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ABSTRACT 
 
 
Dikran Gaghlasian 
 
Några elevers tankar kring ett klassiskt matematiskt problem. Om problemlösningsförmåga 
och argumentationsförmåga – två matematiska kompetenser. 
 
 
Some student’s thoughts about a classical mathematic problem. The ability to solve 
mathematical problems and the ability to argument – two mathematics competences. 
 
 
     Antal sidor: 31 
 
 
In this thesis we study four groups of students in grade 8, 9 and 10 when they try to solve a 
classical mathematical problem: Which rectangle with given circumference has the largest 
area? The aim of the study was too see how the students did to solve a mathematichal 
problem?  
 
The survey shows that students have rather poor strategies to solve mathematical problems. 
The most common mistake is that students don’t put much energy to understand the problem 
before trying to solve it. They have no strategies. This was clearly obvious when you look at 
Balacheff’s theory in an article from 1988. His first, and lowest, level is called naive 
empiricism. Typical for that level was that the student’s efforts to solve the problem just 
consisted of social interaction without any direction and structure. One reason can be that the 
students don’t recognize mathematical laws and general concepts well enough. Another 
problem is that they don’t check their results. Why they don’t do this is hard to say. Earlier 
results indicating that one reason can be that the students don’t take tasks in school as an 
intellectual challenge. The just consider it like something the must do.   
 
 
 
Sökord: mathematical problems, problem solving strategies 
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Inledning  
 
Jag arbetar som högstadielärare i matematik. I mitt dagliga arbete gäller det att försöka förstå 
hur eleverna tänker kring olika problem. Det är en förutsättning för att kunna hjälpa eleverna 
vidare. I min uppsats kommer jag att studera elevers tankeprocesser när de löser ett 
matematiskt problem. Det övergripande syftet är att studera hur elevers tankeprocesser ser ut 
kring problemlösande uppgifter. Om kunskaperna kring dessa tankeprocesser ökar kan man 
sedan i praktiken, i sitt vardagliga arbete, förbättra sin undervisning så att elevernas förståelse 
för matematik och matematiska problem ökar.  
 
För att undersöka det här kommer jag att sätta olika grupper elever att tillsammans lösa en 
viss uppgift. Kursplanen för matematik i grundskolan betonar också att: ”Utbildningen i 
matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 
lösningar på olika problem.”1 
 
Mina teoretiska utgångspunkter kommer jag i huvudsak att hämta ifrån en artikel av 
Balacheff2. Som vi kommer att se längre fram i uppsatsen syns mycket av hans idéer och 
teorier även i de svenska kursplanerna för ämnet matematik. Kursplanen säger bland annat att 
eleverna ska sträva efter att: 
 
”- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen, 
- utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 
modellernas förutsättningar, begränsningar och användning.”3 
 
Som vi kommer att se längre fram är dessa färdigheter som sagt något som även Balacheff tar 
upp i sin teoribildning.  
 
 
Teori 
 
Under det här avsnittet kommer jag inledningsvis att starta med en diskussion om lärande och 
matematik i allmänhet för att sedan gå in mer på de konkreta teoretiska utgångspunkterna jag 
kommer att använda mig av i uppsatsen. 
 

Matematik; inlärning och kunskap 
 
Till att börja med kan man konstatera att det råder en stämning av att det råder ”kris” för 
matematiken i skolan. Många reagerar över att kunskapsnivån har sjunkit, i hela västvärlden 
och även i Sverige. Vad det här beror på finns flera tankar om. Det man vet är att intresset för 
matematik sjunker ju längre eleverna kommer i sin skolgång. En förklaring som en brasiliansk 
                                                
1 Lpo 94, s.27 
2 Nicolas Balacheff, 1988 
3 Lpo 94, s.28 
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forskare, d’Ámbrosio, har lanserat är att skolmatematiken inte överrensstämmer med den 
matematik som förekommer i vardagslivet. Å andra sidan förekommer det vardagsmatematik 
som man i skolan ägnar för lite tid åt i matematikundervisningen. Han har lanserat begreppet 
etnomatematik, vilket kan översättas med ”folkmatematik”.4 
 
En annan förklaring till de relativt dåliga resultaten i matematik är att eleverna arbetar i en 
konstlad kontext. Ett tecken på det är att flera elever, som ingick i ett forskningsprojekt, 
lyckades lösa ett matteproblem på en samhällskunskapslektion men inte på matematiklektion. 
Inlärningsmiljön var annorlunda och de skulle på ett tydligt sätt använda lösningen på 
problemet till något konkret på samhällslektionen.5 
 
Det är vedertaget att man talar om de fyra f:en, fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet, 
när man talar om kunskap. Unenge m.fl. talar om att man i matematiken kan tala om fyra 
olika nivåer när man ska gradera begriplighet. För det första att göra, t.ex. addera två tal. För 
det andra berätta. Den nivån är djupare eftersom eleven här kan berätta om hur han/hon tänkte 
och redogöra för vilken metod han/hon använde sig av. Förklara benämner de som den tredje 
nivån. Det innebär att eleven på ett mer ingående sätt kan beskriva hur man löst uppgiften och 
hur metoden man använt fungerat. Den fjärde och sista nivån benämner de argumentering. 
Det innebär att eleven kan argumentera för sin lösning och varför han/hon valt just den 
metoden.6 
 
Unenge m.fl. försöker göra en kunskapsbeskrivning av matematikämnet, något de kallar för 
matematisk klokskap. De skriver att följande saker ingår i matematisk klokskap: 
 

- Förmågan att kunna kommunicera med ett allmänmatematiskt språk.  
- Förmågan att på ett smidigt sätt hantera ett problem eller en situation 
- Förmågan att bedöma rimligheten i ingående storheter 
- Förmågan att utläsa, hantera och behandla ingående tal 
- Förmågan att följa och kritiskt granska de förklaringar och den argumentation som kan 

finnas i en presenterad situation eller ett resonemang 
- Förmågan att tolka symboler.7 

 
En annan som skrivit mycket om matematikundervisning är Olof Magne. Han poängterar att 
något som är otroligt viktigt för inlärning av matematik är att undervisningen är reflekterande 
och diskussionsinriktad. Magne påpekar att den här typen av undervisning leder till en mindre 
mekaniserad inlärning och ett större mått av självständigt tänkande.8 
 
Ofta har målen med matematikundervisningen angetts endast med hjälp av det stoff som skall 
behärskas. Den beskrivning av matematisk kunskap som Unenge gjort är oberoende av 
innehållet. På senare tid har en rad ansatser gjorts för att beskriva s.k. matematiska 
kompetenser. Samma ämnesinnehåll behandlas ofta på olika stadier i matematikutbildningen 
och det är då viktigt att ha verktyg för att beskriva progression och nivåer i ämneskunnandet. 
En relativt utförlig beskrivning och problematisering av det arbete som gjorts i detta avseende 
finns i skriften Vuxna och matematik av Lars Gustavsson och Lars Mouwitz från 2002. I en 

                                                
4 Unenge mf.l, (d`Ambrosio refereras till av Unenge mf.l), 1994, s.51-52 
5 Unenge m.fl., 1994, s.78-80 
6 Unenge mf.l, 1994, s.10-11 
7 Unenge m.fl., 1994, s.92-95     
8 Magnu, Olof, 2001, s.53 
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utredning av den amerikanska organisationen NCTM9  Principles and standards for School 
Mathematics beskrivs matematikkunnandet för ungdomsskolan med hjälp av fem processer 
eller kompetenser och fem kunskaps områden. De fem kompetenserna är 
problemlösningsförmåga, argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga, förmåga att se 
samband samt representationsförmåga. Ett annat exempel är de åtta kompetenser som 
beskrivs i Kompetencer og matematiklæring – ideer og inspirasjon til udvikling af 
matematikundervisning i Danmark, av Mogens Niss och Thomas Højgaard Jensen, De anger 
följande kompetensområden: 
 

• Tankegangskompetence - at kunne udøve matematisk tankegang 
• Problembehandlingskompetence - at kunne formulere og løse matematiske problemer 
• Modelleringskompetence - at kunne analysere og bygge matematiske modeller 

vedrørende andre felter 
• Ræsonnementskompetence - at kunne ræsonnere matematisk 
• Repræsentationskompetence - at kunne håndtere forskellige repræsentationer af 

matematiske sagsforhold 
• Symbol- og formalismekompetence - at kunne håndtere matematisk symbolsprog og 

formalisme 
• Kommunikationskompetence - at kunne kommunikere i, med og om matematik 
• Hjælpemiddelkompetence - at kunne betjene sig af og forholde sig til hjælpemidler for 

matematisk virksomhed, herunder it.10 
 
De olika kompetenser som angetts är naturligtvis inte oberoende av varandra och de utgör 
förmodligen inte heller en heltäckande bild av den innebörd man lägger i begreppet 
matematisk kompetens. Det råder emellertid en enighet om att problemlösningsförmåga och 
argumentationsförmåga är två centrala matematiska kompetenser. Det är framför allt dessa 
båda som fokuseras i denna uppsats genom en studie av några elevgruppers arbete med ett 
klassiskt matematiskt problem.    
 

Teoretiska utgångspunkter i uppsatsen 
 
Först och främst hämtar jag mina teoretiska utgångspunkter ifrån Nicolas Balacheff. Han 
presenterar i sin essä Aspects of proof in pupils´practice of school mathematics fyra olika 
tankenivåer. De kan kategoriseras som fyra steg där man går mot högre och högre 
abstraktionsnivåer. Jag kommer i den korta presentationen av de här fyra nivåerna att använda 
hans begrepp och inte försvenska dessa.  
 
