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Abstract: 
Syftet med studien har varit att undersöka hur högpresterande elever i årskurs 4-6 resonerar när 

de försöker lösa olika typer av matematiska uppgifter för att därigenom ta reda på i vilken 

utsträckning eleverna tycks använda och/eller ges möjlighet att använda kreativa matematiska 

resonemang. Detta har undersökts genom en kvalitativ studie där sex elever fått resonera 

muntligt vid lösning av matematikboksuppgifter samt problemlösningsuppgifter. Resultatet 

visar att eleverna till övervägande del för imitativa resonemang vid arbete med 

matematikboksuppgifter med rutinmässig karaktär, medan de till största delen för kreativa 

matematiska resonemang vid arbete med för studien utvalda problemlösningsuppgifter. 

Eleverna visar att de har förmågan att kunna ta fram egna lösningsförslag och i flera fall 

argumentera för dem, men att eleverna för imitativa resonemang om möjligheten finns. Det här 

tyder på att eleverna i större uträckning behöver få arbeta med uppgifter (exempelvis 

problemlösning) där möjligheten till imitativa resonemang inte finns för att därigenom få dem 

att aktivera kreativa matematiska resonemang.  
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1 Inledning 
Under höstterminen 2016 genomförde jag en litteraturstudie där det bland annat kunde 

konstateras att högpresterande elever alltför ofta inte blir tillräckligt stimulerade och utmanade 

i matematikundervisningen. Det här har visat sig kunna leda till flera negativa konsekvenser så 

som att eleverna tappar intresset och motivationen för att lära sig matematik, inte utvecklar 

nödvändig studieteknik samt börjar underprestera (Johansson 2016). Emellertid skulle ett 

möjligt sätt att utmana dessa elever kunna vara att oftare låta dem få lösa problemuppgifter där 

varken lösningsmetod eller lösning är givna. Utmaningen i det här skulle då bestå i att eleverna 

blir tvungna att argumentera för egna lösningsmetoder och lösningar. Detta riktar således 

uppmärksamheten mot elevernas resonemangsförmåga. Frågor som uppstår är hur 

högpresterande elever resonenerar när de löser uppgifter i matematikboken och hur de resonerar 

när de ställs inför problemlösningsuppgifter. I denna studie definieras högpresterande elever 

som en elevkategori som utmärker sig genom goda prestationer och höga resultat (Eriksson & 

Petersson 2015 s. 4; Mattsson & Pettersson 2015 s. 10). 

 

Idag finns det flera olika definitioner av resonemang. Ofta associeras resonemang i 

matematikundervisning till bevis och är då strikt logiska. I den här studien är resonemang 

istället kopplat till vardaglig lösning av uppgifter där elever motiverar sina lösningar och 

försöker övertyga sig själva och andra att deras lösningar fungerar.  Lithner (2008 s. 257) 

definierar resonemang som en kedja av tankar som används för att skapa påståenden och nå en 

slutsats i lösande av uppgift. Resonemang karaktäriseras sedan som imitativa resonemang och 

kreativa matematiska resonemang. Vid användning av imitativa resonemang så löser eleven 

antingen en uppgift genom att bara minnas ett färdigt svar eller genom att få fram svaret med 

hjälp av en färdig algoritm som är känd för eleven (Lithner 2008 s. 267). I ett kreativt 

matematiskt resonemang skapar eleven en egen lösningsmetod och argumenterar för den med 

förankring i matematiken (Lithner 2008 s. 266). Den sistnämnda karaktären stämmer väl 

överens med Skolverkets (2011 s. 11) definition av den resonemangsförmåga som elever ska 

ges möjlighet att föra i matematikundervisningen, vilket kommer beskrivas i avsnitt 3.1.3. 

 

Den traditionella matematikundervisningen domineras av enskilt arbete i matematikböcker 

(Lindqvist et al. 2003 s.13; TIMSS 2007 s. 10, 66; TIMSS 2011 s. 11). Matematikboken är 

vanligtvis uppbyggd av repetitiva arbetsuppgifter där det räcker med att kopiera exempel för att 

lösa uppgifterna (Granberg & Olsson 2015 s. 49; Lithner 2004 s. 406). Även Lithner (2004 s. 

425; 2008 s. 273) påpekar att imitativa strategier räcker långt för att klara den vardagliga 

undervisningen och dess prov, vilket således gör det möjligt att klara matematikkurser genom 

att bara kunna memorera och/eller söka efter algoritmer utan att behöva ha någon djupare 

förståelse. Det här leder dock endast till kortsiktiga vinster, då det på lång sikt innebär att eleven 

går miste om att utveckla betydelsefull begreppsförståelse, problemlösningsförmåga och 

förmåga att resonera kreativt (Lithner 2004 s. 425; Lithner 2008 s. 273). Att det är fördelaktigt 

att kunna resonera kreativt har Jonsson, Nordqvist, Liljekvist och Lithner (2014) konstaterat då 

deras studie visar att elever som får öva på uppgifter där de behöver skapa egna lösningsmetoder 

och aktivera kreativa matematiska resonemang lär sig bättre än de elever som arbetar utifrån 

den traditionella matematikundervisningen där lösningsmetoderna är givna. 

 

I och med den höga läroboksanvändningen och vikten av att högpresterande elever utmanas så 

har det uppstått ett intresse att i det här examensarbetet undersöka i vilken mån högpresterande 

elever använder imitativa resonemang och/eller kreativa matematiska resonemang vid arbete 

med olika matematiska uppgifter, samt i vilken utsträckning olika uppgifter tycks bidra till att 

kreativa matematiska resonemang används och/eller ges möjlighet att användas.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här empiriska studien är att undersöka hur högpresterande elever i årskurs 4-6 

resonerar när de försöker lösa olika typer av matematiska uppgifter för att därigenom ta reda på 

i vilken utsträckning eleverna tycks använda och/eller ges möjlighet att använda kreativa 

matematiska resonemang.  

 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

 Använder eleverna imitativa resonemang eller kreativa matematiska resonemang vid 

arbete med uppgifter ur matematikboken? 

 

 Använder eleverna imitativa resonemang eller kreativa matematiska resonemang vid 

arbete med problemlösningsuppgifter? 
 
 

3 Bakgrund  
Bakgrunden kommer lyfta resonemang och hur denna förmåga kan karakteriseras på olika sätt. 

Avsnittet kommer även koppla resonemang till problemlösning, läroboken och den traditionella 

matematikundervisningen. Den sista delen behandlar högpresterande elevers skolsituation och 

upplevelse av matematikundervisningen.  
 
 

3.1 Matematiska resonemang 
Utifrån flera undersökningar har Lithner (2008) gradvis sammanställt ett ramverk. I detta 

ramverk definierar Lithner (2008 s. 257) resonemang som en kedja av tankar som används för 

att skapa påståenden och nå en slutsats i lösande av en matematikuppgift. I ramverket 

kategoriseras sedan resonemang utifrån imitativa resonemang och kreativa matematiska 

resonemang. I det här avsnittet kommer Lithners (2008) ramverk först att beskrivas mer 

ingående för att sedan jämföras med Skolverkets (2011) definition av resonemang, samt hur 

resonemangsförmågan kan kopplas till läroplanen (Skolverket 2016).  
 
 

3.1.1 Imitativt resonemang  
Det imitativa resonemanget delas upp i memorerade resonemang och algoritmiska resonemang 

(Lithner 2008 s. 258 ff.).  

 

 

 

      

     Figur 1. Sammanställning av Lithners (2008) uppdelning. 

 

Memorerade resonemang innebär att strategin för att lösa en uppgift består av att eleven bara 

behöver komma ihåg ett memorerat svar (Lithner 2008 s. 258). Det behövs alltså ingen 

uträkning för att komma fram till det rätta svaret. Ett exempel på när ett memorerat resonemang 

kan användas är när en elev endast behöver memorera att 1 kilogram är 1000 gram för att 

besvara frågan ”Hur många gram är 1 kilogram?”. Lithner (2008 s. 258) tydliggör att 

memorerade resonemang därmed bara fungerar som en lösningsstrategi för vissa uppgifter. 

Resonemang

Imitativt resonemang

Memorerat resonemang

Algoritmiskt resonemang

Kreativt resonemang
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Algoritmiska resonemang kan istället användas som en lösningsstrategi där en memorerad 

algoritm används för att komma fram till svaret på en uppgift (Lithner 2008 s. 259). En algoritm 

består av en begränsad uppsättning av instruktioner som leder fram till en lösning. Ett exempel 

på detta kan vara att eleverna memorerar att de ska ta basen multiplicerat med höjden och 

dividera detta med två för att få fram svaret på en triangels area. Risken med att enbart 

memorera en algoritm är att eleverna kan komma att sakna den matematiska förståelsen för vad 

de egentligen gör och varför det fungerar. Endast ett litet misstag kan dessutom göra att svaret 

blir fel (Lithner 2008 s. 259).  

 

Svårigheten med algoritmiska resonemang ligger ofta i att identifiera vilken algoritm som är 

lämplig att använda (Lithner 2008 s. 261). I ramverket har Lithner (2008) i samband med detta 

lyft tre olika tillvägagångssätt som elever vanligtvis använder för att komma fram till vilken 

algoritm som ska användas (Lithner 2008 s. 261). Den första är bekant algoritmiskt 

resonemang. I detta fall är uppgiften bekant för eleven som på så sätt vet vilken algoritm som 

ska användas. Eleven har helt enkelt lärt sig att vissa textuella, grafiska- och/eller symboliska 

funktioner i en uppgift motsvarar vissa algoritmer (Lithner 2008 s. 262). Det andra 

tillvägagångssättet är guidat algoritmiskt resonemang. Det här tillvägagångssättet kan både 

bestå av att eleven blir guidad med hjälp av en text och/eller att eleven blir guidad av en person. 

Vid text-guidat resonemang får eleven genom texten (exempelvis i matematikboken) hjälp med 

hur uppgiften ska lösas (Lithner 2008 s. 263). Det kan exempelvis vara en informationsruta med 

en regel eller ett lösningsexempel som bara är att kopiera och använda i de tillhörande 

uppgifterna. I det andra fallet kan det istället vara en person, till exempel läraren, som guidar 

eleven fram till det rätta svaret (Lithner 2008 s. 264). Lithner (2008 s. 264) ger ett exempel på 

detta med en lärare som hjälper en elev vid namn Moa att räkna ut vad 15 % av 90 är. Läraren 

börjar med att göra i ordning en uppställning av 90 multiplicerat med 0,15 för att sedan, steg 

för steg, guida Moa fram till svaret: 

 

 

 

Figur 2: Exempel på person-guidat algoritmiskt resonemang (Lithner 2008 s. 264)  

  

Det tredje tillvägagångssättet är avgränsande algoritmiskt resonemang. Detta tillvägagångssätt 

innebär att eleven väljer ut ett antal algoritmer som möjligtvis kan leda fram till rätt svar 

(Lithner 2008 s. 263). Därefter testas algoritmerna i uppgiften för att avgöra vilken som tycks 

ge det rätta svaret och därmed vara den rätta algoritmen. Detta tillvägagångssätt är vanligt i de 

situationer där bekant algoritmiskt resonemang inte fungerar och det inte finns möjlighet till ett 

guidat algoritmiskt resonemang (Lithner 2008 s. 262-263). Ett exempel på den här typen av 

tillvägagångssätt är när en elev väljer att ändra svar för att det inte känns rimligt. Det kan 

exempelvis vara så att eleven ska räkna ut 30 multiplicerat med 400 och får det till 12000 (vilket 

är korrekt) men att eleven då tycker att det låter väldigt mycket och därför väljer att istället 

svara 1200. 
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3.1.2 Kreativt matematiskt resonemang 
Kreativitet inom matematikämnet associeras med ett flexibelt och reversibelt tänk (Eriksson & 

Petersson 2015 s. 5). Elever kan också uttrycka sin matematiska kreativitet genom att upptäcka 

eller skapa något som för dem är nytt. Det kan handla om att eleverna hittar lösningar på 

uppgiftstyper de aldrig varit i kontakt med, eller att de själva ”formulerar matematiska samband 

som inte tidigare presenterats för dem” (Eriksson & Petersson 2015 s. 5). Matematisk kreativitet 

kan också ges i uttryck genom resonemang. Resonemang som baseras på trial-and-error (att 

man testar sig fram tills man lyckas) skulle kunna klassas som kreativt men kan inte ses som 

effektivt vid uppgiftslösning. Istället beskriver Lithner (2008) kreativa matematiska 

resonemang som resonemang där eleven konstruerar egna lösningsmetoder och backar upp dem 

med argument. Ett kreativt matematiskt resonemang karakteriseras av att det uppfyller samtliga 

av följande tre kriterier: 

 

1) Nyskapande. Istället för att eleven endast minns en procedur för hur en uppgift ska lösas 

så skapar eleven en (för denne) ny resonemangssekvens, eller återskapar en bortglömd 

sekvens. 

 

2) Rimlighet. Eleven har argument som stödjer valet av strategi och/eller motiverar 

genomförandet och varför lösningen är rimlig och fungerar. 

 

3) Matematisk grund. Elevens argument ska kunna förankras i matematiken. (Lithner 2008 

s. 266) 

 

Lithners (2008 s. 266) tre ovan nämnda kriterier stämmer i sin tur väl överens med Skolverkets 

(2011) definition av den resonemangsförmåga som elever ska ges möjlighet att föra i 

matematikundervisningen. Denna koppling kommer beskrivas mer ingående i nästa avsnitt. 
 
 

3.1.3 Skolverkets definition av resonemang och dess förankring i läroplanen 
I kursplanen för matematik finns det flera förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

(Skolverket 2016 s. 56). En av dessa är förmågan att kunna ”föra och följa matematiska 

resonemang” (Skolverket 2016 s. 56). För att kunna föra ett resonemang i matematiken så 

förklarar Skolverket (2011) att elever behöver ”utveckla en förståelse för att matematiska 

samband är konstruerade, och att de därför också kan ’återupptäckas’ genom att man resonerar 

sig fram” (Skolverket 2011 s. 11). Genom att elever får möjlighet att föra matematiska 

resonemang så kan de ”resonera sig fram till olika lösningar med hjälp av både informella och 

formella matematiska argument” (Skolverket 2011 s. 11). Skolverket (2011) hävdar att detta 

gör att eleverna i sin tur lättare kan motivera sina olika val och slutsatser i nya situationer 

(exempelvis varför de valde ett visst räknesätt) med hjälp av resonemang som ”sker på 

matematiska grunder” (Skolverket 2011 s. 11).  

 

Utöver resonemangsförmågan (föra och följa matematiska resonemang) så går det även att 

koppla det kreativa matematiska resonemanget till resterande förmågor i kursplanen för 

matematikämnet. Dessa är: 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
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 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket 2016 s. 56). 

 

Om man kopplar definitionen av kreativa matematiska resonemang (Lithner 2008) med de 

matematiska förmågorna (Skolverket 2016) kan flera beröringspunkter urskiljas som bland 

annat att formulera och lösa problem, argumentera och analysera, samt att välja, använda och 

värdera strategier och metoder.  

 

Sammanfattningsvis så blir det utifrån det här tydligt att den sorts resonemangsförmåga som 

eleverna ska ges möjlighet att föra i matematikundervisningen är kreativa matematiska 

resonemang. Det går också att urskilja ett visst samband mellan kreativa matematiska 

resonemang och problemlösning, vilket kommer tydliggöras än mer i de kommande avsnitten. 

Först görs dock en kort definition av vad matematisk problemlösning är. 
 
