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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla elevers 

resonemangsförmåga inom det matematiska området geometri. För att kunna uppfylla 

syftet gjordes en observation och två intervjuer med två olika lärare. Vid analys av 

resultatet användes de två teorierna, ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

variationsteorin.  

 

Utifrån resultatet kan det konstateras att de båda lärarna både definierar 

resonemangsförmågan och arbetar med denna på liknande sätt. Lärarna kopplar denna 

förmåga till samtal och diskussion mellan elever. För att främja diskussioner låter de 

eleverna arbeta i mindre grupper och resonera kring olika uppgifter. Studien kan bidra 

till fördjupade kunskaper om hur lärare kan arbeta för att utveckla förmågan att 

resonera. 
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1 Inledning 
Resonemangsförmåga är en grundläggande förmåga som alla elever ska få möjlighet att 

utveckla eftersom den främjar inhämtandet av nya matematiska kunskaper samt 

utvecklar en matematisk förståelse (Ball & Bass 2003). I kursplanen för matematik 

beskrivs följande syfte “[u]ndervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan 

att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” (Skolverket 2011:62). I 

slutet av årskurs 3 ska eleverna uppnå det tillhörande kunskapskravet att kunna [...] föra 

och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats 

rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom 

att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet” (Skolverket 2011:67,68). 

 

I en undersökning som Sterner (2015) gjort framkommer det att den aktuella gruppen 

lärare som ingår i hennes studie finner frustration över att inte förstå innebörden av 

matematiska resonemang. Lärarna upplever svårigheter med att förklara och tillämpa 

resonemangsförmågan i undervisningen. Detta leder till att eleverna inte får möjlighet 

att utveckla förmågan. Utifrån detta anser vi att det är viktigt att veta hur lärare tillämpar 

arbetet med matematiska resonemang i praktiken. 

 

TIMSS rapport från 2003 visar att elever i årskurs 4 presterar sämre i geometri än i de 

andra matematiska områdena (Skolverket 2005). Vi anser att grunden för goda 

kunskaper inom de matematiska områdena byggs upp under de tidiga skolåren. I studien 

undersöks därför hur två lärare arbetar för att utveckla elevers resonemangsförmåga 

inom geometri. Genom att intervjua två lärare och observera en lektion med fokus på 

det matematiska området geometri, inriktat på geometriska figurer och vinklar, 

avgränsas studiens omfattning i förhållande till resonemangsförmågan. Studien kan 

bidra till att utveckla kunskapen om och tankesättet kring undervisning om 

resonemangsförmågan. 

 

Utgångspunkten i studien är det sociokulturella perspektivet och variationsteorin. Enligt 

det sociokulturella perspektivet lär elever av varandra medan variationsteorin fokuserar 

på specifika objekt och mönster i undervisningen. Dessa två teorier kompletterar 

varandra då det sociokulturella perspektivet innebär en mer övergripande syn på lärande 

samtidigt som variationsteorin är mer inriktad mot lärares undervisning.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka hur två lärare på olika skolor ger elever möjlighet att 

utveckla sin förmåga att resonera. Detta med fokus på matematikområdet geometri 

inriktat på geometriska figurer och vinklar. För att besvara syftet formulerades följande 

frågeställningar: 

 

- Hur definierar lärarna begreppet resonemangsförmåga? 

- Hur arbetar lärarna för att utveckla elevers resonemangsförmåga i geometri i 

årskurs 1-3? 
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3 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt presenteras begreppet resonemangsförmåga och vikten av att resonera. 

Vidare beskrivs lärares syn på arbetet med resonemangsförmågan samt vilken typ av 

kommunikation som ger möjlighet för elever att resonera. Avslutningsvis presenteras 

det matematiska området geomtetri och dess svårigheter.  

 

3.1 Resonemangsförmåga 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 

“[u]ndervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt 

och föra matematiska resonemang” (Skolverket 2011:62). Resonemangsförmågan 

handlar om att kunna utveckla ett logiskt och systematiskt tänkande för att föra och följa 

resonemang (Hansson 2014). Förmågan innebär också att kunna resonera kring idéer, 

urskilja delar från helheter, uttrycka hypoteser och koppla ihop kunskaper och idéer. 

National council of teachers of mathematics (NCTM u.å:4) beskriver 

resonemangsförmågan på följande vis. Matematiska resonemang är ett kraftfullt sätt att 

utveckla och uttrycka insikter av fenomen. Vid användning av förmågan resonerar man 

och tänker logiskt vilket bidrar till att uppmärksamma mönster, strukturer och 

regelbundenheter. 

 

3.2 Vikten av att resonera 

Ball & Bass (2003) tar i sin artikel upp olika skäl till varför resonemang är en viktig 

matematisk förmåga. En anledning är att matematisk förståelse bygger på matematiska 

resonemang. Resonemang är fundamentalt i användandet av matematik. Ball & Bass 

(2003) menar att allt för många misstag i matematiska uträkningar sker på grund av att 

formler tillämpas utan att veta de bakomliggande anledningarna till varför. Ett vanligt 

misstag sker vid uträkningar där eleven använder uppställning vid subtraktion. Eleverna 

har fått lära sig att använda en så kallad minnessiffra som visar att de “lånar” från 

tiotalet när entalen inte räcker till eller “växlar” när entalen överstiger siffran 9. Många 

elever memorerar endast att de ska sätta en minnessiffra över uträkningen, men de 

förstår aldrig siffrans innebörd. Därför är det lätt att siffran hamnar eller används fel. 

Istället för att memorera formler och regler ska fokus läggas på att förstå varför 

beräkningen ska göras på ett särskilt sätt vilket leder till färre misstag vid beräkningar.  

 

En annan anledning beskrivs som att resonemangsförmågan är mycket användbar när 

det gäller att återskapa kunskap som har fallit i glömska (Ball & Bass 2003). När elever 

stöter på problem i sitt matematiska tänkande, till exempel glömmer bort vilket 

räknesätt som ska användas kan han eller hon tänka tillbaka och resonera med sig själv 

vilken metod som krävs för att lösa uppgiften. Resonemangsförmåga bidrar till att 

inhämta nya matematiska kunskaper samt utvecklar en matematisk förståelse och är 

därmed nödvändig att utveckla för alla elever. 

 

3.3 Lärares uppfattning om resonemangsförmåga 

I en studie (Sterner 2015) kring matematikundervisning i grundskolan sammansattes en 

grupp med lärare för att diskutera hur lärare kan utveckla och stimulera elevers 

matematiska resonemang. Under studien konstaterade deltagande lärare att de hade 

svårt att tillämpa matematiska resonemang i undervisningen eftersom de själva hade 

svårt att förstå innebörden av förmågan. Lärarna kände därför en frustration över att inte 

ha redskap att varken förklara för sina elever eller kunna ge dem möjlighet att träna 

matematiska resonemang (Sterner 2015). 
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Det är vanligt att det uppstår problematik när lärare och elever arbetar med 

resonemangsförmågan. Jäder (2015) hänvisar till tidigare forskning där man undersökt 

läromedel med hjälp av observationer och intervjuer av elever och lärare. Där framkom 

det att lärare ofta i sin undervisning utgår från det aktuella matematik-materialet och 

detta gör att eleverna inte får möjlighet till att resonera utifrån deras egen kreativitet. 

Vid lotsning och guidning genom olika lösningar för man eleven mot ett svar. Istället 

bör läraren ge mer utrymme för eleverna att kunna diskutera och resonera kring 

lösningen utan att ha som mål att nå det “rätta svaret”. Lärare har även en tendens att 

skapa prov som till stor del består av rutinuppgifter och alltså inte uppgifter som ger 

eleverna utrymme att reflektera och resonera. 

 

3.4 Lärares undervisning om resonemangsförmåga 

Att lärare arbetar med undervisningsinnehållet som finns i elevernas läroböcker kan ses 

som traditionellt. Enligt Löthmans (1992) studie om strategier och mål för inlärning av 

matematik finns det en viss problematik när man lägger fokus på att arbeta med 

undervisningsinnehåll i läroböcker. Detta på grund av att innehållet oftast inte låter 

eleverna reflektera över matematikuppgifter eller utveckla matematiska resonemang. 

Även Liljeqvist (2014) trycker på vikten av att undervisa om resonemangsförmågan. 

Hon menar att lärare kan låta eleverna arbeta med öppna uppgifter som kräver ett 

matematiskt resonemang istället för att låta dem räkna rutinuppgifter mekaniskt med 

inlärda räknemetoder utifrån sina läroböcker. När elever arbetar med denna typ av 

rutinuppgifter gör de endast en imitation av lösningsstrategin men förstår inte 

anledningen till varför de gör som de gör.  

 

Utifrån Skolinspektionens slutrapport (2009) där matematikundervisningen granskats 

för att förbättra resultaten i grundskolan konstaterades det att eleverna inte får 

tillräckliga möjligheter för att utveckla förmågan att resonera matematiskt. Eftersom 

lärare förlitar sig på läromedel som till största del erbjuder eleverna rutinuppgifter, kan 

eleverna applicera inlärda regler utan vidare eftertanke. Anledningen till varför lärare 

väljer att arbeta efter ett läromedel är ofta bristande kunskaper om förmågan och 

otillräcklig kunskap om innehållet i läroplanen. Skolinspektionen menar att lärare måste 

skaffa sig bättre kunskaper om hur kursplanens mål och innehåll ska tillämpas i 

undervisningen. Dock beskrivs inte några förslag eller exempel på hur detta ska ske.  

 

3.5 Möjligheter till resonemang 

För att ta reda på hur eller om elever har skapat sig en förståelse kring något ställer 

lärare frågor till sina elever (Emanuelsson 2001). Den vanligaste kommunikationen i 

klassrummet sker i form av frågor mellan lärare och lärare. Frågorna läraren ställer kan 

vara till hjälp när det gäller att komma vidare med sin undervisning. Frågorna ger 

upphov till ett samspel mellan lärare och elever. Läraren kan välja att ställa öppna eller 

slutna frågor beroende på vilket typ av svar denne är ute efter. En öppen fråga kräver 

inget direkt svar utan öppnar istället upp för diskussion. Till skillnad från en öppen 

fråga kräver den stängda frågan däremot endast det “rätta” svaret och inget mer 

(Emanuelsson 2001).  

 

Emanuelssons (2001) studie visar att av de sju observerade lärarna använder fem av 

dem en typ av kommunikation som inte öppnar upp för eleverna att resonera kring det 

matematiska innehåll de arbetar med. På grund av detta blir det svårt för eleverna att 
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visa om och hur de förstår något samtidigt som det blir svårt för läraren att uppfatta hur, 

vad och om eleverna har förstått det aktuella matematiska innehållet.   

 

Vilken typ av frågor en lärare väljer att ställa har betydelse för vilken möjlighet eleverna 

ges till att resonera. I Engvalls (2013) kvalitativa studie om olika handlingar i 

matematikklassrummet undersöker hon i sex olika klasser vad lärare och elever gör i det 

matematiska klassrummet. Engvall kommer fram till att lärare som ställer nyckelfrågor 

vid exempelvis genomgångar ofta får svar som eleverna har lärt sig mekaniskt och 

utantill. Dock menar hon inte att detta behöver vara en nackdel, istället kan det vara till 

en fördel att eleverna har lärt sig att räkna mekaniskt då hon menar att det ändå finns en 

mening med att eleverna har kommit ihåg hur de ska räkna. En typ av frågor som kan 

ställas för att få eleverna att resonera och förklara ett matematiskt sammanhang kan vara 

att ställa så kallade “hur-frågor”. Genom att ställa “hur-frågor” öppnar man upp för 

elevernas möjlighet att förklara med egna ord. Eleverna blir vid den här typen av frågor 

fokuserade både på att beskriva metodiskt men även ha fokus på att tänka och förstå. 

Med “hur-frågor” öppnar man alltså upp för möjligheten att låta eleverna resonera 

matematiskt. 

 

3.6 Geometri 

För att avgränsa studiens syfte lades fokusering på ett specifikt område inom 

matematiken. Området som valdes var geometri. Geometri innebär att man beräknar 

olika längder av sträckor, ytor av olika figurer och volymer av kroppar. Fortsättningsvis 

innebär geometri att man undersöker vilka egenskaper en figur innehar. Detta gör man 

genom att utgå från en grupp grundläggande geometriska objekt (Nationalencyklopedin 

2017).  

