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Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna 
Del 5: Resonemangsförmåga 

Tillfällen att utveckla fördjupad förståelse – en bristvara? 

Örjan Hansson, Högskolan Kristianstad 

Matematiklärande är en komplex process där många faktorer samverkar på olika plan (Niss, 

1999, 2007). En förutsättning för att utveckla resonemangsförmåga är att förstå ”hur” och 

”varför” (relationell förståelse) till skillnad från att bara förstå ”hur” (instrumentell förstå-

else).  

Instrumentell förståelse innebär ett lärande inriktat på metoder, procedurer och algorit-

mer där frågan hur man går tillväga är i fokus.  

Enligt Skemp (2002) kan några orsaker till ett instrumentellt lärande vara att: 

• instrumentell förståelse är enklare att lära sig – ibland mycket enklare. Områ-

den som multiplikation av två negativa tal eller division med bråk är mer krä-

vande att förstå relationellt än instrumentellt. 

• belöningar kommer fortare och är tydligare. Rätt svar på en uppgift kan ge en 

känsla av framgång och tillfredställelse. 

• mindre kunskap är nödvändig. Man lär sig en metod eller formel och får 

snabbt fram ett svar då man tillämpar den 

 

Relationell förståelse är mer omfattande och innebär även en förståelse om varför meto-

der fungerar och hur de kan anpassas när så behövs. Man förstår de underliggande idéerna i 

ett resonemang och kan på ett flexibelt sätt koppla samman olika kunskaper.  

Skäl som talar för ett relationellt lärande är bl.a. att:  

• relationell förståelse är mer anpassningsbar för nya uppgifter och tillämpning-

ar. När man förstår hur och varför en metod fungerar så kan den anpassas till 

nya typer av problem.  

• det är lättare att komma ihåg relationell kunskap. Det finns här något av en 

paradox då relationell kunskap omfattar mer kunskap, är svårare att förstå och 

tar längre tid att lära sig. Lär man sig till exempel formlerna för arean av en pa-

rallellogram, triangel och parallelltrapets så är det lättare att komma ihåg om 

de kan ses som en sammanhängande enhet kopplad till arean av en rektangel 

(se figur 1).  

• elevernas inre motivation ökar då deras förståelse är relationellt orienterad, 

vilket kan leda till ett större engagemang i att förstå och utforska nytt material 

i sitt lärande. 

 

a a a 

b b b 
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Figur 1. Illustration av hur en parallellogram, triangel och parallelltrapets kan kopplas till en 

rektangel för att få ab, ab/2 respektive a(b+c)/2. 

Konsekvenser av instrumentell förståelse 

Vid problemlösning genomför vi olika logiska och analytiska resonemang. En konsekvens 

av instrumentell förståelse är till synes osammanhängande resonemang. Vinner (1997) me-

nar att en orsak till uppkomsten av sådana resonemang (s.k. pseudo-analytiska tankeproces-

ser) är en naturlig fallenhet hos människor att imitera och söka likheter mellan olika situat-

ioner. Det kan illustreras med följande exempel. Anta att vi vill lösa ekvationen (x–1)(x–

5)=0 och går till väga på följande sätt: 

(x–1)(x–5)=0 ger att x–1=0 eller x–5=0, och därmed att x=1 eller x=5  

Om nu eleverna genomför beräkningarna på ett instrumentellt sätt så har de inte förstått 

den bakomliggande principen; den relationella förståelsen att då en produkt av reella tal är 

noll så måste (minst) en av de ingående faktorerna vara noll. När eleverna senare träffar på 

ekvationen (x–1)(x–5)=3 så kan de imitera det tidigare tillvägagångssättet och få en felaktig 

lösning: 

(x–1)(x–5)=3 ger att x–1=3 eller x–5=3, dvs. x=4 eller x=8 

Elevens fokus ligger här på ”hur” man genomför beräkningarna och inte ”varför” man 

genomför dem. Även om eleven hade kunnat lösa ekvationen så innebär det inte automa-

tiskt att han/hon har en relationell förståelse, utan kan ha lärt sig att högerledet måste vara 

noll för att den föregående metoden ska fungera. Instrumentell förståelse innebär i princip 

att man memorerar för vilka typer av uppgifter en metod fungerar och lär sig en ny metod 

för varje typ av uppgift. 

Ett annat exempel är uppgiften ”Finns det två olika tal x så funktionen y=x2+x+1 får 

samma funktionsvärde?”. Enligt Vinner visade sig här ett vanligt resonemang vara att ställa 

upp och försöka lösa ekvationen x2+x+1=0. Då ekvationen saknar reella lösningar svarade 

eleverna att det inte finns två tal för vilket funktionen får samma värde. Här tycks eleverna 

med en reflexartad handling koppla andragradspolynomet x2+x+1 till en vanligt förekom-

mande procedur om att bestämma lösningar till en andragradsekvation. Uppgiften kan lösas 

med hjälp av parabelns symmetrilinje x=–1/2 (som även ingår i lösningsformeln för en 

andragradsekvation) för att bestämma två tal t.ex. x=–1/2±1/2 som får funktionsvärdet 1.  

