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Abstract 
 

Elevers matematiska resonemangsförmåga kan ses som avgörande för djupare 

matematisk förståelse. För en djupare medvetenhet kring begreppet resonemang, 

kan en åtskillnad göras mellan imitativa och kreativa matematiska resonemang. 

Imitativa resonemang handlar om att härma ett tidigare givet resonemang, vilket 

kan innebära att applicera en given metod för att utföra en beräkning. För kreativa 

resonemang krävs att en metod inte i förväg är given, här krävs istället en djupare 

förståelse för det matematiska innehållet. I den här studien har ett antal uppgifter 

från två olika matematikböcker för årskurs 2 analyserats och kategoriserats utifrån 

vilken resonemangstyp som är möjlig, eller krävs. Studiens resultat visar en stark 

dominans av uppgifter som är möjliga att lösa med imitativt resonemang, men det 

framkom även en relativt stor skillnad mellan de två matematikböckerna. Studien 

visade också att det kan vara små skillnader i uppgifters utformning som avgör om 

kreativt resonemang krävs, eller inte. Matematikboken erbjuder eleven begränsade 

möten med matematiska problem, vilket innebär att lärarens medvetenhet avgör i 

vilken utsträckning elever får möjlighet att arbeta med kreativa resonemang. 
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Inledning  
 

Ett av de fem långsiktiga målen i kursplanen för matematik är att lärare ska främja 

elevernas förmåga att föra och följa matematiska resonemang (Skolverket 2019, s. 

55). Resonemangsförmåga är bara en av delarna i den helhet som utgör 

matematiskt kunnande, men en mycket viktig och sammanlänkande del (Kilpatrick 

& Swafford 2002, s.14). För en tydligare definition av matematiska resonemangs 

innebörd, så skiljer Lithner (2008) på imitativa och kreativa matematiska 

resonemang. Kreativa resonemang är logiska resonemang som kräver en djupare 

förståelse för det matematiska innehållet (Lithner 2008, s. 266), medan imitativa 

resonemang handlar om att återupprepa givna resonemang. 

 

Matematikboken har en viktig roll i matematikundervisning (Valverde m. fl. 2002, 

s. 2) och arbete i matematikboken dominerar ofta undervisningstiden (Boesen m.fl. 

2014, s.81-82). Det finns ett positivt samband mellan arbete i matematikboken och 

elevers förmåga att hantera procedurer, men ett negativt samband mellan arbete i 

matematikboken och främjandet av övriga kompetenser (Skolinspektionen 2009, s. 

17). Elever blir bra på det som de ges möjlighet att öva på och arbete i matematik-

boken innebär ofta att repetera givna metoder. Procedurfokuserade metoder är 

överrepresenterade i matematikundervisning och arbete i matematikböcker består 

till största del av att öva på givna metoder (Boesen m.fl. 2014, s .81-82). Detta kan 

bli på bekostnad av elevernas djupare matematiska förståelse och utveckling 

(Hiebert 1999, s. 12).  

 

Skolinspektionen (2009, s. 17) ställde sig frågande till varför inte matematik-

bokens uppgifter i större utsträckning var utformade för att främja fler förmågor. 

Granskningen genomfördes före nuvarande kursplans inträde, men någon nyare 

liknande granskning av matematikböcker har jag inte funnit. För att synliggöra 

gymnasielevers möjligheter att öva på matematiska resonemang har Jäder m.fl. 

(2019) gjort en omfattande undersökning av matematikböcker från olika länder. 

Studien visade att majoriteten av de matematikboksuppgifter som undersökts var 

av sådan karaktär att de kunde lösas genom att återupprepa givna procedurer, 

vilket sker med imitativt resonemang. Det visade sig att det var en mycket liten del 

av matematikböckernas uppgifter som krävde kreativa/logiska matematiska 

resonemang för att finna en lösning. I Jäder m.fl. (2019) studie fokuserades lärande 

för äldre elever och huruvida en liknande undersökning av matematikböcker för 

yngre elever skulle ge samma resultat är ovisst.  

 

Utifrån egna erfarenheter i skolvärlden under vikariat och VFU, samt i samtal med 

verksamma lärare har matematikbokens centrala roll i undervisningen bekräftats. 

Detta gör det intressant att titta närmare på vilket lärande matematikböckers 

uppgifter kan möjliggöra. I den här studien kommer det att ske genom ett fokus på 

vilken typ av matematiskt resonemang som elever i årskurs 2 kan tänkas tillämpa 

vid arbete i matematikboken. Detta med stöd i Lithners (2008) ramverk för 

imitativa och kreativa resonemang.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att synliggöra vilken typ av resonemang elever kan förväntas 

tillämpa vid arbete med uppgifter i matematikböcker. Studien avser även 

synliggöra skillnader i olika uppgifttypers utformning.  

 

Frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

 

• Hur stor andel av de undersökta uppgifterna i matematikböcker för årskurs 

2 möjliggör, respektive kräver, imitativa eller kreativa resonemang? 

 

• Vilka skillnader kan urskiljas i de olika uppgiftstypernas utformning? 

 

 
 

Bakgrund 
 

För att skapa förståelse för syftet med denna studie, kommer följande avsnitt att 

presentera en bakgrund till problemområdet. Läsaren kommer att få insyn i hur 

begreppet resonemang kan definieras och förstås, ett klargörande om 

matematikbokens roll i undervisningen och vad läroplanen säger, samt en inblick i 

tidigare läromedelsstudier. 

 

 

Matematisk kompetens 
 

Att vara matematiskt skicklig, eller att ha matematisk kompetens beskrivs av 

Kilpatrick & Swafford (2002, s. 9) som en helhet av fem samspelande delar som är 

beroende av varandra. Delarna är: förståelse, förmåga att utföra beräkningar, 

tillämpa strategier, resonera och att se matematikens användbarhet. Det är lätt att 

missta sig och tro att en elev har förståelse bara för att förmågan att utföra 

beräkningar finns, likväl som att förutsätta att en elev klarar av att utföra 

beräkningar bara för att förståelse för innehållet har visats. I det här arbetet 

fokuseras elevers förmåga att föra och följa matematiska resonemang, vilket är en 

av delarna i helheten av elevers matematiska kompetens, en del som Kilpatrick & 

Swafford (2002, s. 14) beskriver som limmet som håller ihop matematiken.  

 

Matematiskt kunnande kan åtskiljas i relationell och instrumentell matematisk 

förståelse (Skemp 2006). Relationell förståelse kan förklaras som en matematisk 

förmåga där inte bara hanterandet av en metod finns, utan även förståelse för 

varför metoden fungerar. Instrumentell förståelse innebär förmåga att hantera 

procedurer, men inte med en djupare matematisk förståelse för innehållet. Det är 

viktigt för lärare att vara medveten om skillnaden mellan dessa två kompetenser 

och att se dessa hos eleverna, då det är avgörande för lyckad matematik-

undervisning. Undervisning för instrumentell förståelse är vanligt förekommande 

och kan upplevas lockande då det är mer tidseffektivt (för stunden) att lära in 

metoder och att öva procedurer. Det ger också ofta en snabb belöning i form av 

snabbt uträknade, korrekta uppgifter. Att undervisa för relationell förståelse har 

dock fördelar som borde väga tyngre. Om en djupare förståelse för matematiken 
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skapas hos eleverna, växer också den inre motivationen. Relationell förståelse 

skapar även större användbarhet av inlärda metoder eftersom en förståelse för 

varför den fungerar också ger en förståelse för när de kan användas. En relationellt 

inlärd metod är också lättare att komma ihåg (Skemp 2006, s. 92-93). 

 

 

Resonemangsförmåga 
 

För att ha möjlighet att använda matematiken på ett praktiskt sätt så krävs förmåga 

att resonera matematiskt. Matematisk kompetens hör därför ihop med den 

matematiska resonemangsförmågan. Vid ytinlärd matematik, det vill säga om en 

elev exempelvis memorerat en formel för beräkning, men inte förstått varför den 

fungerar, så är det stor risk att formeln glöms bort och behöver läras om på nytt 

efter en tid. Då matematikinlärningen genererat en djupare förståelse, kan glömd 

matematisk kunskap resoneras fram. Risken för missförstånd och ihopblandande 

av procedurer vid till exempel beräkningar med bråk eller decimaltal, minskar vid 

god resonemangsförmåga (Ball & Bass 2003, s. 28). God resonemangsförmåga i 

det här fallet syftar till förmågan att föra kreativa matematiska resonemang, vilket 

innebär en djupare förståelse för det matematiska innehållet. 

 

Det finns vissa skillnader i hur olika forskare förklarar begreppet resonemang. Det 

ses även ibland som något man förväntas veta innebörden av, trots att det inte är 

öppet uttalat (Lithner 2008, s. 257, Yackel & Hanna 2003, s.228). Resonemang 

kan förklaras som en öppet uttryckt handling, för att med matematiska argument 

bevisa och motivera sina val och slutsatser (Boesen 2014, s. 75). Eller som att 

matematiska idéer behandlas med hjälp av olika uttrycksformer med målet att dra 

logiska matematiska slutsatser (Taflin 2007, s. 110).  

