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Abstract: 
 
Med utgångspunkt i en av matematikämnets förmågor, resonemangsförmågan, redogör 
denna studie för vilken typ av uppgifter inom området algebra som ger elever i årskurs 
4-6 en möjlighet att få visa sin resonemangsförmåga, och vad läraren kan göra för att 
främja detta i arbetet med uppgifterna. Denna frågeställning besvaras genom en 
systematisk litteraturstudie som utgår ifrån vad tidigare forskning kommit fram till om 
ämnet. Resultatet visar att det finns flera gemensamma komponenter i de uppgifter som 
kan visa elevernas resonemangsförmåga. Den mest frekvent återkommande, och 
starkast framhållna, av dessa komponenter är kopplingen till problemlösningsuppgifter. 
När uppgifterna är ett problem – vilket i sammanhanget betyder att eleverna på förhand 
inte vet vilken strategi eller metod som ska användas för att lösa uppgiften –  får 
eleverna en möjlighet att kunna resonera sig fram till en lösning. Det hela kan dock 
problematiseras av att om eleverna blir vana med att arbeta med samma typ av 
problemlösningsuppgifter blir uppgifterna inte längre ett problem för eleven. Deras 
resonemang blir därmed mera imitativa och elevens förkunskaper om hur uppgifterna 
brukar lösas är det som istället får störst inflytande över resonemanget. 
 
 

Nyckelord: Matematik, resonemang, förmåga, problemlösning, algebra, årskurs 4-6 
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1 Inledning 
 
I dagens läroplan ligger fokus på att eleverna ska utveckla vissa specifika förmågor inom 
de olika ämnena. Inom matematiken är en av dessa förmågor att ”föra och följa 
matematiska resonemang” (Skolverket, 2011a, s. 56). Ett matematiskt resonemang kan 
beskrivas som att presentera en kedja av matematiska val som leder fram till lösningen 
på en uppgift (Skolverket, 2011c, s. 11). Att eleverna ska utveckla – och i förlängningen 
bedömas i – sin förmåga att ”föra och följa matematiska resonemang” betyder att de 
måste få arbeta med uppgifter som låter dem visa detta (Skolverket, 2011b, s. 6). Då 
det finns olika typer av resonemang (Lithner, 2007, s. 256) behöver uppgifterna även 
synliggöra den typ av resonemang som Läroplanen och dess stödmaterial avser att 
eleverna ska arbeta med (Skolverket, 2011a, s. 61-62; Skolverket, 2011c, s. 11).   

I kommentarmaterialet till ämnet matematik i Lgr 11 beskrivs ett matematiskt 
resonemang som ett led av matematiska argument som leder fram till en lösning. Att 
resonera matematiskt innebär därmed att eleven också behöver kunna argumentera och 
motivera för de matematiska val som gjorts för att nå lösningen (Skolverket, 2011c, s. 
11). För att kunna argumentera för innehållet behöver därför resonemanget bygga på 
elevens egna val och inte på en resonemangsprocess som bara är imiterat. En som 
beskriver ett sätt att urskilja mellan olika typer av resonemang är Johan Lithner (2007). 
I hans ramverk beskriver han två huvudkategorier av resonemang: Imitativa och kreativa 
resonemang. Imitativa resonemang utgår ifrån att eleven bara just härmar en 
resonemangsprocess medan de kreativa istället utgår ifrån att det är eleven själv som 
skapar resonemanget (s. 256). Lgr 11:as skildring av vad det innebär att resonera 
matematiskt kan därför kopplas ihop med Lithners beskrivning av kreativa resonemang 
(Skolverket, 2011a, s. 61-62; Skolverket, 2011c, s. 11). 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag kommit till insikt om att 
synliggöra elevernas förmågor kan vara en svår och komplex del av yrket. Jag har 
exempelvis vid flera tillfällen varit med om både många och långa diskussioner rörande 
hur en elevs resultat på ett prov eller uppgift ska tolkas och värderas. Diskussionerna 
har dels handlat om eleven visat de kunskaper och förmågor som läraren ville att eleven 
skulle visa och dels om själva provet och uppgifterna verkligen gett eleven möjligheten 
att kunna visa sina kunskaper och förmågor. En sådan förmåga som jag upplevt som 
problematisk att få synliggjord är förmågan att ”föra och följa matematiska 
resonemang” (Skolverket, 2011a, s. 56). Att uppgifterna kanske inte lyckats visa elevens 
resonemangsförmåga blir därmed problematiskt eftersom det är förmågan som i 
slutändan ska bedömas av läraren (Skolverket, 2011b, s. 6).  

Som blivande matematiklärare finns det därför ett värde i att jag undersöker vilken typ 
av uppgifter man kan använda sig av så att eleverna får en möjlighet att visa sin förmåga 
i att ”Föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011a, s. 57). Uppgifter 
som dessutom grundar sig i att eleven får använda sig av ett kreativt resonemang (Jäder, 
2015, s. viii). Då studien utgår från ett lärarperspektiv är det intressant att också se vad 
läraren har för roll under arbetet med dessa uppgifter. På så vis får jag som blivande 
lärare kunskap i vad som kan göras i arbetet. För att begränsa urvalet kommer studien 
endast att utgå ifrån hur resonemanget visas genom uppgifter inom området algebra.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är: 

Att se vilken typ av uppgifter inom algebra som ger elever i årskurs 4-6 en möjlighet att 
visa sin förmåga att resonera matematiskt, och vad läraren kan göra för att främja detta 
i arbetet med uppgifterna. 

2.1 Frågeställningar: 

Syftet har också preciserats genom de två frågeställningarna: 

Vilken typ av uppgifter inom området algebra ger elever möjligheten att visa sin 
matematiska resonemangsförmåga? 

Vad kan läraren göra för att hjälpa eleverna att visa sin resonemangsförmåga under 
arbetet med dessa uppgifter? 

 

3 Bakgrund 
 

3.1 Styrdokumenten 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Skolverket, 2011a) framgår 
det att ett av skolans viktigaste uppdrag är att elever ska utveckla sin kompetens och 
kunskap inom olika ämnesområden (s. 9). Kunskaperna beskrivs sedan i de olika 
kursplanerna där det dels finns ett övergripande syfte med ämnet som utgår ifrån att 
eleverna ska utveckla vissa förmågor och dels ett centralt innehåll som bestämmer vilka 
delar av ämnet som ska ingå i undervisningen. Den samlade bilden av vad eleven har 
för kunskaper blir då vad eleven visar att den kan göra med det kunskapsinnehåll som 
behandlas i undervisningen. Hur detta sedan bedöms står beskrivet under 
kunskapskraven. Det här betyder att det ligger en tyngdpunkt i undervisningen i 
utvecklandet av förmågorna. Det är dessa som i första hand ska utvecklas och bedömas 
och det centrala innehållet i är istället själva verktygen för att kunna synliggöra detta 
(Skolverket, 2011c, s. 4-5). Eftersom det här är något som är gemensamt för alla ämnen 
så gäller följaktligen detta även för ämnet matematik.  
 
I kursplanen för matematik framgår att det övergripande syftet är att eleverna både ska 
få kunskap om och hur man använder matematiken. Det här blir synligt i de förmågor 
som matematikundervisningen är tänkt att utveckla då de uteslutande riktar in sig på 
görandet av matematik. Eleverna ska utveckla förmågor som gör att de kan formulera, 
lösa, värdera, använda, analysera, välja, beräkna, resonera, samtala, argumentera och 
redogöra för det matematiska innehållet (ibid, s. 55–56). I kunskapskraven i matematik 
framgår det sedan hur de olika förmågorna ska bedömas och värderas (ibid, s. 61–62).  
 

3.1.1 Resonemangsförmågan i styrdokumenten 

I kursplanen för matematik är en av de förmågor som eleverna ska utveckla förmågan 
att: ”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011a, s. 56). Att lära sig 
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resonera matematiskt beskrivs i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik som 
en del av att lära sig att kommunicera matematik. Att kommunicera matematiskt 
beskrivs därefter som: ”[…] att utbyta information med andra om matematiska idéer 
och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer” 
(Skolverket, 2011c, s. 11). Att lära sig kommunicera matematiskt beskrivs också som 
att lära sig förmedla ett matematiskt innehåll i olika sammanhang. I den matematiska 
kommunikationen är därför en viktig del att kunna dra paralleller mellan olika 
matematiskt innehåll, uttrycksformer och begrepp (ibid, s. 11).  

Resonera matematiskt ingår som sagt i att kommunicera om matematik och mera 
specifikt för vad det innebär att just resonera matematiskt beskrivs även det. Att 
resonera beskrivs som att presentera ett led av argument som når fram till en lösning. 
I resonemanget ingår en kedja av förklaringar till varför man har gjort de matematiska 
val man gjort. Att föra ett matematiskt resonemang förklaras som att: ”de [eleven] 
resonerar sig fram till olika lösningar med hjälp av både informella och formella 
argument” (Skolverket, 2011c, s. 11). Att resonera handlar därför mycket om att man 
ger trovärdighet till sin lösning genom att underbyggda sina argument (ibid, s. 11).  

3.1.2 Algebra i styrdokumenten 

 
Ett av de centrala innehållen som ska behandlas i matematikundervisningen är algebra. 
I styrdokumenten framkommer att i årskurs 4-6 ska eleverna få kunskap i: ”Obekanta 
tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett 
obekant tal med en symbol” (Skolverket, 2011a, s. 57). Eleverna ska även få kunskap i 
att skapa, använda och lösa enklare ekvationer. Dessutom ska undervisningen behandla 
”hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 
uttryckas” (Skolverket, 2011a, s. 57). I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
går att läsa att algebrans kunskapsområde även innefattar både kunskaper om 
likhetstecknets innebörd samt förståelse för vad en variabel är. Algebran beskrivs 
dessutom som ett nödvändigt verktyg att använda sig av i arbetet med andra 
kunskapsområden, som exempelvis problemlösning och geometri.  
 