Den första nivån kallar han för ”naive empirism”. I det här fallet resonerar eleverna relativt 
planlöst. Man saknar en referensram och fast utgångspunkt i sitt resonemang. Balacheff 
benämner det här mer som en social interaktion, med betoning på social (min anmärkning). 
Ett exempel på en sådan här diskussion kring antalet hörn och diagonaler i en månghörning 
mellan två elever såg enligt honom ut så här: ”I think that is rather that there are as many 
diagonals as vertices”11 Han fortsätter och beskriver det här första tillståndet så här: ”this can 

                                                
9 NCTM är en förkortning för National Council of Teachers of Mathematics 
10 Niss och Jensen, 2002, s.45 
11 Nicolas Balacheff, 1988, s.14 
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be added looking at the situation in terms of a riddle; it´s a game…better to try, although one 
of little interest, of try anything you like”.12  
 
Den andra nivån kallar han för ”the crucial experiment”. På den här nivån så ställer man upp 
och diskuterar olika hypotetiska vägar, åtminstone två hypotetiska vägar. Om vi gör så här 
blir det så eller så gör vi så och det blir det så. Eleven klarar här av att testa sitt svar och har 
förmåga att se om det är rimligt och stämmer. Om eleven kan sägas befinna sig på den här 
nivån så har även eleven förmåga att generalisera och därmed förstå att resonemanget även är 
applicerbart på andra liknande problem.  
 
Den tredje nivån benämner han ”the generic example”. På den nivån förmår eleverna att finna 
generella mönster eller sanningar. Han skriver också att för att nå den krävs det ett relativt 
högt abstrakt tänkande och ett ”bättre” språk, det vill säga ett något mer formellt matematiskt 
språk. I de studier som Balacheff gjorde framkom att den tredje nivån nåddes mycket sällan. 
Samtalet nådde denna nivå endast om båda eleverna har nått den. I hans undersökning var det 
relativt vanligt att endast en av eleverna hade nått den tredje nivån och den eleven fick istället 
lägga kraft på att försöka övertyga den/de andra eleverna, som deltog i samtalet.  
 
Den fjärde och sista nivån kallar han för ”the thought experiment”. För att vara på den här 
nivån ska man kunna föra mycket generella resonemang. Balacheff skriver att: 
“decontextualisation is the central process of generalisation”.13 Han nämner även att det är 
frågan om ett mer uttryckligt matematiskt språk. Han skriver: “complex cognitive and 
linguistic constructions...discourses which makes the proof explicit”14 
 
Den legendariske ungerske matematikern George Polya (1887-1985) har i en rad verk 
diskuterat tankeprocesserna vid matematisk problemlösning. Den mest berömda boken är 
How to solve it? [1945] som kommit ut i en ett stort antal upplagor. Han har där bland annat 
arbetat fram ett så kallat problemlösningsschema15, vilket man kanske kan betrakta som ett 
recept för framgång om man ska lösa matematiska problem.  

 
1. Förstå själva problemet. Vad är det som söks? Vad är det som är givet? Hur lyder 

villkoret? Dela upp villkorets olika delar. 
2. Göra upp en plan för hur man ska lösa problemet. Har jag sett ett liknande problem 

förut? Har jag sett samma problem i annan form? Känner jag till något närbesläktat 
problem? Känner jag till någon sats som kan användas? Betrakta det obekanta! Kan 
jag formulera om problemet något om det för mig är obekant? Använder jag alla de 
givna uppgifterna? Använder jag hela villkoret? Har jag tagit hänsyn till alla 
nödvändiga begrepp som ingår i problemet? 

3. Genomföra planen. Kontrollera att varje steg är riktigt. 
4. Kontrollera lösningen. Gå tillbaka och kontrollera definitioner, termer, de givna 

villkoren, de olika stegen, om man använde alla de givna uppgifterna och till sist det 
slutgiltiga svaret. Syftet med att kontrollera lösningen är inte enbart att kontrollera 
resultatets riktighet. Den stora vinsten med att gå tillbaka och kontrollera är att 
kunskaperna befästs på en helt annan nivå än vad de annars skulle göra. Det är en 
metod för att förbättra förståelsen av sin egen lösning.  

 
                                                
12 Nicolas Balacheff, 1988, s.12 
13 Nicolas Balacheff, 1988, s.15 
14 Nicolas Balacheff, 1988, s.17 
15 Polya, 1945, s.16-17 
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Följer mina elever det här schemat i sina försök att lösa matematiska problem? Polya hävdar 
att den vanligaste metoden för att dra slutsatser, och således även för att komma fram till 
lösningar på problem, sker genom att använda analogier. Analogi, i Polyas mening, betyder 
att man löser problem genom att se likheter. Man drar slutsatser kring, och om, sådant som 
ligger inom ens referensramar. Den här metoden att dra slutsatser leder, enligt Polya, till mer 
eller mindre säkra gissningar som antingen bekräftas eller inte bekräftas av erfarenhet och 
strängt logiska resonemang.16 
 
Om man som lärare ska kunna hjälpa eleverna på bästa sätt och analysera vilka fel de gör så 
gör man klokt i att följa de olika stegen i Polyas schema. Vilka är då de vanligaste felen 
eleverna gör? Enligt Polya är det vanligaste felet en ofullständig insikt i problemet. Det är inte 
ovanligt, hävdar han, att det i sin tur ofta beror på bristande koncentration. När det gäller 
förmågan att lägga upp en plan och skaffa sig en allmän uppfattning om lösningen så 
förekommer ofta två fel. Det är tämligen vanligt att elever sätter igång att räkna direkt utan att 
ha någon som helst plan eller allmän idé. När det gäller att genomföra planen är slarv och 
otålighet de vanligaste felen. Elever saknar påtagligt ofta den noggrannhet och tålamod som 
krävs för att orka kontrollera varje steg. Detta gäller även det sista steget, det vill säga att 
kontrollera sina resultat. Många elever är så glada över att få fram ett svar över huvud taget så 
de oroar sig inte så mycket över om resultatet är riktigt eller inte.17   
 
Den amerikanske matematikdidaktikern Jeremy Kilpatrick skriver i en artikel A retrospective 
account of th past 25 years of research on teaching mathematical problem solving från 1985 
att problemlösning per definition är en process där subjektet frigör sig själv från problemet 
och att matematik i sin tur just är att lösa problem.18 Han skriver vidare att forskningen visar 
på några grundstenar för hur elever ska lära sig att lösa matematiska problem. För det första är 
det viktigt att gå långsamt fram och man måste kunna tackla nya situationer när de dyker upp. 
För det andra spelar läraren en stor roll. Det är viktigt att läraren lyckas formulera 
problemtyper på ett enkelt sätt så att eleverna ska kunna bygga på sin kunskap utifrån enklare 
exempel.19 
 
Kilpatrick hävdar att det finns en rad olika perspektiv på problemlösning. De kan, om man 
generaliserar, delas in i fyra kategorier: 
 
Memorering: I det här perspektivet ”ska” man lära sig problemlösning genom att bryta ner 
lösningen till olika mindre delar. De ska sedan memoreras så att man kommer ihåg exakt hur 
man gjort. Man kan kanske jämföra den här metoden med hur en dator fungerar, eleverna 
programmeras för att kunna lösa en viss typ av uppgifter. Kilpatrick tar själv ställning till 
metoden och hävdar att den kan vara effektiv när det gäller att lösa smala, mindre, 
uppgifter/problem. När problemen blir något mer komplexa så fungerar metoden sämre. 
 
Imitation: Denna metod liknar till stora delar memorering. Här är tanken att elever lär sig 
genom att imitera läraren, vilket får anses vara en form av memorering. 
 
Samarbete: I detta perspektiv anses att elever lär sig bäst, och utvecklas mest, när de får 
samarbeta med varandra. Att ge eleverna möjlighet att diskutera matematik med varandra, i 

                                                
16 Polya, 1945, s.56-59 
17 Polya, 1945, s.98-99 
18 Kilpatrick, 1985, s.3 
19 Kilpatrick, 1985, s.8 
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kontrast till att sitta och bearbeta problem själv utan att ha någon att bolla sina idéer med 
kontinuerligt.  
 