 

3.7 Kända svårigheter inom geometri 

Det är vanligt att elever har svårigheter vid begreppsanvändning inom geometri. Detta 

innebär att elever många gånger blandar ihop centrala begrepp som resulterar i felaktiga 

beräkningar. Bentley & Bentley (2016) beskriver fallgropar med begreppet vinkel. De 

menar att det kan vara problematiskt för elever att urskilja en vinkel. Det är själva 

hörnet som är vinkelns storlek, inte längden på vinkelbenen. I samband med detta blir 

det svårt för elever att se skillnad på olika stora vinklar.  

 

Ett annat begrepp som lätt missförstås är kvadrat. Många elever förstår inte att en 

kvadrat också är en rektangel. Kravet för en rektangel är att de motsatta sidorna ska vara 

lika långa och att vinklarna är 90
o
. Elever missuppfattar att paren av sidor måste vara 

olika långa, vilket inte är fallet. En rektangel behöver alltså inte alltid vara en avlång 

geometrisk figur. Eleverna tolkar kvadraten och rektangeln som två skilda figurer när 

kvadraten i själva verket är en variant av rektangeln (Bentley & Bentley 2016). 
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4 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt förklaras och presenteras de två teorierna; ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och variationsteorin som studien grundas på. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

Lev Vygotskij var en filosof och teoretiker som under 1960-talet blev känd för sina 

teorier om människors lärande. Han hade en bakgrund som språkforskare och 

intresserade sig för hur det sociala samspelet blev en stark drivkraft i barns utveckling.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande har formats utifrån Vygotskijs teori  

(Williams 2006). 

 

Den traditionella synen på lärande har länge varit att elever kommer till skolan som 

tomma blad. Dessa tomma blad fylls med fakta och färdigheter då läraren överför sin 

kunskap till eleverna. När eleverna har “lärt sig” något nytt lagras kunskaperna i deras 

minne för att sedan kunna tas fram när eleverna har behov av att använda dem. 

Vygotskij menade att människor inte fungerar som sändare och mottagare utan att allt vi 

lär oss lär vi i sociala sammanhang (Säljö 2014).  

 

Det sociokulturella perspektivet innebär att allt lärande sker genom interaktion. 

Kunskap ses som en aktivitet som individer skapar tillsammans med sin omvärld 

(Williams 2006). Det är dock av stor vikt att påpeka att individen själv ansvarar för sin 

utveckling. Genom aktiva handlingar bidrar individen till formandet av nya kunskaper 

både hos sig själv och hos människorna i sin omgivning (Säljö 2014). 

 

4.1.1 Kontext 

Eftersom människan lär sig i samspel med sin omvärld påverkas lärandet inte bara av 

andra människor utan också av samhället. Lärandet är på så vis situationsberoende och 

sker alltid i ett sammanhang, i en kontext (Williams 2006). Kontexten och lärandet kan 

inte separeras från varandra, det vi gör och det vi förstår är delar som ingår i kontexten. 

Dessa delar vävs sedan samman till en helhet (Säljö 2014).  

 

Säljö (2014) skriver om de olika kontexterna; fysisk kontext, historisk kontext, 

kommunikativ kontext och kognitiv kontext. Med den fysiska kontexten menas den 

miljö och verksamhet som vi omges av, exempelvis skolan. I skolan finns det också 

historisk kontext vilken innebär särskilda traditioner gällande undervisning. Traditioner 

som kan urskiljas är till exempel kommunikativa kontexter där lärare är de som ställer 

frågor till elever som läraren själv redan vet svaret på. Kognitiv kontext innefattar vårt 

tänkande. Det är vad kontexten förmedlar till oss som vi får möjlighet att lära. 

 

Klassrummet är en fysisk kontext där elever lär sig tillsammans med läraren men också 

med andra elever. Det är lärarens uppgift att öppna upp för kommunikativa kontexter 

såsom samtal och möjliggöra kognitiva kontexter med hjälp av frågor, 

sammanfattningar och förklaringar. Interaktionen i klassrummet sker på så vis inte bara 

mellan lärare-elev utan också elever emellan. Vid samtal delger olika individer sina 

kunskaper för varandra vilket leder till att individerna fördjupar och skapar nya 

kunskaper tillsammans. För att dessa samtal ska fungera krävs det ett accepterande 

klimat och ett visst ansvar hos alla individer och gruppen som helhet. Allas kunskaper 

är viktiga och ska alltid tas på allvar (Williams 2006).  
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4.1.2 Redskap 

Inom det sociokulturella perspektivet är redskap ett centralt begrepp. Redskap är fysiska 

eller intellektuella saker som människan själv skapat för att möjliggöra sådant som 

denne tidigare inte kunnat göra (Säljö 2014). Fysiska redskap började användas tidigt i 

form av till exempel yxor redan på stenåldern. Utvecklingen av fysiska redskap pågår 

ständigt och idag har människan utvecklat maskiner som ersätter de ursprungliga 

redskapen för att kunna kompensera den egna kroppens begränsningar.  

 

Ett exempel på intellektuella redskap är språk. Språket har gjort det möjligt för 

människor att kommunicera med varandra på en helt ny nivå. Det är tack vare språket 

som människan kan dela och föra vidare kunskaper till sin omgivning. På så sätt 

behöver inte varje enskild människa upptäcka och erfara allt som världen erbjuder utan 

erfarenheter delas istället via samtal med andra. Genom språket, som också finns i de 

fysiska redskapen, kan människan låna andras kunskap för att sedan göra den till sin 

egen. Språket spelar därför en avgörande roll för människors kunskapsinhämtande 

(Säljö 2014). 

 

4.1.3 Närmaste utvecklingszonen 

En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att utveckling och förändring 

ständigt pågår hos människor. För att förklara hur människor erövrar nya kunskaper 

genom samspelet med sin omgivning används begreppet den närmaste utvecklingszonen 

(Säljö 2014). Den närmaste utvecklingszonen är den zon som ligger precis bortom vår 

kunskap. Vi har ännu inte kunskapen, men med stöttning från personer i vår omgivning 

kan vi bemästra den. När vi väl bemästrat kunskapen flyttas den närmaste 

utvecklingszonen fram och vi kan återigen påbörja inhämtningen av nya kunskaper 

genom samspel med andra.  

 

Den närmaste utvecklingszonen skriver även Bråten (1998) om. Zonen kallas för ett 

samspel mellan det vetenskapliga och det spontana. Detta samspel är också en princip 

för en persons individuella utveckling av medvetenhet och kontroll över sin kunskap. I 

och med den närmaste utvecklingszonen tror man på att eleven kan vara en verksamt 

handlande individ när det kommer till den pedagogiska processen. Varje elev är unik 

och bidrar till utveckling. Det handlar om att främja kommunikationen mellan lärare 

och elev istället för att läraren endast kommunicerar till eleven (Bråten 1998). 

 

Fortsättningsvis har den närmaste utvecklingszonen att göra med de psykologiska 

processer elever utvecklar. Tittar man endast på barnets egna prestationer finns en risk 

att man inte ser vad eleverna egentligen utvecklar. Prov anses endast visa vart eleven 

kunskapsmässigt befinner sig här och nu, inte hur elevens kunskapsmässiga 

utvecklingsbana ser ut. Zonen innebär istället att läraren lägger upp pedagogiska 

aktiviteter på ett sådant sätt att eleven gradvis till slut gör en större insats än läraren 

(Bråten 1998). Vidare menar Bråten (1998) att detta zon-begrepp även kan kopplas till 

det imiterade, mekaniska som i undervisningen sedan långt tillbaka var en tradition. Att 

man undervisar elever genom att de repeterar och imiterar efter läraren utvecklar inte 

deras kunskaper. Istället bör läraren alltid undervisa så att eleverna förstår vad och 

varför man gör på ett visst sätt. Att lära sig en räknemetod utantill men inte förstå varför 

man beräknar som man gör är i enlighet med det sociokulturella perspektivet inte det 

rätta. Läraren bör istället föra en kommunikation mellan sig och eleverna där det 

framgår varför man gör som man gör (Bråten 1998). 
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4.1.4 Elever som resonerar genom samtal 

Enligt Säljö (2014) är språket en stark faktor när det kommer till att skapa förståelse och 

resonera mellan individer. Han visar på två intervjuer där elever ska resonera och 

diskutera kring en matematikuppgift som handlar om hur många antal dagar det är till 

ett visst datum. Eleverna diskuterar med varandra och kommer med idéer och 

tankegångar. I samband med detta menar Säljö (2014) att olika tankebanor kan skapas i 

samtal mellan människor. Samtidigt som tankebanorna diskuteras mellan människor 

skapas de både inom och utanför människan. Genom att eleverna resonerar sig fram 

genom att tala med varandra får de även möjlighet att ta del av hur de, var och en för 

sig, har tolkat uppgiften. Att elevernas olika idéer kommer fram vid samtalet gör även 

att det finns möjlighet till att bygga vidare på den information som uttalas. Genom det 

sociokulturella perspektivet deltar elever i kommunikation med varandra och utvecklar 

varandras idéer och tankar genom att resonera och diskutera sig fram i 

kommunikationen (Säljö 2014).  

 

4.2 Variationsteori 

Variationsteorin är en teori om lärande som har sin grund i fenomenografin, i vilken 

man studerar hur människor upplever, uppfattar eller erfar ett visst fenomen (Lo 2014). 

De tre centrala delarna inom variationsteorin är lärandeobjekt, kritiska aspekter och 

variationsmönster. 

 

4.2.1 Lärandeobjekt 

Lärandeobjektet är den förmåga eller det begrepp som läraren ämnar undervisa sina 

elever om. Detta ses som dynamiskt och bestäms efter hand som undervisningen pågår 

(Marton & Booth 2000). Lärare har ofta en klar bild av objektet i sig, alltså det 

planerade lärandeobjektet, men eftersom att lärare och elever har olika uppfattningar 

och erfarenheter blir inte alltid det planerade lärandeobjekt det objekt som iscensätts vid 

undervisningstillfället. Uppfattningar och erfarenheter skiljer sig också elever emellan 

och därför kan lärandeobjektet komma att förändras under inlärningsprocessen (Lo 

2014). 

 

4.2.2 Kritiska aspekter och kritiska drag 

I inlärningen av nya lärandeobjekt finns det kritiska aspekter och kritiska drag som 

eleverna upplever som svårigheter. Lo (2014) förklarar kritiska aspekter som en 

dimension av variation. Kritiska drag är ett värde i dimensionen av variation. Vid 

beskrivning av ett föremål kan kritiska aspekter vara exempelvis storlek eller färg. 

Kritiska drag kan då bli liten eller stor och namnet på färgen. För att förtydliga 

skillnaden mellan dessa begrepp kan vi använda oss av ett exempel där vi beskriver en 

blå triangel. Blå och triangel är alltså olika värden i dimensionen av variation (kritiska 

drag), medan färg och geometrisk figur är olika dimensioner av variation (kritiska 

aspekter). 
 

Kritiska drag och kritiska aspekter hänger ihop och urskiljs alltid samtidigt (Lo 2014). 

Därför måste läraren vara medveten om vilka kritiska aspekter och vilka kritiska drag 

som finns när han eller hon ska planera sin undervisning. Genom att granska läroböcker, 

genomföra observationer av andra lärare, intervjua elever eller låta eleverna göra 

diagnoser kan man ta reda på vilka de kritiska aspekterna är (Lo 2014). 
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4.2.3 Variationsmönster 

För att synliggöra kritiska aspekter hos nya lärandeobjekt krävs variation. Begreppet 

variation avser inte variationer av undervisningsstrategier utan syftar till variationen av 

de kritiska aspekterna hos lärandeobjektet (Lo 2014). Med hjälp av variationsmönster 

kan läraren medvetet variera kritiska drag för att synliggöra särskilda egenskaper. Att 

använda sig av variationsmönster har visat sig effektivt vid elevers inlärning. De fyra 

dimensionerna av variation är kontrastering, separation, generalisering samt fusion vilka 

beskrivs på följande sätt. 

 

Kontrastering bygger på elevernas förkunskaper och innebär att man urskiljer variation i 

form av kontraster till lärandeobjektet (Lo 2014). Om lärandeobjektet är att eleverna ska 

förstå innebörden av likhetstecknet (=) i ett uttryck, måste läraren också visa 

matematiska uttryck med motsatsen; inte lika med (≠) för att eleverna ska kunna erfara 

skillnader. Ett exempel på kontrastering inom geometri kan innebära att läraren visar 

flera trianglar och en kvadrat. Genom detta sätt visar läraren vad en triangel inte är.  