 

3.2 De matematiska förmågornas ursprung 

Nära knutet till våra svenska styrdokument i ämnet matematik är det danska KOM-
projektets rapport: Kompetencer og matematiklæring. Idéer og inspiration til udvikling af 
matematikundervisningen i Danmark som kom 2002 (Niss & Højgaard Jensen). Detta 
eftersom den har inspirerat inte bara Sveriges, utan även övriga skandinaviska länders 
läroplaner (Skott, Jess & Hansen 2010, s. 26). I KOM-rapporten benämns de 
matematiska förmågorna som kompetenser. Kompetenser som innebär att man med 
en djupare matematisk förståelse kan röra sig i olika sammanhang och för olika syften. 
Att ha matematisk kompetens, enligt KOM-rapporten, innebär att man har en bred 
kunskap om många olika kompetenser där de samverkar och ger en vidgad och bredare 
bild hur matematiken kan användas och uttryckas (Niss & Højgaard Jensen, 2002, s. 
43-44). De olika matematiska kompetenserna delas sedan in i två huvudgrupper där den 
ena av dessa är att ha kompetens i: ”att fråga och svara inom, med och om matematik” 
samt ”att kunna hantera matematikens språk och redskap” (Skott m.fl., 2010, s. 266). 
Under de två huvudgrupperna finns det sedan åtta olika kompetenser uppdelade. De 
åtta kompetenserna överlappar varandra för att visa hur dessa samverkar och ger 
därmed en bredare bild av vad matematisk kompetens är (ibid, s. 44–45). För att 
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beskriva denna process bättre har man publicerat en bild som illustrerar detta. Bilden 
kallas för kompetensblomman och illustrerar hur dessa huvudgrupper och undergrupper 
av kompetenser hör ihop (ibid, s. 44–45).  

 

Figur 1: Kompetensblomman 

 
Ett annat material med kopplingar till både KOM-rapporten och Lgr 11 är dokumentet 
Principles and Standards for School Mathematics (hädanefter kallad Standards 2000) som togs 
fram av den amerikanska matematiklärarföreningen (NCTM) år 2000 (Skott, Jess & 
Hansen 2010, s. 26). I likhet med Lgr 11 har Standards 2000 även den mål och riktlinjer 
om vad eleverna ska utveckla inom matematiken och dessa kallas då för standards 
(NCTM, 2000, s. ix) 
 
 

3.2.1 Resonemangsförmågans ursprung 

 
I likhet med Skolverkets beskrivning av resonemangsförmågan innebär 
resonemangskompetensen i KOM-rapporten om att ha kunskap i både hur man följer 
och för ett matematiskt resonemang. Att kunna följa och föra ett matematiskt 
resonemang handlar om att förstå och kunna presentera en kedja av matematiska bevis 
och argument som leder fram till lösningen. I KOM-rapporten poängteras att i 
resonemangskompetensen behöver man även ha kunskap i att kunna särskilja säkra 
matematiska bevis från mera logiska argument. Att ha resonemangskompetens enligt 
KOM-rapporten innebär därmed att man också behöver ha kunskap i att bedöma 
hållbarheten i ett resonemang (Niss & Højgaard Jensen, 2002, s. 54).  
 
I Standards 2000 beskrivs resonemangsförmågan som att eleven ska kunna undersöka 
mönster och upptäcka regelbundenheter, göra uppskattningar om trovärdigheten i 
generaliseringar och kunna utvärdera uppskattningarna. Det är genom resonemanget 
som eleven skapar matematiska argument. Argument som backas upp av det 
matematiska innehållet. Just att kunna uppskatta och värdera sitt eget och andras 
argument i ett matematiskt resonemang lyfts fram även i Standards 2000 (NCTM, 2000, 
s. 262). Ett matematiskt resonemang beskrivs i standards 2000 som nära kopplat till att 
arbeta med att få fram bevis, även om bevisen i det här fallen inte behöver vara hållbara 
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i en vetenskaplig och formell mening. Genom att eleverna får fram ett förslag på hur 
en uppgift kan lösas, testar det och sedan visar upp den för andra och argumenterar för 
det, skapar eleven en form av bevisföring i sitt resonemang (ibid, s. 264). 
 
 

3.3 Olika typer av resonemang 

Johan Lithner (2007) beskriver ett matematiskt resonemang som den process av tankar 
och slutsatser som leder fram till lösningen i en uppgift. Resonemang kan därför ses 
som ”tankeprocesser, som produkter av dessa processer, eller både och” (Lithner, 2007, 
s. 257). Själva processen i ett matematiskt resonemang beskrivs sedan i fyra olika steg. 
Den inleds när en person får en uppgift. En uppgift som för personen inte har någon 
självklar strategi eller metod att använda sig av för att lösas. I nästa steg måste därför 
personen välja en strategi som denne tror kan lösa uppgiften. I det tredje steget, när 
uppgiften är löst, motiveras varför strategin fungerade för att lösa uppgiften. I det fjärde 
och sista steget når personen därmed fram till en slutsats (ibid, s. 257). Enligt Lithner 
ramverk kan resonemang delas in i två olika huvudgrupper, imitativa resonemang och 
kreativa resonemang (ibid, s. 256).  

3.3.1 Imitativa resonemang 

I imitativa resonemang blir på något sätt den process som utgör resonemanget 
presenterad i förhand för personen som ska lösa uppgiften. Processen är därför något 
som personen imiterar och inte skapar själv genom egna tankar och argumentation 
(Lithner, 2007, s. 256, 258). Vad denna imitation grundar sig i delas sedan in i de två 
undergrupperna: memorerat resonemang och algoritmiskt resonemang.  

Enligt Lithner är memorerat resonemang när en person minns svaret, vilket medför att 
resonemanget endas består i att komma ihåg och därefter skriva ner en process. Detta 
kan exempelvis uttrycka sig genom att personen i fråga lärt sig en uträkning och svar 
utantill utan att egentligen ha någon djupare förståelse för varför det är så. Det här 
medför att detta resonemang endast fungerar på en typ av uppgift. Ändras någon del i 
utformningen av uppgiften fungerar inte längre strategin (Lithner, 2007, s. 259). En 
annan typ av memorerat resonemang är när eleven utgår ifrån erfarenheter i 
lärandemiljön istället för ifrån matematiska fakta. I detta typ av resonemang baseras 
lösningen på uppgiften mera på hur det ”brukar vara” än i det matematiska innehållet 
(ibid, s. 259). 

Medan det memorerade resonemanget utgår mycket ifrån att personen kommer ihåg hela 
processen från uträkning till lösning grundar sig det algoritmiska resonemanget i att 
personen istället lärt sig vilken algoritm som passar till vilken typ av uppgift (Lithner, 
2007, s. 259). Lithner lyfter fram det som att: ”An algorithm is a finite sequence of 
executable instructions which allows one to find a definite result for a given class of 
problems” (Brousseau, 1997, s. 129, citerat i Lithner, 2007, s. 259). Karaktäristiskt för 
algoritmiska resonemang är därför att algoritmen i sig själv innehåller lösningen, vilket 
medför att det resonemanget som förekommer endast består i att välja och använda 
rätt algoritm. Om sedan algoritmen bara följs till punkt och pricka kommer man 
automatiskt fram till rätt lösning. Därmed finns ingen djupare förståelse för att kunna 
kontrollera om lösningen stämmer eller inte (ibid, s. 259). Lithner menar att det finns 
tre olika underkategorier till algoritmiska resonemang. De är bekanta algoritmiska 
resonemang, avgränsande algoritmiska resonemang och guidade algoritmiska resonemang. Bekanta 
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algoritmiska resonemang grundar sig i att personen känner igen vilken typ av uppgift det 
är och därmed vet vilken typ av algoritm som ska användas för att lösa uppgiften. Det 
är ofta genom att personen fått gjort många liknande uppgifter som denne känner igen 
uppgiften och vet följaktligen vilken algoritm som leder fram till rätt lösning (ibid, s. 
262). Avgränsade algoritmiska resonemang fungerar liknande som bekanta algoritmiska 
resonemang. Skillnaden är dock att i avgränsade algoritmiska resonemang är inte valet 
av algoritm självklar för personen. Personen behöver då välja ut de algoritmer som 
denne tror har någon koppling till uppgiften. Karaktäristiskt för denna process är att 
dessa val inte är kopplade till någon form av matematisk argumentation för vilken som 
skulle passa, utan grundar sig istället på ytligare bedömningar som exempelvis att 
algoritmen ska generera två olika svar. Valet av algoritm görs därmed utifrån vilka 
algoritmer som ger två svar istället för om det överhuvudtaget har att göra med det 
matematiska innehållet (ibid, s. 262-263). Guidade algoritmiska resonemang kännetecknas 
av att personen på något vis blir guidad till valet av strategi. Guidningen kan både vara 
text- eller personbaserad. I textbaserad guidning får personen den resonerande 
processen presenterad för sig i form av exempelvis en instruktion, mall eller som ett 
exempel. Personen behöver bara kopiera denna process för att nå lösningen (ibid, s. 
263-264). I personbaserad guidning är det istället någon utomstående som ger personen 
denna algoritm. Gemensamt för både text- och personbaserad guidning är att 
resonemanget inte behöver backas upp av några argument för varför de olika delarna i 
processen ingår (ibid, s. 264-265). 
 

3.3.2 Kreativa resonemang 

I kontrast till de imitativa resonemangen finns de kreativa resonemangen. Kreativa 
resonemang beskrivs av Lithner som att en person skapar många kedjor av resonemang 
genom att personen argumenterar för valda lösningar, strategier samt att personen kan 
motivera för tillförlitligheten i sitt resultat.  En annan viktig del i det kreativa 
resonemanget är att resonemanget och argumenten grundar sig i matematiska 
komponenter (Lithner, 2007, s. 266). Det kreativa ställs här i motsats till det imitativa 
och handlar därmed om att eleven på egen hand producera ett resonemang som leder 
fram till en lösning (ibid, s. 256, 267). Genom att personen väljer strategi utifrån det 
matematiska innehållet kan också personen utvärdera sannolikheten och 
trovärdigheten i sin lösning. Lithner påvisar att ett resonemang egentligen inte behöver 
nå fram till en korrekt lösning, utan genom att personen kan påpeka felaktigheter och 
brister i sin lösning så är även det ett resonemang (ibid, s. 266). 

