigare erfarenheter. Det krävs 

en förändring i elevernas upplevelser för att det ska genereras nya uppfattningar av en mer 

komplex karaktär. En sådan process skapar förutsättningar för utvecklingen av matematiska 

förmågor. Övergången från elevernas utveckling av uppfattningar till utvecklingen av deras 

matematiska förmågor sker via bildandet av psykologiska verktyg. Detta kan underlätta 

inlärningen i matematik genom att skapa mening, variation och ökad kommunikation med 

matematiken som verktyg.  

 

 

6.2 Felkällor - metodkritik 
 

De tre kategorier av uppfattningar som har observerats hos eleverna under kursen Matematik 

A har påvisat en utveckling. I förra avsnittet har jag kopplat förändringar i elevernas 

uppfattningar till den undervisningsmetod som valts för kursen och hade som syfte att 

stimulera denna utveckling. Trots det kan man inte med säkerhet veta att förändringar i 

elevernas uppfattningar härstammar enbart på grund av denna metod. Det kan finnas andra 

faktorer som kan ha påverkat eleverna och vars studie hamnar utanför detta arbete. Samtidigt 

finns det inga garantier på att de observerade förändringar i uppfattningar fortsätter även efter 

kursens slut. Enligt Pehkonen (2001) är förändringar i uppfattningar en lång process eftersom 

uppfattningar är motståndskraftiga på grund av sin affektiva sida. Detta bekräftades av Wood 

(1997) som ville förändra elevernas uppfattningar om matematik genom en problembaserad 

undervisning. Enbart de elever som undervisades under en tvåårsperiod med denna metod 

fortsatte även efteråt att påvisa en förändrad attityd till matematik.  

 

Studien av elevernas uppfattningar bygger till stor del på de intervjuer som har gjorts i början 

och slutet på kursen Matematik A. Trots att jag har använt mig av öppna frågor kan jag 

fortfarande inte bortse från att eleverna kan ha varit påverkade i sina svar av sättet på hur 
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frågorna ställs. En dimension i dilemmat med att vara både lärare och forskare består i att 

eleverna kan ha svårt för att hålla isär rollerna. Detta kan befaras bli mer tydligt vid 

intervjutillfällen då eleverna kan vilja vara sin lärare till lags och leverera svar som de tror 

läraren förväntar sig höra. Jag kan trots det säga att det rådde en ganska avspänd stämning vid 

dessa tillfällen och att eleverna var öppenhjärtiga och engagerade i sina svar.  

 

Valet av uppgift vid problemlösning kan ha påverkat vilka matematiska förmågor eleverna 

gav uttryck för. En annan uppgift kan ha avslöjat andra, fler eller färre matematiska förmågor 

hos de enskilda eleverna. Eftersom syftet med arbetet inte var att jämföra eleverna 

sinsemellan influerar detta inte mitt resultat då jag har utgått i analysen från gruppens uttrycka 

förmågor.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

En intressant fortsättning på detta arbete vore att undersöka vilka uppfattningar som är mer 

rigida hos eleverna och förhindrar mest utvecklingen av matematiska förmågor. En sådan 

studie skulle kunna hjälpa pedagoger på alla skolstadier i sitt undervisningsupplägg men 

också läroboksförfattare och skapare av nationella prov.  

 

Genom att använda samma empiriska material skull man kunna ha ett genusperspektiv och 

svara på samma frågeställningar som finns i detta arbete. Detta skulle kunna skänka mer ljus 

åt frågan om fickornas och pojkarnas fallenhet för matematik men också över hur pedagoger 

hanterar fickor och pojkar i sina undervisningsgrupper.  

 

Ytterligare en tänkbar fortsättning på detta arbete är att genomföra en longitudinell studie där 

utvecklingen av matematiska förmågor visavis matematiska uppfattningar observeras under 

en längre period. Här kan två elevgrupper jämföras där det ena gruppen undervisas 

exempelvis med en traditionell undervisning medan den andra undervisas med en metod som 

tar hänsyn till de resultat som har presenterats i detta arbete.  

 

Elevernas inlärning är en komplex process och dagens anspråk på individualisering ställer 

stora krav på didaktiska kunskaper. Att använda individernas inneboende potential och de 

krafter som finns i samspelet mellan individer kan underlätta detta arbete. En mer ingående 
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studie över elevernas uppfattningar om sig själva i matematiska sammanhang och deras 

egenbedömning i förhållande till utveckling av matematiska förmågor kan vara ett sådant 

uppslag som kan ge en bättre bild över de processer som sker i undervisningen.  
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Bilaga 1 
 
Till målsman för _______________________________________ 
 
 
 
 
Hej! 
 
 
Jag är undervisande lärare i matematik för NV1E. Inom ramen för min undervisning arbetar 
jag även med en magisteruppsats i matematikdidaktik. Arbetet går ut på att studera elevernas 
uppfattningar om matematik.  
 
Undersökningen kommer att genomföras i NV1E. För att utvärdera arbetet kommer jag att 
behöva intervjua 6 slumpvis utvalda elever. Dessutom kommer dessa att filmas när de sitter 
och arbetar i små grupper med en matematisk uppgift. Filmen och intervjuerna visas enbart 
för min handledare Robert Lagergren vid Växjö universitet. Efter det att uppsatsen presenteras 
förstörs all material. Det kommer dessutom inte att finnas några namnreferenser i arbetet 
utan eleverna kommer att få fiktiva namn.  
 
 
För att kunna genomföra mitt arbete behöver jag ert godkännande eftersom eleverna inte är 
myndiga.  
 
 
 
 
 
 
Ja, jag godkänner att min son deltar i undersökningen.  
 