 

Separation handlar om att variera en särskild aspekt samtidigt som de övriga aspekterna 

är konstanta. På så sätt belyses den aspekten som varieras (Cheng & Ho 2008). När 

eleverna för första gången upptäcker en röd cirkel kan de inte separera “röd” och 

“cirkel” om de inte tidigare upplevt olika sorters färger eller sett flera cirklar. Genom att 

visa andra röda geometriska figurer separerar läraren det kritiska draget färgen “röd”. 

Likadant kan läraren visa flera olikfärgade cirklar för att urskilja begreppet “cirkel” (Lo 

2014). 

 

Generalisering innebär generalisering av lärandeobjektet (Cheng & Ho 2008). Eleverna 

ska exempelvis förstå att alla trianglar är geometriska former, men alla geometriska 

former är inte trianglar. Om lärandeobjektet är att belysa tiotalsövergångar kan läraren 

använda sig av upprepande uppgifter likt mönster. 

 

                  9 + 4 = 13                        8 + 3 = 11 

                  19 + 4 = 23                      18 + 3 = 21   

                  29 + 4 = 33                      28 + 3 = 31 

 

I ovanstående tal varieras den första termen genom att varje gång öka med ett tiotal 

samtidigt som den adderande termen behålls konstant. Eleverna får då erfara mönstret 

att entalen i summan förblir de samma oavsett tiotal. Tiotalsövergången generaliseras 

medan andra värden separeras. 

 

Det sista variationsmönstret kallas fusion och handlar om att läraren belyser flera 

kritiska aspekter samtidigt. Eleverna måste här vara medvetna om vilka de kritiska 

aspekterna är samt hur de förhåller sig till varandra (Cheng & Ho 2008).   
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5 Metod 
I följande avsnitt presenteras urval och insamlingsmetoder som studien baseras på. 

Därefter följer en beskrivning av hur insamlingen av materialet genomfördes och sedan 

bearbetades. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet samt de etiska 

ställningstaganden som vi tagit hänsyn till.  

 

5.1 Urval 

Syftet med studien var att undersöka hur två lärare på olika skolor ger eleverna 

möjligheter att utveckla sin förmåga att resonera inom det matematiska området 

geometri. För att få svar på våra forskningsfrågor om hur lärare definierar och arbetar 

med resonemangsförmågan i årskurs 1-3 har vi använt oss av en kvalitativ metod med 

data baserat på empirisk undersökning i form av observation och intervjuer.  

 

Eftersom studiens omfattning var mycket tidsbegränsad valde vi att kontakta lärare som 

vi redan kände till utifrån ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2016). Tidigt i studien 

kontaktades två lärare, lärare A och lärare B. Vid kontakten presenterades studiens syfte 

och frågeställningarna avgränsades utifrån deras nuvarande arbetsområde geometri. 

Med kort varsel valde lärare B att avbryta sitt deltagande. När läraren valde att avbryta 

blev studiens planering drabbad och tiden att finna ett nytt observationstillfälle med en 

ersättare blev knapp. Därför gjordes ingen observation utan enbart intervju via e-mail 

med lärare C. 

 

Lärare A 
Lärare A är i 40-årsåldern och har arbetat i olika årskurser i 18 år tack vare sin 

utbildning som 1-7-lärare. Idag arbetar hon inom en kommun i södra Sverige på en 

mångkulturell skola. Skolan är en F-6-skola med 350 elever där varje årskurs består av 

två parallella klasser. Upptagningsområdet omfattar hyreshus och villor.  

 

Den klass som observerades är en årskurs tre som består av 24 elever, varav 10 pojkar 

och 14 flickor. Lärare A har arbetat i klassen sedan årskurs 1. Klassen arbetar med 

matematik ca 40-60 minuter varje dag. De utgår från läromedlet Favoritmatematik 

(Asikainen 2014) men läraren utformar också egna uppgifter utöver läromedlet. 

 

Lärare B 
Lärare B är i 60-årsåldern. Hon är utbildad 1-7-lärare och har arbetat som lärare i 35 år. 

Idag arbetar hon inom en kommun i södra Sverige på en F-9-skola med 550 elever. 

Klasserna på lågstadiet varierar i elevantal och har ett genomsnitt på 19 elever. 

Upptagningsområdet är mycket stort och flera barn tar sig till skolan via skolskjuts.  

 

Lärare C 
Lärare C är i 40-årsåldern och är utbildad matematik- och naturkunskapslärare inom 

årskurs 1-7. Hon har även läst till svenska för årskurs 1-3. Lärare C har varit verksam 

lärare i 16 år. Hon arbetar på en skola som är belägen i södra Sverige. Skolan är en F-6 

skola med ca 300 elever. 

 

5.2 Datainsamling 

Att genomföra observationer var ett givet val eftersom det ger oss möjlighet att se hur 

lärare arbetar med sina elever i en vanlig klassrumssituation. När man arbetar med 

systematiska observationer på fältet samlas data in i verkliga situationer som skulle 
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skett oavsett forskarens närvaro eller inte. På så sätt påverkas de deltagande så lite som 

möjligt av observationen (Denscombe 2016). För att minnas de händelser som skedde 

under observationerna användes ett observationsschema, se bilaga B.  

 

För att få mer djupgående förståelse för lärarens val gällande undervisningen och 

hennes definition av resonemangsförmågan valde vi att följa upp observationerna med 

intervjuer. De intervjuer som genomfördes var av semistrukturerad karaktär. Detta är en 

vanlig metod vid kvalitativa, småskaliga studier och innebär att forskaren har förberett 

frågor och ämnen som ska tas upp under intervjun. Dock är intervjuaren flexibel och 

styrs inte av en särskild ordning utan kan låta informanten tala mer fritt (Denscombe 

2016). Flexibiliteten och friheten i intervjun bidrar till att låta informanterna besvara 

frågor med sina egna ord. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att de 

underlättar för forskaren att göra jämförelser av svaren eftersom det ställs liknande 

frågor till alla informanter (May 2013). De frågor som förberetts innan intervjuerna 

finns att se i bilaga C.  

 

5.3 Genomförande 

För att få kontakt med de aktuella lärarna skickade vi ett e-mail med en förfrågan om 

deltagande i studien. E-mailet innehöll en kort presentation av studiens syfte samt 

bifogade intervjufrågor för att informera och förbereda lärarna inför vårt eventuella 

besök, se bilaga A och C. När vi etablerat kontakt med lärarna diskuterades om 

eventuellt tillstånd för att få observera i klassrummet. Eftersom studien grundas på 

observationer av läraren och dess arbete ansågs det inte vara nödvändigt med ett 

tillstånd från elevernas vårdnadshavare inför observationen.  

 

Lärare A 

När vi kom till skolan där lärare A arbetar presenterade vi oss för lärare och elever. Vi 

förklarade för eleverna vad vårt besök skulle innebära. Därefter placerade vi oss på en 

plats i klassrummet där vi hade översikt över tavlan, läraren och elevernas ansikten. 

Detta för kunna se samspelet mellan lärare och elever. Under observationen användes 

studiens observationsschema, se bilaga B. I observationsschemat antecknades händelser 

som kunde vara relevanta för studien, till exempel hur läraren ställde frågor till 

eleverna.  

 

Efter observationen genomfördes en intervju med läraren. Vi hade sedan tidigare 

kommit överens om att få spela in intervjun. Till hands hade vi en intervjuguide som 

läraren tidigare hade fått ta del av. Vid semistrukturerade intervjuer finns förberedda 

frågor men det finns också utrymme för eventuella följdfrågor. Det blev naturligt för oss 

att komplettera med vissa följdfrågor för att få svar på eventuella oklarheter och för att 

få läraren att utveckla sina svar. Intervjun pågick i 18 minuter. 

 
Slutligen tackade vi för oss och vi bad läraren höra av sig om eventuella funderingar. Vi 

fick även tillåtelse att kontakta läraren om det skulle uppstå oklarheter för oss vid 

bearbetning av materialet.  

 

Lärare B 

Vid första kontakten med lärare B utlovades ett tillfälle för observation och intervju. 

Dock valde lärare B att avbryta sitt deltagande med kort varsel. Detta enligt 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) som innebär att deltagande i studien kan 

avbrytas när som helst under studiens gång. Anledningen till att lärare B avbröt sitt 

deltagande var att det inte fanns utrymme för att genomföra en lektion med fokus på 
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geometri på grund av klassens arbete med nationella proven. Vi fick tillstånd att 

genomföra observation och intervju vid ett senare tillfälle men eftersom studiens 

omfattning och tid är begränsad valde vi att tacka nej till erbjudandet och leta efter en 

annan informatör.  

 

Lärare C 

Denna lärare kontaktades för att ersätta lärare B. Via e-mail skickades samma 

intervjufrågor som ställdes till lärare A. Lärare C svarade på frågorna inom en vecka.  

 

5.4 Databearbetning 

Det första steget i databearbetningen blev att jämföra och sortera anteckningarna i 

observationsschemat från lärare A:s lektion. De anteckningar som gjorts diskuterades 

och sorterades efter relevans till studiens syfte. Det som var relevant bearbetades genom 

renskrivning och förtydligande.  

 

Den inspelade intervjun lyssnades igenom och transkriberades för att ge läsare av 

studien en större helhetsbild, se bilaga D. Avslutningsvis diskuterades insamlad data 

och framskrivningen av resultatet påbörjades. Både observation och intervjuer ansågs 

som relevant data i förhållande till frågeställningen.  

 

5.5 Tillförlitlighet 

För att en kvalitativ studie ska kunna ses som tillförlitlig krävs ett noggrant utformat 

och välskrivet metodavsnitt där man beskriver vilka arbetssätt som använts under 

insamlingen av empirin (Henriksson & Månsson 1996). Eftersom att vi har ett detaljerat 

metodavsnitt samt att vi har bifogat både observationsschema och intervjuguide skulle 

andra forskare kunna genomföra samma studie vid ett annat tillfälle. Därför anser vi att 

studien har en hög tillförlitlighet.  

 

Tillförlitligheten i studier som baseras på observationer kan komma att ifrågasättas 

eftersom observationer påverkas av den enskilde forskarens erfarenheter. Denscombe 

(2016) menar att beroende på forskarens tidigare erfarenheter och kunskaper kan olika 

forskare ha olika uppfattning om vad som sker, trots att de observerar precis samma 

händelse. Dock kan detta bli mindre problematiskt när två forskare använder sig av 

systematisk observation med samma observationsschema. När forskare är överens om 

vad som ska observeras och hur observationsschemat ska användas registreras 

förhoppningsvis identisk data som blir tillförlitlig observatörerna emellan (Denscombe 

2016). 

 

Generaliserbarhet innebär att resultat kan antas gälla för andra liknande situationer 

(Svensson 1996). Studien är mycket småskalig eftersom vi endast genomfört 

observation av ett undervisningstillfälle samt intervjuat två lärare. På grund av studiens 

omfattning kan resultatet inte generaliseras. 

 

5.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som bör beaktas vid all typ av 

forskning som berör människor. I vår studie har vi tagit hänsyn till samtliga; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar samtliga deltagare och informanter 

om vad forskningen har för syfte. Redan vid första kontakten fick våra informanter en 

skriftlig beskrivning av syftet med studien, se bilaga A. I samband med informationen 
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fick de också möjlighet att själva bestämma över sitt deltagande i enlighet med 

samtyckeskravet vilket lärare B nyttjade då hon valde att avbryta sitt deltagande i 

studien. För att följa konfidentialitetskravet har informanterna i studien beskrivits med 

fiktiva namn så att de inte kan identifieras av utomstående. Slutligen har vi tagit hänsyn 

till nyttjandekravet genom att låta insamlade personuppgifter endast användas till vår 

studie i forskningsändamål. 

 

5.7 Teori i förhållande till vår studie 

Det sociokulturella perspektivet och variationsteorin kommer att användas vid 

analyseringen av vår insamlade empiri. Det sociokulturella perspektivet innebär att allt 

lärande sker genom interaktion. Elever och lärare fungerar inte som mottagare och 

sändare utan kunskap skapas genom samtal mellan lärare-elev och elever emellan. Det 

sociokulturella perspektivet på lärande kommer att kopplas till både den observerade 

lektionens innehåll och lärarnas svar från intervjuerna. Variationsteorin handlar om att 

urskilja kritiska aspekter och kritiska drag hos lärandeobjektet. För att urskilja dessa 

används olika variationsmönster. Detta kommer att kopplas till den observerade 

lektionens innehåll. 
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6 Resultat 
I följande avsnitt besvaras studiens frågeställningar om hur lärarna definierar och 

arbetar med resonemangsförmågan inom matematikområdet geometri. Avsnittet är 

uppbyggt utifrån teorierna det sociokulturella perspektivet och variationsteorin. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet. 