Reflektion: Det här sista ”steget” kan liknas med det sista steget i Polyas schema, att 
kontrollera lösningen. Att hela tiden utvärdera och reflektera över sitt sätt att lösa problem 
leder enligt denna utgångspunkt till utveckling. 20 
 
Varför har då så många elever så svårt för att lösa matematiska problem? Kilpatrick hävdar att 
det finns flera orsaker till det. Den främsta orsaken hävdar han är att många angriper 
problemen på ett felaktigt sätt. Man angriper de på ett impulsivt sätt utan att egentligen ha 
någon tanke om vad eller hur man ska göra för att lösa problemet. Målet är snarare att göra 
någonting – vad som helst. Han hävdar att skolan bär en del skuld i det här. Det finns 
nämligen en tendens att elever inte ser matematiska problem som en intellektuell utmaning 
utan som en skoluppgift, i negativ mening, som man bara vill bli klar med så fort som 
möjligt.21  
 
Även den amerikanske matematikdidaktikern Frank Lester pekar på att elever har dåliga 
strategier för att lösa matematiska problem. I en artikel Methodological considerations in 
research on mathematical problem-solving instruction från 1985 diskuterar han resultaten av 
en undersökning om hur 9 – 11 åringar löser enklare matematiska problem. Han har i sin 
forskning kommit fram till att bara en av tjugo använder vad man kan kalla för genomtänkta 
strategier som till exempel ”trial and error”. De har en mycket begränsad repertoar för att lösa 
problem. Det finns några principer som kännetecknar deras sätta att lösa problem enligt 
Lester, bland annat att svårighetsgraden på problemet bedöms efter siffrornas storlek och antal 
och att man inte kontrollerar sina svar.22 
 
Lester säger vidare att det i huvudsak krävs två saker för att kunna lösa ett matematiskt 
problem. För det första måste man förstå texten i problembeskrivningen och för det andra 
måste man förstå problemet i sig, vilket bland annat innebär att man förstår vad där är som 
man ska bestämma och hur man ska gå till väga för att göra det. Han hävdar att den vanligaste 
orsaken till att elever misslyckas är att man lägger ner för lite tid i inledningsfasen. Man 
skapar ingen förståelse för vad det är man ska göra innan man börjar med själva operationen 
för att lösa det samma. Liksom Polya och Kilpatrick pekar även Lester på vikten av att 
kontrollera sina resultat och reflektera över hur man har kommit fram till sitt svar. En riktig 
förståelse, hävdar Lester, inträffar först när eleven förstår att det är en generell princip som 
man har lärt sig och som kan tillämpas på flera problem. 23 
 
 
Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna ovan 
analysera elevers tankeprocesser och deras argumentation vid lösning av ett klassiskt 
matematiskt problem.  

                                                
20 Kilpatrick, 1985, s.9-10 
21 Kilpatrick, 1985, s.12 
 
22 Lester, 1985, s.42 
 
23 Lester, 1985, s.46 
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Metod 
 
Uppsatsen ansats är kvalitativ och inte kvantitativ. Jag har valt att studera hur ett antal 
elevgrupper löser ett klassiskt matematiskt problem. Anledningen till att jag har valt en 
kvalitativ ansats, och inte kvantitativ, är att det är det bästa sättet för att uppnå mitt syfte. 
Människors tankar och tankeprocesser, i det här fallet elevers, är lättare att studera och förstå 
med en kvalitativ metod. 
 
Att jag har valt just ett matematiskt problem för att studera elevers tankeprocesser är ganska 
logiskt. Genom att lösa ett problem är eleverna tvungna att tänka i flera steg och det är 
därmed lättare att identifiera tankeprocesser. I boken/rapporten Vuxna och matematik, av 
Gustavsson och Mouwitz, beskrivs som tidigare nämnts matematik i skolan som fem 
processer och innehållsområden. Dessa fem är problemlösning, argumentationsförmåga, 
kommunikationsförmåga, förmåga att se samband och representationsförmåga. Genom att 
lösa ett problem i gruppmiljö så utvecklar inte bara eleven själva kategorin problemlösning 
utan även argumentation, kommunikation och förmåga att se samband24. Det stödjer således 
mitt val. 
 
 

Val av matematiskt problem 
 
Att jag har valt att låta eleverna lösa ett matematiskt problem och inte sitta och räkna ett antal 
uppgifter i läroboken är ganska givet. Dels så ger det en ökad möjlighet till dialog vilket jag 
strävar efter att uppnå för att lättare kunna analysera elevernas tankeprocesser. Dessutom 
tvingar ett problem, taget ur det vanliga klassrumssammanhang, eleverna att tänka och inte 
bara utföra invanda, memoriserade, operationer. Kursplanen säger även under rubriken 
”ämnets karaktär och uppbyggnad” att: ”Problemlösning har alltid haft en central plats i 
matematikämnet”25 
 
Det problem eleverna skulle fundera över var följande: 
 
Vilken rektangel med en given omkrets har störst area? 
 
För att konkretisera problemställningen fick eleverna ett snöre som var en meter långt. Deras 
uppgift var att med hjälp av det skapa en rektangel med så stor area som möjligt. Det är 
viktigt att observera att eleverna inte fick reda på hur långt snöret var.  
 
Problemet är klassiskt och redan under antiken kände man till att lösningen är en kvadrat och 
man kunde i sträng matematisk mening bevisa det. Genom en rimlighetsbedömning 
förmodade man att lösningen var en kvadrat och i efterhand bevisade man det.  Med hjälp av 
algebraiska metoder, som var tillgängliga först på 1600-talet, kunde man räkna sig fram till 
lösningen. I dagens skolundervisning löses problemet normalt med hjälp av begreppet 
derivata d.v.s. med kunskaper från Matematik D. Problemet kan också lösas utan derivator 
med hjälp av så kallad kvadratkomplettring som i sin tur bygger på att man kan 

                                                
24 Gustavsson, Lars och Mouvitz, Lars, 2002, s.81-83 
25 Lpo 94, s.40 
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kvadreringsregeln. Elever som varit närvarande och delaktiga på lektionerna bör ha mött den 
under sin tid i grundskolan. 
 
Problemet är valt därför att det är lätt att förstå och det bör vara möjligt att finna lösningen 
även om man inte har en matematisk metod för det. Vidare kan man se om eleverna nöjer sig 
med en gissning eller om de börjar reflektera över om varför gissningen är korrekt. De skulle 
kunna tänkas formulera uppgiften algebraiskt och på det sättet öppna vägen för en matematisk 
metod som går att använda i mer generella sammanhang. Det var emellertid knappast 
realistiskt att anta att eleverna själva skulle klara av att genomföra räkningarna fullt ut. Den 
förmodan visade sig korrekt. 
 
I bilagor finns ett antal lösningar. En geometrisk lösning som förmodligen var bekant redan 
under antiken. Vidare finns en lösning av Pierre Fermat26 då den symboliska algebran just 
hade gjort entré. Lösningen förebådar differentialkalkylen och mer generella metoder att 
bestämma maxima och minima. Den visar sig också ha kopplingar till elevernas sätt att 
resonera. Vad händer om jag ändrar litet på sidorna? Slutligen ger jag också de lösningar som 
är gängse i dagen skolmatematik. Den ena använder kvadratkomplettering och den andra 
använder sig av begreppet derivata. 
 
 

Elevurval  
 
Urvalet av elever som fick genomföra uppgiften kan man alltid diskutera. Till att börja med 
gjorde jag valet att välja elever från den skolan där jag själv undervisar. Jag kunde givetvis ha 
valt elever på skolan, eller i en annan skola, som jag inte kände. Att jag gjorde det här valet 
beror på att jag ville skapa så bra förutsättningar för dialog mellan eleverna som möjligt. Jag 
anser att förutsättningarna för det är bättre om de känner mig. Om jag varit, en för eleverna, 
okänd lärare skulle det, enligt mig, kunnat hämma eleverna. Situationen de sattes inför skulle 
kunna te sig mer som en test vilket skulle kunna inverka på deras lust att diskutera. Hela 
situationen skulle då bli mer formell, vilket jag ville undvika.  
 
Jag valde fyra grupper med olika kunskapsnivåer. Den första gruppen bestod av två elever 
som båda hade betyget godkänt inför den sista terminen i årskurs nio. Den andra gruppen har 
precis börjat gymnasiet, alla gick ut med åtminstone väl godkänt i betyg i årskurs nio. Den 
tredje gruppen bestod av tre elever som för närvarande gick i årskurs nio, alla med åtminstone 
godkänt i betyg på höstterminen i nian. Den fjärde gruppen, även den tre elever, bestod av tre 
i matematik duktiga elever i årskurs åtta. Att jag valde elever med olika kunskapsnivåer beror 
på att jag tror att det kan vara lättare att spåra olika tankeprocesser om det finns skillnader 
mellan elevgrupperna. Olikheter kan bidra till att det blir lättare att se generella mönster.  
 
Jag valde även att hålla grupperna rätt så små. Den huvudsakliga anledningen var att jag ville 
få till stånd så mycket diskussion som möjligt. Av erfarenhet vet jag att det i större grupper 
finns en risk att några tar över, framför allt de som anses som ”duktigare”, och de förväntas då 
själva lösa problemet. Genom att hålla grupperna små hoppades jag motverka detta.  
 
Jag valde även ganska homogena elevgrupper. Det finns flera anledningar till det. För det 
första ansåg jag att samtalet eleverna emellan kunde gynnas om de kände sig likvärdiga inför 

                                                
26 Struik, 1969 
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uppgiften. Eftersom eleverna gick i samma klass så fanns det en risk att de som ansågs som 
duktiga skulle ta över och att de andra skulle ”vänta” på att de ”duktiga” skulle komma med 
lösningen och inte våga ta för sig i diskussionen. Genom att bilda homogena grupper ville jag 
öka sannolikheten för att eleverna skulle betrakta sig som likvärdiga. Min tanke var att det i 
sin tur skulle leda till att alla skulle våga prata och att ingen skulle invänta de ”duktiga”. 
Eftersom uppsatsens syfte är att försöka kartlägga tankeprocesser så var det viktigt för 
uppsatsen att eleverna diskuterade alternativa lösningar med varandra.  
 