 

I det här arbetets analysdel kommer begreppet resonemang att förstås som en 

produkt av det som sker inom eleven på vägen mellan en tilldelad matematik-

uppgift och ett färdigt svar. En uppgifts lösning kan ses som en kort 

sammanfattning av det resonemang som förts (Lithner 2008, s. 257). I 

resonemanget fram till en lösning behöver först och främst uppgiften noggrant 

undersökas, för att se vilken strategi som krävs för en lösning. Valet av strategi 

kan underbyggas av en förutsägande argumentation som motiverar varför strategin 

borde fungera. När strategin sedan används kan den också verifieras av en 

argumentation. Om det handlar om en rutinuppgift för eleven så används imitativt 

resonemang och om uppgiften inte har en, för eleven, given lösningsmetod så 

krävs kreativt resonemang (Lithner 2008, s. 260). Mer om de två olika typerna av 

resonemang kommer att presenteras i det här arbetets teoriavsnitt.  

 

Resonemangsförmåga och uppbyggandet av en matematikdidaktisk diskurs 

främjas vid arbete med matematiska problem (Taflin 2007, s. 21). Problem-

uppgifter definieras som okända uppgifter som kräver en extra ansträngning och 

vilja av eleven, för att nå en lösning. En matematikuppgift som främjar elevers 

kreativa resonemangsförmåga bör inte innehålla alltför krånglig text, eller begrepp 

som eleven inte känner till Den ska inte heller kräva matematisk kompetens som 

eleven inte i nuläget har förmåga att erövra. Aspekter som enligt Taflin (2007, s. 

22) främjar elevers lärande, står i motsats till vad som framkom vanligt i 

undervisning i Lithners (2004, s. 422) studie. Där visade det sig att minst, men ofta 
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mer än, 70% av matematikböckernas uppgifter var av sådan karaktär att eleverna 

kunde repetera givna metoder för nå en lösning. Samt att flertalet av uppgifterna 

av problemlösande karaktär hade en så hög svårighetsgrad att de inte var 

tillgängliga för alla elever (Lithner 2004, s. 423).  

 

 

Styrdokument 
 

Undervisning i matematik ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang (Skolverket 2019, s. 54). 

För möjligheten att delge sina resonemang så är det viktigt eleven kan 

kommunicera matematik. Det är också en förutsättning för att läraren ska ha 

möjlighet att bedöma elevens resonemangsförmåga. Enligt de formulerade 

kunskapskraven för årskurs tre i matematik så är det genom att ställa och besvara 

frågor om matematiskt innehåll som eleven visar sin förmåga att föra och följa 

matematiska resonemang (Skolverket 2019, s. 54). Kommunicera innebär, enligt 

Skolverket (2017, s. 9), ”att utbyta information om matematiska idéer och 

tankegångar muntligt, skriftligt eller med andra uttrycksformer”. För att kunna 

kommunicera matematik behövs ett matematiskt språk, vilket kan erövras genom 

kunskap om ämnesspecifika begrepp och matematiska uttrycksformer. Att uttrycka 

sig matematiskt kan ske genom tal, skrift och andra typer av gestaltningar som 

bilder eller konkreta material. Förmåga att växla mellan uttrycksformer är 

betydande. Det kan till exempel till en början handla om att ge uttryck för talet åtta 

genom att skriva det med siffran 8, eller att visa med åtta klossar (Skolverket 2017, 

s. 10). Att föra och följa matematiska resonemang kan ses som en kommunikativ 

handling. Även om resonemangsprocessen sker inom eleven, så används sedan 

matematiska uttrycksformer för att kommunicera och delge andra sitt resonemang. 

En del i att föra matematiska resonemang är enligt Skolverket (2017, s.10) att ha 

förståelse för att matematiska samband är konstruerade samt att det är möjligt att 

resonera sig fram till en lösning med matematiska argument.  

 

 

Matematikbokens roll i undervisning 
 

I matematikklassrummet samspelar elever, lärare och det matematiska innehållet 

för att uppnå elevernas lärande. Som hjälp för att konkretisera eller förtydliga det 

matematiska innehållet kan olika hjälpmedel användas. Det kan handla om 

avancerade digitala verktyg, något så enkelt som en linjal eller den välanvända och 

djupt rotade matematikboken (Rezat och Sträßer 2012, s. 641–642). Relationerna 

mellan elev, lärare, matematiskt innehåll samt artefakten kan, enligt Rezat och 

Sträßer (2012, s. 645), ses som fyra lika viktiga delar som är beroende av varandra 

och oskiljbara i lyckad undervisning. De artefakter som samspelar med användaren 

för kognitiv förändring, vilket är önskan i undervisnings-sammanhang, benämns 

som psykologiska verktyg. Matematikboken kan ses som ett psykologiskt verktyg 

eftersom processer sätts igång inom eleven då hen ställs inför den och behöver ta 

reda på hur den ska användas och kontrolleras. Verktyget, alltså matematikboken, 

hjälper också eleven att sålla bort onödiga processer eftersom de är givna av 
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verktyget. Matematikboken fyller alltså en viktig funktion i 

matematikundervisning genom att styra in och hålla eleven kvar i det tänkta 

matematiska innehållet. 

 

I undervisning har ofta läroboken en mycket viktig roll som ett stöd att följa 

läroplanen och stödja läraren i sin undervisning. Den kan ses som ett medierande 

verktyg som konkretiserar läroplanens abstrakta innehåll till något görbart för 

lärare och elever (Valverde m. fl. 2002, s. 2). I och med lärobokens självklara roll i 

undervisningen kan den också av deltagarna betraktas som en skildring av vad det 

aktuella ämnet innebär.  

 

 

Aspekter i undervisningssituationen  
 

Tid är en avgörande faktor för hur elever ges möjlighet att arbeta med matematik-

uppgifter (Henningsen & Stein 1997, s. 535). Ofta ges inte elever den tid som 

behövs för att arbeta med de lite svårare uppgifterna. Mer tid kan vara nödvändigt 

för att eleverna själva ska resonera sig fram till lösningar, istället för att guidas av 

lärare. Å andra sidan kan också för mycket tid för att arbeta med uppgifter, bidra 

till att eleverna tappar fokus på uppgiften och istället ägnar sig åt annat än 

matematik. Vid arbete i matematikboken förväntas eleverna generellt inte att 

arbeta med alla bokens uppgifter, men alla elever hinner inte ens med att göra de 

rekommenderade uppgifterna. Det här leder till att antalet elever som faktiskt 

arbetar med de uppgifter som främjar djupare matematiska resonemang, det vill 

säga kreativa resonemang, minskas ytterligare (Lithner 2004, s. 423). Medeleleven 

får alltså inte möjlighet att öva på att tillämpa kreativa resonemang i så stor 

utsträckning. Detta eftersom de flesta uppgifter som elever arbetar med i 

matematikundervisning är av sådan karaktär att de inte kräver djupare förståelse 

för det matematiska innehållet. Mening och förståelse för det matematiska 

innehållet kan också åsidosättas till förmån för fokus på det korrekta svaret 

(Henningsen & Stein 1997 s. 535). Det kan också ses som en bekräftelse på att 

man gjort det man ska då man utfört ett större antal matematikuppgifter, även om 

det i själva verket inte inneburit någon djupare förståelse för det matematiska 

innehållet.   

 

Arbete med enskilda uppgifter bestående av att öva på procedurer, är den vanligast 

förekommande metoden i matematikundervisning i svensk skola. Till största delen 

handlar det om arbete i matematikböcker där eleverna, efter att ha fått se en 

exempeluppgift, förväntas upprepa samma procedur i efterföljande uppgifter 

(Boesen m.fl. 2014, s. 81). Det är en mycket liten del av undervisningstiden som 

används till uppgifter med högre kognitiv utmaning, som till exempel uppgifter där 

elever behöver använda egna resonemang (Boesen m.fl. 2014, s. 81). Vid arbete 

med svårare uppgifter i matematikboken har läraren en avgörande roll 

(Henningsen & Stein 1997 s. 534). För att eleven ska utföra de svårare uppgifterna 

så behöver läraren stötta, engagera och pusha eleven att förklara sina tankebanor. 

Om läraren vägleder eleven alltför mycket eller inte ställer rätt följdfrågor, så 

försvinner dock möjligheten för eleven att utmanas kognitivt och få möjlighet att 

själv finna det matematiska resonemanget.  
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En viktig faktor för att bemästra uppgifter genom matematiska resonemang, är att 

ha tillräcklig och relevant förförståelse (Lithner 2008, s. 272). Uppbyggandet av en 

bank med matematiska begrepp och dess innebörder borde vara central i 

grundskolans tidigare år för att främja elevers resonemangsförmåga. Likaså har 

lärarens undervisning en betydande roll för hur elever tillägnar sig kunskap 

(Henningsen & Stein 1997 s. 534, Olteanu 2015, s. 262). Dessa två betydelsefulla 

aspekter kommer dock inte vara centrala i den här studien som begränsas till att 

enbart fokusera på hur matematikbokens uppgifter är utformade.  