 

6.1 Definitionen av resonemangsförmågan 

Enligt lärare A handlar resonemangsförmågan om att eleverna ska kunna diskutera sig 

fram till en lösning och använda ett matematiskt språk. Hon säger ”det är ju att eleverna 

ska förklara hur de tänker. Samtala, även kunna matematiska begrepp och kunna göra 

sig förstådd”, se bilaga D. Lärare C förklarar resonemangsförmågan med följande ord: 

”ett sätt för eleverna att sätta ord på sina tankar och visa att de förstår begrepp och 

behärskar det som tas upp i uppgiften”, se bilaga E.   

 

För att möjliggöra utveckling av resonemangsförmåga hos sina elever måste läraren 

själv veta vad förmågan innebär. Lärare C menar att resonemangsförmågan innebär att 

eleverna ska kunna förklara hur de tänker genom att använda matematiska begrepp. Hon 

kan också se hur de lär sig av varandra när de resonerar. Lärare A menar att språket är 

en central del när det gäller resonemangsförmågan. Hon säger även att eleverna ska 

kunna behärska det matematiska språket. Lärarnas definiton av resonemangsförmågan 

kopplar vi till det sociokulturella perspektivet på lärande. Språket är enligt lärarna en 

central del inom resonemangsförmågan, det är också ett intellektuellt redskap som finns 

inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014). 

 

6.2 Lärarnas arbete med resonemangsförmågan 

Här presenteras hur lärarna arbetar med resonemangsförmågan i förhållande till studiens 

teorier, det sociokulturella perspektivet på lärande och variationsteorin. Därefter 

beskrivs upplevda svårigheter i undervisningen kring förmågan. 

 

6.2.1 Arbete utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande 

Vid flera tillfällen under lektionen hos lärare A uppmanade hon sina elever att samtala 

med varandra. Vid ett tillfälle säger hon följande: ”Nu ska ni tillsammans rita varsin 

rektangel. Dessa rektanglar får inte vara likadana. Prata med varandra samtidigt som ni 

ritar”. Därefter uppmanar läraren eleverna att prata om de målade rektanglarnas likheter 

och skillnader. Förutom att eleverna diskuterar med sina klasskamrater, får de också 

möjlighet att diskutera med läraren i helklass. När läraren diskuterar tillsammans med 

eleverna säger hon exempelvis ”Vilka likheter har ni och vad är det som är olika?” 

Lärare A ställer öppna frågor om elevernas olika rektanglar för att skapa en diskussion 

och urskilja alla specifika egenskaper hos elevernas figurer.  

 

Säljö (2014) skriver att när man interagerar med andra utbyts tankar och idéer vilket 

leder till fördjupade resonemang där nya kunskaper bildas. Lärare A skapar möjligheter 

för eleverna att resonera med varandra när hon uppmanar dem att rita olika rektanglar. 

För att eleverna inte ska rita likadana rektanglar är de tvungna att utbyta tankar och 

idéer med varandra. Detta sker muntligt samtidigt som de ritar. Att samtala på det sätt 

som eleverna gör speglar därför ett sociokulturellt lärande. 
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6.2.1.1 Kontext 

Lärare A beskriver i intervjun hur hon ofta låter eleverna arbeta med uppgifter som 

främjar samtal. Hon förklarar ett exempel på en sådan situation där eleverna gruppvis 

får arbeta med olika problemlösningskort. Lärare A förklarar att det är hon som 

sammansätter grupperna med en bakomliggande tanke: ”jag brukar göra så faktiskt att 

de som tar mycket plats sätter jag tillsammans. Och de som är lite mer tysta, för då 

tvingar jag dem att prata”. Hon menar att de elever som gärna talar ibland tar överhand 

och inte lämnar utrymme för de mer tysta eleverna vilket hon ser som en svårighet vid 

undervisning kring resonemangsförmågan.  

 

I intervjun med lärare A framkommer det att hon förespråkar samtal där eleverna 

tillsammans får diskutera och resonera. Detta motsvarar kommunikativa kontexter i det 

sociokulturella lärandet vilket innebär att elever utbyter kunskaper genom att samtala 

med varandra (Säljö 2014). Genom att gruppera eleverna på detta sätt möjliggörs 

kommunikativa kontexter eftersom alla elever blir muntligt aktiva. Samtalen genererar i 

sin tur kognitiva kontexter eftersom eleverna tar del av varandras tankar, idéer och 

kunskaper (Säljö 2014).  

 

Under observationen frågar lärare A om fyrhörningar genom att ställa frågan: ”vad är 

speciellt med fyrhörningar?” För henne är svaret givet och hon repeterar och 

sammanfattar elevernas svar genom att upprepa dessa. Det förekommer fler givna frågor 

under lektionen. Ett annat exempel på detta är när läraren ritar upp två vinklar på tavlan, 

en stor rät vinkel och en trubbig vinkel i mindre format och frågar vilken av dessa som 

är störst. Även vid denna fråga vet hon det korrekta svaret. Att läraren ställer frågor till 

eleverna som hon redan vet svaret på speglar en tydlig historisk kontext. Detta är ett 

vanligt fenomen i skolvärlden som är svårt att frångå. Läraren måste på något sätt ta 

reda på vad eleverna har för kunskaper och gör det enklast genom att ställa frågor (Säljö 

2014). 

 

Lärare C skriver att hon vid vissa tillfällen arbetar enbart med just 

resonemangsförmågan. Under dessa tillfällen arbetar klassen med Concept Cartoons 

vilket är ett material som finns tillgängligt via Skolverket. Materialet innebär att 

eleverna diskuterar kring färdiga påståenden om matematiska uttryck och begrepp, 

bland annat inom geometri. Vid arbetet med Concept Cartoons blir eleverna tvungna att 

ta ställning och förklara sina tankegångar för henne och för sina klasskamrater.  

 

Precis som hos lärare A speglar denna arbetsform kommunikativa och kognitiva 

kontexter ur det sociokulturella perspektivet eftersom de lär sig av varandra (Williams 

2006). Kommunikativa kontexter i lärare C:s undervisning sker genom att eleverna 

tillsammans samtalar kring de färdiga påståendena. De samtalar både med varandra och 

med läraren vilket även utvecklar kognitiva kontexter då de uttrycker sina idéer 

muntligt. Genom att sätta ord på sina tankar blir tankarna också tydligare för eleverna 

själva (Säljö 2014). Lärare C menar att Concept Cartoons är ett material som främjar 

utvecklingen av resonemangsförmågan samtidigt som eleverna upplever ett lustfyllt 

lärande. 

 

6.2.1.2 Redskap 

Under lärare A:s lektion använder eleverna whiteboardtavlor. Genom dem kan läraren 

få en snabb överblick över hur eleverna har löst uppgiften. Detta genom att eleverna vid 

flera tillfällen håller upp sina målade figurer. Ett annat redskap är språket. Lärare C 

beskriver att hon kan se hur eleverna behärskar ett visst område när de förklarar hur de 
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tänker. När eleverna med hjälp av språket förklarar kan hon se på vilken nivå eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt. Dock upplever lärare C att eleverna inte alltid har de 

språkliga kunskaper som krävs för att förklara sina tankegångar. Hon säger: ”många 

elever är till en början osäkra och har inte alla ord och begrepp klara för sig”. I intervjun 

med lärare A kan det urskiljas att även hon ser språket som ett viktigt redskap. Hon 

förklarar att resonemangsförmågan innebär att eleverna muntligt ska kunna förklara hur 

de tänker.  

 

Det fysiska redskapet (Säljö 2014) som kan urskiljas på lärare A:s lektion är elevernas 

whiteboardtavlor. Användningen av whiteboardtavlorna främjar interaktionen mellan 

eleverna då de under samtalet har en bild att utgå ifrån. Språket är det intellektuella 

redskap som urskiljs både vid observationen hos lärare A, men också i de båda lärarnas 

intervjusvar eftersom det framställs som en central del när eleverna arbetar med 

resonemangsförmågan. Lärare C uttrycker att eleverna inte alltid har alla begrepp som 

krävs. Många gånger beror detta på bristande begreppsförståelse. Säljö (2014) menar att 

det är genom språket som människor utbyter kunskaper med varandra. Detta resulterar i 

att språket kan vara en tillgång men också ett hinder för den som inte behärskar det.  

 

6.2.1.3 Närmaste utvecklingszonen 

Ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste utvecklingszonen. 

Den närmaste utvecklingszonen innebär att den lärande med hjälp av till exempel 

läraren eller en mer kunnig elev kan genomföra något på egen hand (Bråten 1998). 

Denna zon synliggörs främst vid kommunikation mellan elev-elev och lärare-elev. Det 

ingående arbetet mellan lärare och enskild elev var inte i fokus under observationen. 

Målet med den observerade lektionen var att repetera och stämma av elevernas 

kunskaper. Vid detta stadie har de flesta elever goda kunskaper vilket gör att den 

stöttning som den närmaste utvecklingzonen innebär blir svår att urskilja. Detta 

utesluter dock inte att denna form av stöttning förekommer i tidigare stadier under andra 

lektioner. 

 

6.2.2 Arbete utifrån variationsteori 

Variationsteorins delar som är lärandeobjekt, kritiska aspekter, kritiska drag och 

variationsmönster har i följande avsnitt relaterats till studiens observation. Det 

upptäcktes under observationen att lärare A:s arbetssätt motsvarar delar ur 

variationsteorin. 

 

6.2.2.1 Lärandeobjekt 

Under den observerade lektionen tydliggör inte lärare A för eleverna vad lektionens 

lärandeobjekt är. Detta framkommer först senare under intervjun. Vid intervjun ställs 

frågan om hennes mål med lektionen varpå hon svarar: “det var ju för att kolla om jag 

hade alla med mig från de föregående genomgångarna vi haft. Vi har ju haft genomgång 

både på vinklar, fyrhörningar och lite problemlösning”, se bilaga D. Lärare A hade 

alltså avsikten att göra en repeterande lektion där hon stämde av elevernas kunskapsläge 

inom det matematiska området geometri.  

 

Lärare vet ofta vilket lärandeobjekt de vill iscensätta under lektionen, men det är inte 

alltid som detta framkommer till eleverna (Marton & Booth 2000), vilket också var 

fallet vid den observerade lektionen. Att läraren inte nämner lektionens lärandeobjekt 

kan leda till att elever inte förstår varför man ska arbeta med en viss förmåga eller ett 

särskilt matematiskt innehåll. Om läraren istället tydliggör lärandeobjektet kan eleverna 

finna lärandet mer meningsfull och på så sätt bli mer motiverade.  
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6.2.2.2 Kritiska aspekter och kritiska drag  

Kritiska aspekter och kritiska drag är två faktorer som uppkommer vid undervisning av 

ett lärandeobjekt (Lo 2014). Kritiska aspekter kan förklaras som övergripande 

kategorier medan kritiska drag är ett specifikt värde i den övergripande kategorin. Ett 

exempel på ett tillfälle där kritiska aspekter och kritiska drag urskiljdes under 

observationen hos lärare A var vid genomgången av vinklar i olika storlekar. Vid detta 

tillfälle ritar lärare A upp två vinklar på tavlan, en stor rät vinkel och en trubbig vinkel i 

mindre format. Hon frågar sedan eleverna vilken vinkel som är störst. Eleverna kommer 

fram till att den trubbiga vinkeln är störst eftersom det är större mellan vinkelbenen hos 

denna figur i jämförelse med den räta vinkeln. Vid detta tillfälle kan både kritiska 

aspekter och kritiska drag urskiljas. Den kritiska aspekten är att de båda figurerna har 

vinklar. Det kritiska draget är att vinklarnas storlek varierar.  

 

Ett annat exempel där kritiska aspekter och kritiska drag kan urskiljas är när läraren ritar 

upp tre rektanglar, varav en kvadrat, på tavlan. Sedan ställs frågan om alla uppritade 

figurer är rektanglar. Alla utom en elev svarar att detta är korrekt. Lärare A låter 

eleverna motivera varför, respektive varför inte alla tre figurer är rektanglar. Den 

kritiska aspekten är att de båda figurerna har samma egenskaper. De är båda 

fyrhörningar med räta vinklar. Hos kvadraten är alla sidor lika långa vilket tolkas som 

det kritiska draget i sammanhanget. Lärare A synliggör de kritiska aspekterna och det 

kritiska draget genom variationsmönstret generalisering. 