Situationen eleverna ställdes inför liknade givetvis de situationer eleverna ställs inför en 
vanlig dag, men det finns en skillnad. Eleverna valdes ut av mig och vi satte oss i ett rum och 
de fick en uppgift att lösa. I och med det märkte givetvis eleverna att det var något ”speciellt”. 
En konsekvens blir då förmodligen att eleverna blir mer fokuserade och tar uppgiften på 
större allvar. Det kan vara bra att komma ihåg i och med att Kilpatrick hävdar att det finns en 
tendens att elever inte ser matematiska problem, i normala skolsituationer, som en 
intellektuell utmaning utan som en skoluppgift, i negativ mening, som man bara vill bli klar 
med så fort som möjligt27. I den här, lite mer konstlade miljön, borde eleverna således i större 
utsträckning än vanligt kunna betrakta problemet som en intellektuell utmaning. Det är 
ingenting som är av ondo för min undersökning. Eftersom jag är ute efter att analysera 
elevernas tankeprocesser skadar det ju inte min undersökning att de är lite mer fokuserade och 
tar det på lite större allvar än vad som kanske annars är fallet! 
 
Eftersom det är ett examensarbete och ingen avhandling är min elevgrupp förhållandevis liten. 
Det här bidrar givetvis att man kan diskutera generaliserbarheten i mina resultat. Av mitt lilla 
material kan man egentligen inte dra några vittomfattande slutsatser. Men eftersom mina 
resultat i stora drag ligger i linje med tidigare forskning och teorier kring ämnet så går det 
åtminstone att föra en mer generell diskussion.   

Insamlande och analys av materialet 
 
Eleverna sattes i ett grupprum där jag gav dem ett problem. Jag dokumenterade sedan 
elevernas diskussion med hjälp av bandspelare28. I vissa lägen gick jag även in och ställde 
frågor till eleverna då tankeprocessen inte utrycktes så tydligt i ord i dialogen mellan eleverna. 
Jag ville påverka elevernas diskussion så lite som möjligt men jag gick som sagt in i vissa 
lägen för att få ett material där jag inte skulle behöva tolka elevernas funderingar allt för 
mycket.  
 
Det inspelade materialet lyssnade jag sedan igenom och skrev sedan ut i textform. Därefter 
gjorde jag en textanalys där framför allt Balacheffs teori utgjorde en tolkningsram. Utifrån 
den teoretiska ramen har jag sedan hittat några nyckelkomponenter att titta efter i min 
textanalys. Dessa nyckelkomponenter har varit: 
 

- Huruvida eleverna har haft en struktur i sin diskussion eller bara ”pratat planlöst”. Det 
vill säga om de har haft en utgångspunkt och referensram i sitt samtal. 

- Huruvida eleverna har diskuterat olika hypotetiska vägar, det vill säga ”om vi gör så 
blir det så men om vi å andra sidan tänker…” 

- Huruvida eleverna testar sina egna svarsalternativ 

                                                
27 Kilpatrick, 1985, s.14 
28 Hela intervjuerna finns på band. De viktigaste delarna av varje intervju finns i bilagorna.  



 13 

- Huruvida eleverna i sitt resonemang diskuterar och eventuellt hittar generella mönster 
eller sanningar, det vill säga matematiska lagar. 

- Huruvida eleverna använder sig av ett mer abstrakt språk, det vill säga matematiska 
termer och begrepp, i det här fallet.  

 

Etiska överväganden 
 
Jag berättade för eleverna att de skulle ingå i ett studieprojekt som jag höll på med. Jag 
tillfrågade eleverna om de ville vara med, några sa nej men de flesta sa ja och tyckte att det 
skulle bli kul och lite spännande. Eleverna var även medvetna om att jag inte skulle använda 
deras namn i uppsatsen, de visste således om att de var anonyma i uppsatsen. Några större 
etiska dilemman har således den valda metoden inneburit. Enligt vetenskapsrådet är det här en 
viktig princip. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom samhälls- och humaniora 
forskning är bland annat att individen, informanten, på något sätt inte tar skada av att delta i 
forskningsprojektet.29 I mitt fall har de fått vara anonyma och verkligen inte tagit skada på 
något sätt så det kravet är uppfyllt. 
 
Vetenskapsrådet presenterar även några ”hörnstenar” för god forskningssed. De skriver bland 
annat att man måste tala sanning om sin forskning och öppet redovisa metoder och resultat. 
Vidare måste man även granska och redovisa utgångspunkterna för sina studier. Man kunde 
sammanfatta ovanstående kraven med ord som ärlighet, öppenhet, ordningsamhet och 
hänsynsfullhet.30 Vidare poängterar vetenskapsrådet att det krävs en viss kvalitet på arbetet, 
bland annat ett tydligt och klart syfte och mycket tydliga metoder vilka måste var tydliga och 
tillgängliga för läsaren.31  
 
Rådet är även inne på ett resonemang att de etiska övervägandena varierar i svårighetsgrad 
beroende på vad som ska studeras. Vid t.ex. medicinska tester eller om man förslagsvis ska 
forska kring barns intelligens blir de etiska övervägandena mer komplexa. I mitt fall är de 
etiska övervägandena inte så svårhanterliga. Det viktigaste att ta hänsyn till i mitt fall är, om 
man läser vetenskapsrådets skrift, eleverna, mina respondenter, inte ”skadas”. I och med att 
jag frågade, det fanns inget tvång inblandat, och att de fick vara anonyma minimeras risken av 
att någon ska komma till ”skada”. 32 
 
 
ELEVGRUPPERNAS DISKUSSIONER  
 

Grupp 1 (årskurs 9) 
 
Den första elevgruppen innehöll två elever som båda hade betyget godkänt inför den sista 
terminen i årskurs nio. Deras resonemang rör sig nästan uteslutande på den nivå som 
Balacheff33 benämner som ”naive empirism”. Så är fallet, framför allt i inledningen av deras 
diskussion. Diskussionen rör sig dock emellanåt upp mot den andra nivån. Till att börja med 
                                                
29 Gustafsson mf.l, 2004. s. 82 
30 Gustafsson mf.l., 2004. s. 8-9 
31 Gustafsson mf.l., 2004. s. 15-16 
32 Gustafsson mf.l., 2004. (på sidan 32 skriver författarna om att olika typer av studier kräver olika komplexa 
etiska överväganden) 
33 Balacheff, 1988, s.16 
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diskuterar eleverna huruvida de ska kunna lösa problemet? Frågor som ”kan vi knyta snöret” 
med mera dyker upp. Det är med andra ord mest en ganska lös diskussion, en social 
interaktion, om hur uppgiften ska kunna lösas utan någon som helst förankring till några 
generella matematiska termer.  
 
Eleverna börjar sedan räkna lite planlöst, de prövar sig helt klart fram vilket är ett tecken på 
att de är på nivån ”naive empirism”. De finner dock direkt den rätta lösningen, 25 * 25, men 
de gör det till en början utan ett logiskt resonemang, utan som jag skrev ovan genom att testa 
sig fram. Nivån lyfts dock lite upp till den andra, lite mer generaliserande nivån som 
Balacheff kallar ”the crucial experiment”, när de kommer in på ett resonemang huruvida de 
båda sidorna kan vara lika långa? En elev säger då: ”Men det ska ju vara en rektangel och 25 
* 25 är ju en kvadrat!” Den andra eleven svarar: ”En kvadrat är väl också en rektangel?” Här 
får man väl säga att eleverna har kommit till en insikt som är viktig i andra sammanhang.   
 
I den andra halvan av elevernas samtal rör man sig alltså, enligt Balacheffs nivågruppering, 
från den första nivån till den andra nivån. Eleverna börjar mer och mer medvetet testa sig 
fram och lägga gissandet åt sidan. Efter att ha testat 24 * 26 och kommit fram till att det blir 
mindre än 25 * 25 så för de för första gången fram, inte riktigt explicit ännu men det kommer 
lite längre fram i diskussionen, att summan blir större om man multiplicerar så stora tal med 
varandra som möjligt. Jag ber dem i slutet, när de är klara, att berätta lite mer om hur de 
kommit fram till sitt svar. De säger att det måste vara en regel och så tar de 1 * 49 som 
exempel och jämför det med sitt svar, det vill säga 25 * 25. Eleverna klarar här av, precis som 
Balacheff säger att man ska för att vara på den andra nivån, att testa sitt svar och se om det är 
rimligt. De klarar även faktiskt av, med lite hjälp från mig, att se att det här är ett svar med 
generaliserbar bäring.   
 
Upp till den tredje nivån rör sig aldrig riktigt det här elevparet, det som Balacheff benämner 
som ”the generic example”. Man kan inte säga att eleverna på ett tydligt sätt uttalar och finner 
generella mönster, även om de med en viss hjälp kan dra den slutsatsen. De använder sig inte 
heller av något matematiskt språk. De här rör sig mer på en ”trial and error” nivå. 
 
Den första gruppen faller således ganska väl inom de teoretiska ramar som bland annat Polya 
och Kilpatrick lägger fram i inledningen av min uppsats. Strategin eleverna har är dålig så till 
vida att de sätter igång utan att ha tänkt till ordentligt innan. De följer till exempel inte Polyas 
schema, den första punkten i schemat slarvas det med. Man angriper problemet på ett ganska 
impulsivt sätt.   
 

Grupp 2 (gymnasieskolan) 
 
Det andra elevparet har gått första terminen på gymnasiet. Jag var dock deras lärare när de 
gick på grundskolan. De här eleverna var mycket duktiga i matematik och gick ut med betyget 
väl godkänt respektive mycket väl godkänt.  
 
Om det första elevparet rörde sig lite mellan nivå ett och två, de startade på nivå ett och rörde 
sig som vi såg mot nivå två, så hoppar det här elevparet över den första nivån. Det blir aldrig 
ett löst samtal där den diskussion man för är målinriktad och strukturerad.  
 