 

3.2 Skolverkets definition av matematisk problemlösning 
I Kommentarmaterial till kursplanen i matematik gör Skolverket (2011) följande beskrivning 

av problemlösning: 

 
Problemlösning omfattar många delar av matematiken, såsom att använda 

matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att kunna 

resonera matematiskt. Det omfattar också att kunna reflektera över och 

värdera rimligheten i resultatet i relation till problemet. Att utveckla 

kunskaper om problemlösning handlar till stor del om att se att alternativa 

lösningar också kan vara en väg till resultatet. (Skolverket 2011 s. 8) 

 

Det som skiljer problemlösningsuppgifter från rutinuppgifter är att eleven i förväg inte ska veta 

hur uppgiften ska lösas (Skolverket 2011 s. 9). Dessa uppgifter kräver därmed att eleven måste 

pröva sig fram och undersöka hur hen ska komma fram till en lösning. Således innebär den här 

definitionen att det i förväg inte går att avgöra om en uppgift är ett matematiskt problem eller 

inte. Beroende på elevers förkunskaper och förmågor så kan en och samma uppgift ses som ett 

problem för en elev medan en annan ser den som en rutinuppgift (Skolverket 2011 s. 9).  
 
 

3.3 Matematikundervisningen 
I detta avsnitt beskrivs varför kreativa matematiska resonemang är viktigt i 

matematikundervisningen. Det görs också en beskrivning av den traditionella 

matematikundervisningen som sedan sätts i relation till högpresterande elever. 
 
 

3.3.1 Varför kreativa matematiska resonemang är viktigt i undervisningen 
Utantillinlärning kan kopplas till imitativa resonemang då det innebär att eleverna memorerar 

fakta och algoritmer som de försöker minnas vid uppgiftslösning (Lithner 2008 s. 258-259). 

Kreativa matematiska resonemang kan istället kopplas till problemlösning då eleverna 

argumenterar för sina metodval med hjälp av välgrundade matematiska argument (Granberg & 

Olsson 2015 s. 48). I matematikundervisningen är det således viktigt att träna eleverna på att 

bli goda problemlösare, istället för att enbart träna dem i utantillinlärning (Granberg & Olsson 

2015 s. 48). Det här kan dock tyckas vara improduktivt och tidskrävande enligt lärare som 
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därmed väljer att guida elever med instruktioner och/eller metoder. Detta leder dock i sin tur 

till att själva ”problemet” i uppgifter försvinner (Granberg 2016 s. 33-34). Granberg och Olsson 

(2015 s. 49) menar därför att det är av vikt att eleverna får kämpa med problem som till viss del 

är nya för dem, utan att bli guidade till rätt svar, för att på så sätt utveckla kreativa matematiska 

resonemang, matematisk kunskap samt förståelse. De hänvisar dessutom till flera studier 

(exempelvis Jonsson et al. 2014) som har påvisat att elever som får arbeta med problemlösning 

och aktivera kreativa matematiska resonemang presterar signifikant bättre på eftertester än 

elever som arbetar utifrån den traditionella undervisningen med repetitiva arbetsuppgifter och 

imitativa resonemang (Granberg & Olsson 2015 s. 48). En studie av Kapur och Bielaczyc (2012 

s. 45) konstaterar till och med att elever som inte ens lyckas lösa en uppgift men skapar sina 

egna metoder utan instruerande stöd av läraren ändå uppnår en inlärning som gör att de lyckas 

bättre på eftertester (med både välstrukturerade samt komplexa problem) än de elever som blir 

instruerade. 

 

Det har redan nämnts att definitionen av kreativa matematiska resonemang (Lithner 2008) kan 

kopplas till samtliga av de fem förmågorna som elever ska ges möjlighet att utveckla i 

matematikundervisningen (Skolverket 2011 s. 56). Vidare kan också två av matematikämnets 

syften kopplas till denna resonemangskaraktär då undervisningen ska bidra till att ”eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket 2016 s. 55), samt att 

undervisningen ska bidra till att ”eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang” (Skolverket 2016 s. 55).  

 

Sammanfattningsvis har det här gjorts en beskrivning kring varför det är viktigt att 

matematikundervisningen utformas på ett sätt som möjliggör för elever att föra kreativa 

matematiska resonemang. I nästa avsnitt kommer det emellertid synliggöras att det sällan är så 

det ser ut i praktiken.  

 

 

3.3.2 Den traditionella undervisningen 
I skolan är det vanligaste förhållningssättet att läromedel fungerar som en grund som styr 

undervisningens upplägg och innehåll (Lindqvist et al. 2003 s. 17, 28; Lithner 2004 s. 405). 

Detta har bland annat konstaterats i TIMMS 2007 och TIMMS 2011 då Sverige i båda 

undersökningarna låg över genomsnittet för EU/OECD-länder vad gäller i hur stor utsträckning 

som lektioner ägnas åt enskilt arbete och styrs av läroböcker (TIMSS 2007 s. 10; TIMSS 2011 

s. 11). Emellertid belystes detta redan 2003 i en rapport från Skolverket som framförde att 

matematikundervisningen i skolan till stor del genomsyras av att eleverna på egen hand ska 

”räkna så många tal som möjligt” (Lindqvist et al. 2003 s. 13). Därtill löser lärarna ofta de 

högpresterande elevernas situation genom att ge dem i uppgift att räkna ännu fler tal i 

matematikboken (Skolinspektionen 2010 s. 2-3). Följden av allt det här blir att svenska 

grundskoleelever spenderar minst halva sin tid till att arbeta med matematikbokens uppgifter 

(Lithner 2004 s. 406). Den traditionella matematikundervisningen domineras således av en så 

kallad ”uppgiftsdiskurs” och består vanligtvis enligt Blomhøj av följande tre element: 

 

1) Korrigeringar och (om det behövs) genomgång av (hem-) uppgifter från föregående 

lektion. 

 

2) Lärares presentation av nya metoder eller nya typer av uppgifter med exempel från 

läroboken. 
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3) Individuellt eller parvis arbete med tillhörande uppgifter. (Blomhøj 2016 s. 92-93) 
 

Även Dahl (2012 s. 79) lyfter i sin avhandling att matematikundervisningen ofta består av 

”repetitivt lösningsbeteende” där läraren först visar hur man ska göra, för att eleverna sedan ska 

ta efter och göra lika. Dessutom menar Lithner (2004 s. 423-424, 426) att 90 % av uppgifterna 

i en matematikbok är utformade på ett sätt som gör att eleverna bara behöver söka efter en 

metod i boken. Att algoritmer presenteras av läraren/läroboken för att sedan appliceras på en 

mängd uppgifter kan sålunda leda till att eleverna guidas till att använda imitativa resonemang 

då de inte ges möjlighet att argumentera för sina metoder/strategier (Granberg & Olsson 2015 

s. 49). Dessutom bidrar inte memorerande av algoritmer till någon reflektion och egentlig 

förståelse av varför algoritmerna fungerar (Jonsson et al. 2014 s. 21; Lithner 2004 s. 406). 

Vidare påpekar Dahl (2012 s. 79) också att kreativa förmågor inte tycks utvecklas hos elever 

genom åren, vilket kan vara en konsekvens av att undervisningen inte stöttar problemlösning 

tillräckligt. Detta stärker således teorin om att algoritmiska resonemang är dominerande i 

matematikundervisningen, medan det är ovanligt att elever får träna på kreativa matematiska 

resonemang (Jonsson et al. 2014 s. 22; Lithner 2008 s. 266-267). 

 

Även Blomhøj (2016 s. 94) finner det problematiskt att elever får arbeta med att lösa uppgifter 

som är så pass begränsade att de bara behöver placera siffror i färdiga mallar från läroboken 

och/eller som läraren i förväg visat hur de ska tillämpas. En möjlig konsekvens är nämligen att 

matematiklektioner som utformas på detta sätt leder till att det bara uppstår en instrumentell 

förståelse (Blomhøj 2016 s. 94-95). Med instrumentell förståelse menas att eleven lär sig flera 

färdiga ”planer” som hen kan använda för att komma fram till svaret på en uppgift. Planen 

berättar exakt vad eleven ska göra och när hen ska göra det (Skemp 2006 s. 95). Ett exempel på 

detta kan vara att eleven bara memorerar regeln att ett negativt tal multiplicerat med ett negativt 

tal blir ett positivt tal (Skemp 2006 s. 92). Motsatsen till instrumentell förståelse är relationell 

förståelse, vilket innebär att eleven uppnår en djupare förståelse för att därigenom själv kunna 

skapa en egen ”plan” över hur hen ska ta sig från startpunkten i en uppgift fram till lösningen 

(Skemp 2006 s. 95). Ofta är instrumentell matematik lättare då det bara räcker med att minnas 

en regel. Dessutom går det fort och enkelt att svara på en hel sida med uppgifter, vilket också 

ger en känsla av framgång och självförtroende. Däremot är en av fördelarna med relationell 

förståelse att det är applicerbart på nya uppgifter, vilket kan bli ett problem om eleverna bara 

har en instrumentell förståelse. Skemp (2006 s. 92) ger ett exempel på detta genom att berätta 

om en elev som lärde sig regeln att om man vet två vinklar i en triangel så går det att subtrahera 

dessa från 180 grader för att få reda på den tredje. Efter att ha klarat tio sådana uppgifter utan 

svårigheter så applicerade eleven samma metod för att finna graderna på de yttre vinklarna, 

vilket således innebar att resterande uppgifter fick fel svar. Det här exemplet visar att 

instrumentell förståelse är användbar, men endast så länge uppgifterna passar. Med andra ord 

hade en relationell förståelse inneburit att eleven haft en förståelse för varför och hur metoden 

fungerade och därmed kunnat anpassa den till att fungera på andra problem. Emellertid är det 

just instrumentell förståelse som vanligtvis lärs ut på matematiklektionerna (Skemp 2006 s. 93).  

 

Hur just de högpresterande eleverna upplever och påverkas av denna traditionella 

matematikundervisning kommer framföras i kommande avsnitt. 
 
 

3.3.3 De högpresterande eleverna i den traditionella undervisningen 
Av alla elever i skolan så kan 15-20 % betraktas som högpresterande (Mattsson & Pettersson 

2015 s. 10). Det här är en lättidentifierad elevkategori då de utmärker sig genom goda 

prestationer, höga resultat och därigenom ett behov av utmaning (Eriksson & Petersson 2015 s. 
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4; Mattsson & Pettersson 2015 s. 10; Skolverket 2012 s. 18). Ytterligare kännetecken för 

högpresterande elever är att de har lätt för att lära, förefaller vara mer intresserade och 

motiverade, samt ha en mer positiv syn på sin egen förmåga att lära. De är också mer positiva 

till själva ämnet och upplever en större nytta för ämnet än låg- och medelpresterande 

(Hagenauer & Hascher 2014 s. 24; Persson 2015 s. 5; Skolverket 2012 s. 27-31).  

 

Emellertid har det visat sig genom flera studier att högpresterande elever tillhör den kategori 

vars lust för att lära matematik sjunker kraftigast av alla elever. Bland annat visar en studie att 

de mellanstadieelever som har lätt för att lära matematik hör till de som är mest negativa. De 

anser att undervisningen består av för lite omväxling och utmaning och av för mycket 

upprepning av vad de redan kan (Lindqvist et al. 2003 s. 13). Hagenauer och Hascher (2014 s. 

24) konstaterar dessutom att den här nedgången fortsätter högre upp i åldrarna då de 

högpresterande eleverna som deltog i deras studie var de som hade det största tappet gällande 

nöje för inlärning mellan årskurs 6 och årskurs 7. I samma studie synliggjordes det också att 

det inte bara är nöjet för inlärning som sjunker, utan att det även sker signifikanta nedgångar i 

deras prestationer, deras syn på den egna förmågan att lära samt deras syn på ämnets nytta 

(Hagenauer & Hascher 2014 s. 24). Understimulansen, den avtagande lusten att lära och den 

negativa inställningen som många högpresterande elever upplever kan därför vara en direkt 

orsak till att de börjar underprestera. Det har också visat sig finnas en koppling mellan en elevs 

lust för att lära och dess prestationer (Hagenauer & Hascher 2014 s. 24; Persson 2010 s. 557; 

Wistedt 2005 s. 54), vilket därmed stärker denna teori.  

 

Att prestationerna sjunker kan dock bero på andra orsaker. När en högpresterande elev inte blir 

utmanad och inte känner ett behov av att behöva anstränga sig så kan det leda till att eleven i 

sin tur inte utvecklar nödvändig studieteknik som denne senare behöver i högre årskurser. Den 

bristande studietekniken och arbetsvanan hindrar eleven från att klara av de högre krav som 

ställs, vilket resulterar i att dennes prestationer och betyg sjunker (Skolverket 2012 s. 50). Ett 

exempel på en sådan nödvändig studieteknik är att försöka nå en djupare förståelse istället för 

att enbart memorera fakta och regler (KTH 2013; Malmö Högskola 2003), något som i hög grad 

påminner om förmågan att föra kreativa matematiska resonemang vid uppgiftslösning.  

 
 

3.4 Sammanfattning av bakgrunden  
Resonemang kan karakteriseras som imitativa resonemang och kreativa matematiska 

resonemang (Lithner 2008). I matematikundervisningen har det visat sig att imitativa 

resonemang är vanligast förekommande, då undervisningen ofta består av repetitivt arbete med 

standarduppgifter som endast kräver att eleven tillämpar färdiga svar/algoritmer som 

presenteras av läraren och/eller matematikboken (Blomhøj 2016 s. 92-93; Dahl 2012 s. 79; 

Lindqvist et al. 2003 s. 13, 17, 21, 28; Lithner 2004 s. 405).  

 

Ovanstående kan i sin tur kopplas samman med att högpresterande elever ofta upplever att 

matematikundervisningen består av för mycket upprepningar och för lite utmaningar (Lindqvist 

et al. 2003 s. 13). Möjliga konsekvenser av att undervisningen upplevs på detta sätt är att de 

högpresterande eleverna tappar lusten för att lära sig matematik, samt att de börjar underprestera 

(Hagenauer & Hascher 2014 s. 24; Skolverket 2012 s. 50).  

 

Till skillnad från imitativa resonemang så kräver kreativa matematiska resonemang att eleven 

själv kommer fram till egna lösningsmetoder, argumenterar för dessa och förankrar det i 

matematiken (Lithner 2008 s. 266). Det har även kunnat konstateras att elever som får öva på 

uppgifter där de behöver skapa egna lösningsmetoder och aktivera kreativa matematiska 
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resonemang lär sig bättre (Jonsson et al. 2014). Emellertid har det visat sig att möjligheten att 

föra kreativa matematiska resonemang överlag är låg i den traditionella 

matematikundervisningen (Jonsson et al. 2014 s. 22; Lithner 2008 s. 266-267). 

 
 

4 Teorianknytning 
I detta avsnitt beskrivs den empiriska studiens teoretiska ramverk. Detta ramverk har sedan 

legat till grund för analysen av insamlad data.  

 

Lithner (2008) beskriver att eleven alltid finns i en miljö/kontext. Miljön står för allt som verkar 

på eleven eller som eleven själv verkar på (Lithner 2008 s. 270). I den här miljön finns i sin tur 

elevens kompetenser. Elevens tankeprocess styrs sedan av miljön och kompetenserna. Den här 

tankeprocessen sker i huvudet och är därmed ”osynlig”. Men den går att tolka genom att 

observera de synliga delarna av elevens resonemang då detta bygger på tankeprocessen. De här 

synliga delarna bildar tillsammans något som kan kallas för en resonemangssekvens (se figur 

3). Exempel på möjligheter att observera elevers resonemangssekvens är genom skriftliga 

lösningar eller intervjuer. Resonemangssekvensen börjar i en uppgift, innehåller 

lösningsprocessen och avslutas med en korrekt eller felaktig slutsats, eller med ett beslut om att 

ge upp (Lithner 2008 s. 257).  