 

6.2.2.3 Variationsmönster 

Lärare A demonstrerar olika vinklar med hjälp av en sax. Hon börjar att visa en rät 

vinkel för att sedan vända saxen upp och ner, hon frågar då eleverna om vinkeln 

fortfarande är rät. Vidare visar hon även en spetsig vinkel och en trubbig vinkel och 

frågar sedan vad det är för typ av vinkel hon visar. Genom att använda saxen på detta 

sätt kan det konstateras att hon arbetar med variationsmönstret separation. Separation 

innebär att läraren förändrar en aspekt hos lärandeobjektet samtidigt som övriga 

aspekter hålls konstanta (Cheng & Ho 2008). I det aktuella fallet ändras endast vinkelns 

storlek samtidigt som de övriga aspekterna är oförändrade.  

  

Som tidigare nämnt använder lärare A variationsmönstret generalisering. Det gör hon 

genom att rita tre rektanglar varav en kvadrat. Generalisering innebär att eleverna ska 

kunna göra generaliseringar av lärandeobjekt (Cheng & Ho 2008). Lärare A har som 

mål att eleverna ska förstå att alla kvadrater är rektanglar men att alla rektanglar inte är 

kvadrater. För att eleverna ska kunna generalisera frågar hon först om alla figurer är 

rektanglar varpå hon låter dem motivera sina svar. De flesta elever ser att de tre 

figurerna är rektanglar vilket innebär att de kan generalisera begreppen rektangel och 

kvadrat.  

 

Ett annat variationsmönster som kan urskiljas under observationen är fusion där läraren 

belyser flera kritiska aspekter samtidigt. För att läraren ska kunna belysa flera kritiska 

aspekter samtidigt bör eleverna kunna urskilja vilka de kritiska aspekterna är (Cheng & 

Ho 2008). Eftersom lektionens lärandeobjekt var att sammanfatta tidigare genomgångar 

om geometriska figurers egenskaper, såsom likheter och olikheter belyses flera kritiska 

aspekter. Två exempel på detta har tidigare i avsnittet beskrivits. Eftersom den 

observerade lektionen hos lärare A är en sammanfattande genomgång blir läraren 

tvungen att belysa flera kritiska aspekter samtidigt för att visa figurernas olika 

egenskaper. Det härleds till att läraren använder sig av variationsmönstret fusion. 



  
 

18 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att lärare A har ett arbetssätt som speglar delar ur 

variationsteorin. 

 

6.2.3 Svårigheter i undervisningen 

De båda lärarna som deltagit i studien menar att det finns svårigheter med 

undervisningen kring resonemangsförmågan. Lärare C upplever osäkerhet hos elever 

när de ska resonera. Hon tror att det beror på att elever inte har de matematiska ord och 

begrepp som krävs för att uttrycka hur de tänker. För att stötta dessa elever visar hon på 

olika sätt hur eleverna kan tänka samt hur hon själv tänker. Lärare A har liknande tankar 

gällande svårigheter i undervisningen kring resonemangsförmågan. Hon upplever att 

eleverna har en klar bild i sitt huvud över hur de löser uppgifter men att de får svårt att 

förklara hur de kommit fram till detta. För att motverka osäkerhet hos sina elever 

beskriver hon en nolltolerans mot skratt och nedvärderande blickar vid felaktiga svar.  

Det tillåtande klassrumsklimatet skriver även lärare C om. Att i klassrummet ha ett 

tillåtande klimat gör att elever efter ett tag vågar uttrycka sin åsikt. Hon menar även att 

som lärare bör man låta eleverna ta den tid de behöver och lyfta det som eleverna gör 

och säger bra. Williams (2006) skriver att ett tillåtande klimat kan stärka elever och få 

dem att våga stå för sina åsikter.  

 

Lärare C har under sin verksamma tid som lärare inte funnit något läromedel som enligt 

henne tränar elevers resonemangsförmåga tillräckligt mycket. Hon säger: ”hitintills har 

jag inte stött på något läromedel, där resonemangsförmågan tränas tillräckligt. Det är 

helt upp till läraren hur man arbetar med det och hur mycket. Det ser jag kan bli ett 

problem”. Även lärare A säger att förutom att arbeta med det aktuella läromedlet 

konstruerar hon även andra uppgifter utöver läromedlet. Detta gör hon på grund av att 

hon anser att läromedlet inte är tillräckligt. Eftersom att många lärare arbetar utifrån ett 

eller flera läromedel där resonemangsförmågan inte får så mycket utrymme blir det upp 

till varje enskild lärare att komplettera med uppgifter som främjar förmågan. 

 

Både lärare A och lärare C menar att en svag begreppsförståelse leder till svårigheter att 

uttrycka matematiska resonemang. Inom geometri finns det många olika begrepp som 

kräver förståelse för att kunna tillämpas på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att 

elever ska förstå olika begrepps innebörd och hur de används. Detta kan alltså resultera i 

en svårighet när eleverna ska resonera inom det matematiska området geometri. 

 

6.3 Sammanfattning 

För att utveckla elevers resonemangsförmåga arbetar båda lärarna med att låta eleverna 

samtala kring olika uppgifter vilket speglar det sociokulturella perspektivet. Centrala 

delar ur  varationsteorin kan urskiljas under den observerade lektionen hos lärare A. 

Lärarna arbetar båda efter samma läromedel och upplever att innehållet inte främjar 

resonemangsförmågan tillräckligt. Därför arbetar de med uppgifter utöver läromedlet 
för att möjliggöra elevernas utveckling av resonemangsförmågan. Svårigheter som 

enligt lärarna kan uppstå handlar till stor del om användningen av olika matematiska 

begrepp. Det gör att osäkerhet hos eleverna uppstår när de ska resonera och uttrycka sig 

matematiskt. Lärarna försöker motverka elevernas osäkerhet genom att arbeta för ett 

tillåtande klassrumsklimat där alla elever ska våga komma till tals.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en metoddiskussion där studiens metod kritiskt analyseras. 

Därefter diskuteras resultatet och analysen i förhållande till litteraturbakgrunden. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Innan vårt besök hade lärare A fått information om vad som skulle observeras och 

därför fått möjlighet att förbereda lektionens innehåll. Eftersom att läraren var medveten 

om syftet med vår studie kunde hon anpassa lektionens innehåll därefter. Detta var ett 

medvetet val från vår sida för att få möjlighet att se läraren arbeta med elevernas 

resonemangsförmåga. Att vi informerade läraren om studien kan dock vara en nackdel 

eftersom hon till viss del anpassade lektionsinnehållet efter vårt besök. I vanliga fall 

hade kanske läraren lagt upp lektionen på ett annat vis, men det får vi aldrig veta.  

 

Som observatör är det enligt Denscombe (2016) svårt att inte påverka den naturliga 

klassrumsmiljön. Den lärare som blir observerad kan känna sig iakttagen och omedvetet 

ändra sitt naturliga förhållningssätt till eleverna vilket även Kylén (2004) skriver om. 

Att observera en eller flera personer kan skapa osäkerhet hos den som blir iakttagen, 

vilket kan leda till att personerna agerar annorlunda i vissa situationer. Därför kan 

systematisk observation vara en mindre tillförlitlig metod eftersom vår närvaro kan 

påverka informanternas beteende. Däremot blir tillförlitligheten av data hög på grund av 

att vi är två forskare som iakttar händelser utifrån samma observationsschema 

(Denscombe 2016). Som lärarstudenter har vi samma kunskap och erfarenheter och vid 

bearbetningen av data upptäcktes att vi antecknat samma händelser.  

 

Att endast grunda studien på observationer ger ett smalare perspektiv. Händelser som 

observeras förtydligas inte då observatören inte har vetskap om bakomliggande orsaker 

(Denscombe 2016). För att få mer djup i vår empiri valde vi därför att också göra 

intervjuer. På detta sätt fick vi större inblick i lärarens val kring undervisningen. Vårt 

syfte var att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla elevers resonemangsförmåga. 

Denscombe (2016) menar att intervjuer bidrar till att informanterna får möjlighet att 

utveckla och stärka sina svar. Därför tyckte vi att intervjuer var en passande metod för 

denna studie.  

 

För att samla in data gjordes en observation av en matematiklektion samt två intervjuer. 

Den ursprungliga tanken var att göra både observationer och intervjuer av två lärare om 

deras undervisning av resonemangsförmågan. Lärare B valde dock att avbryta sitt 

deltagande vilket resulterade i att observationen och intervjun hos denne inte gick att 

genomföra. Den återstående tiden av studien var knapp när lärare B valde att avbryta 

och det blev svårt att hitta en ersättare som kunde ge oss möjlighet till både observation 

och intervju. Vid denna tidpunkt kontaktades lärare C som ställde upp på att svara på 

intervjufrågorna över e-mail.  

 

Att endast intervjua två personer innebär dock både för och nackdelar. Kvale & 

Brinkmann (2014) skriver om fördelar och nackdelar när det kommer till antalet 

intervjuade personer i studier. De menar att ju färre antal intervjuer som genomförs 

desto mer problematiskt blir det att generalisera resultatet. Dock kan färre intervjuer 

bidra till att materialet blir mer lätthanterligt att analysera. Fortsättningsvis kan 

forskaren även gå in mer på djupet och praktisera en större noggrannhet vid analysen av 

intervjuerna.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla elevers 

resonemangsförmåga inom geometri. I resultatet finns flera likheter mellan de olika 

lärarnas undervisning vilka diskuteras under följande rubriker; definitionen av 

resonemangsförmågan, det sociokulturella perspektivet, variationsteorin, svårigheter i 

undervisningen och avslutningsvis en slutsats. 

 

7.2.1 Definitionen av resonemangsförmåga 

Matematiska resonemang är ett kraftfullt sätt att utveckla och uttrycka insikter av 

fenomen. När eleverna resonerar använder de sig av logiskt tänkande och kan på så sätt 

uppmärksamma mönster, strukturer och regelbundenheter (NCTM u.å). Att kunna 

resonera är alltså en viktig del när det gäller matematiskt tänkande. Hansson (2014) 

beskriver att resonemangsförmågan innefattar att föra och följa resonemang, uttrycka 

hypoteser samt resonera kring idéer och koppla ihop idéerna med kunskap.  

 

Det finns likheter mellan NCTM:s, Hanssons och lärarnas definitioner av 

resonemangsförmågan. Lärare A lägger stor vikt vid ordet samtal. Just ordet samtal 

används inte i någon av ovanstående beskrivningar men Hansson (2014) beskriver delar 

såsom att uttrycka hypoteser, vilket kräver samtal. Även i NCTM:s beskrivning står det 

om att kunna uttrycka insikter vilket kräver språklig kommunikation. Lärare C använder 

inte heller ordet samtal men man kan genom hennes svar utläsa att även hon vill 

uppmuntra eleverna till att tala med varandra och använda ett matematiskt språk. 

 

Att lärare har svårt för att definiera resonemangsförmågan har tidigare visats genom 

Sterners (2015) studie. Lärarna som deltog i hennes studie finner det frustrerande att 

resonemangsförmågan i kursplanen för matematik (Skolverket 2011) saknar en tydlig 

definition. Här beskrivs det att eleverna ska kunna föra och följa matematiska 

resonemang, dock saknas beskrivning på vad detta innebär. Kursplanen är ett av 

lärarnas styrdokument och beskriver hur det hur undervisningen ska bedrivas. På grund 

av bristfälliga förklaringar är det upp till varje enskild lärare att tolka och definiera 

resonemangsförmågans innebörd. Lärarna i studien använder olika beskrivningar av 

resonemangsförmågan, dock kan man utifrån deras beskrivningar utläsa att de tolkar 

resonemangsförmågan på liknande sätt. Utifrån deras svar på förmågans innebörd 

konstateras att de båda kopplar denna till samtal som en central del. 

 

7.3 Lärarnas undervisning om resonemangsförmågan 

De två lärarna talar om vikten av att samtala vilket vi tolkar som en central del i 

resonemangsförmågan. För att eleverna ska utveckla sin resonemangsförmåga genom 

samtal bör lärare veta hur de kan stötta eleverna till att uttrycka sina åsikter. Engvall 

(2013) förklarar att genom att ställa “hur-frågor” kan lärare öppna upp för elevers 

möjlighet att förklara med egna ord och resonera matematiskt. Istället för att lärare i 

sina frågor endast söker det korrekta svaret bör de alltså ställa frågor som ger eleverna 

möjlighet att förklara och resonera. Det korrekta svaret är inte alltid det viktiga, utan det 

som lärare bör fokusera på istället är hur eleverna kommer fram till ett eller flera svar. 