 

3.4 Problemlösning 

I Lgr 11 beskrivs det att ett av matematikens viktigaste användningsområden är att 
kunna lösa problem. Matematiska problem ska därför både utformas och lösas av 
eleverna i matematikundervisningen (Skolverket, 2011a, s. 55). Det är utifrån 
vardagsnära situationer som problemen ska ha sin grund och eleverna ska utveckla sin 
förmåga i ”att välja och använda strategier och metoder med […] anpassning till 
problemets karaktär” (Skolverket, 2011a, s. 61). I kommentarmaterialet till kursplanen 
beskrivs matematiska problem som situationer där eleven från början inte vet vilken 
metod eller strategi som ska användas för att komma fram till en lösning. Det är istället 
eleven själv som måste avgöra vilken metod som ska användas genom att undersöka 
och prova sig fram (Skolverket, 2011c, s. 25). Att lösa matematiska problem handlar 
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mycket om att eleven lägger upp en strategi för att hitta en metod som möjliggör att 
man kommer fram till lösningen (ibid, s. 26). Vad som kan betraktas som en 
problemlösningsuppgift har därmed sin utgångspunkt i vilka förkunskaper eleven har. 
Har eleven exempelvis gjort flera liknande problemlösningsuppgifter kan dessa tillslut 
inte räknas som problem eftersom eleven har lärt sig hur de ska lösas. Uppgiften blir 
därmed en rutinuppgift för eleven (ibid, s. 9) 

En som beskriver mera om problemlösning är Eva Tävling som i sin doktorsavhandling 
Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfälle till lärande (2007) redogör vad en 
problemlösningsuppgift innebär. I den beskrivs det, liksom i kommentarmaterialet till 
Lgr 11, att för att det ska vara problemlösning måste metoden för hur uppgiften ska 
lösas vara okänd för eleven. Problemlösningsuppgifterna kräver därför en extra 
ansträngning av eleven jämfört med vanliga standarduppgifter (Taflin, 2007, s. 21). 
Detta medför också att problemlösningsuppgifterna ofta är mera tidskrävande än 
vanliga standarduppgifter (ibid, s. 22). En annan skillnad mellan standarduppgifter och 
problemlösningsuppgifter menar Taflin är att eftersom valet av metod för att lösa 
uppgifter i problemlösning inte är känt består mycket av elevens arbete av att kunna 
tolka vad som ska göras för att kunna nå fram till lösningen. Detta öppnar upp för att 
eleverna kan använda olika strategier för att nå fram till en lösning samt att lösningen 
också kan presenteras med olika former av representationer (ibid, s. 21-22). 
Problemlösningen ger eleverna en möjlighet att använda hela sin tankekraft och 
utvecklar kreativiteten både inom matematiken och i ett större perspektiv. 
Problemlösningen beskrivs som ett verktyg för att kunna utmana elevernas 
tankeverksamhet, synliggöra de kognitiva processerna samt ge ett samband mellan 
matematiken och verkligheten (ibid, s. 21).  

 

4 Metod 
 
För att besvara studiens syfte har en systematisk litteraturstudie valts som metod. En 
systematisk litteraturstudie innebär att problemformuleringen och frågeställningarna 
besvaras genom att man undersöker vad som redan finns skrivet i ämnet (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 70). Under metodkapitlet kommer 
tillvägagångssättet att beskrivas så väl som möjligt för att på så vis ge den här studien 
den transparens och öppenhet som också behövs och kännetecknas av en systematisk 
litteraturstudie (ibid, s. 28).  
 
Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) finns det fyra kriterier som måste uppfyllas i en 
systematisk litteraturstudie. Dessa är: 
 

1. Tydligt kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 
2. En uttalad sökstrategi 
3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 
4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultatet från flera små studier 

(om det är möjligt) (ibid, s. 27) 
 
Genom att använda en systematisk litteraturstudie, så som det är beskrivet av Eriksson 
Barajas m.fl., kommer därmed resultatet att vila på vad forskningen kommit fram till 
om ämnet samtidigt som tillvägagångssättet har den öppenhet och transparens som 
krävs (ibid, s. 31).  
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4.1 Sök- och urvalsprocessen 
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 83) beskriver 6 steg som 
urvalsprocessen innefattar. Dessa är: 

1. ”Identifiera intresseområde och definiera sökord” (ibid, s. 83). 
2. ”Bestämma kriterier (tidsepok och språk) för vilka studier som ska väljas” (ibid, 

s. 83). 
3. ”Genomför sökning i lämpliga databaser” (ibid, s. 83). 
4. ”Sök på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning 

inom området” (ibid, s. 83) (Detta steg genomförs ej eftersom studiens tidsram 
är mycket begränsad) 

5. ”Välj relevanta artiklar och läs sammanfattningar (abstracts). Gör ett första 
urval av litteratur som ska bli föremål för fortsatt granskning” (ibid, s. 83) 

6. ”Lär artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering” (ibid, s. 83) 
 
Det är dessa 6 steg ligger som grund för utformningen av studien. Det kommer därför 
att redogöras för vad som gjorts för att tillgodose dessa steg. Steg 1-3 och 5 (steg 4 
redovisas ej då detta moment inte genomförs) redovisas först under rubrikerna: 
”sökord”, ”kriterier för språk och tidsepok”, ”databaser” och ”urval”. Därefter följer 
ett stycke med presentation av sökresultaten och vilka etiska aspekter som det tagit 
hänsyn till. Det sista steget, steg 6, redovisas slutligen under rubriken 
”kvalitetsbedömning av artiklarna”. 
 
 

4.1.1 Sökord 

Utifrån syftet och frågeställningarna har ett antal sökord tagits fram. Eftersom syftet 
med studien är att: Se vilken typ av uppgifter inom algebra som ger elever i årskurs 4-6 en möjlighet 
att visa sin förmåga att resonera matematiskt, och vad läraren kan göra för att främja detta i arbetet 
med uppgifterna, valdes de ord ut som ansågs kunna generera i ett relevant och hanterbart 
sökresultat. De sökord som valdes var därför: resonemang, matematik, uppgifter, 4-6 och 
algebra. Eftersom sökningen även görs på engelska har orden översatts till lämpliga 
engelska ord samt synonymer till dessa. De engelska orden som används är därför: 
mathematic*, reasoning, task*, assignment*, exercise*, ”middle school”, ”primary school”, 
”elementary school” och algebra. Asteriskerna (*) används för att få med alla olika ändelser 
och böjningar på orden (exempelvis: mathematic, mathematical, mathematics) och 
citattecknen (”) används för att få sökmotorn att söka på begreppet som en helhet 
(exempelvis: ”middle school”) så inte resultat som bara innehåller ordet ”middle” eller 
”school” tas med. 

4.1.2 Kriterier för språk och publiceringsår  

 
Som det framgår av sökorden söks det i studien både efter svenska och engelska artiklar 
och avhandlingar. Svenska eftersom syftet utgår ifrån den svenska läroplanen och 
engelska eftersom merparten av den forskningen som gjorts inom ämnet är skriven på 
engelska. Den forskning som skrivits på engelska är därför nödvändig att ingå för att 
ge en så heltäckande och rättvis bild som möjligt av ämnet. Den tidsperioden som det 
valts att göra sökningar ifrån är artiklar publicerade mellan åren 2000–2016. Detta 



 

 9 

eftersom studierna som artiklarna baseras på behöver vara aktuell (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013, s. 31). 
 

4.1.3 Databaser 

 
De databaser som används för att göra sökningar i är ERIC (Educational Resources 
Information Center) och avhandlingar.se. Att just dessa databaser valts är dels för att 
de båda är inriktade mot utbildning samt att båda i kombination med varandra ger en 
omfattande bild av aktuell forskning skriven både på svenska och engelska. ERIC 
erbjuder dessutom möjligheten att uteslutande kunna söka efter peer-reviewed artiklar 
(vad peer-reviewed innebär presenteras närmare under rubriken ”Etiska aspekter”). Det 
bör även tilläggas att sökningarna i ERIC görs ifrån sidan Ebsco. Ebsco är ett 
internetbibliotek som tillhandahåller ERIC:s databas (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 
75). Google, Google scholar och Högskolan Dalarnas sökmotor SUMMON används 
också i sökprocessen men bara som ett verktyg för att försöka få tag på fulltextversioner 
av de artiklar som är aktuella att ingå i studien. Dessa sökmotorer har därmed inget 
med den systematiska urvalsprocessen av studien att göra. 
 
 
 

4.2 Sökresultat 
 
Sökresultatet kommer här att redovisas i två tabeller. En för sökningar som gjordes i 
avhandlingar.se och en för sökningar som gjordes i ERIC. I vänstra kolumnen är det 
angivet vilka sökord som användes. Det är också angivet hur sökorden är kopplade till 
varandra. Har det ett AND emellan dem ska båda dessa ord vara med för att få en träff. 
Har det däremot ett OR satt inom parantes betyder det att minst ett av orden inom 
parentesen behöver vara med för att få träff. I sökningen har det räknats som att 
omkring 20 träffar anses som hanterbart antal artiklar att läsa abstrakt på. Om det varit 
fler träffar har därmed ännu ett sökord lagts till. Allt för att få ett så specificerat resultat 
som möjligt. I kolumn två anges vilken databas sökningen skett i och i kolumn tre vilka 
begränsningar som gjorts i fråga om publiceringsår och om sökningen har skett på 
endast peer-reviewed artiklar. De tre kolumnerna till höger anger antal lästa abstrakt, 
lästa artiklar och utvalda artiklar att analysera. Eftersom resultatet med de engelska 
sökorden i sökningen blev ganska stort, trots alla begränsningar, ändrades också 
tidsepoken till artiklar publicerade mellan 2011–2016, istället för den ursprungliga 
tanken att ha artiklar med från 2000-. På så vis kunde kriteriet med att ha aktuell 
forskning tillgodoses ännu bättre samtidigt som urvalet blev mera hanterbart. 
 