 

 
   Figur 3: Resonemangets ursprung (Lithner 2008 s. 256)  

 

För att göra elevernas resonemang observerbara i en resonemangssekvens så kommer eleverna 

i den här studien att muntligt få berätta hur de tänker vid arbete med två olika typer av uppgifter: 

matematikboksuppgifter och för studien utvalda problemlösningsuppgifter. Deras resonemang 

kommer sedan kategoriseras utifrån Lithners (2008) två karaktärer: kreativa matematiska 

resonemang och imitativa resonemang.  

 

De centrala begreppen som används för att kunna analysera om ett resonemang är ett kreativt 

matematiskt resonemang är: 

 

1) Nyskapande. Istället för att eleven endast minns en procedur för hur en uppgift ska lösas 

så skapar eleven en (för denne) ny resonemangssekvens, eller återskapar en bortglömd 

sekvens. 

 

2) Rimlighet. Eleven har argument som stödjer valet av strategi och/eller motiverar 

genomförandet och varför lösningen är rimlig och fungerar. 

 

3) Matematisk grund. Elevens argument ska kunna förankras i matematiken. (Lithner 2008 

s. 266). 

 

Eleverna behöver uppfylla samtliga tre punkter för att det ska vara ett kreativt matematiskt 

resonemang. Om någon punkt saknas i en elevs resonemangssekvens så sker inte ett fullständigt 

kreativt matematiskt resonemang, men en början eller del av ett sådant resonemang finns.  
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Nästa viktiga begrepp som studien grundar sig på är imitativa resonemang. Imitativa 

resonemang kunde, som tidigare nämnts, delas upp i algoritmiska resonemang och memorerade 

resonemang. Gemensamt i algoritmiska och memorerade resonemang är att eleven använder 

sig av utantillinlärd kunskap. När eleven använder ett memorerat resonemang så innebär det 

endast att eleven återger ett utantillinlärt svar, medan algoritmiskt resonemang betyder att 

eleven löser en uppgift med hjälp av en färdig algoritm som eleven memorerat. För att 

identifiera vilken algoritm som är lämplig att använda i en viss uppgift så beskrev Lithner (2008 

s. 261-264) tre olika tillvägagångssätt: bekant algoritmiskt resonemang, guidat algoritmiskt 

resonemang och avgränsande algoritmiskt resonemang. Alla tre tillvägagångssätt kan bli 

synliga i denna studie och kommer fungera som indikationer för om det sker ett algoritmiskt 

resonemang.  

 

Problemlösning kan kopplas till kreativa matematiska resonemang. Problemlösning går ut på 

att eleven ska kunna resonera och argumentera för sina metodval med hjälp av välgrundade 

matematiska argument (Granberg & Olsson 2015 s. 48; Skolverket 2011 s. 8). Dessutom 

innebär det att eleven inte i förväg ska veta hur uppgiften ska lösas, vilket leder till att det kan 

skilja sig åt om en elev anser att en uppgift är en problemlösningsuppgift eller inte (Skolverket 

2011 s. 9). Med bakgrund av detta innebär det att varje utvald problemlösningsuppgift i den här 

studien måste ses som ny för den elev som ska lösa den. Ramverket kommer därför användas 

både för design av uppgift och under analysen då det behövs avgöras om uppgiften kan 

definieras som en problemlösningsuppgift och ifall det även kan ses som det i varje specifikt 

fall. Skulle en uppgift inte kunna ses som en problemlösningsuppgift i ett specifikt fall måste 

eleven tillhandahållas med en ny uppgift. 

 

 

5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs den valda metoden för denna studie, samt att den diskuteras utifrån 

validitet, reliabilitet och Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Avsnittet beskriver även 

hur urvalet av informanter gått till och hur själva datainsamlingen genomförts. Till sist 

presenteras analysmetoden.  

 

 

5.1 Val av metod 
Metoden kan ses som ett verktyg/redskap (Larsen 2009 s. 17) och man bör vara medveten om 

att varje metod ”sätter sina bestämda gränser för vilken kunskap som kan utvecklas” (Vinterek 

2008 s. 15). Under en studie är det därmed viktigt att tänka på hur all data ska sammanställas 

och redovisas då detta skiljer sig beroende på insamlingsmetod (Larsen 2009 s. 17). Syftet med 

den här studien är att undersöka hur högpresterande elever i årskurs 4-6 resonerar när de 

försöker lösa olika typer av matematiska uppgifter för att därigenom ta reda på i vilken 

utsträckning eleverna tycks använda och/eller ges möjlighet att använda kreativa matematiska 

resonemang. Med utgångspunkt i detta har därför en kvalitativ undersökningsmetod valts som 

går ut på att observera elever som löser utvalda uppgifter. Med en kvalitativ metod säger 

undersökningen något om egenskaperna hos informanterna och målet med undersökningen är 

att nå en djupare förståelse (Larsen 2009 s. 22, 24). Detta är lämpligt i den här studien eftersom 

den syftar till få en förståelse för hur högpresterande elever resonerar och tar sig an olika 

uppgifter. En kvalitativ metod är också lämpligare i och med att studien består av ett relativt 

litet antal informanter (sex elever). Alternativet, en kvantitativ metod, används för att dra mer 

generella slutsatser utifrån olika mätvärden, men den kräver också fler antal informanter 

(Larsen 2009 s. 24).  
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Datainsamlingen har bestått av sessioner där eleverna enskilt fått göra uppgifter ur 

matematikboken samt att de fått lösa en varsin utvald problemlösningsuppgift (innebörden av 

dessa olika uppgifter beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2). Eleverna blev ombedda 

att hela tiden tänka högt medan de arbetade med de olika uppgifterna. För att kunna urskilja 

och identifiera hur eleverna resonerade under lösningsprocesserna så var det av betydelse att 

kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sades flera gånger. Detta bidrog därför till ett beslut 

om att spela in sessionerna (enbart ljud). 
 
 

5.2 Urval 
I en undersökning behöver det göras ett urval (Larsen 2009 s. 38). Eftersom denna studie är 

inriktad mot årskurs 4-6 kontaktades två skolor som har mellanstadieklasser. En förutsättning 

var att matematikböcker används i matematikundervisningen. Informanterna valdes sedan ut i 

samråd med de lärare som undervisar i matematik på dessa skolor. Urvalet gjordes utifrån 

kriterierna att lärarna ska anse att eleverna presterar högt inom matematikämnet och att de har 

goda förutsättningar att nå ett högt betyg i ämnet. Genom det här urvalet valdes totalt nio elever. 

 

Innan undersökningen påbörjades så skickades ett informationsbrev ut till elevernas 

vårdnadshavare för att fråga om samtycke till att deras barn deltar i undersökningen (se bilaga 

1). Av de nio utvalda eleverna så samtyckte sex stycken till deltagande. Nedanför finns en 

sammanställning av de kodnamn som eleverna tilldelades, samt vilken årskurs de går i.  

 

Tabell 1  

Kodnamn Årskurs 

Elev A 4 

Elev B 5 

Elev C 5 

Elev D 5 

Elev E 5 

Elev F 6 

 
 

5.3 Genomförande  
För att undersöka hur eleverna resonerar när de löser uppgifter i matematikboken respektive 

problemlösningsuppgifter fick de enskilt lösa sådana.  

 

Den första sessionen innebar att eleverna enskilt skulle lösa uppgifter i matematikboken (se 

avsnitt 5.3.1 för mer ingående beskrivning av dessa sessioner). Några dagar senare genomfördes 

datainsamlingen som istället gick ut på att eleverna enskilt skulle lösa ett utvalt matematiskt 

problem (se avsnitt 5.3.2 för mer ingående beskrivning av dessa sessioner). Anledningen till att 

detta gjordes senare var för att det dels skulle kunnat vara påfrestande för eleverna att 

genomföra båda delarna efter varandra, dels för att undvika att de var ”låsta” i sitt tänk som de 

hade vid arbetet med uppgifterna i matematikboken. Med det sistnämnda menas alltså att om 

eleven exempelvis arbetat med area i matematikboksuppgifterna så kanske eleven sedan tror att 

problemlösningsuppgiften har en koppling till area-uppgifterna och därför försöker applicera 

areans metoder/algoritmer på problemlösningsuppgiften. 

 

Alla sessionerna (totalt tolv stycken) spelades in. Inspelningarna bestod enbart av 

ljudupptagning. Samtliga sessioner genomfördes i exempelvis tomma klassrum eller grupprum 

för att inte olika ljud skulle störa ljudinspelningarna. Syftet var också att ge arbetsro åt eleverna 
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som deltog. Vid arbetet, både med uppgifterna ur matematikboken samt med 

problemlösningsuppgiften, så ombads eleverna att resonera högt och hela tiden förklara sin 

tankegång. 

 

I och med att sessionerna gick ut på att eleverna skulle ta sig an uppgifterna på egen hand så 

fick de ingen hjälp med att lösa uppgifterna utan de fick förlita sig på matematikböckerna eller 

den information som fanns att tillgå i den utvalda problemuppgiften. Orsaken till detta var att 

undvika risken att som undersökare blanda sig i på ett sätt som gör att själva problemet i 

uppgiften elimineras. Syftet med studien är dessutom att undersöka hur högpresterande elever 

i årskurs 4-6 resonerar när de försöker lösa olika typer av matematiska uppgifter. Detta för att 

ta reda på i vilken utsträckning eleverna tycks använda och/eller ges möjlighet att använda 

kreativa matematiska resonemang. Det blir därför naturligt att de ska försöka lösa uppgifterna 

på egen hand. Emellertid sker det ett undantag under en av sessionerna, vilket kommer 

diskuteras.  

 

Samtliga elever fick någon gång frågor av undersökaren, till exempel ”hur tänkte du nu?”, ”vad 

gör du just nu?” eller ”du gjorde sådär för att?”. Anledningen till detta var att eleverna ibland 

slutade resonera högt och började lösa eller helt löste uppgifter utan att förklara deras 

tankeprocesser. I den här studien är det viktigt att tankeprocesserna synliggörs genom deras 

resonemang och dessa frågor fungerade därför som hjälp för att göra dessa observerbara.  

 

Sessionerna pågick till dess att eleverna kände sig klara med uppgifterna och/eller själva ville 

avbryta. Att en elev valde att avbryta kunde exempelvis bero på att eleven inte ansåg sig kunna 

komma på hur en uppgift skulle lösas. Det var också först efter det att respektive session var 

avslutad som eleverna fick feedback kring huruvida de nått fram till rätt svar eller inte. 

 

 

5.3.1 Uppgifterna ur matematikböckerna 
I och med att eleverna går i olika årskurser och på olika skolor så har uppgifterna sett olika ut 

för eleverna. Totalt har fyra olika böcker använts (en för årskurs 4, två för årskurs 5 och en för 

årskurs 6). Dessa är: 

 

 Eldorado Grundbok 4B  

 

 Eldorado Grundbok 5B 

  

 Matte Direkt Borgen Grundbok 5B 

  

 Matte Direkt Borgen Grundbok 6B  

 

För att göra förutsättningarna så lika som möjligt för eleverna, trots ovanstående faktum, så 

kontaktades matematiklärarna för att se till så datainsamlingarna genomfördes i början av ett 

nytt område. På så sätt gick det att försäkra sig om att samtliga elever arbetade med områden 

som var nya för dem, samtidigt som området förväntas ligga på en nivå som eleverna ska klara 

av. På det här sättet gick det också att undvika att någon elev bara skulle ha 2-3 uppgifter kvar 

att göra innan kapitlet är slut, vilket inte hade fungerat då ett beslut inför studien var att eleverna 

skulle göra 10-15 uppgifter ur matematikboken. Anledningen till att eleverna blev ombedda att 

göra flera uppgifter har baserats på att det är enklare att analysera och se ett mönster utifrån 

flera uppgifter. Få uppgifter kan inte bidra med någon representativ bild i samma utsträckning. 

Dock kom detta att variera då fyra elever gjorde 10-15 uppgifter medan en elev enbart gjorde 
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klart 1 uppgift (eleven skulle egentligen göra fler, vilket kommer diskuteras) och en elev bara 

fick i åtagande att göra 6 stycken uppgifter av läraren (på grund av tidigare frånvaro). 

 

Sessionerna genomfördes inte förrän lektionerna startat upp på det sätt som de skulle gjort om 

en undersökning inte hade pågått (det vill säga med genomgång eller vad det nu kunde vara). 

Det var alltså inte förrän eleverna blev ombedda att börja arbeta i sina matematikböcker som vi 

gick ut från klassrummet för att påbörja sessionerna.  

 

 

5.3.2 Problemlösningsuppgifterna 
Som tidigare nämnts genomfördes dessa sessioner ett par dagar efter sessionerna med 

matematikboksuppgifterna i syfte att undvika att det skulle bli alltför påfrestande att göra båda 

sessionerna efter varandra, samt för att undvika att matematikboksuppgifterna skulle påverka 

problemlösningsuppgiften.  

 

Inför undersökningen valdes tre problemlösningsuppgifter, en för varje årskurs. Dessa valdes 

ur Larssons (2007) 32 Rika Problem för att på så sätt få liknande problemuppgifter oavsett 

årskurs samtidigt som det var möjligt att välja ut problem som lämpade sig bäst för respektive 

årskurs.  

 

Eftersom det fanns en naturlig risk att någon elev i förväg skulle veta hur 

problemlösningsuppgiften skulle lösas eller att eleven redan gjort problemlösningsuppgiften 

tidigare så valdes för säkerhets skull tre extra problem (en för varje årskurs). De utvalda 

problemlösningsuppgifterna var: 

 

 För årskurs 4 valdes Träna Tillsammans se bilaga 2. Reservproblemet var Buskar På 

Rad (lightversion) se bilaga 3. 

 

 För årskurs 5 valdes Buskar På Rad (lightversion) se bilaga 3. Reservproblemet var 

Beduinens Döttrar (lightversion) se bilaga 4. 

 

 För årskurs 6 valdes Buskar På Rad se bilaga 5. Reservproblemet var Beduinens Döttrar 

se bilaga 6. 

 

Att årskurs 4 blev tilldelad uppgiften Träna Tillsammans (originalversion) beror på att den 

egentligen inte kräver några specifika matematikkunskaper samtidigt som den kräver att eleven 

måste komma fram till ett eget lösningsförslag och försöka finna en regel för när alla tränar 

samtidigt. Reservproblemet kom aldrig till användning.  

 

Anledningen till att årskurs 5 fick lightversionen av Buskar På Rad medan årskurs 6 fick 

originalversionen beror på att lightversionen är formulerad på ett sätt som mer stämmer överens 

med vad en elev i årskurs 5 ska kunna. I originalversionen av Buskar På Rad behöver eleven 

kunna formulera ett svar för n buskar, vilket är ett område (algebra) som årskurs 5 ännu inte 

arbetat med. I lightversionen är frågan istället formulerad på ett sätt där eleven tillfrågas om 

hen kan se ett mönster för hur många plattor som ökar när antalet buskar ökar.  

 

I Buskar På Rad (lightversion) så ströks fråga 2 (Kan du se ett mönster för hur många plattor 

det går åt när antalet buskar ökar?) då den annars kunnat fungera som en guidning mot lösningen 

för fråga 3 (Hur många buskar måste Camilla planera om hon lägger 118 plattor?). Fråga 2 

ställdes istället muntligt efter det att eleverna var klara med fråga 3. Även i Buskar På Rad 
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(originalversionen) skedde det justeringar av ordningen på uppgifterna. I detta fall var det 

uppgift 1e som ströks (Hur många plattor går det åt runt n buskar?) då det även här kunde 

fungerat som en guidning för frågan som kom efter (Hur många buskar måste Camilla plantera 

om hon lägger 208 plattor?). Fråga 1e ställdes därför efter det att eleverna var klara med frågan 

om 208 plattor. 