Det här elevparet börjar direkt med den generella diskussionen om huruvida en rektangel även 
kan vara en kvadrat? Sedan gör det precis som det första elevparet, det vill säga de sätter sig 
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och börjar räkna och pröva sig fram. De befinner sig även de på den andra nivån enligt 
Balacheffs nivågruppering. De kommer sedan ganska snabbt fram till att om man 
multiplicerar två tal vars summa är given så blir produkten störst om de båda talen ligger så 
nära varandra som möjligt. Då är det minsta av de båda talen så stort som möjligt. De båda 
talen skall alltså vara lika vilket betyder att rektangelns area är störst då sidorna är lika stora.  
 
Det finns således några skillnader mellan elevpar ett och elevpar två. Det senare löser 
uppgiften mycket snabbare, de hoppar över den nivå som Balacheff benämner som ”naive 
empirism” och de använder ett mer matematiskt språk vilket karakteriseras av att man 
använder sig av matematiska termer och en högre abstraktionsnivå. De benämner till exempel 
sidorna som x och y. En skillnad mellan nivå två och tre var enligt Balacheff språket och 
abstraktionsnivå. Det andra elevparet har en något högre abstraktionsnivå i sin diskussion och 
ett mer matematiskt språk än det första elevparet. Balacheff konstaterar att den här nivån 
ganska sällan nås eftersom det kräver att båda parter rör sig på denna relativt höga 
abstraktionsnivå. I mitt exempel anser jag att det ändå är så eftersom det inte är en part, vilket 
var vanligt enligt Balacheff, som försökt övertyga den andra parten.  
 
Som jag nämnde förut så börjar den första elevgruppen på ett impulsivt och planlöst sätt i sitt 
arbete, vilket vi såg i var vanligt i avsnittet om de teoretiska utgångspunkterna. Här ser man 
som sagt en ganska tydlig skillnad mellan de båda elevparen. Den andra gruppen börjar med 
att diskutera vad problemet är och hur man ska lösa det samma. De följer Polyas tre första 
steg i hans schema ganska väl. Steg fyra, kontroll och reflektion, är dock lite tveksamt om de 
gör på ett ”korrekt” sätt, de lägger i alla fall hur som helst inte ner mycket tid på det.  
 
Något som båda elevparen gör vilket Kilpatrick säger är ganska ovanligt i sin skrift är att man 
använder sig av metoder som ”trial and error” och att försöka uppskatta vad som kan vara 
rimligt under tiden man försöker lösa problemet. 34 
 

Grupp 3 (årskurs 9) 
 
Eleverna i denna grupp går i årskurs nio och har betyget godkänt inför den sista terminen. Det 
här elevparets resonemang liknar i mångt och mycket det första parets. De startar på den nivå 
som benämns som ”naive empirism”. De prövar sig mer eller mindre planlöst fram till att 
börja med. De startar med att diskutera om hur långt snöret är genom att börja uppskatta hur 
lång pennan är och sedan uppskatta hur långt snöret kan vara med hjälp av pennan. Återigen 
ser vi att eleverna inte angriper problemet på rätt sätt. De börjar agera utan att egentligen 
förstått vad problemet är och vilka strategier man bör tillämpa för att lösa problemet.  
 
Efter ett tag kommer dock eleverna in på ett mer matematiskt resonemang, med matematiska 
termer. Liksom grupperna ovan konstaterar de efter ett tag att en rektangel även kan vara 
kvadratisk, det vill säga att sidorna inte behöver vara olika långa.  
 
Sedan, istället för att bara uppskatta längden på snöret som de andra grupperna gjorde, börjar 
de mäta snöret. Här kan man då kanske ifrågasätta elevernas förmåga att se att det är det 
generella resonemanget som är det intressanta. De kommer i alla fall till slut fram till att en 
sida i kvadraten blir 27,5 centimeter och att den maximala arean då blir 756,25 cm2.  
 

                                                
34 Kilpatrick, 1985, s.42 
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Liksom de andra eleverna kan inte de presentera någon riktig teori om varför den största arean 
skapas då sidorna är lika stora. De har, liksom de andra, kommit fram till det genom att pröva 
sig fram.  
 
Det här elevparets diskussion liknar den första gruppens resonemang i mycket stor 
utsträckning. De börjar med ett, mer eller mindre, planlöst resonemang istället för att sätta sig 
ner och försöka komma fram till hur problemet ser ut och diskutera hur de ska kunna lösa det. 
De använder liksom alla grupper en strategi som går ut på att pröva sig fram. Inte bara 
strategin liknar den första gruppens, även språket har stora likheter. Till skillnad mot grupp 
två använder inte grupp tre något matematiskt språk i någon större utsträckning. Man 
benämner givetvis figurer vid dess rätta namn, som kvadrat och rektangel, men i övrigt kan 
man inte skönja något mer abstrakt matematiskt språk i elevgruppen.  
 
De rör sig således, liksom det första elevparet, mellan Balacheffs två första nivåer. De startar 
på den första och rör sig i riktning mot den andra nivån.  
 

Grupp 4 (årskurs 8) 
 
Den sista gruppen innehåller tre elever i årskurs 8. De får kategoriseras som duktiga elever o 
matematik för att gå i årskurs 8. Även den här elevgruppen börjar med att försöka bestämma 
hur långt snöret är. När den förra gruppen började använda en penna börjar den här gruppen 
istället försöka bestämma längden med ett papper. Efter ett längre tags diskussion kommer de 
fram till att den maximala arean är 600 cm2. En elev ställer sedan frågan till resten av gruppen 
”om vi är klara nu”? En elev föreslår då att det kanske är bäst att pröva lite till.  
 
De fortsätter att ändra utseendet på rektangeln. Efter att ha gjort de ett tag kommer de fram till 
att de inte får större area än förut, de får fram en ny area som är 550 cm2. Sedan ställer helt 
plötsligt en i gruppen frågan till resten; ”får det vara en kvadrat”? De andra i gruppen svarar 
med att man måste få göra så eftersom en kvadrat även är en rektangel. Efter att ha konstaterat 
det så får de fram en ny area som är större än deras första förslag, det vill säga 600 cm2. 
 
Inte heller den här gruppen kan komma fram till någon bra förklaring till varför arean blir 
störst när sidorna är lika stora. De testar sig, liksom de andra eleverna, fram. 
 
Även elevgrupp fyra har stora likheter med den första och tredje gruppen. Skillnaden mellan 
grupp fyra och de övriga två är att de tar lite mer tid på sig för att komma fram till svaret. 
Likheterna är dock många mellan grupp ett, tre och fyra. De startar sitt resonemang ganska 
planlöst, de har ingen högre matematisk abstraktionsnivå i sitt språkbruk och de använder 
samma strategier som de andra – de prövar sig fram.  
 
 
Sammanfattning och fördjupad analys  
 
Gemensamt för alla grupper, förutom grupp nummer två, är att alla startar på den nivå som 
kallas för ”naive empirism”. I det här fallet resonerar eleverna relativt planlöst. Man saknar en 
referensram och fast utgångspunkt i sitt resonemang. Det här felet är, som jag tidigare varit 
inne på, ett av de absolut vanligaste felen elever gör när de ska lösa problem. Polya, 
Kilpatrick och Lester har alla konstaterat det i sin forskning. Lester skriver ju till exempel att 
eleverna inte skapar någon förståelse för vad det är man ska göra innan man börjar med själva 



 17 

operationen för att lösa det samma. Om man ser på elevernas beteende utifrån Polyas schema 
kan man konstatera att en konsekvens av att man slarvar med den första punkten, att förstå 
problemet, så blir även den andra punkten illa genomförd. Med det menar jag att det givetvis 
blir mycket svårt för eleverna att göra upp en plan för hur man ska lösa uppgiften, steg två i 
Polyas schema, när man inte inledningsvis har förstått problemet. Men alla elevgrupper lyckas 
faktiskt lösa uppgiften till slut, vilket ändå får sägas vara lite anmärkningsvärt med tanke på 
de dåliga strategierna inledningsvis. Eleverna börjar inte som de ska, om man till exempel ser 
Polyas schema som en arbetsgång man bör följa, men efter att inledningsvis irrat omkring så 
kommer de tillbaka i diskussionen och identifierar efter ett tag problemet.  
 
Även om grupperna startar på den nivå som Balacheff benämner som ”naive empirism” så rör 
de sig in på, eller mot, den nivå som benämns som ”the crucial experiment”. Typiskt för den 
här nivån, enligt Balacheff, är att eleven börjar tänka hypotetiskt. Ett typiskt sådant 
resonemang kan, enligt honom, se ut ungefär så här; ”om vi gör så här blir det så men om vi 
gör så kanske det blir så…” Eleven klarar på den här nivån av att generalisera något och även 
till viss del förstå att resonemanget kan vara applicerbart på andra liknande tal. Den här nivån 
får man ändå säga att alla fyra elevgrupper kommer in på. Den andra gruppen rör sig dock på 
den här nivån hela tiden och den sista, fjärde, gruppen befinner sig på den här nivån under en 
mycket kortare period än grupp ett och tre. 
 