 
Tabell 1. Sökresultat i avhandlingar.se 

Sökord Databas Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
att 
analysera 

Matemati* 
AND 
resonemang 

Avhand-
lingar.se 

2000–2016 19 19 4 0 

Mathematic* 
AND 
reasoning 

Avhand-
lingar.se 

2000–2016 57 Icke 
hanterbart 
antal. 
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mathematic* 
AND 
Reasoning 
AND  
(assignment* 
OR task* 
OR 
exercise*) 

Avhand-
lingar.se 

2000–2016 0    

Mathematic* 
AND 
Reasoning 
AND 
algebra 

Avhand-
lingar.se 

2000–2016 5 5 1 0 

 
 
 
Tabell 2. Sökningar i Eric 

Sökord Databas Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
att 
analysera 

Matemati* 
AND 
resonemang 

Eric, 
Ebsco 
host 

Jan, 2000 - 
Dec, 2016 
Peer-reviewed 

0    

mathematic* 
AND 
reasoning 

Eric, 
Ebsco 
host 

Jan, 2000 - 
Dec, 2016 
Peer-reviewed 

1714 Icke 
hanterbart 
antal. 

  

mathematic* 
AND 
Reasoning 
AND  
(assignment* 
OR task* 
OR 
exercise*) 

Eric, 
Ebsco 
host 

Jan, 2000 - 
Dec, 2016 
Peer-reviewed 

439 Icke 
hanterbart 
antal. 

  

mathematic* 
AND 
Reasoning 
AND  
(assignment* 
OR task* 
OR 
exercise*) 
AND 
("middle 
school" OR 
"elementary 
school" OR 
"primary 
school") 

Eric, 
Ebsco 
host 

Jan, 2000 - 
Dec, 2016 
Peer-reviewed 

175 Icke 
hanterbart 
antal. 
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mathematic* 
AND 
Reasoning 
AND  
(assignment* 
OR task* 
OR 
exercise*) 
AND 
("middle 
school" OR 
"elementary 
school" OR 
"primary 
school") 
AND 
algebra 

Eric, 
Ebsco 
host 

Jan, 2000 - 
Dec, 2016 
Peer-reviewed 

34 Icke 
hanterbart 
antal. 

  

mathematic* 
AND 
Reasoning 
AND  
(assignment* 
OR task* 
OR 
exercise*) 
AND 
("middle 
school" OR 
"elementary 
school" OR 
"primary 
school") 
AND 
algebra 

Eric, 
Ebsco 
host 

Jan, 2011 - 
Dec, 2016 
Peer-reviewed 

22 22 8 6 

 
 

4.2.1 Urval av litteratur utifrån sökresultatet 

 
Genom att använda de förutbestämda sökorden begränsades antalet artiklar till ett 
överkomligt antal så att abstrakten kunde läsas. Detta resulterade i att det från 
avhandlingar.se blev totalt 24 abstrakt att läsa utifrån sökningen. 19 från sökningen på 
de svenska orden och 5 från de engelska. Från ERIC blev det inget abstrakt att läsa från 
sökningen på de svenska orden men 22 efter sökningen på de engelska. 
 
När sedan abstrakten lästes gjordes en bedömning om artikeln antogs uppfylla kravet 
på att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. I detta steg fanns det olika 
inkluderingskriterier som behövde uppfyllas för att anses vara lämpliga att läsa i 
fulltextversion. Artikelns abstrakt behövde dels innehålla något om matematiska 
uppgifter som riktar in sig mot elevernas resonemangsförmåga inom algebra samt vara 
inriktade mot elever i klass 4-6. Värt att notera är att i USA är den åldersgrupp som 
representerar 4-6 i Sverige oftast istället 5-7 (Fulbright Commision, u.å.). Därför har 
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artiklar och avhandlingar som är baserade på studier i USA istället inkluderat just 
klasserna 5-7. Artikeln behövde även i sitt abstrakt på något vis förhålla sig till lärarens 
roll för uppgiften då detta också var ett av studiens syften. Artiklar som exkluderades i 
detta skede var därmed artiklar som riktade in sig uteslutande mot andra åldrar, de som 
inte tog upp något om lärarens roll samt även om de i övrigt ansågs irrelevanta för 
studien (om de exempelvis inte handlade om uppgifter inom algebra). Det här 
resulterade i att totalt 19 av de totalt 24 från avhandlingar.se valdes bort. 14 på grund 
av irrelevant innehåll och 5 på grund av att de var inriktade mot fel ålder. Av de 22 
abstrakten från Eric valdes totalt 12 bort. 8 för att de inte tog upp någonting om lärarens 
roll och 4 för att de riktade in sig mot fel ålder. 
 
De artiklar som uppfyllt inkluderingskriterierna i abstraktet togs sedan hem i fullversion 
från nätet och om de inte fanns där beställdes de hem via Högskolan Dalarnas bibliotek. 
Tyvärr försvann ytterligare 2 artiklar under denna process då de inte gick att få tag i 
fulltextversionen. Den ena av artiklarna fanns varken på Google, Google scholar eller 
att få genom Högskolan Dalarnas bibliotek. Den andre var emellertid tillgänglig genom 
Google scholar men då behövdes det betala för att få tillgång till den, vilket inte var 
aktuellt. Totalt återstod det då att läsa 13 artiklar och avhandlingar i fulltextversion från 
den systematiska urvalsprocessen. Efter fulltextläsningen togs ytterligare 7 bort. 5 för 
att de riktade in sig mot fel årskurser och 2 för att det matematiska innehållet inte 
stämde med min frågeställning. Det betyder att totalt 6 artiklar blev kvar att ingå i 
studien. 

 

4.2.2 Presentation av valda artiklar 

 
Doing the Math: Supporting Student Justification (2016) är en artikel från USA skriven av 
Carolyn James, Lyn Philiben och Molly Knievel. Artikeln tar upp resultatet av det så 
kallade JAGUAR projektet. I JAGUAR projektet samarbetade ett team forskare med 
12 mellanstadielärare för att ta fram strategier som ger elever möjlighet att arbeta med 
bevisdelen i resonemanget. Strategierna innefattade allt ifrån att designa uppgifter till 
att skapa situationer där eleverna får möjlighet till att diskutera och resonera (James 
m.fl., 2016, s. 417). Uppgifterna har sedan testats i klassrummen av lärarna. I artikeln 
hänvisar man till observationer från klassrumssituationer där en specifik av dessa 
uppgifter har testats och där elevernas lösningar sedan analyserats (ibid, s. 418). 
 
Not ”Just Another Brick in the Wall” (2015) är en artikel från USA skriven av Betina A. 
Zolkower och Laurie H. Rubel. Artikeln beskriver resultatet av en observationsstudie 
gjord i en klass 8 i USA där eleverna fått arbeta med en problemlösningsuppgift. Värt 
att notera är att denna artikel egentligen borde exkluderas enligt mina 
exkluderingskriterier då den utgår ifrån en klass 8. Anledningen till att den ändå är 
inkluderad är dels för att författarna uttryckligen skriver att resultatet är användbart för 
andra åldrar och framförallt för att de ger konkreta förslag på hur uppgifterna kan 
anpassas till andra årskurser och nivåer. Min bedömning är därför att artikeln trots allt 
kan besvara mitt syfte och mina frågeställningar. 
 
Nuturing Mathematical Reasoning (2011) är en artikel från USA skriven av Jennifer S. 
Thom. Artikeln är en analys från en observation av tre femteklassares rumsliga, 
aritmetiska och algebraiska resonemang (Thom, 2011, s. 234). Resonemangen grundade 
sig i en uppgift där eleverna fick arbeta med en verklig tredimensionell modell där de 
skulle beskriva och motivera för det matematiska innehållet i de mönster som 
synliggjordes allt eftersom modellen byggdes ut (ibid, s. 235).  
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The String Task: Not just For High School (2015) är en artikel från USA skriven av Isil Isler, 
Tim Marum, Ana Stephens, Maria Blanton, Eric Knuth och Angela Murphy Gardiner. 
Artikeln tar upp en studie som handlar om hur man får elever att redan i tidig ålder lära 
sig arbeta med funktioner och variabler. I artikeln lyfter de fram en observation av en 
klassrumsepisod där eleverna arbetar med just funktioner. Klassrumsepisoden är 
hämtat från en ett år lång studie som gick ut på att undersöka effekterna av att lära 
algebra till elever i årskurserna 3-5. I studien ingick totalt 6 klasser, 2 från varje årskurs 
(Isler m.fl., 2015, s. 284).  
 
Stacking Cans: Abstracting from Computation (2016) är en artikel från USA och är skriven 
av George J. Roy, Farshid Safi och LuAnn Graul. Artikel beskriver en uppgift som är 
framtagen för att möta målen i Standards 2000 och dess stödmaterial (Roy, 2016, s. 
272). Uppgiften har sedan gjorts av en klass 7 där elevernas arbete har observerats samt 
att deras lösningar har analyserats (ibid, s. 278).  
 
Using Students’ Interests as Algebraic Models (2012) är en artikel från USA skriven av 
Kenneth A, Whaley. Artikeln grundar sig i en intervjustudie där det undersöktes hur 
elevers förmåga att resonera algebraiskt påverkades när uppgifterna utgick ifrån deras 
egna intressen. Uppgiften som användes gick ut på att eleverna skulle skapa egna 
skriftliga problem där de utgick ifrån sina egna intressen (Whaley, 2012, s. 372). Total 
ingick 95 elever i studien. Alla elever gick i sjunde klass (ibid, s. 375). 
 

4.2.3 Kvalitetsbedömning av artiklarna 

 
I denna del kommer det att göras en kvalitetsbedömning av artiklarna som ingår i 
studien. Kvalitetsbedömningen handlar om att kritiskt värdera de resultat som 
presenteras i artiklarna (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 85). Studierna behöver också 
följa vetenskapliga metoder vilket innefattar att de har ett beskrivet 
syfte/frågeställningar och urval samt att metod och analys måste vara tillgängligt (ibid, 
s. 85–86).  
 