 

 

Tidigare läromedelsstudier  
 

Lithner (2004) har undersökt 598 uppgifter i 3 matematikböcker för Universitets-

studenter. Syftet var att ta reda på i vilken utsträckning som lösningar av uppgifter 

krävde kreativa resonemang. Uppgifterna analyserades och delades in i tre 

kategorier. IR, LPR och GPR. Uppgifter som kan lösas genom att repetera givna 

metoder kategoriserades som IR (Lithner 2004, s. 412). Uppgifter som till största 

del kan lösas genom att repetera givna metoder, men till viss del kräver kreativa 

resonemang kategoriserades som LPR (Lithner 2004, s. 416). Uppgifter av 

problemlösande karaktär, som saknar givna metoder och som av eleven kräver 

djupare förståelse för det matematiska innehållet kategoriseras som GPR (Lithner 

2004, s. 419). Studien visade tydligt att det var IR som var den dominerande 

uppgiftstypen, med nästan 70% av det totala antalet. De allra flesta uppgifter som 

studenterna ställdes inför kunde alltså lösas genom att upprepa givna metoder 

vilket inte kräver kreativa matematiska resonemang. I en stor del av de uppgifter 

som kategoriserats som GPR, det vill säga uppgifter som kräver kreativa 

resonemang, var svårigheten så pass hög att många studenter inte hade 

förutsättningar att arbeta med dem (Lithner 2004, s. 423).  

 

Förekomsten av problemlösningsuppgifter i svenska gymnasiematematikböckers 

kapitel med beräkningar har undersökts av Brehmer m.fl. (2016). Med stöd i 

Lithners (2008) ramverk för imitativa och kreativa matematiska resonemang så 

utreddes huruvida uppgifter var problemlösningsuppgifter, eller inte. För att en 

uppgift skulle klassas som problemlösningsuppgift, så skulle den kräva kreativa 

resonemang av eleven. Det visade det sig att det var en mycket liten del av 

matematikböckernas uppgifter som krävde kreativa resonemang och därmed 

definierades som problemlösningsuppgifter. De problemuppgifterna som fanns, 

var till störst del placerade långt bak i matematikböckernas kapitel och var ofta på 

en högre svårighetsnivå (Brehmer m.fl. 2016).  

 

Även Jäder m.fl. (2019) har undersökt förekomsten av potentiella problem-

lösningsuppgifter i gymnasiematematikböcker från olika länder. De matematiska 

områden som undersöktes var algebra och geometri. Uppgifter som kräver att 

eleven själv finner en lösning, möjliggör lärande av problemlösning. I studien 

kategoriserades matematikuppgifterna efter vilka möjligheter som fanns att 

använda sig av presenterade exempel, för att nå fram till en lösning. 

Matematikboksuppgifterna analyserades och sorterades i kategorierna: HR (High 

relatedness tasks), LLR (Local low relatedness tasks) och GLR (Global low 

relatedness tasks). För HR fanns ett givet exempel, eller en metod som eleven 

enkelt kan applicera för lösa uppgiften. LLR liknar HR, men skillnaden är att 
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eleven själv behöver ändra något i det givna exemplet för att finna en lösning. 

GLR har inget givet exempel, utan här behöver eleven själv finna en lösnings-

metod (Jäder m.fl. 2019, s. 8). Förekomsten av GLR, det vill säga uppgifter av 

problemlösande karaktär var i genomsnitt 8-12% av det totala antalet uppgifter 

(Jäder m.fl. 2019, s. 10). HR var den dominerande uppgiftstypen, till och med i de 

avsnitt eller kapitel i matematikböckerna med namn som till exempel problem-

lösning eller resonemang. I en del av de studerade matematikböckerna benämndes 

avsnitt efter svårighetsgrad, medan det i andra var utskrivet att de svåraste 

uppgifterna återfanns i slutet av kapitlen. I de avsnitt med den högsta 

svårighetsgraden upptäcktes den största andelen av GLR-uppgifter, vilket kunde 

tolkas som en indikation på att de uppgifterna inte var ämnade för alla elever 

(Jäder 2019, s. 12).  

 

 

Teori  
 

Enligt Dimenäs (2007, s. 104) betyder begreppet teori betraktande. En teori är en 

hjälp, eller rent av en nödvändighet, för att förstå hur vi ska betrakta ett fenomen. 

För att besvara det här arbetets frågeställning behöver vi framförallt veta hur vi ska 

betrakta och förstå matematiska resonemang. I Lithners (2008) ramverk är 

förståelse för begreppen resonemang och argument centrala, vilket gör hans 

teoretiska ramverk användbart som stöd för att uppfylla den här studiens syfte.  

 

 

Argument 
 

Argument kan användas i resonemangsprocessen för att förutsäga och validera val 

av strategier. I den mentala process som försiggår när en elev ställs inför en 

matematikuppgift som ska lösas krävs olika typer av argument. Då eleven 

analyserar och reder ut vad som efterfrågas i uppgiften för att välja metod sker 

förutsägande argumentation (Lithner 2008, s. 257). När uppgiften är löst och 

eleven bedömer svarets rimlighet så är argumenten verifierande (ibid.). 

Matematiska argument kan enligt Lithner (2008, s. 260) värderas i dess validitet, 

förmåga att övertyga och konstruktivitet. Trovärdiga, övertygande och rimliga 

argument kan alltså ses som starka. Det slutgiltiga målet med argumentation är att 

nå formella matematiska bevis, men det är viktigt att elever redan i tidig ålder får 

öva på att argumentera för att på så sätt stärka sitt lärande (Yackel & Hanna 2003, 

s.228). 

 
 

Resonemang  
 
Begreppet resonemang beskrivs av Lithner (2008, s. 257) som den tanke, eller 

mentala procedur, som leder en uppgiftslösning framåt. Resonemanget behöver 

inte vara underbyggt av bevis för att vara ett resonemang, men det måste vara 

någorlunda logiskt. Vad som sker under själva resonemangsprocessen och exakt 

hur eleven resonerat, är svårt om inte omöjligt att veta, men lösningar som elever 

presenterar kan ses som en sammanfattning av det resonemang som eleven fört. 

Lithner (2008, s. 260) skiljer mellan två typer av resonemang - Imitativt och 

Kreativt resonemang. Imitativt resonemang kan ses som härmande resonemang, 
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det är den typen av resonemang som används vid rutinuppgifter, det vill säga en 

uppgift som för eleven har en känd lösningsmetod. Kreativt resonemang är det 

motsatta, alltså den typ av resonemang som används då metod inte är given.  

 
 

Imitativt resonemang 
 

När en elev använder imitativt resonemang så använder hen en memorerad metod 

eller algoritm för att lösa uppgiften. I min analys kommer jag inte att skilja på de 

olika typerna av imitativa resonemang utan enbart skilja mellan imitativt eller 

kreativt resonemang. Imitativt resonemang är den typ av resonemang som används 

vid rutinuppgifter med utantillinlärda svar. Detta kräver inte någon djupare 

förståelse för det matematiska innehållet och det svarar inte på varför metoden 

eller algoritmen fungerar. Lithner (2008) skiljer mellan Memorised reasoning, då 

strategin är att endast upprepa eller skriva ner ett svar och Algorithmic reasoning, 

då strategin är att använda en inlärd algoritm vilket kräver ett enkelt resonemang 

från eleven i beslutet om vilken algoritm som är lämplig. En nackdel med 

uppgifter som bara kräver imitativa resonemang är att elevens tankeprocesser inte 

behöver vara genomtänkta eller analytiska (Lithner 2008, s. 268). Med imitativt 

resonemang riskerar svar att bli slumpmässiga och med det uteblir förklaring och 

förståelse för varför svaret stämmer eller inte.  

 

 

Kreativt resonemang 
 

Till skillnad mot imitativa resonemang så kräver kreativa resonemang mer 

genomtänkta tankeprocesser. Det kreativa resonemanget ska vara rimligt och 

underbyggt av argument som är förankrade i resonemangets matematiska innehåll 

på ett korrekt sätt (Lithner 2008, s. 266). Då eleven ställs inför en uppgift som 

saknar given metod behöver hen själv resonera sig fram till en lösning för 

uppgiften. Lösningen behöver inte vara korrekt men den ska vara rimlig och 

förankrad i matematiken. Ett kreativt resonemang ska vara nyfunnet eller 

återfunnet om eleven glömt tidigare funnen kunskap. För att förankra kreativa 

resonemang i matematiken så behövs baskunskaper så som förståelse för begrepps 

egenskaper och förhållande till varandra (Lithner 2008, s. 270). Vikten av 

nödvändig förkunskap för att kunna föra kreativa resonemang betonas vidare av 

Lithner (2008, s. 272). Han menar att en elev som saknar kunskap om det 

matematiska innehållet i en uppgift tvingas använda imitativa resonemang. Istället 

för att resonera kreativt behöver då eleven applicera någon känd strategi som 

använts i tidigare uppgifter som upplevts ha likheter till den aktuella uppgiften.  

