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Sammanfattning 
Enligt forskning har matematikkunskaperna blivit allt sämre i den svenska skolan (Lithner, 
2001) och därför finner vi det intressant att undersöka någon faktor som kan bidra till detta. 
Vi har undersökt vilka matematiska resonemang som krävs för att lösa uppgifter ur en lärobok 
på gymnasiet. Detta har vi gjort genom att klassificera uppgifterna i läroboken med hjälp av 
ett ramverk som beskriver olika typer av matematiska resonemang. Antingen går uppgifterna 
att imitera från läroboken eller så behöver man konstruera ett eget matematiskt resonemang 
som bygger på de matematiska egenskaperna hos de komponenter som finns i 
lösningsresonemanget. Resultaten visade att 73% av uppgifterna gick att lösa genom att på 
ytliga grunder identifiera liknande exempel, definitioner eller text i boken och imitera den där 
givna lösningsproceduren. Det kan ge negativa konsekvenser för elevernas matematiska 
förståelse, eftersom de bara lär sig en lösningsprocedur och då sällan behöver tänka kreativt 
eller beakta relevanta matematiska egenskaper för att lösa matematiska problem. 

 
Sökord: Imitation; matematikläroböcker; matematiksvårigheter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Matematikkunskaperna i skolan har blivit allt sämre och eleverna har svårt att lösa uppgifter 
som kräver ett matematiskt tänkande (Lithner, 2001), d.v.s. de uppgifter där lösningen inte 
bara går att imitera från boken. Olika studier har gjorts för att finna orsakerna till detta 
problem. Lithner (2001) skriver att en orsak till att elever har svårigheter i matematik kan vara 
att lärare, läroboksförfattare och elever förenklar uppgifterna för att kunna nå de avancerade 
kursplanemålen. Vidare menar Lithner (2001) att det vanligaste sättet att förenkla komplexa 
uppgifter är att fokus läggs på algoritmer vid lösning av uppgifter istället för att få en 
förståelse av grundtanken. Han skriver också att matematikundervisningen når bättre resultat 
om man bedriver den utan stort fokus på algoritmer. Han påpekar också att man inte kan ta 
bort det fokus som finns på algoritmer ur undervisningen, det är inte algoritmerna i sig som är 
problemet utan hur man använder dem vid inlärning av matematik. 
 
Hiebert (2003) beskriver olika undersökningar om hur elever får lära sig att lösa uppgifter i 
matematik och vad det får för konsekvenser vid inlärning. Hiebert anser på samma sätt som 
Lithner att förståelse är viktigt för matematiken. Han tror att om eleverna får en förståelse för 
lösningsproceduren är det lättare för dem att minnas den och använda sig av den i framtiden. 
Dessutom menar han att om eleverna har fått en förståelse för proceduren så krävs det inte så 
mycket arbete för att använda den korrekt. Han ser också en fara med att elever jobbar mycket 
med imitering av procedurer innan de har fått en förståelse för det matematiska bakom dem. 
Detta kan senare leda till svårigheter för eleverna med att uppnå förståelsen.  
 
En sak som påverkar elevernas inlärning är vad för material de arbetar med i skolan. I Sverige 
har det visat sig att mycket utav undervisningen är till stora delar läroboksbaserad, då eleverna 
sitter ensam och räknar i sina läroböcker (Skolverket, 2005). I Lusten att lära (Skolverket, 
2003) skriver de att uppgifterna har stor betydelse för elevernas motivation och lust att lära. 
En sak som påverkar inlärningen är vilket resonemang som krävs för att lösa uppgifterna i 
läroboken. En undersökning av vilka matematiska resonemang som krävs för att lösa 
uppgifter har gjorts av Lithner (2004) där han undersökte en lärobok på matematikkursen 
analys på universitetet. Resultatet visade att väldigt stor andel av uppgifterna gick att lösa 
genom att imitera information ur läroboken. Dessutom har en liknande undersökning gjorts på 
grundskolan där Nilsson (2007) fick liknande resultat med väldigt stor andel uppgifter som 
gick att imitera ur läroboken. Boesen (2006) har undersökt konstruktionen av uppgifter på 
lärargjorda prov jämfört med de nationella proven på gymnasiet. Resultatet visade att de 
lärargjorda proven i hög grad hade uppgifter av typen som kan lösas med invanda mönster 
utan någon djupare matematisk förståelse. Tidigare har det inte gjorts undersökningar av vilka 
matematiska resonemang som krävs för att lösa uppgifterna i en lärobok på gymnasiet. Vi 
finner det också intressant att se vilken typ av information som är vanligast att imitera. 
   

 
 



  2 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att få en uppfattning om vilka matematiska resonemang som 
krävs för att lösa uppgifterna i en matematiklärobok på gymnasiet. Dessutom vill vi få reda på 
hur stor andel av uppgifterna som går att lösa med olika typer av matematiska resonemang. 
Det är också av intresse eftersom vi i bakgrunden konstaterat att det resonemang som eleverna 
använder när de löser uppgifter är av stor betydelse för deras matematikförståelse. Vi kommer 
i och med detta arbete utöka kunnandet inom detta område. 