Förutom grupp två så kom ingen grupp upp på den nivå som Balacheff kallar ”the generic 
example”. I diskussionerna saknades i princip, förutom då bitvis i grupp två, förmågan att 
finna generella mönster. En annan klar skillnad mellan grupp två och de övriga var 
språkbruket. Grupp två använde ett mer matematiskt språk än de andra grupperna. De inför 
till exempel variabler x, y. Det här tycker jag man kan dra vissa slutsatser av om man ska 
undervisa i matematik. Alla vetenskapliga discipliner har ett visst språk. Även om eleverna 
man undervisar inte är äldre än 16 år så finns det nog en poäng med jobba med språket på 
lektionerna. En fördel med ett gemensamt språk är att eleverna i samtal med varandra förstår 
varandra bättre. Ett mer abstrakt språk kan säkert även bidra till att stimulera det abstrakta 
tänkandet. Språkets vikt är något som även Polya berör. Han skriver bland annat att: 
 
”Om vi vill förstå varför definitioner av ord är så viktiga måste vi först inse att ord är viktiga. 
Vi kan knappast tänka utan att använda ord eller tecken eller något slag av symboler. Ord och 
tecken har följaktligen makt”35 
 
Även Magne och Unenge m.fl. poängterade vikten och behovet av ett matematiskt språk.  
Om eleverna följaktligen saknar en förståelse för det matematiska språket och därmed inte 
heller kan använda det saknar de även makt att kunna lösa uppgifter. 
 
Om vi återigen applicerar undersökningen på Polyas schema så kan man med säkerhet dra 
slutsatsen att elever generellt sätt är dåliga på att genomföra, egentligen alla steg i schemat, 
framför allt det första steget men även steg tre och fyra i schemat. Det är något som man även 
ser tydligt i det dagliga arbetet. Elever är generellt sätt dåliga på att kontrollera de olika stegen 
de gör, på att kontrollera lösningen och på att gå tillbaka och reflektera över hur de har gjort. 
Polya skriver ju att den stora vinsten med att gå tillbaka och kontrollera är att kunskaperna 
befästs på en helt annan nivå än vad de annars skulle göra. I och med att det inte görs så 
befästs också en stor del av elevernas kunskaper ganska dåligt.  
 

                                                
35 Polya, 1945, s.92 
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Steg två i Polyas schema, vilket var att göra upp en plan, gjordes inte på något explicit sätt 
som vi såg. Men enligt Polyas resonemang behöver den tydligen inte vara så explicit. Han 
skriver att: 
 
”I själva verket ligger huvudprestationen i lösningen till ett problem i att komma på idén till 
en plan. Idén kan växa fram så småningom. Den kan också uppträda plötsligt, som en blixt, 
som en ljus idé, efter synbarligen misslyckade försök och perioder av tvekan”36 
 
Så elevernas tankeprocess kan även ses i det här ljuset. Planen läggs inte upp och uttalas 
explicit i inledningsfasen, kanske beroende på att man inte lägger ner tid på att förstå 
problemet inledningsvis, men planen dyker upp plötsligt efter misslyckade försök och 
perioder av tvekan.  
 
Vilka orsaker kan då tänkas finnas till att det är på detta sätt? En del av förklaringen tror jag 
ligger i Kilpatricks uttalande när han säger att det finns en tendens att elever inte ser 
matematikproblem som en intellektuell utmaning utan som en skoluppgift, i negativ mening, 
som man bara vill bli klar med så fort som möjligt. Jag tror i och för sig, vilket jag nämnde 
inledningsvis, att den här, för eleverna, något speciella situationen gjorde att de i högre grad 
såg det som en intellektuell utmaning i motsats till en skoluppgift som måste bli klar i negativ 
bemärkelse. Det kan dock vara så att de har ett inlärt beteende, inlärda strategier, som de 
tillämpade även i den här situationen. De är helt enkelt inte vana vid att angripa problemen på 
ett riktigt sätt.  
 
 Det är en stor uppgift för lärarna att diskutera med eleverna kring ovannämnda frågor. Vi 
lärare måste således lägga mycket större vikt på det här med vilka strategier eleverna 
använder. Man skulle till exempel kunna skapa en modell som eleverna måste arbeta efter för 
att få in dem på rätt spår och rätt rutiner. Undervisningen kanske även måste individualiseras i 
högre grad än vad som idag är fallet. Polya skriver till exempel att en elev kan sakna intresse 
för att han inte förstår problemet. Problemet måste vara väl valt, fortsätter han, inte för svårt 
eller för lätt. Problemet måste också presenteras på ett sådant sätt att för varje elev känns 
naturligt och intressant.37 
  
Alla grupper löste som redan nämnts uppgiften trots, snarare än tack vare, sina strategier. Hur 
löste man egentligen problemet? I bilagor redovisas några olika typer av lösningar på 
problemet, en rent geometrisk och tre algebraiska. Fermats lösning är inte strikt i matematisk 
mening men är åtminstone för den skolade matematikern enkel och lätt att tro på. Eleverna 
använder sig egentligen inte strikt sett utav någon av dessa lösningar. Det kunde man 
knappast förvänta sig. Efter de hade löst sina uppgifter diskuterade jag de här olika 
varianterna av lösningar men de hade ofta svårt att följa med, det skilde sig dock lite åt mellan 
grupperna hur mycket man förstod. Man kan dock fastslå att alla elevgrupper använde sig av 
ett geometriskt tänkande för att lösa uppgiften. De använde sig inte av geometrisk lösning i 
ordets rätta bemärkelse, men de tänkte i geometriska termer.   
 
Gemensamt för alla grupperna var att man krävde konkreta värden på snörets längd innan 
man började diskutera lösningen. Något allmänt resonemang var det aldrig tal om utom 
möjligen hos den andra gruppen. Den gruppen hade också kommit längst i utbildningen men 
den kunde t.ex. inte formulera problemet algebraiskt.  
                                                
36 Polya, 1945, s.29 
37 Polya, 1945, s.27  
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Gemensamt för grupperna var istället att man använde sig av en metod som kan benämnas 
som ”trial and error”. Strategierna för att lösa uppgifterna var således framgångsrika, även om 
de i det här fallet kanske även indikerar en bristande förståelse för generella lagar och 
mönster. Lester fann ju i sina undersökningar att hans elever som var 4-5 år yngre än de i 
mina undersökningsgrupper, saknade genomtänkta strategier för att lösa problemen, till 
exempel då strategin med ”trial and error”. Eleverna i mina grupper lyckades emellertid 
använda ”trial and error” framgångsrikt. 
 
Metoden, ”trial and error”, som eleverna använder skulle även kunna benämnas som ett 
induktivt arbetssätt. På ett förenklat sätt kan den induktiva metoden beskrivas som ett ganska 
förbehållslöst sätt att lösa problem, eller bedriva vetenskap. Polya ger följande beskrivning av 
matematisk induktion: 
 
”Induktion är en process för att upptäcka allmänna lagar genom att iaktta och kombinera 
speciella fall”38 
 
Man prövar sig mer eller mindre fram. Motsatsen är ett deduktivt arbetssätt där man har en 
tydlig tes man vill pröva redan från början. Eleverna prövar sig fram, experimentell metod, 
och kommer till slut fram till den generella regeln att arean blir störst när de båda sidorna är 
lika (det vill säga att om omkretsen är 100 cm blir arean större genom att multiplicera 25 * 25 
än att multiplicera 49 * 1).  
 
Enligt Polya var användandet av analogier den vanligaste metoden för att dra slutsatser. 
Denna metod användes knappast av mina elevgrupper. Kanske berodde det på problemets 
natur. Det fanns inte många beröringspunkter med problem de tidigare sett. Men de borde 
kanske ändå veta att för att lösa geometriska problem bör man rita en figur. Det gjorde bara 
den andra gruppen. Eleverna lyckade dock lösa uppgiften genom att leverera, vad Polya kallar 
för, mer eller mindre säkra gissningar som bekräftades av ”trial and error”, eller vad man kan 
benämna som logiska resonemang.39  
 
Har då slutligen de tankeprocesser som eleverna gått igenom bidragit till någon djupare 
förståelse. Lester hävdade att en riktig förståelse först kan sägas inträffa när eleven förstår att 
det är en generell princip som man har lärt sig och som kan tillämpas på flera problem. Om vi 
använder Lesters definition får man dra slutsatsen att eleverna, genom den här 
tankeprocessen, faktiskt tillägnat sig en högre form av förståelse än vad som var fallet innan. 
De har konstaterat och slagit fast en generell princip, nämligen att produkten av två tal med en 
given summa blir störst när man talen är lika stora. Detta kan också formuleras på följande 
sätt: Om omkretsen av en rektangel är lika stor som omkretsen av en kvadrat så är kvadratens 
area alltid större än rektangelns. Däremot har de inte utvecklat en metod som är tillämplig på 
andra problem. Det hade inneburit att de själva upptäckt hur man kvadratkompletterar eller 
utvecklat ett embryo till teorin för derivator något som naturligtvis är helt orealistiskt.  
 
 
Avslutande diskussion 
 
Man kan alltid diskutera för- och nackdelar med den metod man använder. I det här fallet är 
det dock svårt att se alternativ på hur man skulle kunna gå till väga. Man kan givetvis alltid 

                                                
38 Polya, 1945, s.126 
39 Polya, 1945, s.59 
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diskutera valet av problem som eleverna skulle lösa. Fördelarna med det valda problemet är 
flera. För det första är geometriska figurer något som de väl känner till och har arbetat med 
sedan de gick i lågstadiet. Det här gör att alla kan delta i diskussionen för att alla har 
referenspunkter. För det andra är det en bra uppgift på så sätt att den inbjuder till en 
diskussion av generella lagar och regler. Geometriska problem är även bra så tillvida att det 
finns en rad tydliga matematiska begrepp som eleverna kan använda om de är på den ”nivån”.  
 