 

 

Metod 
 

Metoden är studiens verktyg eller redskap för att uppfylla det tänkta syftet (Larsen 

2009, s. 17), vilket i detta fall är att besvara en fråga rörande textligt innehåll. 

Syftet med textanalys är att skapa kunskap om texters innebörd i förhållande till ett 

avgränsat undersökningsproblem (Widén 2015, s. 178). Vid textanalys är det först 

och främst viktigt att ta hänsyn till vilken genre texten tillhör. Olika genrer 



 

 12 

förväntas fylla olika syften och är uppbyggda på olika sätt (Boréaus 2015, s. 158–

159). Enligt Widén (2015, s. 178) kan en textanalys göras i tre olika dimensioner, 

beroende på vad som önskas uppnås. I den första dimensionen tittar man på vem 

som står bakom texten och vad denne haft för avsikter med texten. I den andra 

dimensionen tittar man på själva texten och dess innebörd. Och i den tredje 

dimensionen, den dimension som är aktuell i denna studie, tolkar man vad för 

innebörd texten kan få i ett sammanhang utanför själva texten.  

 

Den här studiens analys förväntas ge svar på vad textens innehåll innebär för 

sammanhanget utanför boken. Det vill säga hur matematikbokens uppgifter 

samspelar med elevers lärande i fråga om att föra och följa matematiska 

resonemang. Textanalysen fördjupas också i en problematiserande dimension då 

analysen innehåller teoretiskt drivna analysfrågor (Widén 2015, s. 185).   

 

 

Urval 
 

De matematikböcker som kommer att användas för datainsamlingen är Mera 

Favoritmatematik 2A (Asikainen m.fl. 2018) samt Mattedetektiverna 2A (Kavén & 

Persson 2011). Böckerna riktar sig till elever i vårterminen av årskurs 2 i svensk 

grundskola och har valts ut genom ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018, s. 

71).  

 

De två utvalda matematikböckerna är vid en första övergripande analys relativt 

olika i sin utformning. Den ena boken har fler sidor per kapitel och har överlag fler 

uppgifter per sida. Båda böckerna består av fem kapitel och de första kapitlen heter 

Tal samt Taluppfattning, addition, subtraktion. Kapitlen har till viss del 

motsvarande matematiskt område. Eleverna ska i båda böckernas kapitel arbeta 

med talen 0–100. I Mera Favoritmatematik beräknas addition och subtraktion med 

tiotalsövergångar i talområdet 0–20, samt utan tiotalsövergångar i talområdet 0–

100. Eleven ska i Mera Favoritmatematik få förståelse för ental och tiotal. I Matte-

detektiverna handlar det även om hundratal, samt ordningstalen upp till 100:e och 

hur man räknade förr. Trots en viss skillnad, så är de utvalda kapitlen de mest 

likvärdiga kapitlen, därför väljs just de kapitlen ut för studiens datainsamling. 

Uppgifter som hänvisar till material utanför själva läroboken, eller inte 

överensstämmer helt med det matematiska området har sållats bort. De uppgifter 

som analyserats var till antalet 507 från Mera Favoritmatematik 2A (Asikainen 

m.fl. 2018) och 187 från Mattedetektiverna 2A (Kavén & Persson 2011). 

 

Båda matematikböckerna har färgglada illustrationer som på olika sätt kan vara till 

hjälp för eleven. I Mera Favoritmatematik är många uppslag mycket lika varandra 

i strukturen. De är utformade på så vis att en inledande illustration, längst upp i 

vänstra hörnet, visar en räknehändelse. I anslutning till illustrationen finns en 

beräkning som passar till den illustrerade räknehändelsen. I vissa fall finns även ett 

ytterligare förtydligande för eleven genom att en metod är illustrerad med röda 

block för hela tiotal och blåa klot för ental. I Mattedetektiverna är illustrationerna 

mer utspridda och kan exempelvis bestå av ett barn som berättar något i en 

pratbubbla, eller en illustrerad hand som håller en penna för att förtydliga var 

eleven ska skriva. Många av Mattedetektivernas illustrationer ger eleven direkt 

nödvändig information för att kunna lösa uppgiften, de är då placerade i nära 
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anslutning till texten. Varje sida i Mera Favoritmatematik består av ett större antal 

uppgifter, i jämförelse med Mattedetektivernas sidor. I båda böckerna förekommer 

tallinjer som stöd för subtraktion. I Mera Favoritmatematik är det då en figur som 

hoppar bakåt på tallinjen från ett tal till ett annat och i Mattedetektiverna är det två 

figurer och eleven ska se skillnaden i hur långt de hoppar.   

 

Innehållet som de båda böckerna tar upp i de aktuella kapitlen kan kopplas till 

följande centralt innehåll i läroplanen (Skolverket 2019, s. 55). 

  

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de 

kan användas för att ange antal och ordning. 

 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. 

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom 

historien. 

 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer. 

 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala 

verktyg. Metodernas användning i olika situationer.  

 

Den här studien avser inte att presentera en heltäckande bild av hur elevers 

resonemangsförmåga kan främjas i matematikundervisning, utan fokuserar enbart 

på matematikböckers uppgifter. Den begränsade aspekten av ämnet förväntas ändå 

att ge ett förståelse- och kunskapsbidrag rörande användandet av matematikböcker 

för lärare som undervisar i de yngre åldrarna. Detta genom att synliggöra vilken 

typ av resonemang som möjliggörs, eller krävs, för elever genom arbete med olika 

typer av förekommande matematikboksuppgifter.  

 

 

Validitet och reliabilitet 
 

En studies validitet handlar om dess giltighet och relevans (Larsen 2009, s. 40–41). 

Om forskaren har undersökt det som var avsett att undersökas så har studien hög 

validitet. Det kan handla om att rätt frågor ställts eller om man har tittat på det som 

är relevant för studien. Objekten som undersöktes i den här studien bestod av olika 

matematikboksuppgifter för årskurs 2 med fokus på uppgifternas utformning och 

vilken typ av matematiskt resonemang som tillämpas vid arbete med dem. Exakta 

svar eller något generaliserbart resultat kommer inte att kunna ges, men min 

tolkning av matematikböckernas uppgifter tar stöd i ett beprövat (Jäder 2015, s. 

27) teoretiskt ramverk för att öka studiens validitet. Den här studien begränsas till 

att synliggöra hur uppgifterna i sig är utformade. Skillnader i hur elever tolkar 

uppgifter, variationer i elevernas förförståelse samt lärarens påverkan för hur 

elever resonerar, kommer inte att vara möjligt att besvara i den här studien.  

 

En studie med hög reliabilitet kan göras om av en annan forskare och ge samma 

resultat (Larsen 2009, s. 42). Samtliga uppgifter analyseras genom fyra 
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förutbestämda steg och det teoretiska ramverk som används i den här studien har 

tidigare använts (Jäder 2015, s. 27), vilket stärker studiens reliabilitet. Målet är att 

göra en så objektiv undersökning som möjligt, men det finns alltid en risk att min 

förförståelse och mina egna erfarenheter påverkar resultatet (Larsen 2009, s. 15). 

För att stärka studiens reliabilitet ytterligare så kommer data från den genomförda 

analysen hanteras och redovisas öppet och noggrant (Larsen 2009, s. 81).  

 

 

Etiska överväganden 
 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

är de viktigaste principerna att beakta för att uppnå en etisk forskningsstudie 

(Larsen 2009, s. 14). I den här studien kommer enbart offentligt tillgängliga 

läroböcker att användas för analys. Trots det så finns det flera etiska aspekter att ta 

hänsyn till. Forskare har ansvar över deltagare i en studie samt över alla som kan 

påverkas indirekt av forskningsresultatet (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Förlagen 

som utgivit de, för studien, aktuella böckerna har kontaktats via mejl för att delges 

information om studien, samt för möjligheten att avböja att deras böcker 

analyseras (se bilaga 1&2). Inget av förlagen hade några invändningar, men ett av 

förlagen önskade få ta del av arbetet. Därför kommer en kopia av det färdigställda 

arbetet att sändas till dem. Analysens resultat kommer endast att publiceras i detta 

arbete för att synliggöra vilken typ av matematiska resonemang som elever 

tillämpar i mötet med olika matematikboksuppgifter. Detta i syfte att bidra med 

kunskap för undervisande lärare. Matematikböckers uppgifter är en liten del i allt 

vad matematikundervisning innebär och därför kommer resultatet inte ge något 

heltäckande eller generaliserande svar gällande elevers möjligheter att utveckla 

resonemangsförmåga. Strävan i denna studie är att genomgående hålla god kvalitet 

genom sanningsenlighet och öppenhet gällande metoder och redovisning av 

resultat (Vetenskapsrådet 2017, s. 8).  