Under lärare A:s lektion observerades att läraren arbetar med öppna frågor för att ge 

möjlighet för eleverna att sätta ord på sina tankar kring deras geometriska figurer. Under 

intervjun framkommer det inte vilken typ av frågor hon använder sig av för att få 

eleverna att uttrycka sig. Vid arbetet med Concept Cartoons diskuterar hon tillsammans 

med eleverna, detta är ett tillfälle då hon eventuellt kan ställa frågor för att få eleverna 

att uttrycka sig och förklara hur de tänker. Att lärare C vid dessa tillfällen ställer frågor 
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är inget som kan konstateras. Om en observation av ett sådant här tillfälle hade gjorts 

hade vi fått en djupare insikt i hur hon arbetar med denna typ av kommunikativa 

kontexter.  

 

Att en lärare ställer frågor är den mest vanliga kommunikationen i klassrummet. Lärare 

A ställer förutom öppna frågor, även frågor som kräver ett korrekt svar. Emanuelsson 

(2001) menar att lärare varierar mellan öppna och slutna frågor beroende på vilket svar 

de är ute efter. Lärandeobjektet under lärare A:s lektion var att repetera tidigare 

lektioners innehåll inom geometri. Hon ville se vad eleverna kunde om de geometriska 

figurerna vilket kräver att hon också ställer slutna frågor som visar elevernas kunskaper. 

Denna typ av frågor leder inte till fördjupade resonemang men är nödvändiga för att nå 

lektionens lärandeobjekt. Lärarnas mål med lektioner blir alltså avgörande för vilken typ 

av frågor som ställs. 

 

7.3.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

En av de två teoretiska utgångspunkterna i studien är det sociokulturella perspektivet på. 

När elever interagerar lär de sig av varandra. Lärare A planerade sin lektion utifrån 

fokus på resonemangsförmågan. Under lektionen uppmanade läraren eleverna att 

samtala med varandra. Utifrån denna lektion och intervjusvaren från de båda lärarna kan 

vi utläsa att det sociokulturella perspektivet är nödvändigt under utvecklingen av 

resonemangsförmågan. 

 

Både lärare A och lärare C arbetar med uppgifter utöver sina läromedel för att främja 

resonemangsförmågan. Ett exempel på uppgifter utöver lärarnas matematiska läromedel 

är Concept cartoons som används av lärare C. Vid arbetet med Concept cartoons frångår 

eleverna det mekaniska räknandet i matematikboken och istället får de tillsammans 

samtala om olika uppgifter. Eleverna lär då av varandra genom att ta del av varandras 

kunskaper. Istället för att eleverna enskilt arbetar i varsin matematikbok får de möjlighet 

att träna matematiska resonemang genom samtal med sina klasskamrater vilket speglar 

det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

Ett begrepp ur det sociokulturella perspektivet är den närmaste utvecklingszonen vilken 

är den zon som ligger precis bortom vår kunskap. Med hjälp av andra i sin omgivning 

kan den lärande nå sin närmaste utvecklingszon. Denna aspekt av det sociokulturella 

perspektivet kunde inte urskiljas under varken den observerade lektionen eller under 

intervjuerna. Anledningen till detta kan vara att vi observerade vid ett lektionstillfälle 

där eleverna arbetade i helklass. I och med att alla har individuella utvecklingszoner 

som ständigt förändras är det svårt att utifrån denna undersökning följa hur lärare 

arbetar med elevers närmaste utvecklingszoner.   

 

Enligt oss kräver utveckling av resonemangsförmågan interaktion med omvärlden. När 

elever samtalar med varandra måste de ta del av varandras åsikter och kan utifrån det 

bilda sig egna uppfattningar. För att elever ska kunna resonera med sig själva bör lärare 

ha gett dem utrymme att resonera med andra först. Det är först när elever lärt sig 

resonera med varandra som de kan lära sig att resonera på egen hand. Ball & Bass 

(2003) menar att resonemangsförmågan bidrar till att elever kan återskapa kunskaper 

som fallit i glömska. När elever stöter på problem kan de då resonera med sig själva och 

plocka fram det som krävs för att lösa problemet. Vid arbete med resonemangsförmågan 

resonerar elever med varandra, detta leder till att elever utvecklar förmågan att också 

kunna resonera med sig själva. Det sociokulturella perspektivet möjliggör alltså att 

elever individuellt kan dra slutsatser och utveckla idéer. 
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7.3.2 Variationsteorin 

Vid besöket och vid observationen av lärare A nämndes varken det sociokulturella 

perspektivet eller variationsteorin som är de teoretiska utgångspunkterna i studien. Vi 

drar slutsatsen att båda lärarna har kännedom om det sociokulturella lärandet eftersom 

denna teori är välkänd inom det pedagogiska området. Däremot är variationsteorin en 

mer detaljerad och en mer specifik teori som vi applicerade på den observerade 

lektionen. Vi har uppfattningen om att lärare A inte har djupare kunskaper inom 

variationsteorin, men vi kan urskilja delar ur hennes undervisning som motsvarar 

variationsteorins syn på lärande. 

 

De delar ur variationsteorin som kunde urskiljas i lärare A:s undervisning var 

lärandeobjekt, kritiska aspekter, kritiska drag samt variationsmönsterna separering, 

generalisering och fusion. Vi kunde däremot inte urskilja variationsmönstret kontrast 

som innebär att läraren visar på kontraster, alltså vad lärandeobjektet inte är. Troligtvis 

kan detta bero på att det är mer vanligt att lärare använder sig av detta variationsmönster 

inledningsvis vid ett nytt lärandeobjekt eftersom kontrastering bygger på elevers 

tidigare kunskaper. Lärare A:s mål med lektionen var att repetera tidigare lektioner 

vilket gör att den observerade lektionen inte innehöll nya lärandeobjekt. Därför dras 

slutsatsen att lärare A inte använde kontrastering på grund av att lektionens innehåll inte 

var nytt för eleverna. 

 

7.3.3 Svårigheter i undervisningen 

Utifrån de lärare som har deltagit i studien har vi funnit likheter i deras undervisning om 

resonemangsförmågan inom geometri. De anser båda att resonemangsförmågan är 

viktig samtidigt som de talar om svårigheter gällande hur man undervisar kring denna. 

En svårighet som båda talar om är att eleverna inte vågar uttrycka sig i matematiska 

samtal. Orsaken till denna osäkerhet kan vara att elever inte har den begreppsförståelse 

som krävs för att sätta ord på hur de tänker. Bentley & Bentley (2016) skriver att detta 

problem är vanligt förekommande inom det matematiska området geometri. Elever 

blandar ofta ihop centrala begrepp vilket resulterar i felaktiga slutsatser. Som tidigare 

nämnt urskiljdes detta problem under observationen hos lärare A där en elev vid 

definieringen av rektanglar inte uppfattade kvadraten som en rektangel. Detta 

missförstånd är vanligt förekommande bland elever då de ofta tolkar kvadraten och 

rektangeln som två skilda figurer (Bentley & Bentley 2016). Att detta problem är 

vanligt förekommande är oroväckande. Lärare bör därför lägga stor vikt vid att tidigt i 

undervisningen klargöra begreppens innebörd. Detta kan lärare göra genom att använda 

sig av olika variationsmönster. Om lärare använder sig av variationsmönster kan de 

synliggöra skillnader, likheter och egenskaper som eleverna inte uppfattar utan lärarens 

hjälp. 

 

Ett annat problem kring undervisningen om resonemangsförmågan som påpekas av 

lärarna är bristen på uppgifter i matematiska läromedel som främjar denna förmåga. 

Skolinspektionens slutrapport om matematikundervisningen (2009) visar att lärare till 

stor del förlitar sig på läromedel som framförallt innehåller rutinuppgifter. Detta skriver 

även Jäder (2015) och Löthman (1992) om. De menar att lärare ofta utgår från sitt 

läromedel när de planerar sin undervisning. Detta leder till att elever inte får möjlighet 

att utveckla resonemangsförmågan. Istället lär de sig att mekaniskt räkna med inlärda 

räknemetoder utan att förstå varför de gör som de gör. Lärare bör ibland låta eleverna 

frångå detta mekaniska räknande och istället låta dem arbeta med uppgifter som ger 

möjlighet till resonemang (Liljeqvist 2014). De lärare som deltagit i studien berättar att 

de båda vid vissa tillfällen frångår deras matematiska läromedel för att få en bredare 



  
 

23 

undervisning. Lärare bör ställa sig kritiska till läromedels innehåll och inte lita blint på 

att det främjar alla matematiska förmågor. 

 

7.3.4 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla 

resonemangsförmågan inom det matematiska området geometri. För att besvara 

studiens två frågeställningar gjordes en observation och två intervjuer med två lärare. Vi 

fann att lärarna utifrån empirin arbetar på liknande sätt för att utveckla elevers 

resonemangsförmåga. Båda lärarna förespråkar samtal mellan elever. Vid arbetet med 

resonemangsförmågan skapar lärarna möjlighet för diskussioner genom att låta eleverna 

parvis eller i mindre grupper tala kring olika matematiska uppgifter. Detta arbetssätt 

bygger på det sociokulturella perspektivet där elever lär av varandra. Vi drar slutsatsen 

att lärarna finner det lämpligt att arbeta på detta sätt eftersom eleverna utbyter 

kunskaper med varandra när de samtalar vilket krävs för att föra ett resonemang.  

 

I kursplanen för matematik (Skolverket 2011) står det att eleverna ska kunna föra och 

följa matematiska resonemang. När elever resonerar tillsammans får de lyssna till 

andras tankar och idéer vilket gör att de får möjlighet att följa andra elevers 

resonemang. Utifrån detta kan elever sedan skapa egna kunskaper som leder till att de 

också kan föra ett resonemang. Genom att resonera med andra lär sig elever även att 

resonera med sig själva.  

 

Utifrån empirin konstaterades att variationsteorin är en användbar teori. Denna teori kan 

användas som ett verktyg för att strukturera och skapa en innehållsrik undervisning. 

Med hjälp av delarna kritiska aspekter och kritiska drag samt de olika 

variationsmönstrena kan läraren uppmärksamma och klargöra eventuella svårigheter för 

elever. Vi tror att denna teori kan vara en bra grund för alla lärare som vill bredda och 

utveckla sin undervisning.  

 

En annan slutsats som har kunnat dras under framskrivningen av studien är att 

resonemangsförmågan är omfattande. Förutom i ämnet matematik tar den även plats i 

andra sammanhang i klassrummet. Denna förmåga sätter grund för att kunna dra 

slutsater och föra diskussioner vilket är av stor vikt även utanför skolan. Lärarna i 

årskurserna 1-3 är de som skapar och möjliggör utveckling av förmågan, de spelar 

därför en stor roll för elevers fortsatta kunskaper. Avslutningsvis anser vi att vi har fått 

fördjupade kunskaper om hur lärare kan arbeta med att utveckla förmågan att resonera 

vilket gynnar vår framtida roll som lärare. 

 

7.4 Vidare forskning 

För att få ett bredare perspektiv på hur lärare främjar elevers lärande av 

resonemangsförmågan inom geometri kan vidare forskning riktas mot elevers 
perspektiv. Vidare forskning kan alltså att genom intervjuer inkludera elevers tankar 

kring hur de uppfattar resonemangsförmågan samt eventuella svårigheter och 

möjligheter som de ser med denna.   

 

 

  



  
 

24 

8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
En av förmågorna som beskrivs i kursplanen för matematik (Skolverket 2011) är 

resonemangsförmågan. Definitionen av förmågan har visats vara svårtolkad för lärare 

(Sterner 2015) som undervisar i årskurserna 1-3. Utifrån detta problem formulerades 

följande syfte; att undersöka hur lärare definierar och arbetar med 

resonemangsförmågan inom det matematiska området geometri.  

 

Studien grundas på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och variationsteorin. Dessa 

två teorier kompletterar varandra genom att det sociokulturella perspektivet är en mer 

övergripande teori som kan appliceras på allt lärande, inte bara inom skolans värld. Den 

sociokulturella teorin bygger på att lärande sker i samspel med andra. Variationsteorin 

är däremot mer specifikt inriktad mot detaljer och framställning i lärarens undervisning. 

Denna teori är uppbyggd av delarna lärandeobjekt, kritiska aspekter, kritiska drag samt 

variationsmönster. Lärandeobjekt innebär det som läraren avser att undervisa om. 

Kritiska aspekter och kritiska drag är lärandeobjektets svårigheter som läraren kan 

urskilja med hjälp av variationsmönster.  