Metodvalet att låta eleverna sitta i grupper och lösa ett problem och sedan banda, skriva ut 
och analysera elevernas dialog är inte så mycket att säga om. Alternativen är inte så många. 
Ett alternativ hade varit att jag suttit enskilt med elever och fört en diskussion om problemet 
med eleven. En fara med en sådan metod hade varit att jag hade styrt samtalet och då även 
elevernas tankeprocesser. Nu valde jag således att eleverna själva fick föra ett samtal i princip 
utan min inblandning. Jag valde dock att emellanåt ställa någon fråga för att föra elevernas 
samtal vidare. Elevurval, gruppstorlek och formationen av grupperna har jag diskuterat ovan.  
 
 
Man kan konstatera att undersökningen har stärkt, och inte avvikit, från mina förmodanden 
och tidigare forskningsresultat. Eleverna har dåliga strategier för att lösa matematiska 
problem. De begår flera fel. De ägnar inte tillräckligt mycket tid inledningsvis för att förstå 
problemet vilket leder till att de inte lägger upp någon genomtänkt strategi, plan, för hur man 
ska lösa problemet. Som vi såg växte den snarare fram efter perioder av tvekan. Eleverna 
lägger inte heller ner någon kraft och tid på att kontrollera de olika stegen eller sina resultat. 
Det här iakttar man även i den vardagliga verksamheten. Orsakerna till det är inget jag 
undersökt men man kan göra några antaganden. För det första, vilket Kilpatrick tar upp, så ser 
man inte problemen som en intellektuell utmaning utan som en skoluppgift som måste göras, 
helst så fort som möjligt. Även om situationen eleverna ställdes inför skilde sig åt från det 
normala fallet i skolan så har de ett ”negativt” invant beteende vilket de angriper matematiska 
problem på. Att det finns brister i den första nivån på schemat, att sätta sig in i och förstå 
problemet, det vill säga förstå vad man ska göra och sedan lägga upp en plan, kan i sin tur 
bero på att eleverna är dåliga på det sista steget i Polyas schema. Eftersom eleverna inte 
kontrollerar sina resultat och uträkningar befästs kunskapen så pass dåligt vilket gör att man 
har för dåliga förkunskaper. Man känner inte igen problem eller generella regler, tillräckligt 
bra så man tvingas starta i ”blindo”. En ytterligare slutsats man skulle kunna dra är att lärare 
inte undervisar i tillräckligt stor utsträckning om vilka strategier man som elev ska använda.  
 
Undersökningen visade också att tre av fyra elevgrupper inte kom högre än den andra nivån i 
Balacheffs schema, vad han kallar ”the crucial experiment”. I tre av grupperna rörde sig 
diskussionen inledningsvis uteslutande på den första nivån, ”naive empirism”. En grupp rörde 
sig mot den tredje nivån, ”the generic example”. Att den gruppen nådde så pass högt hänger 
framför allt ihop med gruppens matematiska språkbruk. Det möjliggjorde en högre 
abstraktionsnivå, både språkligt och kognitivt. En slutsats man kan dra utav det här är att 
majoriteten av eleverna, ur ett matematiskt perspektiv, använder för dåligt språk. Om eleverna 
ska kunna röra sig mot en större förståelse, en högre abstraktionsnivå, så krävs förmodligen 
ett mer matematiskt språk.  
 
Alla grupper använde sig av samma metod för att lösa problemet, en form av ”trial and error”. 
Det kan tolkas på flera sätt. Bland annat Lester poängterade att det absolut inte är någon dålig 
metod. Men man kan även dra slutsatsen att det är ett resultat av bristande förkunskaper och 
referensramar. Eftersom man inte riktigt vet hur man ska göra så testar man sig fram? Det här 
kan då eventuellt vara ett resultat av att man har dåliga strategier, om man har Polyas schema 
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som utgångspunkt, rakt igenom. Kunskaperna befästs till exempel kanske dåligt eftersom man 
inte har som rutin, eller strategi, att kontrollera sitt resultat och de stegen man har tagit för att 
komma fram till resultatet.  
 
Som avslutning vill jag citera Kilpatrick: 
 
”Mathematics education is much more complicated than you expected even though you 
expected it to be more complicated than you expected”40 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Kilpatrick, [1985], s.11 
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Bilaga 1 
 

Fermats lösning 
 

Fermat bestämde den rektangel med givne omkrets som hade störst area på följande sätt: 
 
Antag att halva omkretsen är a. Ena sidan är x och den andra a – x. 
 
Arean = x (a – x). 
 
Nu ökar vi x med e som är litet. Arean blir då: 
 
(x + e) (a –x – e) = ax  – x2 – ex + ae – ex – e2 = ax  – x2 – 2ex + ae – e2 
 
Fermat säger nu att om arean är maximal för x så är skillnaden mellan areorna för x och x + e 
mycket liten. Arean varierar mycket litet vid ett maximum. 
 
Detta betyder att  
 
ax – x2 = ax  – x2 – 2ex + ae – e2 då e är litet. 
 
Nu säger Fermat att e2 kan försummas i jämförelse med övriga termer för små e. 
 
Vi får då om vi dessutom adderar båda sidor med x2 att 2ex = ae dvs. x = a/2. 
 
Fermat drar nu slutsatsen att arean är störst då x = a/2.  
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Den geometriska lösningen 
 

I figuren nedan har vi ritat kvadraten ACDE och en annan rektangel AC´D´E´. Båda har 
omkretsen 2a. Kvadraten och rektangeln har det rektangulära området ACFE´ gemensamt och 
eftersom de har samma omkrets måste FD = FD’´. 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi jämför båda rektanglarna E’´FDE och CC’´D’´F och observerar att sidorna FD och FD’´ är 
lika stora. Men eftersom DE = CD > FC = D’C’´ så måste arean av E’FDE vara större än arean 
av CC’D’F och härav följer att kvadraten ACDE har större area än rektangeln AC’D’E’. 
Kvadraten har alltså större area än varje annan rektangel med samma omkrets och vårt 
påstående är bevisat. 

A 

E´ 

E D 

B 

D´ 

C C´ 

F 
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Lösningar som bygger på metoder från dagens skolundervisning. 
 
Vi antar att rektangelns omkrets är 2b och kallar den ena sidan för x och den andra sidan för 
b – x. Arean A blir då x (b – x). 
 
Alltså gäller att A = x (b – x) = bx – x2.  
 
Vi använder först kvadratkomplettering och får 
 
A = bx – x2  = –(x2 – bx) = –[(x – b/2)2 – b2/4] = b2/4 – (x – b/2)2. 
 
Vi observerar att (x – b/2)2  ≥ 0 för alla värden på x och vi har likhet då x = b/2. Härav följer 
att A ≤ b2/4 med likhet då x = b/2. Alltså är A maximal då x = b/2 dvs. rektangeln är en 
kvadrat. 
 
Med hjälp av begreppet derivata blir lösningen ännu enklare. Eftersom A = 0 både då x = 0 
och x = b så är arean maximal i en punkt där derivatan A´ = 0. Vi deriverar och får 
 
A’´= b – 2x  
 
Sätter vi derivatan A’ lika med 0 får vi  
 
b – 2x = 0 vilket ger en enda lösning x = b/2. Rektangelns area är alltså störst då alla sidorna 
är lika stora. 
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Bilaga 2 
 

Intervju (årskurs 9) 
 

Läraren: Ni får av mig ett snöre och med hjälp av det ska ni försöka bestämma den maximala 
arean av en rektangel.  
Elev 1: Får vi låna en linjal? 
Läraren: Nej 
Elev 2: Vi kan väl uppskatta hur långt snöret är, på ett ungefär. 
Elev 1: Det här måste väl vara 1m eller vad säger du? 
Elev 2: Ja, det kan man väl säga. 
Elev 1: Det blir enklare att räkna. 
Elev 1: Får vi låna papper och penna? 
Läraren: Självklart 
Elev 1: Kan vi knyta snöret? 
Läraren: Javisst, om ni vill det 
Elev 2: Det blir väl inte bra om vi gör det. Då kan vi inte ändra. 
Elev 1: Du har rätt. 
Elev 2: Okej vi tar 25cm * 25cm och då är omkretsen 1m. 
Elev1: Men det ska ju vara en rektangel och 25 * 25 är en kvadrat. 
Elev 2: En kvadrat är väl också en rektangel. Men okej då, vi kan prova först så att vi har en 
rektangel 
Elev 1: Vi tar 20 * 40 
Elev 2: Det går ju inte, 20 * 30 
Elev 1: Det blir 600 
Elev 2: Vi tar och höjer eller sänker så vi kan se vad som är bäst.  
Elev 1: Vi testar 25 * 25 då. 
Elev 2: Det blir 625 
Elev 1: Vi tar och testa andra hållet, alltså 26 * 24 
Elev 1: Får vi låna miniräknare? 
Läraren: Okej 
Elev 1: Det blir 624 
Elev 2: Det kanske måste bli millimeter position på det. 
Elev 1: kanske 
Elev 2: Det måste vara 25 * 25 som ger max 
Elev 1: Vi testar 27 * 23 
Elev 2: Det blir 621 
Elev 1: 20 * 30 var ju 600 
Elev 2: Det måste vara 25 * 25 
Elev 1: Jag håller med. 
Elev 2: Vi har kommit fram till att det ska vara 25 * 25 som ger mest. Vi tog hänsyn till att 
snöret är 1m och att en kvadrat är en rektangel. 
Läraren: Varför tycker ni att en kvadrat ger den största arean? Ni utgick ifrån att snöret var 
1m långt. Tänk att vi inte visste det? Hur skulle vi ha gjort då? 
Elev 1: Vi testade först med 20 * 30 och fick 600. Det är alltid mycket enklare att jobba med 
siffror för att komma fram till saker och ting. 
Läraren: Skulle det vara självklart att det är en kvadrat om ni inte hade antagit att det är 1m? 
Elev 2: Vi måste börja någonstans och det är mycket enklare när vi har siffror. 
Läraren: Kan ni försöka lösa uppgiften utan att anta att snöret är 1m? 
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Elev 1: Men då får man göra ekvationer. 
Läraren: Kan du utveckla mer? 
Elev 1: Ska vi se… 
Elev 2: Men vi har inte börjat med algebra än. 
Läraren: Så ni kan inte uttrycka detta med symboler? 
Elev 2: Det är bättre när vi har två tal. 
Elev 1: Ja 
Elev 1: Det blir ju mest så här. Så är det liksom. 
Elev 2: 25 * 25 blir mer än 24 * 26. Det är bara så liksom. 
Läraren: Okej, hur vet man att vi inte kan få större rektanglar? 
Elev 1: Det är ju de två största. Om man tar t.ex. 1 * 49. Det blir 49 och om man ska jämföra 
med 25 * 25 så är det stor skillnad. Alltså båda sidorna måste vara störst tillsammans.  
Elev 2: Jag håller med. De två måste vara så stora som möjligt tillsammans och då får man det 
högsta och då har vi en kvadrat. 
 