 

Reservproblemen för årskurs 5 och årskurs 6 är två olika versioner av Beduinens Döttrar. 

Eftersom båda årskurserna ska vara bekanta med bråk (vilket krävs för att förstå uppgiften) så 

passade den att använda för båda årskurserna. Originalversionen är dock lite mer utmanande än 

lightversionen i den mening att beduinen har tre döttrar som ska få dela på kameler istället för 

två döttrar. Reservproblemen kom till användning både i årskurs 5 och i årskurs 6. 

 

Samtliga av de ovanstående problemen har två uppgifter på slutet som först går ut på att eleven 

ska hitta på ett eget liknande problem och därefter byta problem med en kompis för att lösa 

varandras. Dessa delar är inte inkluderade. 

 

 

5.4 Analys av insamlad data 
Inför analysen av insamlad data så transkriberades samtliga ljudinspelningar. Med detta menas 

att allt som sades under lösningsprocessen skrevs ner. En analysmall har sedan legat till grund 

för att kunna analysera och sammanställa transkriberingarna för att komma fram till studiens 

resultat. Analysmallen är utformad utifrån studiens teoretiska ramverk (se avsnitt 4) och 

presenteras nedanför.  

 

 

5.4.1 Analysmall 
Inför analysen av datainsamlingen gjordes en analysmall för att kunna identifiera om eleverna 

för ett kreativt matematiskt resonemang eller ett imitativt resonemang. För att kunna identifiera 

vilka resonemang som förs under lösningsprocesserna så letade jag efter sekvenser där det 

förekom att eleven genomför ett påstående med ett tillhörande argument. Dessa sekvenser 

analyserades sedan för att avgöra vilken resonemangskaraktär som används. Samma mall 

användes för både problemlösningsuppgifterna och för uppgifterna i matematikboken.  

 

Som en del av analysen behövs det också avgöras om de utvalda problemlösningsuppgifterna 

innebar ett problem eller inte. För att en uppgift ska kunna ses som en problemlösningsuppgift 

måste det avgöras om den verkar ny för eleven. Inget ska tyda på att eleven gjort liknande 

uppgifter förut och det får inte finnas någon antydan om att eleven i förväg vet hur den ska lösas 

(och därmed följer någon rutin).  

 

Kreativt matematiskt resonemang 

För att det ska vara ett kreativt matematiskt resonemang krävs det att eleven uppfyller tre 

kriterier: 

□ Eleven tar själv fram ett lösningsförslag. Till exempel att eleven istället för att använda 

sig av en memorerad algoritm eller exempelruta för hur uppgiften ska lösas så kommer 

eleven fram till detta själv. 

□ Eleven argumenterar och motiverar för lösningsförslaget. Till exempel att eleven 

motivererar sitt tillvägagångssätt och varför lösningen är rimlig och fungerar. 

□ Eleven förankrar det i matematiken. Till exempel att eleven kan koppla sina argument 

och motiveringar utifrån att ”det är så” i matematiken. 
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Ett exempel på detta kan vara en elev som tidigare aldrig arbetat med att räkna ut multiplikation 

där båda faktorerna är större än tio, till exempel 12•125 och därför inte heller vet hur en 

uppställning med så stora tal ska genomföras. Eleven har således ingen färdig algoritm som hen 

kan applicera för att komma fram till svaret på uppgiften. Efter en stund börjar eleven 

argumentera för att 12•125 faktiskt betyder att det är tolv stycken 125:or som läggs ihop. Utifrån 

detta argument, som är förankrat i matematiken, så väljer eleven att först ta 10 multiplicerat 

med 125, det vill säga göra det 10 gånger större, och får då 1250. Sedan lägger eleven på två 

till 125:or på 1250 och får då det korrekta svaret 1500.  

 

Imitativt resonemang 

För att det ska vara ett imitativt resonemang krävs det att eleven uppfyller en av följande två 

kriterier: 

□ Genomför ett memorerat resonemang genom att återge ett memorerat svar för att lösa 

uppgiften. 

□ Genomför ett algoritmiskt resonemang genom att lösa uppgiften med hjälp av en 

memorerad algoritm. Detta kan kännetecknas genom: 

 Ett bekant algoritmiskt resonemang som innebär att uppgiften är bekant för 

eleven som på så sätt vet vilken algoritm som ska användas.  

 Ett text-guidat algoritmiskt resonemang som innebär att eleven tar hjälp av 

text/exempel i matematikboken för att identifitera lämplig algoritm att använda.  

 Ett avgränsande algoritmiskt resonemang som innebär att eleven väljer ut ett 

antal algoritmer som möjligtvis kan leda till rätt svar och testar sig därefter fram 

för att se vilken som tycks ge det rätta svaret. 

 

 

Sammanfattningsvis genomfördes analysen i följande steg: 

 

1. (Vid problemlösningsuppgift: Urskilja så uppgiften är ett matematiskt problem). 

 

2. Urskilja sekvenser där det förekommer att eleven genomför ett påstående med ett 

tillhörande argument. 

 

3. Men hjälp av analysmallen avgöra karaktären på resonemanget som kreativt eller 

imitativt. 

 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Oavsett vilken typ av undersökning som ska genomföras så måste forskaren alltid sträva mot 

att uppnå en hög validitet, hög reliabilitet, samt ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Dimenäs 2007 s. 26-27; Fejes & 

Thornberg 2014 s. 258; Vetenskapsrådet 2002; Vinterek 2008 s. 19).  

 

Reliabilitet i en studie handlar om hur pålitlig den kan anses vara, vilket innebär att en 

upprepning av undersökningen skulle ge samma resultat (Eliasson 2013 s. 14). Det här kräver 

bland annat att studien ska vara repeterbar, det vill säga att undersökningen måste kunna 

”upprepas av samma forskare vid olika tidpunkter eller av olika forskare vid samma eller olika 

tidpunkter” (Gilje & Grimen 2007 s. 23). I en kvalitativ studie handlar det även om att se till så 

att uppgifterna som undersökningen får fram är pålitliga och att vem som helst skulle tolka 
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uppgifterna på samma sätt om undersökningen försökte upprepas (Eliasson 2013 s. 15). Genom 

att ha spelat in sessionerna så kan detta vara en styrka för studiens reliabilitet då allt som blivit 

sagt tas med till analysen. En risk med att enbart föra anteckningar är att mycket kan missas, 

samt att undersökaren kan göra felaktiga tolkningar som antecknas istället för vad som faktiskt 

sades (Kihlström 2007b s. 232). Att studiens resultat dessutom innehåller citat från 

informanterna kan också ses som något som ökar trovärdigheten då resultaten blir mer 

transparanta (Kihlström 2007a s. 54). 

 

Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det som avsetts att mäta (Eliasson 2013 

s. 16). För att uppnå en hög validitet bestämdes studiens syfte och frågeställningar i ett tidigt 

stadie för att vara på det klara med vad som var tänkt att mätas. Därefter har passande 

datainsamlingsmetoder och analysmetoder valts. För att kunna analysera högpresterande 

elevers resonemang vid arbete med matematiska uppgifter är det givetvis fördelaktigt att kunna 

ta del av verkliga situationer där högpresterande elever resonerar. Att således använda tänka-

högt-studier där eleverna blir ombedda att hela tiden berätta vad de gör och hur de tänker när 

de löser uppgifter är därför en passande metod. Validitet handlar också om att läsare ska kunna 

förstå resultaten och vad som beskrivs (Kihlström 2007b s. 232). För att texten ska bli så 

lättförståelig som möjligt har flera olika personer (som är mer eller mindre insatta i detta 

område) läst arbetet och gett feedback. 

 

 

5.6 Forskningsetiska principer 
Som tidigare nämnts är det viktigt att forskaren, oavsett undersökning, tar hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa är: 

 

 Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2002 s. 7). 

 

 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). 

 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002 s. 12). 

 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). 

 

De etiska kraven har bland annat uppfyllts genom det informationsbrev som skickades ut till 

vårdnadshavarna för de elever som ansågs lämpade att delta i studien (se bilaga 1).  I brevet 

fanns information om studiens syfte, vad eleven i och med ett deltagande skulle få göra, att 

sessionerna skulle spelas in, samt att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande utan någon motivering. Det förklarades också att om 

någon väljer att avbryta sitt deltagande så skulle dennes information inte ingå i undersökningen.  

 

Eftersom informanterna är under 15 år så blev även vårdnadshavarna tillfrågade om deras 

samtycke till att deras barn deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). Om de 

godkände fick de intyga detta genom en underskrift. Endast de elever som ville delta, vars 

vårdnadshavare också godkänt medverkan, inkluderades i studien. För att säkerställa elevernas 
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anonymitet så nämns varken elevernas namn, skolornas namn eller vilken kommun som studien 

är genomförd i. Denna information fanns också att tillgå i informationsbrevet.  

 

Ytterligare åtgärd för att säkerställa att kraven följs är att de genom informationsbrevet blev 

informerade om vart studien kommer finnas tillgänglig, samt att all insamlad data raderas så 

fort studien blivit godkänd. För mer information om studien fanns även kontaktuppgifter till 

både handledare och undersökare. 

 

 

6 Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet för denna empiriska studie som syftat till att undersöka 

hur högpresterande elever i årskurs 4-6 resonerar när de försöker lösa olika typer av 

matematiska uppgifter för att därigenom ta reda på i vilken utsträckning eleverna tycks använda 

och/eller ges möjlighet att använda kreativa matematiska resonemang. Resultatet har 

sammanställs med hjälp av den analysmall som återfinns i avsnitt 5.4.1. 

 

Resultatet innehåller ibland citat från de transkriptioner som legat till grund för analysen. Det 

som står inom hakparenteserna är undersökarens egna förtydliganden. Dessa finns för att 

underlätta förståelsen. Har hakparenteserna däremot tre punkter i sig så betyder det att citatet 

är taget ur ett större sammanhang eller att något i citatet tagits bort. När det istället är markerat 

(…) så innebär det att eleven inte säger någonting under mer än tre sekunder. Detta kan variera 

på mellan tre sekunder upp till flera minuter.  

 

 

6.1 Elevernas resonemang vid arbete med matematikboksuppgifter  
I denna del analyseras elevernas resonemang vid arbete med matematikboksuppgifter för att 

svara på frågan om eleverna använder imitativa resonemang eller kreativa matematiska 

resonemang vid arbete med uppgifter ur matematikboken. 

 

 

6.1.1 Enbart imitativa resonemang 
I detta avsnitt presenteras Elev A, Elev B och Elev E som enbart förde imitativa resonemang 

vid arbete med matematikboksuppgifter.  

 

 

Elev A 
Elev A har gjort matematikboksuppgifter som baseras på överslagsräkning med multiplikation 

(Eldorado Grundbok 4B). Eleven gjorde totalt 10 uppgifter. 
 

Eleven påbörjade arbetet med överslagsräkning och multiplikation efter att ha deltagit i en 

genomgång med fokus på detta i klassrummet. Den första uppgiften går ut på att eleven ska 

avgöra om 500 kronor respektive 1000 kronor räcker för olika antal spel. Eleven löser 

uppgifterna på samma sätt och följande citat visar hur: 
 

Räcker ett tusen till fem fotbollsspel. Hur mycket kostade ett fotbollsspel 

nu då hundranittionio alltså kan jag överslagsräkna det till tvåhundra och 

gånger fem. Och fem gånger noll är noll och fem gånger noll noll och fem 

gånger två tio. Och det räcker. 

 

Det står inte i själva uppgiften att eleven ska använda överslag, så att eleven väljer att göra det 

beror troligtvis på genomgången i klassrummet och/eller att uppslaget i matematikboken heter 
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just ”Överslagsräkning, multiplikation”. Skulle detta ändå ses som ett eget lösningsförslag så 

kan det inte bedömas som ett kreativt matematiskt resonemang då det inte sker någon 

motivering för valet av lösning eller varför det fungerar att göra så. Enda gången eleven säger 

något om detta tillvägagångssätt är när eleven blir tillfrågad av mig som undersökare varför hen 

gjorde så. Emellertid är svaret inte matematiskt förankrat då eleven bara uppger att det är 

”enklare om man överslagar”. Dessutom löser eleven därefter själva 

multiplikationsuträkningarna med en hjälp av en memorerad algoritm. Slutsatsen blir därför att 

eleven för ett imitativt resonemang i denna uppgift.  

 

Nästa två uppgifter löser eleven också med ett imitativt resonemang då det dels står i 

uppgifterna att man ska göra överslag, dels är bekanta uppgifter för eleven som på så sätt vet 

vilken algoritm som ska användas. Resterande uppgifter (sex stycken) identifieras också som 

bekanta för eleven och hen fortsätter att använda memorerade algoritmer (överslagsräkning, 

multiplikation och addition). I ett fall tar eleven också till ett avgränsande algoritmiskt 

tillvägagångssätt för att finna ett lämpligt svar. Vid arbete med uppgifterna så för eleven inga 

argument/motiveringar för tillvägagångssätten eller varför svaren är rimliga. Följande är 

exempel på elevens lösningar av två uppgifter:  

 
Hur mycket kostar fem hästböcker. De kostar ju typ ett ett åtta [118] gånger 

fem är lika med fem gånger åtta är fyrtio och fem gånger ett är fem plus 

fyra är nio och fem gånger ett är fem så femhundranittio är svaret.  

 
Tjugo gånger fyrtio är. Fyra gånger två åtta alltså om fyra gånger två är 

åtta så plussar man ju på två nollor och då blir det åttahundra.  

 

 

Elev B  
Elev B har gjort matematikboksuppgifter som baseras på koordinater och koordinatsystem 

(Eldorado Grundbok 5B). Eleven gjorde totalt 14 uppgifter, varav de åtta sista uppgifterna var 

på röda sidor som ska vara mer utmaning. 

 

Eleven påbörjade avsnittet om koordinater och koordinatsystem under lektionen innan så hen 

har redan gjort sex stycken uppgifter om detta när sessionen påbörjas. Samtliga uppgifter går 

ut på att eleven antingen ska ange koordinaterna för olika punkter som finns utplacerade i 

koordinatsystem eller att eleven ska rita ett eget koordinatsystem och sedan placera ut 

koordinater i det. En del uppgifter går också ut på att eleven ska dra streck mellan koordinaterna 

för att avgöra vart de skär x-axeln respektive y-axeln eller att eleven ska sätta ut 

koordinater/streck så det bildar olika geometriska figurer. Följande exempel visar hur eleven 

generellt sett löser uppgifterna:  

 
Så då ska A vara x-axeln ska vara först så då måste det vara minus två 

först. Så blir det komma och sen blir det y-axeln vilket är sex så den skär 

punkterna i varandra då blir det minus två [komma] sex. 

 

Ett till koordinatsystem [Ritar upp koordinatsystemet enligt anvisningar] 

och då är A fyra [komma] tre (…) [Markerar samtliga på rätt ställen]. Ange 

koordinaterna för den punkt där sidan AB skär x-axeln. Då måste det vara 

ehm tre [komma] noll. BC ett [komma] noll. 