 

 
Analysmetod 
 

Syftet med studien är att synliggöra vilken typ av matematiska resonemang som 

arbete med matematikböckers uppgifter möjliggör för, eller kräver av, elever. För 

att uppnå syftet så behöver uppgifter i matematikböcker analyseras, vilket kommer 

att ske med genom en fördjupad textanalys med stöd i Lithners (2008) ramverk för 

resonemang. 

 

För möjligheten att applicera Lithners teoretiska ramverk i en analys av 

matematikböckers uppgifter behöver matematikböckernas uppgifter kategoriseras 

utifrån vilken typ av resonemang som krävs av eleven. I den här studien kommer 

matematikböckernas uppgifter särskiljas i två grupper: IR-uppgifter, samt KR-

uppgifter, vilka definieras enligt följande: 

 

• IR står för imitativt resonemang och det är den typen av matematiskt 

resonemang som krävs för att lösa den här typen av uppgift. Uppgifter i 

den här kategorin är av rutinkaraktär för eleven, eller har en given 

lösningsmetod presenterad.  
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• KR. Uppgifter i den här kategorin kräver kreativt matematiskt resonemang 

av eleven och i och med det en fördjupad förståelse för det matematiska 

innehållet. Öppna problemuppgifter, där eleven inte har en given 

lösningsmetod faller in under den här kategorin.  

 

Båda matematikböckerna har tillhörande lärarhandledningar, med information och 

tips om undervisningsmetoder, samt kopieringsunderlag för flera typer av 

uppgifter/övningar. Den ena boken har ett omfattande tillhörande digitalt material 

och den andra har en tillhörande högläsningsbok med matematiska problem-

uppgifter. De här delarna spelar, liksom lärarens ageranden, naturligtvis stor roll i 

undervisningen (Henningsen & Stein 1997 s. 534, Olteanu 2015, s. 262), men i 

den här studien är det enbart utformningen av matematikuppgifterna i sig som 

studeras. Uppgifter med hänvisning till tillhörande material har därför sållats bort. 

 

Som uppgift räknar jag varje enskild beräkning/problem/fråga som eleven ställs 

inför. Om till exempel en markerad uppgift innehåller flera deluppgifter räknas var 

och en av deluppgifterna som en uppgift. En textuppgift som kräver flera 

steg/beräkningar för att lösa, men har en formulerad fråga, räknas som en uppgift. 

Har en textuppgift två formulerade frågor så räknas den som två uppgifter. Var och 

en av uppgifterna analyseras genom följande steg: 

 

1. Uppgiften läses igenom.  

2. En eller flera tänkbara elevlösningar beskrivs.  

3. Söker i kapitlets tidigare innehåll efter antingen givna exempel på 

tillvägagångssätt, som motsvarar tänkbara elevlösningar, till den aktuella 

uppgiften, eller tidigare likadana uppgifter som eleven bör ha ställts inför.  

4. Finnes givna exempel i steg 3, så kategoriseras uppgiften som IR-uppgift. 

Om inte så är det en KR-uppgift.  
 

 

Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat med ett antal exempel från den 

genomförda uppgiftsanalysen. IR hade ett givet exempel på lösningsförslag, 

presenterad metod, eller så hade uppgifter med samma lösningsmetod förekommit 

tidigare. KR krävde att eleven inte hade haft möjlighet att återupprepa en tidigare 

given metod som förekommit eller exemplifierats tidigare i det aktuella kapitlet. 
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Exempel på analyserade uppgifter 
 

Nedan presenteras ett antal olika typer av uppgifter från de aktuella böckerna som 

analyserats. Samtliga analyserade uppgifter kategoriserades som antingen IR, eller 

KR. 

 

 

Uppgift från Mera Favoritmatematik (Asikainen m.fl. 2018, s.6) 
 

1. Eleven ställs inför en uppgift med addition av tre termer (figur 1).  

 

2. För att beräkna 4+6+1=11, kan eleven antingen antagas känna igen 4 och 6 

som tiokamrater och sedan lägga till ett och på det viset komma fram till 

svaret. Eleven skulle också kunna behöva räkna upp 6 steg från 4 och 

sedan ett till, för att komma fram till samma svar.  

 

3. Det finns tidigare illustrerade exempel på hur eleven, med hjälp av cirklar i 

ett rutmönster med tio rutor i rad, kan bemästra tiotalsövergången (figur 2) 

i den addition som ska utföras. Den totala summan överstiger inte tjugo, 

vilket gör att det endast är en tiotalsövergång som eleven ställs inför. 

Tidigare additionsuppgifter har dock enbart bestått av två termer, addition 

med tre termer är vid den här uppgiften nytt. Inga tidigare exempel på 

tillvägagångssätt finns för eleven i mötet med den här uppgiften. 

 

4. Det finns inte några givna exempel på addition med tre termer. Proceduren 

som exemplifieras på sidan innan skulle kunna appliceras även på addition 

med tre termer, men detta behöver eleven själv resonera sig fram till. Om 

eleven i tidigare matematikundervisning kommit i kontakt med addition 

med tre termer så skulle uppgiften kategoriseras som IR, detta är dock inget 

som kan förutsättas, därför kategoriseras uppgiften som KR.  

 

        
Figur 1. Addition med tre termer.                         Figur 2. Strategi för addition med tiotalsövergång.

  

 

 

Uppgift från Mera Favoritmatematik (Asikainen m.fl. 2018, s. 9)  
   

1. I den tredje Mirakelmaskinen (Figur 3) ska eleven fylla i de tal som saknas 

enligt ett mönster som inte finns givet. Eleven behöver själv räkna ut vad 

som sker i maskinen.   

 

2. Avsnittet som uppgiften finns i är benämnt addition och eleven kan se att 

talen i mirakelmaskinen ökar (figur 3), vilket hjälper eleven att förstå att 

Mirakelmaskinen adderar. För att veta vilken addition som ska göras så 
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behöver eleven räkna ut differensen mellan de första givna talen. Detta kan 

ske genom att eleven testar att räkna upp från 2 till 5 och sedan från 10 till 

3 och sedan tar lika många steg uppåt från 4, 7 och 16. Eleven skulle också 

kunna beräkna 5-2 och 13-10 för att få reda på att det är 3 som ska adderas 

med de resterande talen.  

 

3. Det finns ingen presenterad metod eller tidigare givet exempel på hur 

eleven ska komma fram till vilken addition som ska göras. I de tidigare 

uppgifterna av samma karaktär har additionen varit given.  

 

4. Uppgiften kategoriseras som KR.  

 

  
 Figur 3. Mirakelmaskinen 

 

 

Uppgift från Mera Favoritmatematik (Asikainen m.fl. 2018, s. 38) 
 

1. I ett avsnitt benämnt som problemlösning ställs eleven bland annat inför 

olika textuppgifter. Avsnittet inleds med ett illustrerat exempel (figur 4) på 

en strategi som kan användas för att lösa uppgiften och eleven förväntas 

enbart skriva ut beräkningen och svar. I den första uppgiften ska eleven ta 

reda på hur många bilar Kurre ser då han ser 21 bilar fler än Sally som ser 

33 bilar.  

 

2. Förutsatt att eleven har förståelse för begreppet fler än, så vet hen att 21 

och 33 ska adderas. Eleven skulle eventuellt kunna lösa uppgiften genom 

att i huvudet beräkna 20+30=50, 1+3=4, 50+4=54. Eller så skulle eleven 

kunna använda samma strategi som visas i exempeluppgiften genom att rita 

upp talet som rektanglar för 10 tal och cirklar för ental och därefter räkna 

tio-skutt upp till 50 och sedan räkna entalen upp till 54.  

 

3. Den nämnda strategin för att huvudräkna 21+33, finns inte beskriven 

tidigare i bokens kapitel. Metoden att rita upp tiotal och ental för att sedan 

beräkna summan finns given i en intilliggande liknande uppgift (figur 4). 

 

4. Om eleven använder huvudräkningsstrategin är det rimligt att anta att 

eleven lärt sig den metoden tidigare och använder imitativt resonemang. 

Det skulle dock kunna vara så att eleven själv har resonerat sig fram till att 

man kan dela upp talsorterna och på det viset förenkla additionen vid 

huvudräkning och i och med det använt kreativt resonemang. Eleven har 
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dock möjlighet att använda tidigare givna exempel för att lösa uppgiften 

och därför kategoriseras uppgiften som IR. 

 

   
 Figur 4. Textuppgifter med illustrerad metod. 

 

 

Uppgift från Mattedetektiverna (Kavén & Persson 2011, s. 10) 
 

1. Eleven får information i en ruta att hen ska finna ett tal som är större än 6 

och mindre än 10, talet ska dessutom vara jämnt delbart med 3 (Figur 5). 

Tecknen som symboliserar större än och mindre än, har eleven bekantat sig 

med i tidigare uppgifter. I uppgiften förväntas också eleven beskriva hur 

hen vet att hen fått rätt svar.  