 

Genom att observera ett lektionstillfälle och intervjua två lärare kunde det konstateras 

att lärarna i studien hade liknande definitioner av förmågan. Det visade sig även att 

lärarna arbetar på liknande sätt för att främja elevers utveckling av 

resonemangsförmågan inom matematik. Lärarna använder sig av material som ger 

upphov till diskussioner eleverna emellan. I båda lärarnas undervisning ges elever vid 

arbete med resonemangsförmågan möjlighet att samtala vilket speglar det 

sociokulturella lärandet. Förutom det sociokulturella perspektivet på lärande kan det 

även konstateras att variationsteorin är en användbar teori vid planering av 

undervisningen i matematik.  

 

Resonemangsförmåga är en grundläggande förmåga som alla elever ska få möjlighet att 

utveckla eftersom den främjar inhämtandet av nya matematiska kunskaper samt 

utvecklar en matematisk förståelse. Studien kan bidra till fördjupade kunskaper om hur 

lärare arbetar för att utveckla elevers förmåga att resonera matematiskt.   
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Bilagor 

Bilaga A: E-mail till lärarna 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar till grundskolelärare 

inriktning F-3. Under vår sista termin genomför vi en studie med syftet att undersöka 

hur lärare utvecklar elevers resonemangsförmåga i årskurs 3. För att få svar på vår 

forskningsfråga önskar vi besöka dig och din klass och genomföra en observation av en 

lektion i matematik samt intervjua dig som lärare.  

 

Intervjun och observationen grundas på de forskningsetiska principerna. Detta innebär 

att du frivilligt deltar och om du önskar avbryta deltagandet kan detta göras när som 

helst under studien. All information vi samlar in kommer endast användas i 

forskningssyfte. Personuppgifter och uppgifter om skolan förblir anonyma och kommer 

inte kunna urskiljas i det sammanställda resultatet.  

 

Vi är tacksamma för er medverkan och ser fram emot att träffa dig och din klass.  

Med vänlig hälsning  

 

Fanny Brunskog & Jonna Thilander  

Studenter vid Linnéuniversitetet 

  



  
 

II 

Bilaga B: Observationsguide 

Observationen utgick från studiens syfte som var att undersöka hur lärare arbetar för att 

utveckla elevers resonemangsförmåga.  

 

Observationsschema 
Observationsschemat består av fyra kolumner; tid, aktör, händelser och kommentarer. I 

första kolumnen “tid” antecknas klockslag för specifika händelser. I andra kolumnen 

“aktör” skrivs vem som utför en viss handling. Aktören kan vara läraren eller en elev. I 

tredje kolumnen “händelser” beskrivs särskilda händelser som är av intresse för studien. 

I sista kolumnen “kommentarer” antecknas korta spontana kommentarer som förtydligar 

det som sker.  

Observationsschemat används som ett underlag vid observationen för att minnas 

specifika händelser som sker under lektionstillfället.  

 

Plats: 

Datum: 

Tidpunkt: 

Observatör: 

 

Tid  Aktör Händelse Kommentarer 
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Bilaga C: Intervjuguide 

Den observerade lektionen 
1. Vad var målet med lektionen?  

2. Är du nöjd med hur lektionen blev? Om du skulle ändrat något, vad skulle det 

vara? 

3. Kom resonemangsförmågan till uttryck under lektionen? Hur mycket tycker du 

att eleverna fick träna på sin resonemangsförmåga? 

 

Om läraren 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur ser din utbildning ut? 

 

Matematikundervisning i allmänhet 
1. Hur ofta arbetar ni med matematik? 

2. Arbetar du efter ett särskilt läromedel eller utformar du egna uppgifter?  

3. Arbetar du och klassen vid något tillfälle med enbart fokus på 

resonemangsförmågan? 

 

Resonemangsförmågan 
1. Vad innebär resonemangsförmågan för dig? 

2. Hur skulle du förklara vad resonemangsförmågan innebär för dina elever? 

3. Tycker du att resonemangsförmågan är viktig? Isåfall varför/varför inte? 

4. Hur tar resonemangsförmågan uttryck i din undervisning? 

5. Hur arbetar du för att utveckla elevernas resonemangsförmåga? 

6. Vilka svårigheter upplever du i undervisningen gällande resonemangsförmågan? 

7. Vad upplever du att eleverna har för svårigheter gällande 

resonemangsförmågan? 

8. Hur arbetar du med dessa svårigheter?  

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga D: Transkribering av lärare A:s intervjusvar 

Intervju med lärare A 

Vem Fråga/svar 

J Vi tänkte fråga om den observerade lektionen först, lite kort bara för att förstå 

hur du har tänkt. Så vad hade du för mål med lektionen?  

A Det var ju för att kolla om jag hade alla med mig från de föregående 

genomgångarna vi haft. Vi har ju haft genomgång både på vinklar, fyrhörningar 

och lite problemlösning. Och nu.. repetera lite och kolla så att.. 

J Stämma av och kolla läget?  

Ah okej. Är du nöjd med lektionen, hur den blev?  

A Ja.  

J Ja. Om du fick ändra någonting, vad skulle det vara? Om du fick göra om den? 

A De skulle fått rita fyrhörningar innan.. Innan de ritade rektanglar och kvadrater.  

J Varför det? 

A Därför man utgår från fyra hörn och sen blir det ju smalare och smalare. 

Fyrhörningar, rektanglar och sen kvadrater, i den ordningen.  

J  Ni kom ju in på det ändå så det var ju bra kanske.  

Ja okej, hur tycker du att resonemangsförmågan kom till uttryck under 

lektionen?  

Tycker du att de fick träna på att resonera? 

A Inte jättemycket, men de fick ändå samtala och jämföra sina bilder och likheter, 

skillnader.. Eh.. Att de skulle göra olika, arbeta två och två och göra varsin. Då 

måste de prata så att det blir rätt.  

J Precis, då får de tänka till.  

Eh ja, det är inget som du vill tillägga sådär om lektionen? 

A Nej jag vet inte?  

J  Ja nä vi tyckte att det var en bra och genomtänkt lektion!  

F  Ja absolut!  

J Det är nog tacksamt att skriva om den sen.  

A  Ja jag menar, hade vi jobbat i matteböckerna, hur kul är det?  

F  Nä det var därför du fick lite info om vad vi skulle skriva om.  

J Ja precis! Ja jo vi tänkte även fråga lite om dig själv.  

Hur länge har du jobbat som lärare? 

A I... 18 år 

J Vad har du för utbildning?  

A Jag är 1-7 lärare. I svenska, SO från början, och idrott. Sen har jag läst till matte 

och NO. Så jag har matte upp till årskurs 6.  

J Så nu har du alla dina ämnen med eleverna utom typ musik och idrott..? 

A Ah  

J  Ja okej, jättebra. Vi hade också lite frågor om matematikundervisning i 

allmänhet. Hur ofta arbetar ni med matematik? 

A Varje dag 

J Då är det.. Ungefär liknande pass som detta? 40, 50 minuter?  

A Ja mellan 40 och 60 minuter, det är lite olika.  

J Arbetar du efter ett särskilt läromedel eller utformar du egna uppgifter?  

A  Jag arbetar efter Favorit, men sen lägger man ju in mycket eget också.  

J  Fanny sa att de har två stycken, är det A-bok och B-bok under.. 

A Nej det är lite nivå.. det är med lite mer utmaning, lite mer abstrakt. Och då heter 

det Mera Favorit.  
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J Ja jag såg att det var några som hade..  

A Ja det alltså följer samma, man kan ha samma genomgång och samma 

diskussionsbilder och sådant där, men sen blir det lite mer abstrakt och lite mer 

klurigare uppgifter.  

F Och sen är det väl en A.. Matte A på höstterminen va? 

A Ja det är ju två böcker per läsår.  

J Brukar ni hinna jobba igenom dem?  

A Nej, nej. Vi har inte haft till exempel 3A. Utan den hoppade vi över, för det var 

mycket multiplikation och division och det har vi jobbat med på lite annat sätt. 

Och just för att vi inte skulle hinna det heller. 

J Och då blir de kanske besvikna om de inte hinner räkna färdigt.  

A Ja och så vill man inte stressa igenom det bara för att man ska hinna en bok per 

termin. Jag vill inte stressa utan jag vill verkligen se att man har dem med sig.  

J Kanske särskilt nu då om det är nationella proven i årskurs 3? Då har man 

mycket annat. 

A Ja, ja det blir det.  

J Ja okej.. Arbetar du och klassen vid något tillfälle med enbart fokus på 

resonemangsförmågan?  

A Nej.  

J Inte bara? Utan blandat? 

A  Ah. Inte sådär inlagt i schemat utan det blir enstaka tillfällen, eller speciella 

tillfällen.  

J Är det mycket då efter boken eller.. ? 

A Nej då har jag lite annat, lite gemensam problemlösning utöver där man ska 

samtala sig fram till lösningar. Olika kort, där de får ledtrådar och sådant där va.  

F De såg ju jag, de korten med olika ledtrådar där dem sitter i grupper så ska de 

komma fram till.. 

A Ah och då måste de ju prata och resonera. Du kopierade dem va?  

F Ja det gjorde jag! Det var de här med spargrisarna och dom..  

J Jo men det känner jag igen, det visade du ju mig?  

A För dem är ju jättebra!  

J Ja att de får sätta ord på sina tankar..  

Ja ehm.. Det var de frågorna vi hade där. Du hade ingen mer som du tänkte?  

F Nä men då så, nu du!  

Nä okej, då har vi första, nu är det mycket om enbart resonemangsförmågan. 

Alltså ur din synpunkt. Då är första såhär, Vad innebär resonemangsförmågan 

för dig?  

A Menar du.. Det är ju att eleverna ska kunna förklara hur de tänker. Ehm.. 

Samtala, kunna även matematiska begrepp, och kunna göra sig förstådd. Man 

kan säga mattespråket som vi kallar det för. Man ska kunna samtala om det och 

diskutera sig fram till en lösning. Det är som jag säger till dem, ni behöver inte 

alltid vara överens, men ni ska samtala om det. Sen kan du tro att det är 4 äpplen 

och jag kan tro att det 3 äpplen. Och diskutera..  

F Precis! Då har de i alla fall resonerat.  

A Ja man behöver inte alltid vara överens, man behöver inte alltid ha samma 

lösningar men man ska ha samtalat om det.  

F Och det behöver inte alltid vara det rätta svaret?  

A Nej nej precis. Ibland finns det ju flera olika svar.  

F Ja.. Om du skulle förklara resonemangsförmågan inför eleverna, alltså hur skulle 

du säga liksom, att den innebär?  
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A Ja det är ju att man ska kunna samtala, och att man lyssnar på varandra, inte 

bara.. Man ska delge sina egna åsikter men man ska också kunna lyssna på 

kompisarna, att det är ett ge och ta.. Jag brukar säga att när man jobbar 

tillsammans när man pratar och då är det inte bara en som ska prata och den 

andra som skriver. Utan att man diskuterar. Och det är ju jättesvårt. De har svårt 

att ehm..  

F Det är svårt att ge alla ordet utan att det bara är en som pratar.  

A Ah precis.  

J När ni arbetar så, med de här korten till exempel, är det du som sätter ihop 

grupperna och styr lite? 

A Ja det är jag som sätter ihop grupperna.  

J Så du kan påverka lite.. Vilka som tar mycket plats och så 

A Ja. Jag brukar göra så faktiskt att de som tar mycket plats sätter jag tillsammans. 

Och de som är lite mer tysta, för då tvingar jag dem att prata. Och eftersom de 

har korten så måste de prata också. Men ibland räcker det ju med att läsa upp sitt 

kort och sen måste man inte vara med i samtalet.. Men.. det är ju det man vill få 

fram. 

J Ja det är något man får jobba på helt enkelt.  

A Jag har faktiskt en sorts kort, jag vet inte om du såg när de jobbade med 

klossarna? Då finns det olika färger med klossar som man ska lägga i en viss 

ordning. Och då gör jag så ibland att du får bara röra de röda klossarna och du 

får bara röra de gula. Och då måste dem alla vara aktiva. Och så,. Jag får inte 

flytta de blåa klossarna men till exempel så kan jag säga Fanny kan du lyfta den 

blåa så att jag kan lägga den röda under?   

F Ja då tvingar man ju dem verkligen till att prata med varandra. 

J Och just det här samarbetet också att de får ta plats allihopa.  

F Eh ja. Då lyder tredje frågan så här 

Tycker du att resonemangsförmågan är viktig, varför eller varför inte?  