 

Eleven för rakt igenom imitativa resonemang då det är tydligt att eleven är bekant med 

uppgifterna och löser dem med memorerade algoritmer (som att man ska läsa av x-axeln först 
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och sedan y-axeln). Eleven får genom uppgifternas instruktioner dessutom klart för sig vad som 

ska göras, det vill säga om hen ska ”ange koordinaterna” eller ”rita ett koordinatsystem”, vilket 

kan ses som att eleven blir guidad till vad som ska göras. Vidare krävs det i vissa uppgifter att 

eleven bara återger ett memorerat svar för att lösa uppgifterna (som geometriska figurers namn).  

 

 

Elev E  
Elev E har gjort matematikboksuppgifter som är på en röd sida (mer utmaning) och baseras på 

multiplikation med 15 som en av faktorerna (Matte Direkt Borgen 5B). Eleven gjorde totalt 6 

uppgifter. 

 

Eleven löser samtliga uppgifter genom att dela upp båda faktorerna. Följande citat, där eleven 

ska räkna ut 160•15, illustrerar detta: 

 
Tar vi först tio gånger hundra. Och så tar vi räknar vi ut det det blir tusen 

och sen. Sextio gånger fem det blir. Tre. Trehundra. Och sen blir det tusen 

plus trehundra. Trehundra och det blir ettusen-trehundra. 

 

Troligtvis är eleven bekant med att det går att dela upp faktorerna i en multiplikation. Emellertid 

går det bara att dela upp en faktor, alltså antingen 100 gånger 15 och sedan 60 gånger 15, eller 

160 gånger 10 och sedan 160 gånger 5. Detta tyder på att eleven saknar förståelse för vad det 

innebär när flersiffriga tal multipliceras. Det görs inte heller några motiveringar för 

tillvägagångssättets funktion eller några argument för svarens rimlighet.  

 

Den sista uppgiften går ut på att eleven ska räkna ut svaret på tre multiplikationer som hör till 

en varsin nyckel. Det finns sedan fyra kassaskrin med ett varsitt svar som ska paras ihop med 

nycklarnas svar. Den första nyckeln (142•11) löser eleven genom att först ta 142 gånger 10, 

vilket blir 1420, och sedan ta 1420 plus 142 som blir 1562. Eleven för inga argument för sitt 

tillvägagångssätt utan konstaterar bara att det finns ett kassaskrin som har det svaret. 

 

Nästa nyckel har multiplikationen 15 gånger 126 och även denna gång räknar eleven först 10 

gånger 100 och sedan 5 gånger 26. Dock märker eleven att det inte finns något passande 

kassaskrin, kommer fram till att hen måste gjort fel och gör därför ett nytt försök: 

 
Om man gör såhär då (…) tar allting (…) sådär. Vi tar allting. Tio gånger 

hundratjugosex och då blir ettusen-tvåhundrasextio. Och sen blir det (…) 

hundratjugosex gånger fem och då blir det fe ööh sexhundra (…) det blir 

(…) sexhundra (…) trettio tror jag (…) och då blir det (…) mm. 

Hundratjugo. Nej ettusen-etthundrasextio plus sexhundratrettio är lika 

med. Mm ettusen-åttahundranittio. 

 

Eleven ändrar här sin strategi på grund av att första svaret inte fanns. Detta är ett tydligt exempel 

på ett avgränsande algoritmiskt resonemang då eleven börjar testa olika algoritmer för att se 

vilket som tycks ge det rätta svaret. Eleven reflekterar inte heller över att alla tidigare uppgifter 

därför också måste vara fel eller varför den andra algoritmen fungerar. När eleven sedan ska 

lösa multiplikationen till den sista nyckeln säger eleven bara ”nu vet jag hur jag ska göra” och 

räknar därefter 10 gånger 124, 2 gånger 124 och adderar därefter ihop svaren. Detta identifieras 

som fortsatt imitativt då eleven inte heller här argumenterar för tillvägagångssättet. Det går 

dessutom att ifrågasätta om eleven verkligen vet vad hen gör. 
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6.1.2 Både imitativa resonemang och kreativa matematiska resonemang  
I detta avsnitt presenteras Elev C, Elev D och Elev F som både förde imitativa resonemang och 

kreativa matematiska resonemang vid arbete med matematikboksuppgifter.  

 

 

Elev C och Elev D 
Elev C och Elev D har gjort matematikboksuppgifter som baseras på negativa tal, samt att 

eleverna därefter påbörjade en röd sida (mer utmaning) med uppgifter som baseras på de fyra 

räknesätten (Matte Direkt Borgen 5B). Eleverna gjorde totalt 15 uppgifter var, varav 12 

uppgifter var om negativa tal och 3 uppgifter med räknesätten. 

 

Elev C var med på genomgången om negativa tal innan hen började med uppgifterna. 

Resonemangen i de åtta första uppgifterna identifieras samtliga som imitativa. Eleven löser 

uppgifterna genom att bara uppge de rätta svaren, vilket synliggörs genom detta exempel:  
 

Sex eller noll där är det sex. På B står det vilket tal är störst noll eller minus 

sju det är noll. På C så står det vilket tal är störst minus två eller minus fem 

eller två det är två. 

 

I en uppgift tillfrågas eleven varför hen svarar att -1 är störst av -1 och -3. Eleven svarar då att: 

”För att eh minus ett är närmast positivt tal än minus tre. Det är längre ifrån liksom”. Detta 

skulle kunna ses som ett matematiskt förankrat argument. Emellertid sades detta under 

genomgången, vilket innebär att eleven lika gärna kan ha memorerat svaret. Argumentet baseras 

inte heller på någon egen lösning, vilket krävs för att det ska kunna kategoriseras som kreativt. 

 

I en uppgift tar eleven fram en egen lösningsmetod. Detta grundas på att lösningsmetoden inte 

liknar exemplet i matematikboken och inte heller liknar något som togs upp under 

genomgången. Eleven fullföljer dessutom ett kreativt matematiska resonemang då hen även 

argumenterar för lösningen med förankring i matematiken: 

 
Då eftersom det var minus ett så och det är eller om vi börjar på noll och 

det stiger sex grader då blir det plus sex grader om man tar bort en grad 

från det då blir det plus fem grader. 

 

Men trots detta så väljer eleven sedan att rita upp en termometer som hen gör hopp-räkning på, 

det vill säga eleven hoppar sex steg från -1 upp till 5. Att eleven ändrar lösningsmetod kan bero 

på att läraren ritade termometrar under genomgången och/eller att exempelrutan till uppgifterna 

liknar detta sätt. Det sker därmed en övergång från ett kreativt matematiskt resonemang till ett 

guidat resonemang, vilket eleven sedan använder för de resterande temperaturuppgifterna (sju 

stycken). Till och med när eleven först säger ”fyra grader celsius och så ska den stiga sex eh då 

kan man tänka vad sex plus eller fyra plus sex är och det är tio vet jag” så väljer eleven att ändå 

därefter rita upp en termometer och göra hopp-räkning. 

 

Elev D var inte med på någon genomgång och det går därför att anta att hen inte vet någon 

lösningsmetod i förväg. Det är således troligt att elevens lösningsmetoder är hens egna. På den 

första frågan ska eleven läsa av en tallinje och ange vilka tal som olika pilar pekar på. I denna 

uppgift gör eleven ingen skillnad på om pilarna pekar till vänster eller höger om noll utan 

samtliga svar ges i positiv form. När eleven sedan i nästa uppgift själv ska markera ut en pil vid 

6 och sedan vid -6 inser eleven att det till vänster om noll skiljer sig från det till höger. Eleven 

har vid det här laget själv fått en förståelse för hur negativa och positiva tal fungerar och kan 

lösas. I nästkommande uppgifter fortsätter eleven dessutom att utveckla argument för sina 
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lösningar. Eleven motiverar både för sitt tillvägagångssätt och för svarens rimlighet. 

Argumenten/motiveringarna har dessutom förankring i matematiken vilket därmed innebär att 

eleven för fullständiga kreativa matematiska resonemang.  I följande citat finns ett exempel på 

hur eleven motiverar sitt svar att -1 är större än -3: 

 
Om man har ett tal så minskar man det med tre eller om man minskar det 

med tre då minskar man ju mer […] Det är för att man liksom det blir mer 

minus på det andra. Och det blir liksom talet blir men gud nu måste jag nu 

blev det svårt här att förklara mhm. Minus ett är mer mot plus än minus tre 

är så kan man säga. 

 

I uppgiften med termometrarna tar Elev D, precis som Elev C, fram ett eget lösningsförslag. 

Denna slutsats stödjs av det faktum att Elev D inte varit med på genomgång samt att lösningen 

inte liknar det som finns i exempelrutan. Under lösningsprocessen går det också att identifiera 

matematiskt förankrade motiveringar för tillvägagångssättet, vilket syns i detta exempel: 

 
Om den sjunker nio grader och den är fyra liksom plus från början då går 

vi ner först då är det nio minus fyra och det blir ju då det är det ju då har 

vi fem kvar när vi är nere på noll och då blir det ju minus fem grader minus 

fem grader precis. 

 

Elev D för sammanfattningsvis kreativa matematiska resonemang i samtliga uppgifterna med 

negativa tal. 

 

De sista tre uppgifterna som Elev C och Elev D gör fokuserar på räknesätten. Den första löser 

båda eleverna med ett imitativt resonemang då de använder ett text-guidat tillvägagångsätt för 

att komma fram till att det är division (ovanför uppgifterna finns det informationsrutor med 

räknesätten och deras namngivna delar). Båda eleverna löser sedan divisionen med ett 

algoritmiskt resonemang. Detta illustreras med ett utdrag från Elev C: 

 
[…] då blir det trettioåtta då får man tänka på hur många fyra gånger eller 

hur många gånger man kan ta ut fyra från trettioåtta och det är fyra gånger 

nio är trettiosex då tar man nio där och då blir det två i rest och hur många 

gånger man kan ta fyra från tjugofyra och det är sex […] 

 

Att uppställningen löses algoritmiskt även hos Elev D stärks dessutom av att hen i slutet säger: 

”Och sen blir det då tjugofyra och eftersom att den är sist så måste det ju vara någonting som 

går jämt ut”. Detta tyder på att Elev D enbart löst divisionsuppgifter som går jämt ut och därför 

har uppfattningen att det alltid är så. 

 

Nästa uppgift går ut på att eleverna ska ge två förslag på två fyrsiffriga termer så att skillnaden 

blir 2356, medan den sista går ut på att eleverna ska ge två förslag på två tresiffriga termer som 

tillsammans med 245 ger summan 1739. Både Elev C och Elev D påbörjar uppgifterna med att 

föra imitativa resonemang när de ska avgöra vilka räknesätt som uppgifterna handlar om.  Elev 

C fortsätter sedan att lösa båda uppgifterna imitativt. Elev D däremot övergår till att först föra 

ett kreativt matematiskt resonemang i första uppgiften, vilket grundas på att hen tar fram ett 

eget lösningsförslag samt för argument som att termen till vänster om minusstrecket måste vara 

större än 2384 och att det inte går att ta exempelvis 3000 eftersom den andra termen inte 

uppfyller kravet om att vara fyrsiffrig då. Dock slutför eleven uppgiften med hjälp av ett 

algoritmiskt resonemang (algoritmen leder dock till ett felaktigt svar). Detta liknar i sin tur 

lösningsprocessen i den sista uppgiften då hen även här tar fram ett eget lösningsförslag men 
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därefter slutför lösningen med samma algoritmiska resonemang som i uppgiften innan. När 

eleven däremot ska komma fram till det andra lösningsförslaget (i sista uppgiften) så använder 

eleven inte det algoritmiska resonemanget utan använder rakt igenom en egen lösningsmetod 

som hen också argumenterar för med förankring i matematiken. 

 

 

Elev F  
Elev F har gjort matematikboksuppgifter som baseras på multiplikation med decimaltal (Matte 

Direkt Borgen 6B). Eleven skulle göra totalt 5 uppgifter. Innan denna sida påbörjades gjorde 

Elev F klart den sista uppgiften på sidan före, vilket också tagits med i denna session. 

 

Uppgiften på sidan före går ut på att eleven ska lägga till en eller flera nollor så att 

multiplikationerna blir rätt. Som exempel står det 3•20=6__ och 15•30=45__. Eleven löser 

några av dem på följande vis: ”När det var trettio gånger tjugo tänkte jag tre gånger två och så 

lägger jag dit två nollor i slutet här”. Elevens lösningsmetod identifieras i dessa fall som 

memorerad och det förs inga argument för varför tillvägagångssättet fungerar. Men eleven 

använder även andra lösningsmetoder för några av deluppgifterna. Två av dessa lösningar är: 

 

[12•25=3__] Och här blir det trehundra för jag tog tolv delat på fyra det 

är tre alltså man har ju fyra tju fyra gånger tjugofem är etthundra och så 

tog jag tre stycken delar som. Ja att. För. Tolv delat på tre är fyra och så 

räknade jag fyra gånger tjugofem så det var tre delar jag räknade så det 

blev det hundra hundra hundra. [40•25=1__] Och så den här tänkte jag 

fyra gånger två komma fem det blir tio och så lägger jag dit två nej tre 

nollor för det där var ju egentligen två så det blev ettusen det där. För att 

det är tio gånger tjugofem är ju tvåhundrafemtio och så tar man 

tvåhundrafemtio gånger fyra och det blir ettusen.   

 

Dessa lösningsmetoder ses istället som elevens egna och hen argumenterar dessutom för dem 

med förankring i matematiken. Slutsatsen blir därför att eleven både använder imitativa 

resonemang och kreativa matematiska resonemang i uppgiften. 

 

Resterande uppgifter innehåller multiplikation med decimaltal. Det här är inget område som 

läraren haft genomgång i, vilket eleven också påpekar omgående: 

 
Det här kan bli lite svårt för mig för jag har inte räknat med decimaltal 

förut (…) hm (…) nej jag kan inte det här jag har vi har aldrig gått igenom 

det här med decimaltal. Men jag kan ju med multiplikation (…) hm (…) 

nej jag vet inte. 

 

Eleven fortsätter att påpeka detta vid flera tillfällen och säger bland annat att: ”Jag vet inte hur 

man ska räkna ut det. Jag kan säkert räkna ut svaret men jag vet inte hur man ska ställa upp 

det”, vilket tyder på att eleven saknar att kunna applicera en memorerad algoritm.  

 

Trots detta gör eleven ändå några försök till att lösa första uppgiften (24•3,2). Under denna del 

av sessionen förs kreativa matematiska resonemang då eleven försöker hitta en lösningsstrategi 

på en uppgift som för hen är ny, samt att hen försöker argumentera för sitt tillvägagångssätt och 

svarens rimlighet. Emellertid tar eleven efter ett tag hjälp av exempelrutan i matematikboken 

för att komma fram till en lämplig algoritm att använda för att lösa uppgifterna (text-guidat 

tillvägagångssätt). Eleven blir dock att tolka exemplet fel, vilket leder till att eleven använder 

en algoritm som gör att hen kommer fram till ett svar som ligger långt ifrån det korrekta. Trots 
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att eleven från första början fick fram ett svar som låg relativt nära det rätta svaret så anser 

eleven ändå att det nya svaret känns rimligt och att ”det borde bli såhär”. Eleven fortsätter att 

hålla fast vid den felaktiga algoritmen under resterande delen av sessionen, även efter det att 

jag som undersökare väljer att gå igenom vad som faktiskt görs i exempelrutan. Alldeles i slutet 

av sessionen säger eleven igen att de aldrig gått igenom att räkna såhär, samt att hen inte har 

någon aning om ”hur man ska räkna det och få ihop svaren”. Eleven väljer därefter att avbryta. 