De 6 artiklarna som ingår i litteraturstudien är alla vetenskapliga tidskriftsartiklar. Den 
vetenskapliga Tidskriftsartikeln kännetecknas enligt Eriksson Barajas m.fl. av 
”primärpublicering av originalarbete och tillgänglighet, av en tillförlitlig och enhetlig presentation 
samt kritisk granskning utfört av experter inom forskningsområdet” (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013, s. 61). Primärpubliceringen innebär att forskningens resultat publicerats i 
en tidskrift för första gången. Tillgängligheten har att göra med att andra forskare och 
läsare får tillgång till den. Tillförlitligheten har att göra med den struktur som artikeln 
använder sig av. Oftast består detta mönster av en inledning eller bakgrund, syfte, 
metod, resultat eller analys och diskussion. Kritisk granskning innebär att artikeln 
granskas innan publicering (peer reviewed)(ibid, s. 61).  
 
Alla de 6 artiklarna som ingår i litteraturstudien bedöms hålla godkänd kvalitet för att 
ingå i studien. Detta eftersom de har en vetenskaplig uppbyggnad med 
inledning/bakgrund, syfte, metod resultat/analys och diskussion presenterad, om än 
mer eller mindre på vissa delar. Det behöver dock lyftas fram att det finns en del brister 
i några av artiklarna. Den första bristen har att göra med ett mindre väl beskrivet urval 
när det beskrivs vilka som ingår i studien. I artikel ”Doing the math: Supporting student 
justification” (James m.fl., 2016) beskrivs exempelvis inte i hur många klasser uppgiften 
som artikeln redogör för har testats i. Bara att den är testad i flera. Den andra bristen 
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har att göra med underlaget som ligger till grund för resultatet i några av artiklarna. I 
artiklarna ”Not ”just antother brick in the wall” (Zolkower & Rubel, 2015) och 
”Stacking Cans: Abstracting from computation” (Roy, 2016) är uppgifterna bara testade 
vid ett tillfälle och i en klass. I ”Nuturing Matehamtic Reasoning” (Thom, 2011) är 
underlaget till och med så lite som tre elever. Det här påverkar således trovärdigheten i 
resultatet. Alla 6 artiklar bedöms dock uppfylla tillräckliga krav för att kunna ingå i 
studien, trots dessa brister. Mycket av den bedömningen ligger i att de alla genomgått 
den process som det innebär att vara peer-reviewed (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 
61). 
 
En annan viktig del som behöver lyftas i fråga om kvalitetsbedömning är att alla de 6 
artiklarna är publicerade i tidskrifter som ges ut av NCTM (National Council of 
Teachers of Mathematics), den amerikanska matematiklärarföreningen (Skott, Jess & 
Hansen 2010, s. 26). Det här kan göra att spridningen av de artiklar som 
litteraturstudien bygger på kan upplevas som ganska smalt eftersom samma 
organisation ligger bakom utgivningen av dem. NCTM är dock världens största 
organisation inriktad mot matematikutbildning med över 60 000 medlemmar och med 
5 permanent utgivna tidskrifter som alla riktar in sig mot matematikutveckling i 
årskurserna F-12 (http://www.nctm.org), vilket kan förklara varför alla artiklar hade 
sitt ursprung från dem.  
 
 

4.3 Etiska aspekter 
 
Alla artiklar som inkluderats i denna studie är ”peer reviewed”. Att en artikel är ”peer 
reviewed” innebär att den är vetenskapligt granskad av oberoende experter inom 
området. Det medför att den inte blir godkänd om den inte uppfyller kraven på 
vetenskapligt arbetssätt och innehåll (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 62). Enligt 
Eriksson Barajas m.fl. behöver de artiklar som ingår i litteraturstudien genomgå någon 
form av kvalitetskontroll. Att de är peer-reviewed innebär att detta kriteriet uppfylls. 
Artiklarna som använts i studien har även sparats, och kommer så att göras under den 
närmaste 10-års perioden. De artiklar som funnits tillgängliga som PDF har arkiverats 
på dator medan de som funnits i pappersform sparats i en pärm. På så vis tillgodoses 
arkiveringsbehovet så som det beskrivs av Eriksson Barajas m.fl. (ibid, s. 70).  
 
För att inte förvränga eller ge ett missvisande resultat har alla artiklar som ingår i studien 
endast tagits med utifrån de förbestämda inkluderingskriterier som sattes upp. Det 
betyder att inga artiklar har lagts till eller tagits bort utifrån exempelvis kriterier om att 
de stöder eller förkastar någon teori eller hypotes.  På så vis riskerar inte resultatet att 
bli partiskt eller missledande utan baseras istället endast på vad det som den 
systematiska litteraturstudien med dess inkluderings- och exkluderingskriterier 
resulterade i (Eriksson Barajas, 2013, s. 69-70). 
 
 

4.4 Analys av artiklarna 
 
Samtliga 6 artiklar analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningarna: Att se 
vilken typ av uppgifter inom algebra som ger elever i årskurs 4-6 en möjlighet att visa 
sin förmåga att resonera matematiskt, och vad läraren kan göra för att främja detta i 
arbetet med uppgifterna. Den analysmetod som användes var innehållsanalys. 
Innehållsanalysen innebär att artiklarnas innehåll kategoriserades för att på så vis hitta 
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mönster och likheter mellan dem (Eriksson Barajas, 2013, s. 147). Det som 
kategoriserades var därför både uppgifter inom algebra där det uttryckligen stod att de 
visade elevernas resonemangsförmåga och även de textavsnitt som framhävde lärarens 
roll för att hjälpa till att visa resonemanget. 
 
 
 

5 Resultat 
 
Då det i 5 av de 6 artiklarna som den systematiska litteraturstudien genererade i gav 
konkreta exempel på uppgifter som ska visa resonemangsförmågan kommer dessa först 
att presenteras, vad de handlar om och hur de utförs, för att sedan presentera analysen 
av dem. Varje uppgift kommer även att få ett namn som den sedan kommer att 
refereras till. Detta för att göra det lättare att kunna följa med i analysen.  
 
Ifrån artikeln Doing the Math: Supporting Student Justification kommer uppgiften 
”hexagonen”. Uppgiften går ut på att eleverna ska se hur ett mönster växer. Mönstret 
utgörs av hexagoner som sätts ihop med varandra på ett led. Eleverna ska sedan räkna 
ut hur många av hexagonernas sidor som är ”blottade” beroende på hur många av dem 
man sätter ihop (James m.fl., 2016, s. 418). 
 

 
Figur 2. Bild på uppgiften ”Hexagon task” 

 
Från artikeln Not ”Just Another Brick in the Wall” kommer uppgiften 
”tegelstenspyramiden”. Uppgiften går ut på att eleverna ska försöka se om, och i så fall 
varför, det spelar någon roll i vilken ordning olika nummer sätts i en pyramid. 
Pyramiden är uppbyggd med fem ”tegelstenar” i botten, fyra i raden ovanför o.s.v. 
Tegelstenarna är också staplade omlott med varandra. I botten har tegelstenarna 
siffrorna 1, 2, 3, 4, och 5. Raden ovanför utgör sedan summan av de två siffror som 
varje tegelsten vilar på. Exempelvis om en tegelsten vilar på siffrorna 1 och 2 läggs de 
siffrorna ihop och tegelstenen får därmed summan 3. Uppgiften är sedan att eleverna 
ska se om slutresultatet, alltså siffran i den översta tegelstenen blir annorlunda, och i så 
fall varför, om man ändrar ordningen på siffrorna i botten (Zolkower & Rubel, 2015, 
s. 84-86) 
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Figur 3. Bild på ”Tegelstenspyramiden” 

 
Från artikeln Stacking Cans: Abstracting from Computation kommer uppgiften 
”burkstapling”. I uppgiften fick eleverna se ett antal burkar staplade på varandra. Precis 
som i föregående uppgift bildade burkarna en pyramid där varje våning har en burk 
mindre än den föregående. Uppgiften för eleverna var sedan att de skulle hitta ett 
mönster i totalt antal burkar i pyramiden beroende på hur många rader man hade i 
botten av pyramiden. En generell formel skulle sedan tas fram som gällde för X-antal 
våningar (Roy m.fl., 2016, s. 274) 
 

 
Figur 4. Bild på ”Burkstapling” 

 
Från artikeln Nuturing Mathematical Reasoning kommer uppgiften ”kubpyramiden”. 
Uppgiften går ut på att eleverna ska hitta ett mönster i hur många fler kuber det 
tillkommer när pyramiden byggs ut. Denna skulle sedan presenteras i en generell formel 
där mönstret beskrivs. Till skillnad mot föregående pyramider växer denna pyramid 
tredimensionellt och representeras inte av en bild utan av konkreta kuber (Thom, 2011, 
s. 236, 240) 
 

 
Figur 5. Bild på ”kubpyramiden” 

 
Från artikeln The String Task: Not just For High School kommer uppgiften ”snöret”. I 
uppgiften får eleverna först i instruktion att knyta en knut på snöret. Sedan ska de lägga 
snöret som ett ”U” med knuten i själva svängen. Med en sax klipper de sedan tvärs 
över U:et vilket resulterar i att snöret nu består av tre delar. Uppgiften går ut på att se 



 

 17 

vilket samband det finns mellan antalet klipp, snördelar och antalet knutar (som då 
alltid är en) (Isler m.fl., 2015, s. 285). 
 

 
Figur 6. Bild på uppgiften ”snöret” 

 
I den sjätte artikeln: Using Students’ Interests as Algebraic Models (Whaley, 2012). Lyfts inga 
konkreta exempel på uppgifter som visar resonemangsförmågan i algebra fram. Den 
grundar sig istället i att eleverna ska skapa sina egna problemlösningsuppgifter. Det 
betyder att artikeln mera talar allmänt om vad som kännetecknar sådana uppgifter och 
vilken koppling de har till resonemangsförmågan (Whaley, 2012, s. 372, 374). 
 