Nej, jag godkänner inte.   
 
 
 
 
Målsmans namnteckning _________________________ 
 
 
Tack för hjälpen 
 
 
Andreia Balan 
 
 
P.S. Ni är välkomna att höra av er till mig i fall ni har frågor och funderingar. Jag kan nås på 
0768086767 eller 157975, samt e-post: andreia.balan@helsingborg.se.  

mailto:andreia.balan@helsingborg.se


Bilaga 2 
 
Intervjuer 
 
Jag vill undersöka: 
A: Uppfattningar om matematik, om tillämpningar av matematiska kunskaper och om 
uppkomsten av matematiska begrepp (1, 2, 3, 4, 16) 
 
B: Uppfattningar om problemlösning och arbetssätt i matematik (5, 6, 7, 9, 10, 11) 
 
C: Uppfattningar om sig själv i matematiska sammanhang (8, 12, 13, 14, 15) 

 

1. Om du fick förklara för en elev som börjar i 7:an hur skulle du beskriva ämnet 
matematik i skolan?  

2. Vad tänker du på när du hör talas om matematik i största allmänhet?  

3. Vilken glädje kan man ha av sina kunskaper i matematik? Varför tror du att man 
behöver lära sig matematik på gymnasiet? 

4. Finns det några aktiviteter i din vardag som du kopplar med matematiken?  

5. Upplever du någon skillnad mellan matematikundervisningen och undervisningen i 
andra ämnen? På vilket sätt.  

6. Hur se en bra matematiklektion ut?  

7. Vad skulle du vilja förändra i din matematikundervisning? Vilka aktiviteter/arbetssätt 
vill du ha med eller ta bort? 

8. Vad skulle motivera dig att arbeta mer i matematik? 

9. Vill du ge exempel på aktiviteter, arbetssätt och projekt du har gjort i matematik i 
skolan. Vilka av dessa har du upplevd som meningsfulla och vilka har känts onödiga. 
Hur ser du på att arbeta i grupp i matematik? Fördelar, nackdelar.  

10. Har du arbetat med uppgifter som har olika lösningar eller uppgifter med inga 
lösningar? Hur upplever du att arbeta med sådana uppgifter?  

11. Hur snabbt förväntar du dig att lösa en uppgift? Efter hur lång tid ger du upp? 

12. Tror du att det räcker att arbetar mer för att prestera bättre i matematik eller måste man 
vara begåvad för att göra det?  

13. Hur kan du bedöma att en klasskamrat är begåvad i matematik?  

14. Hur ser du på din egen förmåga i matematik? Efter vilka grunder görs denna 
bedömning? (betyg, lärarens uttalande, föräldrar, kamrater) 

15. Är du bättre på vissa delar av matematiken än på andra? Ge exempel.  



16. Tror du att matematiken som uppfanns under antiken används fortfarande idag? Om 
ja, kan du ge exempel.  



Bilaga 3 
 

 



Bilaga 4 
 
Nedan följer planeringen som fungerar som komplement till läroboken. Som exempel valde 
jag geometriavsnittet.  

Geometri 
 

Historik 
- Pyramiderna byggdes med sidorna efter vädersträcker. Hur gjorde man det?  

 
- Beräkning av talet π .  

 
- Beräkning av jordens omkrets år 200 f. Kr. 

 
- Filmvisning: Geometrin - bland blommor och bin och animerad apelsin 

 
Diskussion och genomgång kopplad till filmen. 

 

Gyllene snittet  
 
Konstruktion av den gyllenerektangeln och beräkning av förhållandet mellan sidorna.  
 
Exempel från konst: Rafael, Da Vinci, Venus från Milo, Mondrian 
Exempel från arkitektur: Parthenon i Aten 
Exempel från vårt vardags liv: fönster, böcker, tidningar, fotbollen som har ritats av Da Vinci, 
funktionalismen har använd sig av gyllene snittet, 
 
Psykologiska experiment från 1960-talet har visat att japaner föredrar andra måttförhållande.  
 
Konstruktion av pentagon och hexagon. Konstruktion av femuddig och sexuddig stjärna samt 
beräkning av vinklar.  



 
 

Rymdgeometri  
Träning i rymdseende. Eleverna övar på att rita och beräkna skärningsytor mellan kuber och 
planer.  
 
 

 

Likformighet 
 
Beräkning av ett träds höjd.  
 
Beräkning av en flods bredd.  



 
 

 

X

 
Tunnelkonstruktion: Hur byggde man tunnlar på 500-talet f. Kr.? 
 
Beräkning av solens diameter.  
 

 

Solen 
håll

A4 papper 

 
Ett träds höjd kan bestämmas på följande sätt. Trädets skugga mäts till 10 m. En elev ställer 
sig intill och i höjd med trädet. Eleven är 1,70 m lång och elevens skugga är 0,5 m. Rita figur 
och bestäm trädets höjd.  



 

Övningar 
 
1. Uppgifter hämtade ur Nämnarens problemavdelning om trianglar och rektanglar.  
 
2. En bils strålkastare är på 58 cm höjd över marken. Ljuset är justerat så att ljuskäglan 
sjunker 5 cm på 4,5 m. Hur långt lyser strålkastarna? Rita figur.  
 
 
3. Avgör vilka påstående är sanna eller falska samt motivera: 
 

A I en liksidig triangel är alla vinklar 60.  
 

B Omkretsen av en cirkel fördubblas om radien fördubblas. 
 

C En centimeter på en karta i skalan 1:100 000 motsvaras av en kilometer i verkligheten.  
 

D Om en kon och en pyramid har samma basyta och samma höjd så har de också samma 
volym. 
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