 

 

6.2 Elevernas resonemang vid arbete med problemlösningsuppgifter 
I denna del analyseras elevernas resonemang vid arbete med problemlösningsuppgifter för att 

svara på frågan om eleverna använder imitativa resonemang eller kreativa matematiska 

resonemang vid arbete med problemlösningsuppgifter.  

 

 

6.2.1 Icke fullständiga kreativa matematiska resonemang 
I detta avsnitt presenteras Elev A som inte förde några fullständiga kreativa matematiska 

resonemang vid problemlösning, utan bara uppfyllde delar av det.  

 

 

Elev A  
Elev A gjorde Träna Tillsammans (se bilaga 2). Eleven behövde inte göra reservuppgiften då 

det inte fanns några tecken på att eleven gjort någon liknande uppgift som Träna Tillsammans 

tidigare och hen visste inte i förväg hur den skulle lösas. 

 

Eleven löser första uppgiften (1a) genom att direkt säga: ”Elin och Mattias tränade ja och Elin 

tränade varannan dag och och Mattias tränade var fjärde dag så då dröjer det (…) fyra dagar för 

att Mattias var fjärde dag”. Det går inte att urskilja något resonemang på grund av att uppgiften 

inte är tillräckligt utmanande för att eleven ens ska motivera eller argumentera för lösningen.  

 

Uppgift 1b-1d går sedan ut på att ta reda på hur många dagar det dröjer innan Elin och Tyra 

tränar tillsammans nästa gång, hur många dagar det dröjer innan Mattias och Tyra tränar 

tillsammans nästa gång och hur många dagar det dröjer innan alla tre tränar tillsammans nästa 

gång. Eleven väljer att lösa uppgifterna genom rita streck som ska symbolisera dagar. Eleven 

börjar med att markera ut Tyras träningsdagar (som ska vara varje torsdag) men detta blir fel 

då eleven räknar från 1-7 och börjar räkna på den dagen Tyra tränande. Det blir således ett 

streck för lite varje vecka vilket gör att det egentligen bara är sex dagar mellan Tyras 

träningspass.  Det här leder i sin tur till att Elin och Tyra ser ut att mötas efter 7 dagar när Elins 

träningsdagar markeras ut, att Mattias och Tyra ser ut att mötas efter 14 dagar när Mattias 

träningsdagar markeras ut, samt att eleven får det till att alla tränar tillsammans igen efter 27 

dagar. Emellertid finns det inget som tyder på att lösningen imiteras från någon liknande 

uppgift, utan den är framtagen av eleven själv utifrån den aktuella uppgiften. Dock saknas 

matematiskt förankrade argument då eleven inte säger mer än att man måste tänka till sju ”för 

att en vecka tar ju sju dagar och då är det sju dagar till nästa torsdag”. Detta ses istället som 

kopplat till själva uppgiften vilket innebär att eleven inte uppfyller kriterierna för kreativa 

matematiska resonemang. 

 

På den sista uppgiften (försök finna en regel för när det inträffar att alla tre tränar samma dag) 

motiverar eleven i viss utsträckning för sin lösning, men det finns varken förutsägande eller 

verifierande argument och det görs inga argument med förankring i matematiken:  
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Det borde det väl vara var tjugosjunde dag. För att det är. Vänta och nu. 

Där. Ja det måste det vara. Var tjugosjunde dag måste det bli. Ja det var 

den uppgiften Eller. Jo (…) Ja det är rätt det borde det vara för att det blir 

alltid såhär [pekar på sin uträkning för 1d] ja det där måste vara rätt. Mm. 

 
 
6.2.2 Fullständiga kreativa matematiska resonemang  
I detta avsnitt presenteras Elev B, Elev C, Elev D, Elev E och Elev F som förde fullständiga 

kreativa matematiska resonemang vid arbete med problemlösning.  

 

 

Elev B, Elev C och Elev D  
Elev B, Elev C och Elev D gjorde lightversionen av Buskar På Rad (se bilaga 3). Eleverna 

behövde inte göra reservuppgiften då det inte fanns några tecken på att eleverna gjort någon 

liknande uppgift som Buskar På Rad tidigare och de visste inte i förväg hur den skulle lösas. 

 

På uppgift 1a (hur många plattor går det åt runt fyra buskar) kommer samtliga fram till en egen 

lösningsmetod som innebär att de ritar upp en figur och därefter räknar antalet plattor. Dock 

saknar alla tre eleverna argument. Därtill kommer Elev C dessutom fram till fel svar då hen 

missar att räkna två plattor. Hen svarar därför 21 plattor istället för 23 plattor. 

 

På uppgift 1b (hur många plattor går det åt runt fem buskar) fortsätter Elev B och Elev C att 

rita upp figurer och räkna plattorna. Medan Elev C fortfarande saknar argument för sin lösning 

så fullföljer Elev B här ett kreativt matematiskt resonemang då hen argumenterar för sin lösning 

med förankring i matematiken: 

 
(Elev B) Jag tänkte på den här jag tänkte på b då tänkte jag att man tar bara 

att det är fyra [buskar] plus den här biten här för den är inte medräknad på 

det här så lägger man bara till en sådan här så får man summan [Har skrivit 

23 + 5 = 28] 

 

Elev D väljer istället att först ta reda på om det finns något mönster för hur många plattor det 

ökar för varje buske. Emellertid kommer eleven fram till att det går nio plattor runt en buske: 

”Till en buske så är det tre tre gånger nio ah det är tre gånger tre och det är nio” (rätt svar ska 

vara åtta plattor), vilket leder till att eleven räknar ut att två buskar har 14 plattor och tre buskar 

har 19 plattor. Med dessa tal börjar eleven sedan se ett mönster, att det ökar med fem plattor, 

vilket dock inte blir att stämma med elevens svar från 1a (att fyra buskar har 23 plattor): 

 
[…] då skulle man ha tittat om det fanns någonting om de plussar på 

någonting för varje ny buske som kommer med de här nya plattorna. Nio 

då är det ju då fem komma dit. Fem dit. Till nitton är fem och till tjugotre 

är det vänta om det är fem fem där med tjugotre var det tjugotre stycken. 

 

Eleven väljer därför att räkna om figuren med fyra buskar och utgår då från att det är nio plattor 

runt den första, vilket leder till att svaret för fyra buskar istället blir 24 plattor. Mönster blir nu 

att stämma och eleven räknar då ut antalet plattor för fem buskar:  

 
Och då är det om det är nitton där så är fem där alltså för varje ny buske så 

är det plussar de på fem alltså måste då fem buskar ha eh om fyra buskar 

hade tjugofyra då måste fem buskar ha tjugonio plattor. 
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Detta kan å ena sidan ses som ett imitativt resonemang om det är så att eleven väljer att ändra 

lösningsmetod för att hen tror att det är så här uppgiften ska lösas. Men det kan å andra sidan 

ses som ett kreativt matematiskt resonemang om det från elevens sida ses som en egen strategi 

för att lösa uppgiften. 

 

Elev B och Elev C löser därefter uppgift 1c (antalet plattor runt tio buskar) genom att 

multiplicera sina svar för antalet plattor runt fem buskar med två, medan Elev D löser den 

genom att ta sitt svar för antalet plattor runt fem buskar och addera det med sig självt. Trots att 

deras lösningsmetoder inte fungerar för att komma fram till korrekt svar i den här uppgiften så 

för ändå alla tre eleverna kreativa matematiska resonemang. Detta grundas på att de själva tar 

fram ett lösningsförslag som de också kan argumentera för med förankring i matematiken (att 

fem gånger två är tio/att fem plus fem är tio).  

 

Det går inte att avgöra hur Elev D tänkt på uppgift 1d (antalet plattor runt femton buskar), vilket 

därmed gör att det inte heller går att avgöra vilken typ av resonemang som förs. Däremot 

använder Elev B och Elev C en liknande lösningsmetod som i uppgift 1c då de adderar ihop 

sina svar för antalet plattor runt tio buskar med sina svar för antalet plattor runt fem buskar. 

Även här förs matematiskt förankrade argument för lösningsförslaget, vilket innebär att Elev B 

och Elev C fortfarande fullföljer kriterierna för kreativa matematiska resonemang. 

 

Den näst sista uppgiften går ut på att eleverna ska komma fram till hur många buskar som måste 

planteras till 118 plattor. Elev B tar fram ett lösningsförslag som går ut på att hen delar 118 med 

två för att sedan försöka komma fram till hur många buskar som behövs till 59 plattor. Antal 

buskar multipliceras därefter med två för att få fram totalt antal buskar för uppgiften. Elev B 

saknar dock både argument för tillvägagångssättet och för svarets rimlighet. 

 

Elev C tar också fram en egen lösningsmetod. Hen börjar med utgå från sitt svar för femton 

buskar (78 plattor) och räknar ut att det är 40 plattor kvar upp till 118. Därefter försöker eleven 

komma fram till hur många buskar det går åt till dessa 40 plattor. Antalet buskar för 40 plattor 

är sedan tänkt att adderas med 15. Emellertid kommer eleven inte fram till något antal som går 

jämt ut och provar därför att göra på samma sätt fast med tio buskar som utgångspunkt. Det blir 

dock samma sak här (antingen någon platta för mycket eller för lite). Trots att eleven inte når 

fram till en lösning så uppfyller eleven samtliga kriterier för kreativa matematiska resonemang 

då det går att identifiera matematiskt förankrade argument för lösningsmetoden. Emellertid 

ändrar eleven efter en stund lösningsmetod (som fortfarande ses som egen) och börjar istället 

att rita figurer och räkna uppåt mot 118. Här förs dock inte längre några argument, vilket innebär 

att elevens resonemang inte längre kan ses som fullständigt kreativt.  

 

Även Elev D tar fram ett eget lösningsförslag, vilket går ut på att eleven hoppar ”tjugo-hopp” 

upp mot 118 plattor från sitt svar för femton buskar (63 plattor):  

 
Plus tjugo för då har vi då fem fem fyra gånger och det blir då åttiotre 

[plattor]. Och åttiotre och tjugo då har vi då är vi då uppe i då måste jag 

tänka sextiotre var femton buskar då är vi uppe i nitton buskar och hm och 

åttiotre plus hm plus tjugo [plattor] är lika med hundratre och då är vi då 

uppe i plus fyra och det blir tjugotre [buskar]. 

 

Förutom att Elev D gör något misstag på slutet när hen kommit upp till 103 plattor så kan eleven 

argumentera för sitt tillvägagångssätt med förankring i matematiken. Eleven har förståelse för 

att tjugo plattor betyder att det är fem buskar fyra gånger (eftersom det går åt fem plattor för 
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varje buske). Slutsatsen blir att Elev D fullföljer kriterierna för kreativa matematiska 

resonemang. 

 

I sista uppgiften får eleverna frågan om de kan se ett mönster för hur många plattor det går åt 

när antalet buskar ökar. Deras svar är följande: 

 
(Elev B) Det blir plus fem på varje om man tänker första plantan sen så 

blir det plus fem plus fem plus fem plus fem plus fem plus fem. 

 
(Elev C) Hurdå att (…) fem eller. Eller alltså det är. En två tre fyra fem 

sex sju åtta det är åtta på en sådan här runt en [buske]. Men det ökar bara 

fem. Eftersom den här redan är en hel. Så ökar det bara fem. 

 
(Elev D) Ah fem var det en av varje buske som går upp eller hur var det ja 

ah för ah jag gjorde såhär ställde upp och sen så kunde man bara plussa på 

hur mycket det var från nio till fjorton och från fjorton till nitton och från 

nitton till tjugofyra och det är fem emellan varje så därför (…) ah. 

 

Slutsatsen är att alla tre eleverna fullföljer kriterierna för kreativa matematiska resonemang i 

den sista uppgiften. 

 

 

Elev E  
Elev E gjorde reservuppgiften som var lightversionen av Beduinens Döttrar (se bilaga 4). Detta 

på grund av att eleven sa att hen gjort liknande uppgifter som Buskar På Rad tidigare och därför 

visste hur den skulle lösas. Detta visade sig också stämma när eleven testade att göra uppgiften. 

 

I första uppgiften ska eleven komma fram till hur många kameler beduinen hade från början. 

Eleven tar fram ett eget lösningsförslag som innebär att testa ett antal kameler och se om det 

blir att stämma med att döttrarna ska få lika många var och att beduinen ska få tre stycken kvar 

i slutet. Eleven testar att utgå från åtta, tio, tolv, tjugo, trettio och trettiotvå kameler. Hen avvisar 

alla antalen med argument som att döttrarna inte kan ta en halv kamel, att döttrarna ska få lika 

många var och att beduinen får alldeles för många kameler kvar i slutet: ”De skulle ha lika 

många och han får alldeles för många (…) Han får alldeles för många kvar”.  
 

Eleven är sedan tyst i flera minuter och får tillslut uppmaningen att läsa uppgiften en gång till. 

Anledningen till detta är att eleven hela tiden missat att räkna med att döttrarna får en respektive 

två kameler var utöver de fjärdedelar som de får. Eleven inser detta när hen läser uppgiften 

igen, vilket i sin tur leder till att eleven löser både uppgift 1 och uppgift 2: 

 
En beduin hade ett antal kameler som han ville ge till sina två döttrar han 

gav sin äldsta dotter Tilde en kamel och en fjärdedel aha en kamel och en 

fjärdedel ah mm och hon fick två kameler ah men då vet jag (…) Om vi 

säger att han hade åtta från börjar då. Då fick hon en kamel och en fjärdedel 

(…) Nej (…) En fjärdedel av sju det går inte. Om man tar (…) De hade 

nio från början då. Så. Då fick hon den och så fick hon de två (…) Och så 

fick hon två kameler och så så (…) Nu har jag då blir det sådär att. De fick. 

Han hade. Nio kameler från början. Och de fick tre var (…) Mm. Nio 

kameler från början (…) Och vad sa jag nu. Då fick de (…) Tre (…) Tre 

var (…) Så skriver jag. För då fick hon en och så fick hon en fjärdedel. 

Och då fanns det sex kvar och då fick hon två och så en fjärdedel så blir 

det. 



27 
 

Eleven har själv tagit fram ett lösningsförslag som inte visar några spår av att imiteras. 

Dessutom kan hen motivera för sitt tillvägagångssätt och verifiera svarets rimlighet. Eleven 

visar också förståelse för innebörden av fjärdedelar, vilket hen använder till att föra matematiskt 

förankrade argumentet gällande varför vissa antal kameler inte fungerar. Slutsatsen blir därför 

att eleven för kreativa matematiska resonemang. 

 

 

Elev F  
Elev F gjorde reservuppgiften som var originalversionen av Beduinens Döttrar (se bilaga 6). 

Detta på grund av att eleven sa att hen gjort ”sådana här mönster” förut, dels att läraren berättade 

att de nyligen gjort ett prov som innehållit liknande uppgifter som Buskar På Rad. Detta visade 

sig också stämma när eleven testade att göra uppgiften. 

 

I första uppgiften ska eleven komma fram till hur många kameler beduinen hade från början 

och säger då att: ”äldsta fick en kamel den andra fick två den tredje fick tre och det blir sex och 

så hade han fyra kameler kvar och då blir det sex plus fyra och det är tio”. Eleven bortser helt 

från att döttrarna dessutom ska få en varsin femtedel (rätt svar ska vara 16 kameler).  