 

5.1 Resultat från analysen av artiklarna  

Analysen av artiklarna presenteras i detta stycke genom att frågeställningarna är satta 
som rubriker. Under rubrikerna redovisas sedan resultatet för varje kategori. Resultatet 
från analysen redovisas även i en tabell där det tydligare framgår från vilken av artiklarna 
som respektive fynd har hittats.  

5.1.1 Vilken typ av uppgifter inom området algebra ger eleven möjligheten att 
visa sin matematiska resonemangsförmåga? 

 
I samtliga 6 artiklar knyts uppgifter som visar elevernas resonemangsförmåga samman 
med någon form av problemlösningsuppgift. I två av artiklarna, de av James m.fl. 
(2016) och i Whaley (2011), beskrivs problemlösningsuppgifter som att det är uppgifter 
som är ”open-ended tasks” (James m.fl. 2016, s. 418; Whaley, 2011, s. 374). Open-
ended-tasks beskrivs som uppgifter som möjliggör flera olika lösningsstrategier (James 
m.fl., 2016, s. 421), vilket i förlängningen betyder att eleverna behöver ta egna beslut i 
fråga om hur problemet både ska angripas och lösas (Whaley, 2011, s. 374). Även fast 
ingen av de andra artiklarna använder sig av just benämningen ”open-ended tasks” så 
är deras beskrivningar av vad en problemlösningsuppgift innebär mycket lika. I de 4 
återstående artiklar finns exempelvis den gemensamma nämnaren att problemet är just 
ett problem eftersom det inte är givet vilken metod eleven ska använda sig av för att 
lösa uppgiften (Zokower & Rubel, 2015; Roy m.fl., 2016; Isler m.fl., 2015; Whaley, 
2012). I Zolkower och Rubels (2015) text lyfts det även fram att uppgifterna behöver 
vara problemlösningsuppgifter som är av ”low threshold, high ceiling” (Zokower & 
Rubel, 2015, s. 84) karaktär. De framställs som uppgifter som är enkla att ta sig ann 
men som kan angripas på många olika sätt. Dessa uppgifter bör även ha en hög 
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potential gällande det matematiska innehållet. Genom att uppfylla dessa kriterier menar 
de att uppgiften lämpar sig väl för att utveckla det matematiska resonemanget hos 
eleven (ibid, s. 84).  
 
Om man ser till de 5 konkreta exemplen som ges på uppgifter som ska visa 
resonemangsförmågan inom algebra kan man se att i alla dessa fall handlar det 
algebraiska innehållet i uppgifterna om att hitta någon form av mönster. Mönstret ska 
sedan kunna generalisering och även kommuniceras genom en formel/ekvation (James 
m.fl., 2016, s. 418; Zolkower & Rubel, 2015, s. 87; Roy m.fl. 2016, s. 277; Thom, 2011, 
s. 240; Isler m.fl. 2015, s. 287). Zolkower och Rubel beskriver det i deras artikel som 
att man i uppgiften ”tegelstenspyramiden” bygger algebran nedifrån och upp. Det 
betyder att man först hittar mönster för att i slutändan komma ”upp” till en generell 
lösning med tillhörande formel (Zolkower och Rubel, 2015, s. 88). Detta fenomen har 
även de andra 4 uppgifterna gemensamt då även de följer detta schema.  
 
Gemensamt för alla dessa 5 uppgifter är även att de på något vis konkretiserar det 
matematiska problemet, och mönstret, med hjälp av någon form av modell. I Thom 
(2011) och Islers m.fl. (2015) uppgifter ”kubpyramiden” och ”snöret” består dessa 
modeller av fysiska material. I ”kubpyramiden” i form av färgade klossar och i ”snöret” 
i form av just ett snöre. I ”kubpyramiden” kan därför eleverna se hur figurens 
tredimensionella mönster växer när flera och fler klossar byggs på (Thom, 2011, s. 236) 
och i ”snöret” kan eleverna räkna hur många fler snörstumpar det blir när man klipper 
av snöret enligt uppgiftens instruktioner (Isler m.fl. 2015, s. 287). I de tre övriga 
uppgifterna är modellerna inte fysiska utan representeras av bilder som synliggör 
mönstret. I James m.fl. uppgift ”hexagonen” får eleverna se hur mönstret växer genom 
att fler och fler hexagoner sätts samman (James m.fl., 2016, s. 416). I Roys m.fl. uppgift 
”burkstapling” är det istället burkar som är staplade ovanpå varandra och bildar därmed 
en pyramid (Roy m.fl., 2016, s. 274). I Zolkowers och Rubels uppgift 
”tegelstenspyramiden” består modellen av en tegelstensvägg där varje tegelsten har ett 
eget numer (2015, s. 86). Det här resulterar även i att elevernas resonemangskedja - där 
de visar hela processen för hur de slutligen kommit fram till den generella formeln - 
nästan alltid innehåller någon form av ritad teckning över hur mönstret växer (James 
m.fl., 2016, s. 419; Roy m.fl., 2016, s. 274; Thom, 2011, s. 240; Zokower & Rubel, 2015, 
s. 87). 
 
 

5.1.2 Vad kan läraren göra för att hjälpa eleverna att visa sin 
resonemangsförmåga under arbetet med dessa uppgifter? 

 
Om man ser vad artiklarna tar upp om lärarens roll för uppgifterna kan man även här 
hitta många gemensamma nämnare i artiklarna. I alla 6 artiklar lyfts det fram att en 
viktig komponent för att visa elevernas resonemangsförmåga är att skapa situationer 
där eleverna får kommunicera och diskutera sina och andras lösningsförslag. Hur detta 
kan göras beskrivs däremot på olika sätt. Den vanligaste förekommande aktiviteten 
som tas upp i artiklarna är att genomföra helklassdiskussionen. Helklassdiskussionen 
omnämns i 5 av de 6 artiklarna (James m.fl., 2016, s. 422; Zolkower & Rubel, 2015, s. 
85; Roy m.fl. 2016, s. 275; Isler m.fl. 2015, s. 286, Whaley, 2012, s. 375). Roy m.fl. (2016) 
menar att helklassdiskussionerna, förutom att bara visa elevernas resonemang, också är 
en nödvändig komponent för att utveckla deras förståelse för det matematiska 
innehållet i uppgifterna (ibid, s. 275). Det är i helklassdiskussionerna som olika 
argument kan ställas mot varandra och eleverna får en chans att utveckla och ifrågasätta 
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olika tankar och idéer. Vidare framhäver de att läraren behöver få med hela klassen i 
diskussionerna och få dem att resonera och argumentera för sina lösningar. På så vis 
kan klassen ta del av många olika förslag på lösningar vilket ger eleverna en djupare 
förståelse för uppgiften och dess innehåll (ibid, s. 276). James m.fl. (2016) lyfter även 
de fram, i likhet med Roy m.fl., att det är elevernas lösningar som ska plockas upp i 
helklassdiskussionerna. Detta för att är elevernas tänkande som måste vara i fokus i de 
situationerna (ibid, s. 422).  
 
Ett annat sätt att få eleverna att visa sitt resonemang genom att kommunicera och 
diskutera sina lösningar, förutom helklassdiskussionen, är olika former av par- och 
gruppaktiviteter. Det här beskrivs i 3 av de 6 artiklarna. I Zolkower och Rubels (2015) 
uppgift ”tegelstenspyramiden” beskrivs det hur eleverna får arbeta i mindre grupper 
och par med uppgiften. Det är sedan gruppens lösningsförslag som tas upp i 
helklassdiskussionerna (ibid, s. 86). Även i arbetet med Islers m.fl. (2015) uppgift 
”snöret” beskrivs ett liknande upplägg där eleverna arbetar i grupp och där gruppens 
lösningar sedan diskuteras i helklass (ibid, s. 286). Någon som tar upp mera om 
gruppaktiviteter är Thom (2011). Detta eftersom hela uppgiften med ”kubpyramiden” 
bestod i att tre elever hela tiden arbetade tillsammans med denna uppgift (ibid, s.235). 
Thom menar att det är i resonemanget mellan eleverna som deras förståelse uppstår 
(ibid, s. 238). Genom att resonemanget blir synligt för andra än bara dem själva kan 
exempelvis nya infallsvinklar och idéer plockas upp och utvecklas av eleverna (ibid, s. 
241). 
 
 
Tabell 3. Resultatet redovisat i en tabell om av vad som hittats och från vilken artikel. 

 Doing the 
Math: 
Supporting 
Student 
Justification 

Not 
”Just 
Another 
Brick in 
the 
Wall” 

Nuturing 
Mathematical 
Reasoning 

The 
String 
Task: 
Not 
just 
For 
High 
School 

Stacking 
Cans: 
Abstracting 
from 
Computation 

Using 
Students’ 
Interests 
as 
Algebraic 
Models 

Uppgifter som har 
med 
problemlösning att 
göra 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Uppgifter som 
handlar om att 
förklara mönster 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppgifter som 
bygger algebran 
”nedifrån och upp” 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppgifter som 
innehåller konkreta 
material eller 
representationer av 
sådana 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Läraren använder 
sig av 
helklassdiskussioner 

Ja Ja Nej (det är 
heller inte 
möjligt då 
det bara är 
tre elever 

Ja Ja Ja 
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som utför 
uppgiften) 

Läraren använder 
sig av par- eller 
gruppaktiviteter 

Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

 
 
5.2 Sammanfattning av resultat 

 
I analysen av artiklarna hittades 5 gemensamma huvudkomponenter som alla lyfts fram 
som viktiga för att uppgifterna inom algebra ska kunna visa elevernas 
resonemangsförmåga. Dessa är att: 1) Att uppgiften handlar om problemlösning. 2) Att 
uppgiften utgår ifrån att eleverna ska hitta mönster. 3) Att uppgiften handlar om att 
bygga algebran ”nedifrån och upp”. 4) Att uppgiften utgår ifrån någonting konkret, 
eller i alla fall representationer av något konkret. 5) Att läraren använder sig av par- 
grupp- eller helklassdiskussioner. Det är de 5 komponenterna som resultatdiskussionen 
i huvudsak kommer att utgå ifrån. 
 