 

2. För att lösa uppgiften behöver eleven först ta reda på vilka tal som kan vara 

aktuella. Detta skulle kunna ske genom att eleven räknar upp från 6 till 10 

och konstaterar att talen däremellan är 7, 8 och 9. Eleven behöver därefter 

reda ut vilket av dessa tal som skulle kunna delas jämnt i 3. Eleven skulle 

då kunna räkna treskutt, och konstatera att hen kommer tre hela skutt till 

talet, 9 och på så sätt lösa uppgiften. Är eleven bekant med division skulle 

hen kunna testa att dividera de tänkbara talen med 3. Eleven skulle också 

kunna använda sig av laborativt material som till exempel klossar för att ta 

reda på om det är 7, 8 eller 9 som går att dela jämnt med 3. Eleven 

förväntas även visa hur hen vet att hen fått rätt svar, alltså visa sina 

argument. Det kan innebära att eleven förklarar med ord, bilder eller på 

mattespråk hur hen gått tillväga för att lösa uppgiften. 

 

3. Det finns ingen given metod för att lösa den här uppgiften tidigare i 

kapitlet. Talordningen har eleven tidigare arbetat med genom övningar i en 

hundraruta. Där skulle eleven kunna ta stöd och se vilka tal som är mellan 

6 och 10. Delbarhet är dock ingenting som eleven kommit i kontakt med 

tidigare i bokens kapitel.  

 

4. Uppgiften kategoriseras som KR.  

 

 

  
 Figur 5.  
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Uppgift från Mattedetektiverna (Kavén & Persson 2011, s. 15) 
 

1. Eleven ska fylla i hälften och dubbelt så mycket som givna tal (Figur 6). 

 

2. Förutsättningen är att eleven har förståelse för innebörden av begreppen 

hälften och dubbelt. För att räkna ut hälften, så skulle eleven kunna tänka 

att hen ska dela upp talet i två lika stora högar. Så många som det blir i en 

hög, är detsamma som svaret på uppgiften som efterfrågar hälften. 

Antingen så kan eleven räkna ut detta i huvudet, eller så kan hen använda 

någon form av laborativt material som stöd, till exempel klossar som 

fysiskt läggs i olika högar. Den här metoden skulle kunna fungera på alla 

tal, det blir dock mycket att räkna för eleven vid de högre talen. För att 

räkna ut hälften av 100 skulle någon form av tiostavar vara mer lämpligt. 

 

För att räkna ut dubbelt så kan eleven tänka lika många och lika många till 

och därför addera talen med sin tvilling, det vill säga 2+2, 4+4, 8+8 o.s.v. 

Det kan eleven göra med huvudräkning eller så använda sig av laborativt 

material genom att lägga upp det givna antalet med klossar och sedan räkna 

upp lika många till.  

 

3. På samma sida som uppgiften, finns illustrerade förklaringar till vad 

begreppen hälften och dubbelt betyder, men det finns inte någon 

beskrivning eller givna exempel på hur eleven kan räkna ut det. Efter att 

eleven har resonerat fram hur hälften och dubbelt kan beräknas första 

gången, så finns möjlighet att återupprepa samma metod för de efter-

följande talen.  

 

4. Den första beräkningen i tabellen som eleven ställs inför kategoriseras som 

KR, de efterföljande 6 uppgifterna kategoriseras som IR. 

 

  

                                                          
                          Figur 6. Beskrivande illustration samt en uppgift i tabellform.      
 

 

Uppgift från Mattedetektiverna (Kavén & Persson 2011, s. 24) 
 

1. Här ställs eleven inför en textuppgift som efterfrågar hur många gånger du 

måste klippa för att få ett 150 meter långt rep i 30 metersbitar (Figur 7). 

Eleven ska också motivera hur hen vet att hen fått rätt svar.  

 

2. För att nå det rätta svaret kan ett tänkbart tillvägagångssätt vara att rita en 

bild som symboliserar det 150 meter långa repet och sedan dra streck för 
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varje klipp. Det första klippet blir då vid 30, nästa vid 60, 90 och slutligen 

120 eftersom repet sedan är slut vid 150. Eleven kan då räkna sina streck 

och konstatera att svaret är 4. Med bilden bevisar eleven att hen fått rätt 

svar och besvarar därmed den andra frågan.  
 

3. För att lösa den här uppgiften finns ingen given metod. Det finns inte heller 

en liknande formulerad uppgift tidigare i kapitlet.  

 

4. Uppgiften kategoriseras som KR.  

 

  
 Figur 7. 

 

 

Analysresultat 
 

En uppgift som i den här analysen kategoriserats som KR, kan även ha varit möjlig 

att lösa med imitativt resonemang av elever, beroende på andra faktorer. Om 

exempelvis läraren inlett lektionen med en genomgång av tänkbara lösnings-

metoder för det aktuella innehållet, eller om läraren under lektionens gång stöttat 

enskilda elever med förklaringar av tillvägagångssätt, så blir utfallet annorlunda. 

Detsamma gäller för elever som besitter tidigare matematiska applicerbara 

erfarenheter. I de här fallen kan imitativa resonemang vara möjliga för uppgifter 

kategoriserade som KR. Det skulle även vara möjligt att elever löser uppgifter 

kategoriserade som IR, med kreativt resonemang. Så skulle fallet kunna vara om 

eleven inte tar tidigare givna exempel i beaktning, utan istället resonerar fram en 

egen metod. Kategoriseringen som gjorts i denna analys ger alltså enbart ett 

fingervisande resultat, som i undervisningssammanhang måste tolkas med hänsyn 

till förutsättningar. 

 

Av de totalt 694 analyserade matematikboksuppgifterna kategoriserades 597 som 

IR och 97 som KR (Figur 8), vilket motsvarar ungefär 86% IR och 14% KR. 

Studiens resultat visar alltså en stark dominans av uppgifter som är möjliga att lösa 

med imitativt resonemang i de analyserade matematikböckerna. De båda böckerna 

hade lika många kapitel och var avsedda för en termins arbete, men det fanns en 

betydande skillnad i antalet uppgifter böckerna emellan. Den ena boken som var 

mer uppgiftstät än den andra, hade en betydligt lägre andel, men också lägre antal 

(se figur 8), av KR-uppgifter (8%), jämfört med den andra boken (30%). 
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Figur 8, analysens resultat i tabellform.  

 

 

Antalet uppgifter kategoriserade som KR var överlag relativt jämnt fördelade över 

kapitlens sidor i båda böckerna (se bilaga 3). I den ena bokens avsnitt med 

benämningen Problemlösning, kategoriserades dock samtliga 28 uppgifter som IR. 

I studien uppmärksammades att en uppgift som vid första anblick ser ut att vara av 

rutinkaraktär, också kan kräva kreativt resonemang av eleven. Det kan då handla 

om uppgifter där någon liten del är förändrad, eller om något nytt innehåll lagts 

till. Exempel på detta kan vara addition med tre termer, istället för två (figur 1). 

Om förklaring till detta inte givits, behöver eleven själv resonera fram att den 

tredje termen ska läggas ihop med de första två. Ett annat exempel kan vara om en 

term i en addition eller subtraktion för första gången är 0. Om inte tidigare 

exempel på detta givits, så behöver eleven själv resonera fram att en nolla som 

term inte har något värde, vilket är en skillnad mot när nollan sätts bakom en siffra 

och därmed ökar talets värde. Nästa gång eleven stöter på samma fenomen igen, 

kan hen använda den nyvunna kunskapen, vilket då möjliggör imitativt 

resonemang. 

 

 

Diskussion 
 

Följande avsnitt inleds med en diskussion kring studiens resultat i förhållande till 

bakgrunden. Därefter diskuteras studiens metod och nyttan av Lithners (2008) 

ramverk för resonemang.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

 

Studiens resultat i jämförelse med tidigare studier  
 

Av samtliga analyserade uppgifter i den här studien så kategoriserades ca 14% 

som KR och ca 86% som IR (se bilaga 3). Tidigare genomförda studier med 

samma syfte har visat jämförbara resultat. I de fallen har det dock handlat om 

analyser av uppgifter riktade mot betydligt äldre elever. Jäders (2019) 

internationella studie visade att 8-12% av alla uppgifter i de analyserade 

gymnasiematematikböckerna var av problemlösande karaktär och krävde kreativt 

resonemang. Den här studien visade en lite högre andel av IR-uppgifter i 

jämförelse med de 70% IR-uppgifter som Lithners (2004) studie av 

  Antal IR-uppgifter: Antal KR-uppgifter: Totalt antal uppgifter:  

Mattedetektiverna 2A  130 57 187 

Mera Favoritmatematik 2A  467 40 507 

Totalt antal:  597 97 694 



 

 22 

universitetsläromedel visade. Samstämmigt mellan Lithners (2004), Brehmers 

m.fl. (2016), Jäders (2019) och den här studiens resultat, är den tydliga 

dominansen av IR-uppgifter som elever möter vid arbete i matematikböcker.  