 

I nästa uppgift bortser eleven istället från att döttrarna ska få lika många kameler var, att 

beduinen ska ha tre kameler kvar i slutet, samt att eleven frångår verkligheten då kamelerna 

delas upp i decimaltal: 

 
För första fick en kamel och så skulle de få en femtedel av antalet kameler 

som var kvar och en femtedel. Egentligen nio men en ett tal är borta så det 

är (…) det är typ två komma två kanske. För hon får ju en och sen är det 

ju nio för hon har tagit hon har fått en och så är det och så är det en femtedel 

av nio och det är (…) hon fick tre för att hon fick en och så var det (…) nej 

vänta hon fick. Först en sen egentligen om man räknar så ska det bli en 

komma åtta. Plus en får hon så det är två komma åtta får de var. Det är lite 

konstigt med det är det jag får fram det till. I alla fall första fick första fick 

två komma åtta kameler. Och så. Den andra fick (…) andra fick (…) va 

vad det (…) fick tre komma fyra kameler (…) och sen den sista fick (…) 

sista fick tre komma åtta (…) och totalt blir det ju tio kameler för. Två 

komma åtta plus tre komma fyra det är. Åtta plus fyra är. Ja det är tolv och 

så är det. Tre pl två plus tre är fem plus ett så det är sex komma två och så 

är det sex komma två plus tre komma åtta är lika med tio. För åtta plus två 

är tio och så är det sex plus tre är nio plus ett och det är tio så det är blir så. 

 

Trots ovanstående uträkningar blir slutsatsen ändå att eleven uppfyller samtliga kriterier för ett 

kreativt matematiskt resonemang då eleven först och främst tagit fram en egen lösningsmetod. 

Elevens argument innehåller matematisk förankring då hen visar förståelse för innebörden av 

femtedelar och att delarna förändras efter varje dotter. Eleven motiverar dessutom för sina svar. 

 

 

6.3 Sammanfattning och slutsatser av resultatet  
Sammanfattningsvis är imitativa resonemang det vanligaste resonemanget vid lösning av 

matematikboksuppgifter. Hos tre av de sex eleverna (Elev A, Elev B och Elev E) gick det inte 

att identifiera några förslag till egna lösningar eller några matematiskt förankrade argument. 

Elev C förde också i stort sett bara imitativa resonemang då hen endast fullföljde kriterierna för 

kreativa matematiska resonemang vid ett tillfälle. Elev F skiftade i sin tur mellan att föra 

imitativa resonemang och kreativa matematiska resonemang under den första uppgiften, samt 

att eleven till en början förde kreativa matematiska resonemang vid arbetet med multiplikation 
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av decimaltal. Emellertid övergick eleven sedan helt till ett imitativt resonemang. Av samtliga 

sex elever så var Elev D den enda som övervägande del förde kreativa matematiska resonemang 

under matematikbokssessionerna. 

 

I problemlösningssessionerna gick det att identifiera fullständiga kreativa matematiska 

resonemang hos samtliga elever utom Elev A. Emellertid tog Elev A fram en egen 

lösningsmetod och det gick i viss utsträckning att identifiera argument. Dock saknades 

förankring i matematiken, vilket krävs för att ett resonemang ska ses som ett kreativt 

matematiskt resonemang. 

 

Utifrån studiens resultat har fyra slutsatser kunnat dras, vilka senare kommer ligga till grund 

för studiens resultatdiskussion (se avsnitt 7.2). Slutsatserna är att: 

 

 Eleverna väljer att föra imitativa resonemang om möjligheten finns.  

 

 Problemlösning har visat sig vara en möjlig väg till att få eleverna att aktivera kreativa 

matematiska resonemang.  

 

 Faktorer som exempelvis genomgångar och förutfattade meningar kan ha påverkat vilka 

resonemangskaraktärer eleverna förde. 

 

 Eleverna behöver bli bättre på att kontrollräkna och reflektera över sina lösningar och 

svarens rimlighet, samt kontrolläsa instruktionerna för att inte missa nödvändig 

information. 
 

 

7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först metoden som legat till grund för denna studie och sedan 

presenteras en resultatdiskussion. 
 
 

7.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod utifrån faktorer som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Studiens styrkor och svagheter lyfts också fram. 
 
 

7.1.1 Urval 
Urvalsprocessen kan både ses som en svaghet och en styrka för den här studien. Det kan å ena 

sidan ses som en svaghet på grund av att eleverna valts ut av olika matematiklärare. Lärarna 

kan således ha haft olika åsikter över vad som är en högpresterande elev, vilket i sin tur blir en 

påverkande faktor i urvalet. Att det är lärarna som gjort urvalet kan emellertid också ses som 

en styrka då de undervisar eleverna i matematikämnet och därmed borde vara bekanta med 

eleverna och insatta i deras prestationer. Dessutom fick matematiklärarna på båda skolorna 

kriterier att utgå ifrån när de skulle välja ut elever (att de ska prestera högt inom 

matematikämnet samt har goda förutsättningar att nå ett högt betyg i ämnet). Dessa kriterier 

syftade till att göra förutsättningarna vid urvalet så lika som möjligt oavsett skola/årskurs/lärare. 

 

Ett alternativ hade varit att genomföra ett prov med alla mellanstadieeleverna på de två skolor 

som det aktuella urvalet gjordes på. Utifrån provet hade sedan de elever som uppvisat höga 

resultat fått frågan om att delta i undersökningen. Dock skulle en sådan urvalsprocess kräva 
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betydligt mer tid och förarbete då det skulle behöva utformas ett lämpligt prov, avsättas tid till 

att genomföra själva provet och därefter tid till att rätta det. Därtill skulle det också gå åt tid till 

att skicka ut informationsbrev samt till att invänta svar om godkännande att delta. På grund av 

den tidsbegränsning som finns i och med detta examensarbete ansågs därför det här inte som 

en lämplig urvalsmetod.  
 
 

7.1.2 Kvalitativ metod 
I och med att studien är av kvalitativ karaktär så går det inte att dra några slutsatser kring 

undersökningens generaliserbarhet, det vill säga om resultatet är representativt för fler än de 

elever som deltagit. Emellertid har inte syftet varit att kunna dra några generella slutsatser, utan 

att nå en djupare förståelse för hur högpresterande elever kan resonera och ta sig an olika 

uppgifter. Det här gör också att studiens resultat inte påverkats av att tre av nio tillfrågade elever 

inte deltog och att studien därför enbart bestått av sex stycken informanter. 

 

En möjlig metod hade kunnat vara att låta sessionerna genomföras i grupper och spela in 

konversationerna. Risken med en sådan metod är dock att många delar av resonemanget blir en 

tyst gemensam förståelse mellan informanterna och därmed inte kommer med i inspelningarna. 

 

 

7.1.3 Datainsamling och genomförande 
Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det som avsetts att mäta. Detta har 

försökts säkerställas genom att tidigt bestämma studiens syfte och därifrån utforma en metod 

och ett tillvägagångssätt som bidrar till att relevant data kan samlas in.  En övergripande styrka 

i den här studien är därför att allt har planerats i god tid och genomförts med noggrannhet. 

Dessutom är hela studien utförligt beskriven och väl dokumenterad, vilket bidrar till att öka 

reliabiliteten då det tydligt går att följa och återupprepa undersökningen. 

 

I denna studie valdes ljudinspelning (av elever som ombads tänka högt) som 

datainsamlingsmetod. Det här ansågs som det mest lämpliga sättet av flera anledningar. Först 

och främst är det nödvändigt att kunna gå tillbaka och granska vad som sades flera gånger för 

att kunna göra en så grundligt analys som möjligt. Detta bidrar i sin tur till att stärka studiens 

reliabilitet då resultatet blir mer tillförlitligt. En annan anledning till att ljudinspelning valdes 

grundas på det faktum att det var elevernas resonemang som skulle studeras. Det är därmed 

naturligt att spela in för att verkligen se till att få med allt som sägs.  

 

Emellertid så kan det också finnas nackdelar med denna datainsamlingsmetod då eleverna 

placeras i en ovan miljö som kan göra dem nervösa. Men för att minimera detta blev eleverna 

informerade (innan de ens tackat ja) om att de skulle bli inspelade, att ingen annan skulle få ta 

del av själva ljudinspelningarna, samt att de skulle få vara anonyma. Dessutom startades 

inspelningarna en stund innan eleverna började arbeta. På så sätt fanns det utrymme att prata 

lite, informera eleverna igen om vad som skulle ske, samt att de fick möjlighet att ställa frågor 

och förhoppningsvis slappna av och ”glömma bort” att de spelades in. Samtliga sessioner 

genomfördes i tomma lokaler (exempelvis tomma klassrum eller grupprum) för att inte olika 

ljud skulle störa inspelningarna. Syftet var också att ge arbetsro åt eleverna som deltog.  

 

Studien har strävat efter att ge samtliga elever så lika förutsättningar som möjligt oavsett skola, 

årskurs eller matematikuppgift. Detta, i kombination med att sessionerna delades upp på olika 

dagar, syftade till att försöka uppnå så tillförlitliga resultat som möjligt.  
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Det har varit viktigt att elevernas tankeprocesser synliggjorts genom deras resonemang då detta 

varit grunden för studiens analys och resultat. Av den här orsaken fick eleverna ibland frågor 

som ”hur tänkte du?” eller ”vad gör du nu?”. Fördelen med dessa frågor är att de bidrar till att 

elevernas tankeprocesser synliggörs och blir analyserbara. Men risken med frågorna är istället 

att de kan bidra till att eleverna ändrar sin tanke/lösning. Emellertid visade ingen av 

transkriberingarna några tecken på att eleverna ändrade sina lösningar eller svar i samband med 

dessa frågor.  

 

Vid ett tillfälle fick Elev E förslaget att läsa problemlösningsuppgiften en gång till medan Elev 

F fick en genomgång av exempelrutan. Dessa ”ingripanden” ansågs som nödvändiga och som 

undersökare övervägdes för- och nackdelar noga innan. Självklart fanns det en risk att detta 

skulle kunna påverka resultatets tillförlitlighet men i efterhand har det gått att konstatera att det 

inte haft någon påverkan på de analyser som gjordes av dessa två elevers resonemang. Både 

Elev E och Elev F fortsatte att använda samma resonemang, lösningsmetod och argument som 

innan dessa ”ingripanden”.  

 

 

7.1.4 Analys och resultat 
Alla har förutfattade meningar och egna åsikter. En svaghet med studien är därför att det finns 

en naturlig risk att resultatet påverkats av undersökaren under analysdelen. Emellertid 

utformades en analysmall för att upprätta ett systematiskt sätt att analysera transkriptionerna. 

Analysmallen hjälpte på så sätt till att minska risken för egna tolkningar i och med att elevernas 

resonemang identifierades utifrån olika kriterier. Hela analysen och alla slutsatser har dessutom 

diskuterats i samråd med handledare, vilket också ökar studiens reliabilitet då det i en kvalitativ 

studie är viktigt att vem som helst skulle tolkat uppgifterna på samma sätt. 

 

Själva analysen har skett i flera steg (se avsnitt 5.4.1) för att minska risken för feltolkning eller 

att något ska missas/förbises. Först och främst så transkriberades alla inspelningar, vilket ses 

som ett viktigt steg i analysprocessen i och med att det ger en tydligare överblick. 

Transkriptionerna har dessutom granskats flera gånger med analysmallen tillgänglig hela tiden. 

Att analysprocessen gjorts utförligt och noggrant, samt att resultatet sedan kompletterats med 

citat från transkriptionerna, ses som styrkor i denna studie då det ökar tillförlitligheten. 

 

De nackdelar som finns gällande studiens resultat är att analysen är beroende av det uttalade. 

Analysen har bara kunnat göras utifrån det eleverna sagt (samt till viss del av vad de skrivit). 

Eleverna kan exempelvis ha prövat en del lösningar och vägt vissa argument och motiveringar 

fram och tillbaka i sina tankar men inte uttryckt det verbalt. Det här blir ju då, såklart, inte 

observerbart eller inkluderat i analysen och resultatet. Emellertid försökte det outsagda 

minimeras i och med de frågor som togs upp under avsnitt 7.1.3. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet från den här studiens kvalitativa undersökning. Resultatet 

diskuteras i relation till studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Som en kort påminnelse 

så presenteras därför studiens syfte och frågeställningar igen: 

 

Syftet med den här empiriska studien var att undersöka hur högpresterande elever i årskurs 4-6 

resonerar när de försöker lösa olika typer av matematiska uppgifter för att därigenom ta reda på 

i vilken utsträckning eleverna tycks använda och/eller ges möjlighet att använda kreativa 

matematiska resonemang. Detta syfte konkretiserades sedan i följande två frågeställningar: 
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 Använder eleverna imitativa resonemang eller kreativa matematiska resonemang vid 

arbete med uppgifter ur matematikboken? 

 

 Använder eleverna imitativa resonemang eller kreativa matematiska resonemang vid 

arbete med problemlösningsuppgifter? 

 

 

7.2.1 Elever väljer att föra imitativa resonemang om möjligheten finns 
Om möjligheten finns så väljer högpresterande elever i första hand att föra imitativa 

resonemang när de arbetar med matematiska uppgifter. Det är enbart så länge de saknar att 

kunna återge ett memorerat svar (memorerat resonemang) och/eller använda en färdig algoritm 

(guidat-, bekant- eller uteslutande algoritmiskt resonemang) som de väljer att ta fram en egen 

lösningsmetod. Att därmed ge högpresterande elever ännu fler uppgifter att räkna behöver 

således inte betyda att eleverna ges mer utmaning, i alla fall inte så länge de fortfarande kan 

lösa uppgifterna med memorerade lösningar. 

 

Att elever väljer att föra imitativa resonemang om möjligheten finns stöds av studiens resultat 

i flera avseenden. Först och främst visade resultatet att fem av sex elever nästintill uteslutande 

förde imitativa resonemang i matematikbokssessionerna. En av eleverna förde exempelvis bara 

kreativa matematiska resonemang vid ett enda tillfälle, men övergav detta då hen kunde 

använda en imiterad lösningsmetod istället. Detta tyder således på att elever inte använder 

kreativa matematiska resonemang ifall det inte behövs. Det här kan vara ett resultat av 

matematikundervisningens traditionella upplägg och, vilket studiens resultat indikerar, att 

matematiklektioner vanligtvis uppmuntrar imitativa resonemang. Endast en elev förde 

övervägande del kreativa matematiska resonemang under sin matematikbokssession. Eleven 

förde rakt igenom kreativa matematiska resonemang vid arbete med negativa tal, vilket kan 

bero på att eleven inte var med på någon genomgång och inte heller visade några tecken på att 

veta en lösningsmetod i förväg. Men när denna elev därefter löste övriga tre uppgifter som 

inriktade sig på olika räknesätt så använde eleven istället informationsrutorna för att komma 

fram till vilket räknesätt en uppgift handlade om, samt att eleven använde memorerade 

algoritmer som hen antog kunde användas för att komma fram till rätt svar. Även den andra 

eleven som gjorde dessa tre ”räknesättsuppgifter” förde imitativa resonemang för att lösa dem. 

Att de här tre uppgifterna dessutom var på en röd sida, vilket innebär att uppgifterna ska fungera 

som mer utmaning efter det att elever gjort klart ”standardsidorna”, stärker i sin tur teorin om 

att fler uppgifter inte behöver innebära mer utmaning. Likaså räknade två andra elever uppgifter 

som fanns på röda sidor men även de förde imitativa resonemang vid dessa tillfällen. 

 

Studiens resultat kan ses som problematiska med avseende på hur högpresterande elever får 

chansen att utvecklas. För det första finns det en risk att det inte uppstår någon reflektion eller 

egentlig förståelse av uppgiften/problemet eller varför algoritmen som används fungerar, utan 

att eleverna istället utvecklar en strategi som innebär att försöka hitta vilken metod som ska 

appliceras (Jonsson et al. 2014 s. 21; Lithner 2004 s. 426). För det andra utmanas inte 

högpresterande elever att utveckla en studieteknik som leder till djupare förståelse. Detta leder 

med tiden till att deras prestationer och betyg sjunker då de får svårt att klara kraven i högre 

årskurser (Skolverket 2012 s. 50).  