 
6 Diskussion  
 
I den här delen kommer studiens resultat och metod att diskuteras. I resultatdelen 
kommer resultatet i första hand att knytas samman med bakgrunden. Resultatet 
kommer även i vissa fall att försöka att problematiseras. Metoden, systematisk 
litteraturstudie, och dess tillvägagångssätt kommer sedan att granskas och utvärderas. 
Här kommer därför både för- och nackdelar med metoden att lyftas fram och 
diskuteras.  
 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att se vilken typ av uppgifter inom algebra som ger elever 
i årskurs 4-6 en möjlighet att visa sin förmåga att resonera matematiskt, och vad läraren 
kan göra för att främja detta i arbetet med uppgifterna. 

De tillhörande frågeställningarna har varit: 

Vilken typ av uppgifter inom området algebra ger eleven möjligheten att visa sin 
matematiska resonemangsförmåga? 

Vad kan läraren göra för att hjälpa eleverna att visa sin resonemangsförmåga under 
arbetet med dessa uppgifter? 

I denna del diskuteras först de 5 komponenter som framkom från resultatanalysen och 
vilken roll de har för synliggörandet av elevernas resonemangsförmåga. Sedan 
sammanfattas diskussionen med dels huvudslutsatser och även en mera allmän 
diskussion om vad som ansågs vara överraskande i fråga om förväntningar på 
artiklarnas resultat. 
 



 

 21 

6.1.1 Problemlösning  

 
Den första komponenten, problemlösningen, förefaller vara den som är den starkaste 
av de 5. Den lyfts fram i alla 6 artiklarna och framhävs ha en särställning när det 
kommer till att visa resonemanget hos eleverna. Där beskrivs hur problemet är just ett 
problem eftersom eleverna inte får någon klar metod eller strategi som de ska följa och 
att detta leder till att de behöver resonera sig fram till en lösning. Det här stämmer väl 
med både Skolverkets och Eva Taflins beskrivning av vad ett problem är (Skolverket, 
2011c, s. 25; Taflin, 2007, s. 21). Det här betyder också att det går att dra paralleller till 
Lithners beskrivning av imitativa och kreativa resonemang eftersom det imitativa 
resonemang utgår från att processen som utgör att resonemanget redan är presenterat 
medan det kreativa resonemanget utgår ifrån att det är personen själv som konstruerat 
sitt resonemang (Lithner, 2007, s. 256). Problemlösningen har därmed klara kopplingar 
och likheter med det kreativa resonemanget. I Lgr 11 går det dessutom att läsa att det 
matematiska resonemanget innebär att eleverna presenterar ett led av argument som 
leder fram till en lösning (Skolverket, 2011c, s. 11). Även detta möjliggör 
problemlösningen och de kreativa resonemangen eftersom de ger eleverna ett tillfälle 
att synliggöra själva ”ledet” av argument. Hela den här tankegången utgår dock ifrån en 
sak, och det är att dessa uppgifter verkligen är ett problem för de här eleverna. För att 
det ska vara ett problem behöver uppgifterna som sagt vara mer eller mindre ”nya” för 
eleverna (ibid, s. 9). Då ingen av artiklarna redogör någonting om vad eleverna arbetat 
med för sorts uppgifter innan artiklarnas uppgifter blir det därför egentligen bara ett 
antagande att de är just ett problem för eleverna. Om de exempelvis arbetat mycket 
med liknande uppgifter tidigare finns det en risk att de på så vis ändå fått en metod som 
kan användas presenterad för sig i förhand. Det här skulle medföra att deras beskrivna 
resonemang istället är imitativa. Jämför man det med Lithners ramverk grundar sig 
elevernas resonemang istället i antingen bekanta algoritmiska resonemang – där eleven 
känner igen typen av uppgift och vet vilken metod som ska användas - eller möjligtvis 
i avgränsande algoritmiska resonemang –där eleverna inte vet exakt vilken metod som ska 
användas men har ett begränsat urval att välja emellan. Båda dessa typer av resonemang 
har det gemensamma draget att de grundar sig mera i elevens förkunskaper om hur den 
här typen av uppgifter ”brukar” lösas än i elevernas egna argumentation av strategival 
(Lithner, 2007, 262-263). 
 

6.1.2 Att hitta mönster och bygga algebran ”nedifrån och upp” 

 
Att algebrauppgifterna handlar om att upptäcka mönster går som sagt också att koppla 
till resonemangsförmågan hos eleverna. Precis som det är beskrivet i resultatet så byggs 
där algebran nästan uteslutande ”nedifrån och upp” hos eleverna. Det här medför att 
när eleverna hittat mönstret och analyserat det, samt kommit fram till en generell 
lösning med tillhörande formel, så får de på så vis visa sitt led av argument. Formeln 
kan sedan testas och eleverna får en möjlighet att ge trovärdighet och bevis åt sin 
lösning, vilket är en viktig del av resonemanget. Dessa uppgifter är därför uppbyggda 
enligt samma schema som resonemangsförmågan beskrivs i Lgr 11, KOM-rapporten 
och Standards 2000 (Skolverket, 2011c, s. 11; Niss & Højgaard Jensen, 2002, s. 54; 
NCTM, 2000, s. 264). Precis som argumenten leder fram till ett bevis i resonemanget 
så leder uppgiften i algebra från att hitta mönstret (argumenten) till att ta fram den 
generella lösningen (beviset).  
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6.1.3 Att utgå ifrån det konkreta 

 
Nära besläktat med föregående komponent – att upptäcka mönster – är den fjärde 
komponenten, som handlar om att uppgiften utgår ifrån någonting konkret eller en 
representation av någonting konkret. Det här återfinns i 5 av de 6 artiklarna. Att 
uppgifterna utgår ifrån ”verkliga” mönster ger eleverna en möjlighet att kunna rita en 
bild av hur mönstret växer. Det här syns tydligt i de lösningsförslag som finns 
presenterade i artiklarna eftersom de nästan uteslutande innehåller någon form av ritad 
teckning på hur mönstret växer. Precis som Taflin tar upp i sin avhandling behöver 
problemlösningsuppgifter kunna lösas med hjälp av olika strategier och kunna 
presenteras med flera olika former av representationer (Taflin, 2007, s. 22), vilket då de 
”verkliga” mönstren möjliggör. Även fast det i det här fallet handlar om problemlösning 
kan det även kopplas till resonemangsförmågan. I kommentarmaterialet till kursplanen 
står det nämligen att eleverna ska resonera både, muntligt, skriftlig och med andra 
uttrycksformer (Skolverket, 2011c, s. 11). Att rita i sina lösningsförslag kan ses som ett 
exempel på just andra uttrycksformer. Om man därför utgår ifrån konkreta eller 
representationer av konkreta mönster i uppgifterna får eleverna en möjlighet att 
använda sig av andra uttrycksformer vilket både problemlösningen och resonemanget 
med fördel kan innehålla. 
 
I artiklarna framgår det också att är viktigt att eleverna tillslut ändå klarar att göra om 
dessa visuella mönster till generella lösningar och algebra eftersom de i slutändan 
behöver hitta en formel som matematiskt beskriver hur mönstren växer. Att ingen av 
artiklarna lyfter fram denna fas som problematisk för några av eleverna kan man dock 
ställa sig lite frågande till. Detta eftersom jag personligen gissar att denna fas kanske är 
den svåraste i uppgifterna. Det här skulle kunna betyda att antingen väljer de som skrivit 
artiklarna helt enkelt inte att lyfta fram de elever som misslyckas med denna process 
eller så är eleverna så pass tränade i att lösa liknande uppgifter att alla redan vet vad 
som ska göras. Det här skulle därför vara negativt för trovärdigheten i artiklarnas 
resultat. För antingen väljer man som sagt att inte lyfta fram det som motsäger teorin i 
artiklarna (att uppgifterna synliggör resonemangsförmågan), eller så är uppgifterna - så 
som det lyfts fram i tidigare stycke - inte ett ”problem” för eleverna i dess rätta 
bemärkelse. Att denna fas – att gå från att hitta mönstret till en generell formel- är 
problematisk för eleverna är som sagt något som jag bara gissar mig till. Tyvärr kunde 
det inte hittas någon tidigare forskning som underbygger antagandet. Om det inte finns 
forskning på detta skulle det därmed kunna vara ett förslag på vidare forskning som 
kan göras i ämnet. 
 

6.1.4 Par-, grupp- eller helklassdiskussioner 

 
När det kommer till lärarens roll för uppgiften så framgår det av artiklarna att mycket 
handlar om att skapa situationer för eleverna där de får kommunicera och synliggöra 
sina resonemang för varandra. Det är i kommunikationen mellan varandra som 
eleverna får en möjlighet till att testa sina resonemang och uppslag till nya infallsvinklar 
och idéer (Roy, 2016 s. 276; Thom, 2011, s. 238, 241). Här förefaller den muntliga 
kommunikationen ha en särställning eftersom alla artiklar lyfter fram situationer där 
eleverna diskuterar muntligt med varandra. Detta kan då ske genom att använda sig av 
par-, grupp- och/eller helklassdiskussioner. Diskussionerna ger även eleverna en 
möjlighet att få följa ett resonemang, vilket är en lika stor del i resonemangsförmågan 
som att föra det (Skolverket, 2011a, s. 56). Precis som det beskrivs i en av artiklarna är 
det under dessa aktiviteter som elevernas argument och resonemang kan ställas mot 
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varandra och ger därför eleverna ett tillfälle att få se hållbarheten i sina argument (Roy, 
2016, s 276). Paralleller kan därför dras till både KOM-rapporten och Standards 2000 
eftersom båda dessa menar att en viktig del i resonemangsförmågan är att kunna 
värdera sina och andras argument (Niss & Højgaard Jensen, 2002, s. 54; NCTM, 2000, 
s. 262). Lgr 11 uttrycker denna del istället med att eleven ska kunna ”framföra och 
bemöta matematiska argument” (Skolverket, 2011a, s. 61) vilket det också finns klara 
kopplingar till. 
 