 
1.3 Teori 
 
Begreppet matematiskt resonemang är väldigt centralt i vårt arbete. Vi definierar det enligt 
Lithner (2006) som de tankegångar elever har när de löser uppgifter i matematik. Dessa 
tankegångar behöver inte nödvändigtvis vara logiska eller ens korrekta, bara det finns en 
medveten mening med dem. 
 
När eleverna ställs inför en ny uppgift kan man dela upp lösningsresonemanget i de fyra 
stegen nedan: 
1) En problematisk situation uppkommer där det inte är uppenbart hur man ska fortsätta.  
2) Strategival: Väljer en strategi (i vid mening: välja, minnas, konstruera, upptäcka etc.) som 

kan lösa problemet. Det här valet kan bli understött av förutsägande argumentation: 
Kommer strategin att lösa problemet? 

3) Strategigenomförande: Detta kan bli understött av bekräftande argumentation. Löste 
strategin svårigheten? 

4) Slutsats: Ett resultat erhålls. 
(Lithner 2004, s 406, vår översättning) 
 
Nedan beskrivs ett ramverk för olika matematiska resonemang som kan användas vid analys 
av vilka matematiska resonemang som krävs för att lösa uppgifter. Detta ramverk är vår egen 
översättning ur Lithner (2006). I Figur 1 visas en översiktlig bild av ramverket. 

 
Figur 1. Ramverket från Lithner (2006, s.5) 
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Kreativt matematiskt grundat resonemang (CR) 
Att tänka kreativt när man löser en uppgift behöver nödvändigtvis inte betyda att bara ”eliten” 
klarar av att lösa uppgiften. Man följer alltså inte en algoritm utan måste konstruera en egen 
lösning. I ett kreativt matematiska grundat resonemang (CR) använder man också ett 
matematiskt resonemang.  
 
För att det ska vara ett kreativt matematiskt grundat resonemang (CR) ska dessa fyra punkter 
vara uppfyllda: 
(i) Nyhet. Det gäller att åstadkomma en ny sekvens i en lösning eller att återskapa en 
bortglömd sekvens. Man imiterar inte ett svar eller en lösning. 
(ii) Flexibilitet. Man måste ha plats för olika sätt att närma sig och anpassa sig till 
situationen. Den tål inte fixering som hindrar processen. Sådan fixering kan vara innehålls 
fixering, eller en fixering där man söker efter minnes- eller algoritmlösning.  
(iii) Rimlighet. Det finns argument för strategival och/eller strategigenomförandet, 
motivering varför slutsatsen är sann eller rimlig. Gissningar och vaga intuitioner tas inte i 
bejakande. 
(iv) Matematiskt grundat. Argumenten ska byggas på de inneboende matematiska 
egenskaperna hos de komponenter som ingår i resonemanget. 
(Lithner, 2006, s 10) 
 
Imitativt resonemang (IR) 
Vid imitativa resonemang löser eleverna uppgifterna genom att kopiera eller följa en modell 
eller ett exempel och behöver på detta sätt inte konstruera egna matematiska resonemang, som 
bygger på relevanta egenskaper hos de objekt som ingår. 
 
Nedan följer definitioner av olika imitativa typer av resonemang. De två huvudtyperna kallas 
minnesresonemang och algoritmiskt resonemang. 
 
Minnesresonemang (MR). 
Ett resonemang för att lösa en uppgift kallas för minnesresonemang om:  

• Strategin väljs genom att återskapa ett fullständigt svar med hjälp av minnet. 

• Strategigenomförandet består av att man bara skriver (eller säger, ritar etc) ner 
svaret. Man kan beskriva varje del av svaret utan att ta hänsyn till de föregående 
delarna. 

(Lithner 2006, s 14) 
 
Algoritmiskt resonemang (AR). 
 Ett resonemang för att lösa en uppgift kallas för ett algoritmiskt resonemang om: 

• Strategivalet grundas på minnet, här krävs inte att man kommer ihåg hela svaret i 
detalj som MR, men procedurer/algoritmer som ska garantera att en korrekt lösning 
nås. Den förutsägande argumentationen kan vara av olika slag, men det finns ingen 
anledning att skapa en ny lösning. 

• När man erinrat sig om proceduren/ algoritmen, återstår bara triviala delar i 
strategigenomförandet och bara ett slarvigt misstag kan hindra att svaret nås. Det 
krävs ingen förståelse för det logiska bakom algoritmen i AR. 