 

Lektioner i traditionell undervisning består oftast av ”repetitivt lösningsbeteende”, vilket går ut 

på att läraren och/eller läroboken presenterar algoritmer/lösningsmetoder och att eleverna 

därefter ägnar sig åt enskilt arbete med tillhörande uppgifter i matematikboken (Blomhøj 2016 

s. 92-93; Dahl 2012 s. 79; Lindqvist et al. 2003 s. 13, 17, 21, 28; Lithner 2004 s. 405; TIMSS 
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2007 s. 10; TIMSS 2011 s. 11). Följden blir att eleverna guidas till att använda imitativa 

resonemang eftersom de inte får möjlighet att argumentera för sina metoder och strategier 

(Granberg & Olsson 2015 s. 49). Att lärare därtill löser de högpresterande elevernas situation 

med att ge dem i uppgift att räkna ännu fler tal i matematikboken (Skolinspektionen 2010 s. 2-

3) riskerar därmed bara att leda till ännu mer ”repetitivt lösande” eftersom eleverna fortfarande 

inte är i behov av att skapa egna metoder/strategier eller föra egna argument/motiveringar. Det 

här stärks också i och med Lithners (2004 s. 423-424, 426) konstaterande att 90 % av 

uppgifterna i en matematikbok är utformade på ett sätt som gör att eleverna bara behöver söka 

efter en metod i boken. Till sist så kan resultatet som framkom i den här studien ha ett samband 

med de högpresterande elevernas negativa inställning eftersom de ofta tycker att 

matematikundervisningen just består av för mycket upprepning av vad de redan kan och av för 

lite omväxling och utmaning (Lindqvist et al. 2003 s. 13).  

 

 

7.2.2 Problemlösning är en möjlig väg till kreativa matematiska resonemang 
Om en uppgift innebär problemlösning i den mening att eleven inte i förväg vet hur hen ska 

lösa uppgiften så för eleven i de flesta fall ett fullständigt kreativt matematiskt resonemang. Att 

lärare tillhandahåller uppgifter som inte innehåller lösningsmetoder är således nödvändigt för 

att högpresterande elever ska aktivera kreativa matematiska resonemang.  

 

Att uppgifter utan given lösningsmetod leder till kreativa matematiska resonemang har 

bekräftats av resultatet. För trots att samtliga elever förde imitativa resonemang i 

matematikbokssessionerna när möjlighet till detta fanns så visade istället 

problemlösningssessionerna att alla sex eleverna har förmågan att ta fram egna lösningsmetoder 

när de arbetar med uppgifter som för dem är nya. Vidare visade också alla elever, utom Elev A, 

att de kan fullfölja ett kreativt matematiskt resonemang då de kunde föra matematiskt 

förankrade argument för sina framtagna lösningar. Att Elev A var den enda som inte förankrade 

sina förda argument i matematiken kan emellertid bero på att eleven bara går i årskurs 4 och 

därför inte utvecklat denna förmåga än. 

 

Studiens bakgrund påvisar i sin tur betydelsen med att elever ges tillfällen där de behöver 

aktivera kreativa matematiska resonemang. För det första har Jonsson et al. (2014) konstaterat 

att elever som får arbeta med problemlösning och aktivera kreativa matematiska resonemang 

lär sig bättre än elever som arbetar utifrån den traditionella undervisningen med repetitiva 

arbetsuppgifter och imitativa resonemang. För det andra så liknar den resonemangsförmåga 

som elever ska ges möjlighet att utveckla i matematikundervisningen i stor utsträckning den 

resonemangskaraktär som Lithner (2008) beskriver som kreativa matematiska resonemang. 

Utöver resonemangsförmågan så kan kreativa matematiska resonemang även kopplas till de 

resterande fyra förmågorna som finns i matematikämnets kursplan (Skolverket 2016 s. 56). 

Därtill har matematikämnet som syfte att undervisningen ska bidra till att ”eleverna utvecklar 

kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda 

strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket 2016 s. 55) och till att ”eleverna 

utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” (Skolverket 

2016 s. 55). Även dessa delar av matematikämnets kursplan kan alltså likställas med det 

kreativa matematiska resonemanget. Att låta elever få arbeta med problemlösning där de 

argumenterar för sina metodval med hjälp av matematiska förankrade argument kan därmed 

bidra till att eleverna både får arbeta med att utveckla kursplanens fem matematiska förmågor, 

men även till att en del av matematikämnets syfte uppnås. 
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Till sist så är det troligt att högpresterande elever kan uppleva situationer där de behöver föra 

kreativa matematiska resonemang som mer utmanande än när de bara behöver använda 

memorerad kunskap. Problemlösning kan således också vara en väg till att åstadkomma en mer 

utmanande undervisning för dessa elever.  

 
 

7.2.3 Faktorer som kan ha påverkat resonemangens karaktär 
Lärare bör ha i åtanke att om högpresterande elever får delta i genomgångar där algoritmer och 

lösningsförslag blir serverade så leder detta ofta till imitativa resonemang när de väl arbetar 

med uppgifter. Detta kan ses som fullt logiskt, för varför göra det krångligt och komma fram 

till en egen lösningsmetod när man lika gärna kan göra det enkelt och bara imitera? Men skulle 

eleverna istället få ta sig an uppgifter i matematikboken på egen hand, utan att i förväg blir 

presenterade en lösningsmetod, så är det troligt att de i större utsträckning skulle aktivera 

kreativa matematiska resonemang även vid matematikboksarbete. 

 

Att utgången troligtvis skulle bli annorlunda synliggörs vid en jämförelse av eleverna som 

arbetade med negativa tal. Trots att eleverna gjorde samma uppgifter så förde Elev C 

övervägande del imitativa resonemang medan Elev D genomgående förde kreativa matematiska 

resonemang. En möjlig orsak till detta kan vara att Elev C deltog i en genomgång innan 

sessionen, medan Elev D inte gjorde det utan var ny på området. Med detta i åtanke så är det 

fullt möjligt att Elev C hade kreativa matematiska resonemang i större utsträckning än vad som 

gjordes nu. Denna teori grundas dels på det faktum att så var fallet för Elev D, dels på att Elev 

C vid ett tillfälle fullföljde ett kreativt matematiskt resonemang men ändå övergick till en 

imiterad lösning. Måhända hade eleven fortsatt använda den egna lösningsmetoden för 

resterande uppgifter om hen inte deltagit i en genomgång där lösningsförslag presterandes. 

Möjligtvis hade eleven också tagit fram egna lösningsmetoder för andra uppgifter om hen inte 

deltagit i en genomgång om hur negativa tal ”fungerar”.  

 

Ovanstående diskussion kan även kopplas till den elev som gjorde uppgifterna med 

överslagsräkning. Eleven förde rakt igenom ett imitativt resonemang utan några spår av egna 

lösningsmetoder eller matematiskt förankrade argument. Att eleven dessutom valde att 

applicera överslag på den första uppgiften tyder på att eleven tagit med sig detta från lärarens 

genomgång eller att eleven påverkats av att uppslaget i matematikboken heter just 

”Överslagsräkning, multiplikation”. Ett rimligt antagande är följaktligen att den första 

uppgiften (men även andra uppgifter) hade blivit lösta med en annan metod än överslagsräkning 

om omständigheterna sett annorlunda ut.  

 

Vidare hanteras ofta matematikboksuppgifter och problemlösningsuppgifter olika. I det ena 

fallet presenterar läraren en lösning i förväg och i det andra fallet förväntas eleverna ta fram en 

lösning själva. Med hänsyn till detta bör lärare vara medvetna om att genomgången inte bara 

kan påverka hur elever väljer att föra resonemang vid lösning av uppgifter, utan att risken också 

finns att eleverna blir vana med att ”det alltid är så”. Dessa förutfattade meningar och 

förväntningar kan senare skapa problem i situationer som skiljer sig från detta förväntande.  

 

Sessionen med multiplikation av decimaltal är i detta sammanhang intressant att diskutera då 

den visar just det här med att elever kan blir vana med att ”det alltid är så”. Precis som Elev D 

så fick Elev F ingen genomgång innan, utan området med multiplikation av decimaltal var nytt 

för eleven. Men till skillnad från Elev D så tycktes Elev F istället bli låst av det faktum att 

läraren inte haft någon genomgång innan sessionen. Emellertid gjorde Elev F ändå ett försök 

att ta fram en egen lösningsmetod, men ägnade trots allt mestadels av sin tid åt att föra ett guidat 
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algoritmiskt resonemang. Vid flera tillfällen påpekar också eleven att de inte haft någon 

genomgång och att hen inte vet hur man ska ställa upp. Det här tyder på att eleven saknar att 

kunna applicera en memorerad algoritm och därför försöker sträva efter att få fram en 

fungerande algoritm genom exemplet i boken. Eleven har helt enkelt vissa förväntningar för 

hur matematikboksarbete ska gå till och att behöva komma fram till en egen lösningsmetod är 

troligtvis inte en sådan förväntning.  Den här teorin stärks i sin tur när man jämför elevens 

matematikbokssession med problemlösningssessionen. I problemlösningssessionen klarar 

nämligen Elev F av att föra fullständiga kreativa matematiska resonemang, vilket kan bero på 

att eleven i en problemlösningssituation istället har förväntningen att man behöver komma fram 

till en lösning själv utan någon genomgång. Att eleven dessutom använder addition, subtraktion 

och division med decimaltal i första matematikboksuppgiften samt i problemlösningssessionen 

indikerar att eleven skulle kunnat komma fram till en egen lösning för multiplikation av 

decimaltal om hen försökt tänka mer kreativt.  

 

Emellertid kan inte reaktionen hos Elev F ses som något häpnadsväckande då en rimlig 

förklaring till reaktionen är just att elever idag är så vana med det upplägg som 

matematikundervisningen har. För som tidigare nämnt så innehåller undervisningen sällan 

arbete där eleverna ska komma fram till egna metoder/lösningar för matematikboksuppgifterna, 

utan dessa presenteras av läraren för att sedan användas av eleverna (Blomhøj 2016 s. 92-93; 

Dahl 2012 s. 79).  

 

 

7.2.4 Elever behöver bli bättre på att kontrollräkna och kontrolläsa 
Trots att elever kan komma fram till hur uppgifter ska lösas, så behöver de blir bättre på att 

kontrollräkna och kontrolläsa. Elever, även högpresterande, måste lära sig och bli påminda om 

vikten av att läsa uppgifter noggrant, att reflektera och kontrollera om svar är rimliga, samt att 

de måste gå tillbaka till instruktionerna och läsa dem igenom om något inte verkar som det ska.  

 

Att högpresterande elever behöver blir bättre på dessa punkter gick att urskilja i studiens 

resultat. Eleverna nöjde sig ofta med att lösa en uppgift utan att reflektera över svarets rimlighet 

eller kontrollräkna så det inte blivit något slarvfel, samt att de i vissa fall missade nödvändig 

information från uppgifternas instruktioner. Dessa typer av misstag ställde till problem då 

eleverna i flera fall kände sig klara med uppgifter vars svar och/eller uträkning egentligen var 

fel. Detta går exempelvis att se hos eleverna som löste problemlösningsuppgiften Beduinens 

Döttrar. Den ena missar betydande information både vid lösning av första och andra uppgiften, 

samt att hen inte reflekterar över att sina svar inte är rimliga (exempelvis att det inte kan vara 

2,8 kameler). Den andra eleven kommer i sin tur fram till en egen lösningsmetod som hen 

argumenterar för, men missar också betydande information som gör att eleven inte får fram ett 

svar hur mycket hen än försöker. Trots detta så väljer eleven ändå inte att läsa uppgiften igen 

för att försäkra sig om att det inte är något som hen missat, utan det är först när eleven får 

uppmaningen att läsa instruktionerna igen som hen gör det och då upptäcker sitt misstag. Att 

denna elev inte reflekterar över om svaren är rimliga och/eller korrekta syntes även i 

matematikbokssessionen. Eleven inser i den sista uppgiften att algoritmen som genomgående 

använts inte resulterar i rätt svar, men reflekterar ändå inte över att alla tidigare svar därmed 

borde vara fel.  

 

Avslutningsvis är dessutom ett av matematikämnets syften att bidra till att elever utvecklar 

kunskap för att kunna reflektera över och värdera resultat, samt att eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla en förmåga att kunna värdera valda strategier/metoder och redogöra för beräkningar 

och slutsatser (Skolverket 2016 s. 55-56).  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom studien baseras på ett fåtal elever och med enbart två olika matematikböcker så finns 

det flera förslag till kompletterande forskning. För det första skulle studien kunna göras med 

ett större antal elever för att på så sätt kunna dra mer generella slutsatser. För det andra skulle 

ett förslag kunna vara att jämföra elevers resonemang vid arbete med matematikboksuppgifter 

där de ges olika förutsättningar. Eleverna skulle kunna delas in i tre grupper där den ena gruppen 

får ”vanlig” helklassgenomgång innan arbetet, den andra gruppen får arbeta med 

matematikboksuppgifterna utan genomgång och för den tredje gruppen plockas till och med 

lösningsförslagen och exempelrutorna bort från matematikbokssidorna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

2017-01-24  
Ort  

 

 

Informationsbrev om en studie som ska undersöka hur elever i årskurs 4-6 resonerar 
när de arbetar med olika matematiska uppgifter. 
 

Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får delta i denna undersökning. 
 

Hej! 

Mitt namn är Linda Johansson och jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna i Falun. Jag håller just nu på att skriva ett examensarbete inom matematikdidaktik. Detta 

examensarbete ska undersöka hur elever som klarar den vardagliga matematikundervisningen bra 

resonerar när de arbetar med matematiska problem och uppgifter i matematikboken. Undersökningen är 

viktig då lärare behöver veta hur de ska stödja elevers resonemang i olika typer av uppgifter. 

För att få underlag till min empiriska studie kommer jag att låta eleverna lösa uppgifter. Underlaget 

kommer bestå av ljudinspelningar. Det kommer inte ske någon typ av fotografering eller intervju, utan 

endast ljudinspelningar.  

Alla som deltar i denna undersökning är garanterad anonymitet och det gäller även skolans namn och 

kommun. Det material som samlas in kommer endast användas till denna undersökning och det är endast 

jag och min handledare som kommer ha tillgång till det insamlade materialet. Vidare kommer insamlat 

material förstöras så fort examensarbetet är godkänt. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt, vilket innebär att elever när som helst kan avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering. Om eleven väljer att avbryta sin medverkan kommer hans eller 

hennes information inte ingå i undersökningen. 

Om frågor eller funderingar uppstår gällande denna undersökning så tveka inte att kontakta mig eller 

min handledare. Vi finns här för att möta era frågor och funderingar. 

Svar önskas senast 2017-01-31. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Linda Johansson 

 
Studerande    Handledare 

Linda Johansson   Jan Olsson 

e-post: h13lijoh@du.se   e-post: jao@du.se 
 

 

Godkännande av elevens deltagande i undersökningen:  

 
Elevens namn: _____________________________________________________________ 

 
Vårdnadshavares underskrift: __________________________________________________ 



39 
 

Bilaga 2 – Problemuppgiften för årskurs 4 
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Bilaga 3 – Problemuppgiften för årskurs 5 (samt reservproblemet för årskurs 4)  
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Bilaga 4 – Reservproblemet för årskurs 5  
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Bilaga 5 – Problemuppgiften för årskurs 6 
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Bilaga 6 – Reservproblemet för årskurs 6 
 

 