 

 

IR-uppgifter  
 

Matematikboksuppgifter som i den här studien kategoriserades som IR, hade 

kriteriet att ett applicerbart exempel på tillvägagångssätt skulle finnas tillgängligt 

för eleven i det aktuella kapitlet. Det kunde då handla om exemplifierade 

lösningar, eller likadana uppgifter som eleven redan arbetat med. Matematikboks-

uppgifter kategoriserade som IR, främjar alltså elevens förmåga att härma givna 

procedurer, och i och med det hennes instrumentella matematiska förståelse. 

Instrumentell matematisk förståelse kan beskrivas som förmåga att använda 

matematiska metoder, utan medvetande om för varför de fungerar (Skemp 2006). 

Vid instrumentell matematisk förståelse, vilket kan likställas med ytinlärd 

matematik, är risken stor att kunskapen glöms bort och därför inte blir användbar 

för eleven i framtiden (Ball & Bass 2003, s. 28). Instrumentell matematisk 

förståelse kan ha fördelar så som att uppgifter löses korrekt på kort tid, vilket kan 

ge en positiv känsla för stunden. Uppgifter som är möjliga att lösa med imitativt 

resonemang bör därför ta kortare tid att lösa i jämförelse med uppgifter som kräver 

kreativa resonemang. Detta kan ge en förklaring till att det mer uppgiftstäta 

kapitlet också hade högre andel med IR-uppgifter (se bilaga 3).  

 

 

KR-uppgifter 
 

Känslan i att lyckas och få jobbet gjort när ett visst antal uppgifter är lösta, kan 

upplevas som en belöning, vilket ökar elevers motivation för stunden. Inre 

motivation uppnås dock vid djupare matematisk förståelse (Skemp 2006). 

Kriterierna för KR-uppgifter i den här studien, var att det inte fanns möjlighet för 

eleven att imitera en tidigare given metod. Förutom typiska problemlösnings-

uppgifter, så kunde det också handla om då eleven ställdes inför en ny typ av 

uppgift, eller uppgifter med någon förändrad del. För att lösa en KR-uppgift så 

krävs en djupare matematisk förståelse samt förmåga att applicera den förståelsen i 

ett resonemang som leder till uppgiftens lösning. Arbete med KR-uppgifter främjar 

därmed relationell matematisk förståelse, vilket bidrar till en mer långsiktig 

matematisk utveckling och inre motivation hos eleven (Skemp 2006). För att lösa 

svårare uppgifter så är det viktigt att elever får tillräckligt med tid (Henningsen & 

Stein 1997, s. 535), det är dock ofta en mycket liten del av undervisningstiden som 

avsätts för det (Boesen m.fl. 2014, s. 81). Svårighetsgrad, eller hur lång tid 

uppgifter tar att lösa, undersöktes inte i den här studien. En KR-uppgift behöver 

egentligen inte vara svårare för eleven att lösa, men den ställer högre kognitiva 

krav i och med att kräver att eleven själv resonerar fram en användbar strategi. 

Därför bör uppgifter som kategoriserade som KR kunna förutsättas ta längre tid att 

arbeta med, jämfört med IR-uppgifter.  
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Studiens resultat kopplat till undervisningssituationen 
 

I studien undersöktes enbart matematikbokens uppgifter. Båda böckerna hade 

tillhörande arbetsmaterial som inte här har beaktas. Lärares agerande har inte 

heller beaktas i den här studien, vilket kan vara en avgörande faktor i elevens möte 

med matematikuppgifter (Henningsen & Stein 1997 s. 534). Läraren besitter makt 

att påverka vilken typ av resonemang elever tillämpar vid uppgiftslösning. En 

uppgift som är möjlig att lösa med imitativt resonemang, skulle kunna kräva 

kreativt resonemang av eleven, om läraren uppmanar eleven att förklara hur hen 

löst uppgiften. Detta skulle då innebära att eleven behöver redogöra för sina 

argument, vilket skulle kunna medföra att eleven tvingas använda kreativt 

resonemang och med det stärka sitt matematiska lärande (Yackel &Hanna 2003, 

s.228). Läraren skulle även kunna möjliggöra imitativt resonemang för en uppgift 

kategoriserad som KR. Så skulle fallet kunna vara om lektionen inleds med en 

genomgång av det aktuella innehållet där precisa metoder presenteras, eller om 

läraren vägleder eleven alltför mycket i uppgiftslösningen. Om målet med 

matematikundervisningen är relationell förståelse och att kreativa resonemang ska 

främjas, så krävs det en stor medvetenhet av läraren i att ställa rätt typ av 

följdfrågor.  

 

Resonemangsförmåga kan ses som den sammanlänkande förmågan i helheten av 

matematisk kompetens (Kilpatrick & Swafford 2002, s. 14), vilken kan främjas 

genom matematisk problemlösning (Taflin 2007). I ett avsnitt benämnt Problem-

lösning, i en av studiens matematikböcker kategoriserades dock samtliga uppgifter 

som IR. En IR-uppgift kan ses som motsatsen till en problemlösningsuppgift 

(Brehmer m.fl. 2016, Taflin 2007, Lithner 2004). Avsnittet visade sig därmed inte 

handla om problemlösning i definition av att eleven själv behöver resonera fram en 

lösning (Jäder 2019), eller med förståelsen att ett matematiskt problem kräver 

kreativa resonemang (Brehmer m.fl. 2016). I det här avsnittet fick eleven istället 

möjlighet att öva på procedurer som kan vara till hjälp vid problemlösning (figur 

4). En möjlig risk för lärare kan vara att misstolka den typen av rubriksättning, 

vilket förstärker vikten av ett medvetet förhållningssätt hos läraren, som behöver 

veta vad olika uppgiftstyper innebär för elevens lärande. Skillnaden i att lösa 

matematiska problem och att lära sig strategier för att lösa problem är viktig att 

uppmärksamma för att inte som lärare missuppfatta syftet med uppgifterna.  

 

Matematikboken har en central roll i undervisningen och fungerar ofta som stöd 

för läraren i lektionsplanering och för att följa läroplanen (Valverde m. fl. 2002, s. 

2). Den kan också fylla en viktig funktion för eleven i att hålla kursen rätt och 

styra in eleven på det tänkta matematiska innehållet (Rezat och Sträßer 2012). 

Eftersom matematikboken är en sådan viktig del i matematikundervisningen, så är 

det av stor vikt att söka kunskap om vad den innehåller. Den här studien har, trots 

sin småskalighet, tydligt visat att innehållet i matematikböcker för årskurs 2 kan 

skiljas åt. Andelen uppgifter som kräver kreativa resonemang var i den ena boken 

8% och i den andra 30% (se bilaga 3), vilket kan ses som en relativt stor skillnad.  
 

Beträffande huruvida elever förväntas arbeta med samtliga uppgifter i de aktuella 

kapitlen, eller i vilken utsträckning elever möter kapitlens uppgifter, ligger utanför 

ramen för denna studie. Ett rimligt antagande är dock att en del uppgifter sållas 

bort av läraren, eller av eleven på grund av tidsbrist (Lithner 2004, s. 423). 
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Brehmer m.fl. (2016) och Jäder m.fl. (2019) studiers resultat visade att 

förekomsten av uppgifter som kräver kreativt resonemang var som störst långt bak 

i kapitlet, eller i kapitlens svårare delar. Hur uppgifter är placerade i kapitlet kan 

medföra en risk att just de mer kognitivt utmanande uppgifterna är de uppgifter 

som sållas bort. Det var inte en del i den här studiens syfte att undersöka de olika 

uppgiftstypernas specifika placering i kapitlen, vilket hade kunnat bidraga till ett 

ytterligare djup. I och med samanställning av uppgiftsanalyserna, så synliggjordes 

dock att KR-uppgifterna var relativt jämnt fördelade över kapitlens sidor (se bilaga 

3).  

 

Skolinspektionen (2009) uppmärksammar att den främsta kompetensen som elever 

utvecklade genom arbete i matematikboken, är att hantera procedurer, vilket inte 

främjar elevens djupare matematiska förståelse och utveckling (Hiebert 1999, s. 

12). Skolinspektionen (2009) ställde sig frågande till matematikböckers 

utformning. Tidigare forskning har visat att arbete i matematikboken till största del 

består upprepande av givna metoder (Boesen m.fl. 2014, s. 81). Den här studien 

visade att hela 92% av uppgifterna i ett av de analyserade kapitlen, var möjliga att 

lösa med imitativt resonemang. I det andra kapitlet var andelen IR-uppgifter 70%, 

vilket i jämförelse är mindre, men fortfarande en stor andel (se bilaga 3).  