6.1.5 Slutsatser 

 
Utifrån resultatet gick det som sagt att urskilja flera komponenter som artiklarna hade 
gemensamt när det kom till vilken typ av uppgifter som ger eleven möjligheten att visa 
sin resonemangsförmåga. Att uppgiften har med problemlösning att göra var den 
komponent som lyfts fram som den starkaste av dessa. Utan förkunskaper om vad 
eleverna arbetat med före dessa uppgifter går det emellertid inte att veta om de 
verkligen är ”problem” för eleverna så som det är beskrivet i bakgrunden (Skolverket, 
2011c, s. 25; Taflin, 2007, s. 21). Om de exempelvis är väldigt vana och har arbetat 
mycket med liknande uppgifter finns det en risk i att eleverna istället följer en för dem 
mer eller mindre redan känd procedur för att lösa uppgiften. Därmed blir det också 
problematiskt att avgöra om elevernas lösningar på problemlösningsuppgifterna 
grundar sig i imitativa eller kreativa resonemang, eftersom resonemangsledet även det redan 
kan vara presenterat. Det här kan också kopplas till att det inte i artiklarna lyfts fram 
något om att det finns elever som misslyckas med uppgifternas mål: att nå fram till en 
generell formel. Om ingen misslyckas förstärks därmed bilden av att eleverna kanske 
redan vet både tillvägagångssätt och slutmål med uppgifterna. 
 
En sak som nog får anses som lite förvånande i fråga om resultatet var att det kom 
fram så konkreta exempel på uppgifter inom algebra som kan visa elevernas 
resonemangsförmåga. Förväntningarna på artiklarna var egentligen att få fram mera 
generella tankar och allmänna slutsatser om vilka komponenter som bör ingå i uppgifter 
som ska låta eleverna visa detta. Att det istället blev konkreta exempel på uppgifter kan 
ses som både positivt och negativt. Positivt eftersom det nu gick att se hur uppgifterna 
fungerade i praktiken i klassen med elever. Det här gör att det också faktiskt finns 5 
klara uppgifter för lärare att använda sig av som är framtagna just för visa elevernas 
resonemangsförmåga. Det negativa kan dock vara att det urval som resultatet grundar 
sig på många gånger är ganska smalt eftersom det i artiklarna beskrivs så lite som en 
lektion med uppgiften. Här hade det nog varit en fördel om någon av artiklarna tagit 
upp vilken typ av uppgifter som visar resonemangsförmågan ur ett större perspektiv 
där flera olika typer av uppgifter testats och att flera elever hade ingått samt att något 
om deras förkunskaper i att göra liknande uppgifter hade beskrivits bättre. 
 

 
6.2 Metoddiskussion 
 
Metoden som används för att besvara den här studiens syfte och frågeställningar är en 
systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudien utgår ifrån att man tar 
reda på vad tidigare forskning kommit fram till om ämnet. På grund av att arbetet med 
studien varit tidsbegränsat till endast 10 veckor har urvalet av forskning som kunnat 
ingå behövt vara begränsat. Detta betyder att trovärdigheten i den här studiens resultat 
påverkas när resultatet baseras på så pass litet underlag (Eriksson Barajas, 2013, s. 31).  
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En effekt av att urvalet av inkluderade studier behövde begränsas var att sökningarna 
behövde vara väldigt specifika. I annat fall hade resultatet blivit allt för stort och 
oöverskådligt. Det här är anledningen till att det användes olika många ord i den 
svenska jämfört med den engelska sökningen. Den ursprungliga tanken med studien 
var att mera allmänt se hur eleverna kan visa resonemangsförmågan i matematik i 
årskurserna 4-6, samt vilken roll läraren spelar för att hjälpa till att visa detta. Det här 
fungerade väl vid den svenska sökningen då resultatet redan vid de två sökorden 
”matematik*” och ”resonemang” gav ett hanterbart utfall (19 stycken i 
avhandlingar.se). Dock gav ordens engelska översättningar, ”mathematic*” och 
”reasoning”, ett alldeles för stort resultat (1714 stycken i Eric). Det här medförde att 
den engelska sökningen fick preciseras mycket mera. Syftet med studien blev därför 
ändrat till att se vilka uppgifter inom algebra som visar resonemangsförmågan samt att 
den ursprungliga tidsepoken som sökningarna gjordes i (2000–2016) fick flyttas fram 
(2011–2016). Efter denna specificering blev utfallet i den engelska sökningen mera 
hanterbart (22 stycken i Eric). Detta medförde däremot att inga avhandlingar kom med 
samt att studien tappade all svensk forskning som gjorts om resonemangsförmågan, 
vilket är synd då syftet med studien utgår ifrån Lgr 11. Det bör emellertid tilläggas att 
nästan all svensk forskning som gjorts om resonemangsförmågan i matematik inte är 
inriktad mot årskurserna 4–6, så troligtvis hade den forskningen ändå blivit exkluderad 
i slutändan. Att tidsepoken flyttades fram ses däremot som en uteslutande positiv effekt 
av begränsningarna. Detta eftersom den forskningen som ingår i studien bör vara så 
aktuell som möjligt (Eriksson Barajas, 2013, s. 31).  
 
I den här studien ingick 6 vetenskapliga artiklar. Alla skrivna och utgivna i USA. Att de 
är skrivna på engelska kan också vara en nackdel eftersom att meningar och ord har 
behövts översättas, vilket kan riskera i att innehållet tolkats felaktigt. Det finns även en 
annan aspekt, knutet till dessa artiklar, som kan ses ha en negativ inverkan på resultatet. 
Det är att alla dessa 6 artiklar är utgivna av NCTM (National Council of Teachers of 
Mathematics), den amerikanska matematiklärarföreningen (Skott, Jess & Hansen 2010, 
s. 26). Därmed utgår alla artiklarna ifrån det amerikanska skolsystemet och deras syn 
samt att det är utifrån deras läroplan som de beskriver hur uppgifter som synliggör 
resonemangsförmågan inom algebra kan utformas. Nu finns det dock, som beskrivs i 
bakgrunden, klara kopplingar mellan den läroplanen och den svenska (Skott, Jess & 
Hansen 2010, s. 26). Det hade dock funnits ett värde i att någon av de artiklar som 
ingick i studien hade haft något annat ursprung än som nu blev fallet.  
 
Något som ska nämnas, och som kan ha haft påverkan på det ganska smala resultatet, 
är att inget urval skedde på rubriknivå i studien. Istället gjordes det första urvalet direkt 
på abstrakt-läsnings-nivån. Effekten av detta blev att ett färre antal artiklar från 
litteratursökningen ansågs som hanterbart. Att få ner sökresultatet gjordes därför 
genom att flera sökord lades till. Att sökorden blev flera och mera specifika kan kanske 
ha styrt in resultatet mot just många tidskrifter utgivna av NCTM. Hade istället ett 
första urval skett på rubriknivå hade färre sökord kunnat användas och ett större 
sökresultat ansetts som hanterbart. Möjligtvis hade spridningen av artiklarnas härkomst 
därmed kunnat blivit bredare än vad som nu blev fallet. Att ha ett urval på rubriknivå 
hade också kanske kunnat gjort att någon svensk avhandling hade kommit med, vilket 
hade varit till fördel för studien. Det är dock bara spekulationer att ett urval på 
rubriknivå hade gett ett ”bättre” resultat i fråga om spridningen av artiklarnas härkomst. 
Värt att notera är emellertid att ett sådant urval i alla fall kan ge ett annat resultat än vad 
som nu blev fallet. 
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Själva resultatet från sökningen gav, trots sina begränsningar, ett bra resultat. Ett bra 
resultat ifråga om att den genererade i relevanta artiklar som innehållsmässigt kunde 
besvara studiens syfte om vilka uppgifter som visar resonemangsförmågan. Alla de 
inkluderade artiklar tog dessutom upp lärarens roll för hur denna ska hjälpa till att visa 
elevernas resonemangsförmåga i arbetet med uppgifterna, vilket också var ett av 
huvudkriterierna. Det som då kanske utgick i litteraturstudien i fråga om spridning och 
bredd har istället kompenserats i fråga om precision när det kommer till att kunna 
besvara syftet och frågeställningarna. Det här kan därför ses som en av styrkorna i 
studien då resultatet från sökningen gav så pass konkreta exempel.  
 

 
6.3 Förslag på fortsatta studier 
 
Då studien kom fram till ett antal komponenter som förefaller vara av stor betydelse 
för att visa elevernas resonemangsförmåga vore det intressant att se om resultatet blev 
detsamma om uppgifterna gjordes igen. I examensarbete 2 skulle exempelvis kunna 
testas om en av dessa uppgifter gav samma resultat. Det skulle även kunna ses vilken 
betydelse uppgifterna har för andra förmågor än just bara resonemangsförmågan. Det 
skulle exempelvis kunna gå att forska vidare på om vilka andra förmågor som synliggörs 
med hjälp av problemlösningsuppgifter. Det skulle också självklart även kunna forskas 
vidare på andra matematiska innehåll än bara algebran för att se om resultatet skiljer sig 
i hur resonemangsförmågan synliggörs eller om flera av dessa komponenter är 
gemensamt för många olika matematiska innehåll. 
 
Eftersom denna studie riktade in sig på att hitta uppgifter som visar 
resonemangsförmågan hos eleverna skulle nästa naturliga steg också kunnat handla om 
hur eleverna sedan ska bedömas. Där skulle det exempelvis behövas se hur väl dessa 
uppgifter visar resonemangsförmågan utifrån de olika betygskriterierna som finns (E, 
C och A) i Lgr 11. Istället för uppgifter skulle man även kunna se på hur man skapar 
provtillfällen där eleverna får synliggöra sin resonemangsförmåga. Där skulle resultatet 
kunna bli annorlunda. Exempelvis kom denna studie fram till att helklassdiskussioner 
lämpar sig väl för att få eleverna att visa sina resonemang men dessa situationer kanske 
inte alls lämpa sig lika bra när man behöver göra en bedömning av elevernas 
resonemang utifrån betygskriterierna.  
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