A Jo men det är ju viktigt. Man måste ju kunna.. Prata och.. Stå för sina åsikter, 

kunna argumentera. Det är ju jätteviktigt. Och förklara hur man tänker.  

J Inte bara i matten då utan kanske till och med..  

A Nej alltså det gäller ju alla ämnen.  

F Hur tar resonemangsförmågan uttryck i din undervisning?  

A Det är ju mycket sådant här att de får förklara hur de har tänkt. Det är ju lite det, 

som att de både sitter i grupper och förklarar för varandra men även att de inför 

klassen förklarar. Jag ställer frågor som ”Hur tänkte du här” och ”Om du gör 

såhär i stället”, ”Varför hade det blivit fel” eller ”Varför hade det blivit rätt..” 

och ah 

F Att man liksom blandar in det så mycket som möjligt egentligen.  

A Ah!  

J Det märkte vi, jo du jobbade väldigt mycket med ”Hur-frågor” hela tiden till 

dem.. Ehm.. Så de måste.. Ja, hur tänkte jag såhär. Så det inte bara blir ” Jag 

visste att det var så”  

A Ja och sen att det är helt okej att göra fel. Som när de till exempel förklarar här 

och jag hade missuppfattat att, ah nä men jag har ritat för många ringar. 

J Ja det är ju inget konstigt 

A Nej och de är vana vid att, jag gör fel och de gör fel.  

J Väldigt accepterande klimat verkar det vara.  

A Ja precis.  

F Det är ju skönt. Ja hur arbetar du för att utveckla deras resonemangsförmåga?  
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A Ja men det är ju det här, att man hela tiden är återkommande ju med hur-frågor..  

J Lite det här med korten också som du nämnde innan? 

A Och det här med följdfrågor och så.. De måste förklara hur de har tänkt sig.  

F Vilka svårigheter upplever du gällande i undervisningen av 

resonemangsförmågan? 

A Det är ju att få de här tysta.. som inte vill prata, det är att få igång dem. Och de 

som är osäkra. Svårigheten är att lära alla att det är accepterat att säga fel. Det är 

liksom nolltolerans mot skratt och blickar och sådant där. Utan att man ska 

kunna säga fel. Men det är de här osäkra att få igång dem och det är.. Vi har ju 

till exempel en av de duktigaste i klassen som är väldigt väldigt osäker. Och då 

har jag också gjort en deal med den här personen att.. Jag ställer inte frågor, om 

inte personen räcker upp handen. Men den personen ska också räcka upp handen 

lite oftare, vi har pratat om det. 

F Så du säger liksom inte den elevens namn.. ?  

A Nej, eller ja nu har jag börjat göra det lite mer. Men innan hade vi det avtalet att 

jag frågar inte om den inte räcker upp handen, men den ska bli mer aktiv och 

räcka upp handen. Det är ju en säkerhet också att,. Det blir inte att jag hoppar på 

utan.. 

J Men annars tilldelar du ordet lite till de andra?  

A Ja jo det gör jag. 

J Använder du, vi såg de här glasspinnarna du hade för att dela upp dem nu i 

fotbollen, använder du det ibland för att ge dem ordet? 

A Ibland inte så ofta, men ibland gör jag det. 

F För det hörde jag andra, prata om, när jag satt i lärarrummet och var här sist. Så 

att det är en del som använder det också. När man delar ut ordet liksom.  

 

Ja det är ju lite samma egentligen men vad upplever du att eleverna har för 

svårigheter gällande resonemangsförmågan? Det är ju lite egentligen.. 

A  Ja det är ju samma där, det är ju att förklara hur man tänker. Dem vet det här 

inne (pekar på huvudet) hur de har tänkt svaret, och hur de har kommit fram till 

det men just att få fram det. Och våga stå för sina åsikter  

J Det var ju bra det att de.. Att du plockade upp olika lösningsmetoder som de 

hade gjort. Och då kanske de andra får lite input att ja, så kan man ju också lösa 

det! Då får de lite variation.. 

F Ja och sista frågan är Hur arbetar du med dessa svårigheter? Men det är ju lite 

som du sa där, sätta ihop dem så med korten, sådana grupper,  

A Ah mm.. Att jag alltid bestämmer, jag bestämmer alltid vem de ska arbeta ihop 

med de får inte välja kompisar utan det är jag som bestämmer.  

F  Men ibland gör du ju så med att du väljer kompisarna, och ibland så gör du inte 

det,  

A Ibland är det lite fritt sådär va, då kan de få jobba fritt med vem de vill. Men det 

är ytterst sällan.  

F Ja nä mm.. Det var sista  
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Bilaga E: Lärare C:s intervjusvar 

Om läraren 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  
16 år 

2. Hur ser din utbildning ut?  
Ma-No 1-7 med inriktning mot idrott. Har dessutom läst all svenska för åk 1-3 

Matematikundervisning i allmänhet 

1. Hur ofta arbetar ni med matematik?  
Varje dag 

2. Arbetar du efter ett särskilt läromedel eller utformar du egna uppgifter?  
Vi använder Favoritmatematik (nytt för detta läsåret) samt andra uppgifter 

(Concept cartoons, kängurumatten, tabellövningar mm.) 

3. Arbetar du och klassen vid något tillfälle med enbart fokus på 

resonemangsförmågan?  

Ja, och då använder vi Concept cartoons in math (blir lite för sällan just nu 

tyvärr…) 

Resonemangsförmågan 

1. Vad innebär resonemangsförmågan för dig?  
Genom att resonera kring en uppgift ser jag hur väl en elev behärskar ett 

område. Jag ser också hur de lär av varandra. 

2. Hur skulle du förklara vad resonemangsförmågan innebär för dina elever?  
Ett sätt för eleverna att sätta ord på sina tankar och visa att de förstår begrepp 

och behärskar det som tas upp i uppgiften. De tycker det är kul att arbeta med 

tex. Concept cartoons.  De lär av varandra!! 

3. Tycker du att resonemangsförmågan är viktig? I så fall varför/varför inte?  
Ja, eftersom det är ett mål att uppnå är det något vi behöver arbeta mera med. De 

lär mycket under arbetets gång. Mer än man kan tänka sig! 

4. Hur tar resonemangsförmågan uttryck i din undervisning?  
Jag försöker få med eleverna i resonemang vid varje lektion (genomgång) Jag 

vill att de förklarar hur de tänker och hur de räknar för mig och för varandra. 

5. Hur arbetar du för att utveckla elevernas resonemangsförmåga?  
Jag försöker locka och pocka för att få dem berätta hur de tänker. Jag visar också 

andra exempel på hur man kan tänka, samt hur jag själv tänker. Arbetar med 

olika slags uppgifter. 

6. Vilka svårigheter upplever du i undervisningen gällande 

resonemangsförmågan? Hitintills har jag inte stött på något läromedel, där 

resonemangsförmågan tränas tillräckligt. Det är helt upp till läraren hur man 

arbetar med det och hur mycket. Det ser jag kan bli ett problem! 

7. Vad upplever du att eleverna har för svårigheter gällande 

resonemangsförmågan? Många elever är till en början osäkra och har inte alla 
ord och begrepp klara för sig. 

8. Hur arbetar du med dessa svårigheter?  
Om man har ett tillåtande klimat i klassrummet så brukar det släppa efter ett tag. 

Man måste som lärare var ihärdig och låta det ta lite tid. Det blir inte perfekt från 

början! Det gäller att lyfta fram det som eleverna gör/säger bra. Alla vill ju göra 

rätt och då tar de efter de goda exemplen. 
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Bilaga F: Sammanställning av observation 
Dagen då observationen genomfördes började matematiklektionen kl 08.00 och 

avslutades kl 09.20. Alla 24 elever var närvarande. Lektionen introduceras med en 

presentation av oss och varför vi var där. Därefter gick klassen igenom dagens datum 

gemensamt. Vid genomgången av dagens datum började man att räkna ner dagarna till 

den 1:a maj.  

 

Läraren börjar sedan förklara att man nu ska repetera innehållet från veckans tidigare 

matematiklektioner. Eleverna blir tilldelade små whiteboards och varsin penna. 

Eleverna uppmanas att rita en rät vinkel och ge den ett namn. Under två minuter ritar 

eleverna innan läraren uppmanar dem att hålla upp sin whiteboard. Alla elever håller 

dock inte upp sin whiteboard. Läraren frågar tre elever vad deras vinkel heter. De tre 

eleverna har alla ritat varsin rät vinkel som de valt att kalla O, M, och V. Den 

återkoppling som ges till de tre eleverna innefattar ordet okej.  

 

Därefter låter läraren eleverna rita en större vinkel. Återigen får eleverna hålla upp sin 

whiteboard och precis som förra gången är det vissa som inte håller upp sin whiteboard. 

Tre elever får besvara frågan om vad de har ritat för vinkel och vad den heter. Alla tre 

eleverna svarar att de har ritat en trubbig vinkel och då frågar läraren om alla i klassen 

har ritat en trubbig vinkel. Läraren fortsätter med att rita en stor rät vinkel och en 

trubbig vinkel i mindre format på tavlan. Hon frågar vilken vinkel som är störst och 

frågar hur eleverna kan veta detta. Efter att eleverna har fått svara visar hon att vinkeln 

alltid blir densamma oavsett hur långa vinkelbenen är. Det är mellanrummet mellan 

vinkelbenen som avgör vilken vinklarna som är störst.  

 

Nästa uppgift eleverna får blir att rita en vinkel som är mindre än en rät vinkel. Återigen 

får eleverna hålla upp sina whiteboards och tre av dessa tilldelas ordet för att berätta vad 

de ha ritat. De tre eleverna har ritat varsin spetsig vinkel. Med hjälp av en sax visar 

läraren först en rät vinkel, sedan vänder hon saxen upp och ner och frågar om vinkel 

fortfarande är rät. Läraren frågar om vinkeln fortfarande är rät och klassen svarar i kör 

att det är den. Fortsättningsvis ändrar läraren saxens vinkel till en trubbig och en spetsig 

vinkel. Hon frågar sedan om vinklarna är räta eller trubbiga. 

 

Läraren lämnar diskussionen om vinklar och uppmanar eleverna att arbeta tillsammans 

med den de sitter bredvid. De ska rita varsin rektangel som inte får vara likadana. Under 

tre minuter ritar eleverna samtidigt som de samtalar med varandra. Efter dessa tre 

minuter håller eleverna upp sina whiteboards och i samband med detta får de i uppgift 

att jämföra likheter och skillnader mellan varandras rektanglar. När eleverna har 

resonerat kring sina rektanglar ber läraren fyra elever att berätta om likheter och 

skillnader de upptäckt. Skillnaderna består av rektanglarnas storlek och position. 

Likheter som eleverna kommer fram till är att de har fyra vinklar, fyra räta hörn och att 

sidorna mitt emot varandra är lika. Läraren demonstrerar sedan med att hon ritar tre 

rektanglar på tavlan varav en är kvadrat. Hon pekar på varje rektangel och frågar om det 

är en rektangel. När hon kommer till kvadraten svarar alla utom en elev att det är en 

rektangel. Hon frågar de elever som svarade ja varför de tycker att det är en rektangel. 

Sedan frågar hon eleven som svarade nej varför denne inte tycker att det är en rektangel. 

Eleven svarade då att hon först tänkte att det enbart var en kvadrat, men hon insåg att 

det även är en rektangel.  

 

Fortsättningsvis talar läraren om att eleverna ska rita en fyrhörning som inte är en 

rektangel eller kvadrat. Läraren går runt i klassrummet och tittar och lyssnar när 
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eleverna ritar sin fyrhörning. Hon ber dem sedan hålla upp sina whiteboards och frågar 

vad som är speciellt med en fyrhörning. Eleverna kommer fram till att fyrhörningar har 

fyra hörn, fyra sidor och fyra vinklar som kan se olika ut.  

 

Lektionen fortsätter med att läraren väljer att lämna geometri-området och istället 

presenterar för eleverna att de ska lösa en problemlösningsuppgift tillsammans. 

Uppgiften innebär att dela upp 12 kulor på fyra personer, alla fyra personerna ska ha 

lika många kulor var. Eleverna får diskutera och resonera tillsammans kring en lösning. 

Två minuter senare delar läraren ut ordet till tre olika elever som får förklara hur de 

tänkt när de löst uppgiften. Läraren verkar inte vara intresserad av svaret på uppgiften 

utan istället mer intresserad av hur eleverna löst uppgiften. Läraren återkopplar genom 

att säga hur eleverna löst uppgiften. De sista 20 minutrarna arbetar eleverna i sin 

matematikbok. 