I diskussionen om relationell och instrumentell förståelse används ofta begreppen koncep-

tuell och procedurell kunskap, som även tagits upp i del 3. Konceptuell kunskap innebär att 

man på ett flexibelt sätt kan använda och koppla samman kunskaper medan procedurell 

kunskap handla om stegvisa procedurer – båda typerna av kunskaper är viktiga i lärande av 

matematik. En fara är dock att procedurella kunskaper betonas på bekostnad av konceptu-

ella kunskaper vilket kan leda till en instrumentell förståelse.  
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Prov och dess krav på resonemang och förståelse 
Vi ska nu ta del av en studie som undersöker vilka resonemang som provuppgifter på gym-

nasieskolan inbjuder till. Studien genomfördes av Palm, Boesen och Lithner (2005, 2011) 

och omfattar nationella prov samt prov konstruerade av gymnasielärare på handelspro-

grammet, naturvetarprogrammet och samhällsprogrammet. Datamaterialet samlades in 

under läsåret 2003-2004.  

I studien utnyttjas en modell om olika typer av resonemang vid problemlösning och skiljer 

på kreativa resonemang respektive imitativa resonemang.  

Imitativa resonemang innebär att man försöker dra sig till minnes idéer, exempel och 

metoder som man lärt sig – fokus ligger på procedurella kunskaper.  

Kreativa resonemang innehåller – i motsats till imitativa resonemang – ett mer anpass-
ningsbart och flexibelt tänkande, med inslag av nytänkande (inklusive idéer som fallit i 
glömska och återupptäcks). Relationell förståelse är en förutsättning för kreativa resone-
mang.  

 

Illustrerande exempel 

Här följer några uppgifter från studien.   

1. Du har funktionen y = 3–x. Är funktionen linjär eller exponentiell? Förklara hur du 

resonerar. (I uppgiften visades även grafen till funktionen.) 

 

2. Värdet av en bil, y kronor, kan beräknas med formeln y = 120000· 0,85x, där x är 

tiden i år efter köpet. Hur mycket är bilen värd efter 3 år? 

 
3. På en kaka avsedd för 12 personer är varje bit markerad. Gustav skär en bit som 

går rakt över kakan i stället för till mitten (se nedanstående bild). Vad är vinkel för 

spetsen av Gustavs bit av kakan? 

 
 

4. Följande är känt om funktionen f 

f (7) = 3 och för 7 ≤ x ≤ 9 gäller att 0,8 ≤ f '(x) ≤ 1,2. 

Bestäm största möjliga värde för f (9). 

Uppgifterna klassificerades med utgångspunkt från elevernas läroböcker. En kortfattad 

sammanfattning av argumentationen kring uppgift 1-4 ges nedan:  
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Uppgift 1 kan lösas genom att eleven memorerar den. Det finns inte en uppgift i läroboken 

som är identisk med uppgiften i fråga, men det finns liknande exempel och uppgifter som 

rymmer svaret på frågan.    

Uppgift 2 kan lösas genom att eleven memorerar både uppgiften och lösningsprocessen, 

Det finns liknande uppgifter i läroboken som dessutom är kopplade till pengar.  

Uppgift 3 fordrar ett nytänkande och ett kreativt resonemang av eleven. I uppgiften måste 

bilden utnyttjas för att beräkna vinkeln för en cirkelsektor (tårtbit) som är 30o. Spetsen av 

Gustavs tårtbit blir enligt randvinkelsatsen 15o. Det finns ingen direkt jämförbar uppgift i 

samband med randvinkelsatsen i läroboken.  

Uppgift 4 kräver också ett nytänkande, men till skillnad från uppgift 3 ett djupare kreativt 

resonemang. Den är inte lik något exempel, uppgift eller resonemang i läroboken. Uppgift 1 

och 2 kan således lösas genom att eleven använder imitativa resonemang medan 3 och 4 

kräver kreativa resonemang. 

Studiens utfall 

Utfallet av studien visar på betydande skillnader mellan uppgifterna på de nationella proven 

och de lärarkonstruerade uppgifterna. När det gäller uppgifter som kräver djupare kreativa 

resonemang så utgör de ungefär hälften (44-56%) av uppgifterna på nationella proven, me-

dan de utgör mindre än en fjärdedel (7-24%) av de lärarkonstruerade uppgifterna. Imitativa 

resonemang är ofta tillräckliga för att eleverna ska prestera bra på de lärarkonstruerade pro-

ven.  

Studien väcker frågor om elever i tillräcklig utsträckning får möjlighet att utveckla relationell 

förståelse. Gymnasieskolans ämnesplan och kursplaner har förändrats sedan studien ge-

nomfördes vilket kan ha påverkat utformningen av dagens provuppgifter. Men även om så 

är fallet pekar studien, tillsammans med internationella studier (Hiebert & Grouws, 2007), 

på behovet av att uppmärksamma arbetssätt och uppgifter som stimulerar en relationell 

förståelse i lärandet av matematik.  
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