 

I den här studien har matematiska resonemang betraktats som det som alltid sker 

inom eleven i mötet med en uppgift, fram tills dess att en lösning funnits, i enlighet 

med Lithners (2008) definition. Hur resonemanget ser ut, har åtskilts i 

definitionerna imitativa och kreativa resonemang. Vid imitativa resonemang 

härmar eleven ett tidigare givet eller använt resonemang och vid kreativa 

resonemang skapas nya resonemang. Matematiska resonemang kan också 

beskrivas som en öppet uttryckt handling, för att med matematiska argument 

bevisa och motivera sina val och slutsatser, eller som att matematiska idéer 

behandlas med hjälp av olika uttrycksformer med målet att dra logiska 

matematiska slutsatser (Boesen 2014, s. 75; Taflin 2007, s. 110). Låt säga att den 

allmänna förståelsen för begreppet resonemang innebär att argumentera och 

motivera eller om att dra logiska slutsatser. Och att det är den definitionen som 

skolverket (2019) menar i beskrivningen av vad undervisning i ämnet matematik 

syftar till. I sådant fall förstärks konstaterandet att det är det kreativa resonemanget 

som är den eftersträvansvärda formen av resonemang i matematikundervisning. 

Vilket också samstämmer med Skolverkets (2017, s.10) beskrivning av att 

matematiska resonemang innebär att ha förståelse för hur matematiska samband är 

konstruerade.  

 

 

Metoddiskussion 
 

I ramverket för denna studie antogs Lithners (2008) definition av begreppet 

resonemang, vilket gav en förutsättning att det alltid sker någon form av 

resonemang inom eleven då hen ställs in för en matematikuppgift. Att använda 

begreppet matematiskt resonemang när imitativa resonemang åsyftas, skulle dock 

kunna skapa förvirring och missuppfattning. Imitativa resonemang handlar om att 

återupprepa givna resonemang, till skillnad från att själv föra matematiska 

resonemang.  
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Den här studien har tillfört ett kunskapsbidrag, för undervisande lärare i de lägre 

årskurserna, rörande elevers matematiska resonemangsförmåga kopplat till 

matematikboksuppgifter. En djupare förståelse för matematiska resonemang hos 

undervisande lärare bör leda till ökad medvetenhet, vilket i sin tur minskar risken 

för missförstånd. På så sätt kan matematikundervisningens kvalité stärkas. Studien 

har även bidragit till medvetenhet beträffande i vilken mån läromedel för yngre 

åldrar ger elever möjlighet att utveckla en djupare matematisk förståelse, genom 

uppgifter som kräver kreativa resonemang.  

 

Lithners (2008) ramverk för att kategorisera imitativa och kreativa resonemang har 

använts i tidigare studier för att synliggöra olika uppgiftstyper (Brehmer m.fl. 

2016). Ramverket har också fungerat väl i denna studie för att uppfylla det tänkta 

syftet, vilket har stärkt studiens validitet. Forskarens förförståelse kan påverka 

utfallet i en studie (Larsen 2009, s. 15), men utformandet av de fyra stegen som 

antogs i analysen av matematikböckernas uppgifter, genererade en tydlig struktur 

som enkelt kan efterföljas, vilket ökar studiens reliabilitet.  

 

Analysen innefattade inte att bedöma svårighetsgrad på matematikboks-

uppgifterna, eftersom det inte var en del av studiens syfte. Detta hade dock kunnat 

tillföra ett ytterligare djup i studien. Huruvida uppgifter kategoriserade som KR 

hade en högre svårighetsgrad, jämfört med IR-uppgifter i matematikböcker för 

årskurs 2, besvaras alltså inte i den här studien. Detta bekräftades däremot i 

Brehmer m.fl. (2016), Jäder (2019) och Lithners (2004) studier av 

matematikböcker för äldre elever, som visade att majoriteten av uppgifter som 

krävde kreativa resonemang hade en hög svårighetsgrad.  

 

 

Slutsatser och förslag på vidare forskning  
 

Den genomförda studien resulterade i svar inom ramen för det tänkta syftet, vilket 

var att synliggöra skillnader i olika uppgiftstyper, samt att ge svar på vilken typ av 

resonemang som matematikboksuppgifter för elever i årskurs 2, möjliggjorde eller 

krävde. KR-uppgifter kan förväntas ta längre tid att lösa, men de främjar en 

djupare matematisk förståelse hos eleven. Därför bör det vara av stor vikt att lärare 

reflekterar över vad som är målet med sin matematikundervisning och därefter 

överväger om det är ett stort antal uppgifter, eller färre uppgifter med högre 

kognitiva krav som är vägen till målet.  

 

Studiens resultat svarar dock endast för en liten del av alla aspekter i 

matematikundervisning som kan påverka elevers resonemang. För lärares 

möjlighet att främja elevers kreativa resonemangsförmåga krävs, förutom kunskap 

i ämnet, stor medvetenhet. När en elev ställs inför en uppgift som kräver kreativa 

resonemang kan lärarens vägledning möjliggöra imitativa resonemang, vilket då 

tillintetgör tillfällets möjlighet till djupare matematisk förståelse. En genomtänkt 

följdfråga av läraren kan å andra sidan kräva kreativa resonemang av eleven, även 

om uppgiften i sig är möjlig att lösa med imitativa resonemang. Vidare studier 

kring lärarens agerande för att främja elevers kreativa resonemang, vore därför av 

stort intresse. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Kopia av mejl till förlaget Studentlitteratur 
 

Hej 

 

Jag arbetar nu med mitt examensarbete för Grundlärarprogrammet 1-3 vid 

Högskolan Dalarna. Jag har riktat in mig på att analysera matematikböckers 

uppgifter och titta på hur de främjar elevers resonemangsförmåga i grundskolans 

tidigare år. Jag har hört mycket om er bok Favoritmatematik och vad jag förstår så 

är det väldigt många skolor i Sverige som använder den. Därför skulle jag vilja ta 

med den boken i min undersökning.  

 

Jag undrar därför om ni har möjlighet att skänka mig ett exemplar av 

Favoritmatematik 2 a?   

 

Om det finns någon aspekt som gör att ni inte vill att er bok ska användas i mitt 

arbete, eller om ni senare vill läsa det färdiga resultatet så är ni självklart välkomna 

att höra av er.  

 

Om det finns möjlighet att få tillgång till er bok utan kostnad, så kan den skickas 

till: 

 

Pernilla Bergfeldt 

Xxxxxxxxx xx 

XXX XX Xxxxxxx 

 

Tack på förhand! 

 
Vänliga hälsningar, Pernilla 
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Bilaga 2: Kopia av mejl till förlaget Liber 
 

Hej 

 

Jag arbetar nu med mitt examensarbete för Grundlärarprogrammet 1–3 vid 

Högskolan Dalarna. Jag har riktat in mig på att analysera matematikböckers 

uppgifter och titta på hur de främjar elevers resonemangsförmåga i grundskolans 

tidigare år. Jag har viss erfarenhet av att arbeta med er bok Mattedetektiverna och 

skulle därför vilja ta med den boken i min undersökning.  

 

Om det finns någon aspekt som gör att ni inte vill att er bok ska användas i mitt 

examensarbete, eller om ni senare vill läsa det färdiga resultatet så är ni självklart 

välkomna att höra av er.  

 

Med vänlig hälsning, Pernilla Bergfeldt 
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Bilaga 3: Tabeller  
 

Antal uppgifter/sida 
 

 

Sid nr: 
IR-
uppgift: 

KR-
uppgift 

         6 16 1 

7 26 3 

8 6  
9 22 2 

10 5  
11 29 2 

12 5  
13 22 2 

14 1 1 

15 19  
16 8  
17 6 5 

18  1 

19 12 1 

20 13  
21  4 

22 6  
23 24  
24 5  
25 7  
26 6  
27 29  
28 13 1 

29  4 

      30&31 33  
32 5  
33 9  

      34&35 35  
36 13 1 

37  4 

38 11 1 

39 17  
40 16  
41 3 4 

      42&43 29  
      44&45 16 3 

Tot: 467 40 

Antal uppgifter/sida från analys av Mera Favoritmatematik 2A 

 

 

Sid nr: 
IR-
uppgift 

KR-
uppgift 

6 2 3 

7 5  
9 2 3 

10 10 3 

11  3 

12 4  
13 3 3 

14  4 

15 7 2 

16 9 3 

17 6 1 

18 7 5 

19 3 3 

     20&21 22 1 

22 10  
23 15  
24 10 3 

25 3 4 

26 1 2 

27 1 3 

28 7 2 

29  6 

30 3 2 

31  1 

   

Tot: 130 57 
Antal uppgifter/sida från analys av 

Mattedetektiverna 2A. 
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Andelar IR- respektive KR-uppgifter  
 
 

Totalt antal uppgifter: 694 

IR: 597 av 694 ≈ 86% 

KR: 97 av 694 ≈ 14% 

 

 
Antal uppgifter i Mera Favoritmatematik: 507 

IR: 467 av 507 ≈ 92% 

KR: 40 av 507 ≈ 8% 

 
 

Antal uppgifter i Mattedetektiverna: 187 

IR: 130 av 187 ≈ 70% 

KR: 57 av 187 ≈ 30% 

 