Jag försöker slutligen använda Fermats resonemang att förklara. Eleverna hänger med en bit 
och sedan tycker att det börjar bli jobbigt att hålla reda på alla symboler. 
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Intervju (gymnasiet) 
 

Läraren: Ni får av mig ett snöre och med hjälp av det ska ni försöka bestämma den maximala 
arean av en rektangel.  
Elev 1: Måste det vara en rektangel, får det vara en kvadrat? 
Elev 2: Vi får prova oss fram… 
Elev 1: Men en kvadrat är en rektangel men inte tvärtom eller hur? 
Elev 2: Ja. 
Elev 1: okej, längden 30 och bredden 15 då blir snöret 90 och roten ur 90 är… 
Elev 2: vad gör du egentligen? 
Elev 1: Nej, jag bara tänkte lite. Vi säger alltså att snöret är 90cm. Om det ska vara en kvadrat 
då tar vi och delar 90 med 4 så att all sidor är lika stora.  
Elev 2: varför gör du så?  
Elev 1: för att då vet vi hur långa är alla är och sen är det bara att gånga? Då kan vi se om det 
blir större eller mindre area eller?  
Elev 2: Ja. Men kan vi inte först prova att gånga och se om arean ökar och minskar när vi 
varierar sidorna. 
  
Eleverna sitter och räknar på några minuter. De provar olika mått på rektanglar; minska den 
ena och öka den andra o.s.v.  
 
Elev 1: Det måste vara en kvadrat. 
Elev 2: Den högsta aren som man kan få, är det när man gånga samma tal med sig själv än när 
man minska lite och öka lika mycket det andra. Det måste vara, ja. Det är helt logiskt. 
Läraren: Okej, det är ett rätt svar. 
Läraren: Ni utgick ifrån att snöret var 90cm långt. Tänk att vi inte visste det? Hur skulle ni ha 
gjort då? 
Elev 1: menar du att vi ska ha x och y. 
Läraren: ja, t.ex. men behöver inte vara x och y. 
Elev 2: Alltså om den ena sida x och den andra är y och sen måste vi öka och minska båda. 
Kommer vi nånstans om vi gör sådär? 
Elev 1: jag är osäker. Men om det är en kvadrat som vi kom fram till, så måste båda sidorna 
var x och då är arean x2.  
Elev 1: Jag tror inte att vi kan komma längre än så eller vad säger du? 
Elev 2: Håller med. 
 
Jag försöker slutligen använda Fermats resonemang att förklara. Eleverna hänger med och 
verkar förstå i stort sätt de stora dragen i beviset. De ställer några frågor under bevisets gång 
(algebriska frågor). De verkar vara intresserade och vill så gärna se vad Fermat ska komma 
fram till.  
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Intervju (årskurs 9) 
 

Läraren: Ni får av mig ett snöre och med hjälp av det ska ni försöka bestämma den maximala 
arean av en rektangel.  
Elev 1: Får vi låna en linjal? 
Läraren: Nej 
Elev 2: Den här pennan är cirka 17 cm. 
Elev 1: Okej, vi väljer de här måtten. Det här är 2,5 i längd och 1 i bred. Alltså 2,5 * 17 = 42,5 
cm i längd och 17 cm i bred. 
Elev 2: Arean är 42,5 * 17 = 722,5 cm2. 
Elev 1: Hur många olika rektanglar kan vi få då?  
Elev 2: Vi kan ändra längden hur som helst. 
Elev 1: okej, vi tar ett annat förslag då. 
Elev 2: Men det behöver inte vara en rektangel. Vi kan ta en fyrkant.  
Elev 1: Vaddå en fyrkant. Menar du en kvadrat? 
Elev 2: Ja, alla sidor är lika. 
Elev1: okej vi kör. Spänn där uppe! 
Elev 2: En kvadrat är väl också en rektangel. Elev 1: Vi tar 20 * 40 
Elev 1: Ja, men inte tvärtom. 
Elev 1: får vi låna en miniräknare? 
Läraren: Javisst 
 
Eleverna försöker nu att få fram längden på en sida av kvadraten. De kommer fram till att det 
skall vara 27,75 cm * 27,75 cm. De ägnar sig en hel del åt att förvandla och beräkna med 
hjälp av pennan och snöret. 
   
Elev 2: vad blir då 27,5 * 27,5 = 756,25 cm2.  
Elev 1: Det blir större alltså. 
Elev 2: Nu tar vi så långt det går på kanterna och så lite det går i bredden.  
Elev 1: det blir alltså 3,5 penna i längd och 0,5 i bredden  
Elev 1: ah… den kan vi skita i… det blir så lite 433 cm2 

Elev 1: Än så länge är det kvadraten som ger den största arean.  
Elev 2: vi kör med mångkant… 
Elev 1: Men det är ju ingen rektangel. 
Elev 2: Du har rätt. 
Elev 2: kan vi ta en trapets?  
Elev 1: Det här heller är ingen rektangel. 
 
Eleverna provar återigen några olika varianter på rektanglar men lyckas inte få arean att 
överstiga 756,25 cm2. 
 
Elev 2: Hur många ska vi prova? 
Läraren: tills ni kan ge mig ett svar. 
Elev 1: Vi har kommit fram till i alla fall att den största är kvadraten. 
Läraren: Varför tycker ni att en kvadrat ger den största arean? 
Elev 1: Därför det blir båda längd och bredd samma. D.v.s. längre höjd upp eller bred ah… 
övertaget än vad det blir på de andra. En kvadrat är mycket större än om vi gör så (han visar 
mig på snöret).  
Elev 2: Jag instämmer. 
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Läraren: Okej, hur vet man att vi inte kan få större rektanglar? 
Elev 1: När vi inte kunde få en större area än 756,25 cm2.   
Elev 2: Jag håller med.  
 
Jag försöker slutligen använda Fermats resonemang att förklara. Eleverna hänger med en bit 
och sedan tycker att det börjar bli jobbigt att hålla reda på alla symboler. Men slutresultatet 
tycker de att det är givet.  
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Intervju (årskurs 8, tre duktiga elever) 
 

Läraren: Ni får av mig ett snöre och med hjälp av det ska ni försöka bestämma den maximala 
arean av en rektangel.  Vet alla vad en rektangel är? 
 
Alla svarar Ja. 
 
Elev 1: Får vi låna en linjal? 
Läraren: Nej 
Elev 2: Det här A4 pappret är väl cirka 20cm lång. 
Elev 1 & 3: Okej, då kör vi. 
 
Alla tre sitter en bra stund och försöker enas om en rektangel och sedan försöker de att 
bestämma längden och bredden med hjälp av A4 pappret. De får 600cm2 

 
Elev 2: är vi klara nu tror ni? 
Elev 1: Men om vi ändrar lite här så kan vi få en annan area  
Elev 3: håller med. 
Elev 2: okej, vi försöker med ett annat förslag. 
 
Här sitter de en stund till och enas om en ny rektangel och får att arean ska vara 550cm2. De 
provar sedan olika varianter och får olika värden på arean.  
 
Elev 2: Nu kom vi nästan till början igen…  
Elev 1: får det vara en kvadrat? 
Elev 2: Ja, det måste man väl få. 
Elev 3: En kvadrat är väl en rektangel.  
Elev 1: Det här måste vara rätt. 
Elev 2: ska vi försöka beräkna arean då? 
Elev 1 & 3: okej. 
 
Eleverna gör en kvadrat med snöret och med hjälp av A4-pappret försöker beräkna längden. 
De kommer fram till att det skall vara 30 cm. 
   
Elev 2: Arean är alltså 900 cm2.  
Elev 1: Det är den största som vi kan få. Det måste vara en kvadrat. 
Läraren: hur vet man att vi inte kan få större rektanglar? 
Elev 1: Det största som vi kan få av det snöret är 900 cm2.  
 
Ingen kunde ge eller säga en bra förklaring. De tyckte att det var givet men att det var svårt att 
förklara. Jag försökte sedan att använda Fermats resonemang att förklara. Eleverna hade 
verkligen svårt att hänga med.  
 
 
 
 
 
 
 