(Lithner 2006, s 15) 
 
Det gäller alltså att med hjälp av likheter mellan uppgifter och imiteringsobjektet (ett 
exempel, en text och en definition) finna den rätta algoritmen, som sedan imiteras i 
lösningsproceduren. Man kan dela upp AR i tre olika typer, FAR, DAR och GAR. GAR är 
uppdelad i personvägledd GAR och textvägledd GAR. Nedan följer beskrivning av dessa 
resonemang: 



  4 
 

 
Familjärt AR/MR (FAR). 
Ett resonemang för att försöka lösa en uppgift kallas för ett familjärt algoritmiskt resonemang 
om: 

• Strategivalet grundar sig på att identifiera något familjärt hos en speciell typ av 
uppgifter, i den bemärkelsen att den tillhör en bekant grupp av uppgifter som alla kan 
lösas med samma kända algoritm eller genom att minnas ett fullständigt svar. 

• Strategigenomförandet består av att imitera en algoritm (AR) eller ett helt svar (MR). 
(Lithner 2006, s 16) 
 
Begränsat AR (DAR).  
Ett resonemang för att försöka lösa en uppgift kallas för ett begränsat algoritmiskt 
resonemang om: 

• Strategivalet blir att välja en algoritm ur en grupp algoritmer som begränsas av den 
som löser uppgiften, genom att se algoritmernas ytliga egenskaper i relation till 
uppgiften. 

• Strategigenomförandet sker genom att följa algoritmen. Ingen argumentation för valet 
av algoritm krävs. Den som utför beräkningen kan inte se utgången av den. Ifall 
algoritmen inte leder fram till en rimlig slutsats (för den som utför den), blir 
genomförandet inte utvärderat utan avslutas och en ny algoritm prövas. 

(Lithner 2006, s 17) 
 
Personvägledd AR (GAR) 
En elevs resonemang kan bli vägledd av någon/något utomstående. Ett resonemang för att 
lösa en uppgift kallas för en personledd vägledning om: 

• Strategivalet väljs sådant att man vid en problematisk situation låter en utomstående 
person hjälpa en. Denna person ger ingen förutsägande argumentation som stöder det 
lokala och globala strategivalet.  

• Strategigenomförandet består av att följa den hjälp man får av vägledaren och sedan 
utföra kvarvarande rutinhandlingar. Framgången är garanterad av vägledarens 
kompetens, men inte understödd av bekräftande argumentation. 

(Lithner 2006, s 20) 
 
Textvägledd AR (GAR) 
Ett resonemang kallas för en text-vägledd AR om: 

• Strategivalet är grundat på ytliga likheter mellan uppgiften och exempel, definitioner, 
satser, regler eller något annat viktigt i texten från läroboken. När man imiterar 
läroboken på det här sättet tar man ingen hänsyn till de inneboende matematiska 
egenskaperna i lösningsresonemanget. 

• Strategigenomförandet bygger på att endast imitera en procedur eller fakta från en 
identisk situation. Det finns ingen bekräftande argumentation. 

(Lithner 2006 s.19) 
 
I Lithner (2005, s.6) står det:  
Använder man definitionen för AR och MR, kan vi nu också definiera två olika kategorier av 
CR: Ett resonemang som innebär att man i huvudsak använder sig av MR eller AR men på en 
eller ett fåtal punkter resonerar med CR kallas Lokal CR (LCR) medan resonemang som 
innehåller stora delar CR kallas Global CR (GCR). Det senare kan fortfarande innehålla 
stora delar av MR och AR. En skillnad mellan LCR och MR/AR är att den sistnämnda är 
möjlig att genomföra utan att ta hänsyn till några inneboende matematiska egenskaper. CR 
kan inte användas godtyckligt, inte ens lokalt, och det är nödvändigt i Lokal CR att förstå 



  5 
 

stora delar av uppgiften för att göra de begärda lokala besluten. 
 
I vår analys av läroböckerna kommer vi endast att beakta resonemangen textvägledd GAR, 
LCR och GCR. Vi är i vår studie intresserade av att undersöka om det är möjligt att lösa 
uppgifterna på ytliga grunder genom att använda information som finns i läroboken eller om 
det behövs ett mer kreativt resonemang där eleverna behöver beakta de relevanta matematiska 
egenskaperna. Vi väljer bort resonemangen FAR och DAR då dessa inte handlar om att direkt 
använda information från läroboken och likaså lärarledd GAR. De två första resonemangen 
handlar om att koppla ihop uppgiften med något man lärt sig tidigare (även om det kan vara 
på ytliga grunder) och i det senare resonemanget tar eleven hjälp av en person, t ex läraren, 
och inte läroboken. Från och med nu betecknas textbaserad GAR endast med GAR, som då 
inte innefattar personvägledd GAR. 

1.4 Frågeställning 
 
Med hjälp av teorin kan vi nu precisera syftet, med följande frågeställningar: 
 

1. Hur stor andel av uppgifterna är möjliga att lösa med GAR och hur stor andel krävs 
det LCR respektive GCR?  

2. Finns det något samband mellan de uppgifter som kräver olika lösningsresonemang 
(GAR, LCR eller GCR) och indelningen i de olika uppgiftsnivåerna (”Kan du det 
här?”-, A-, B- eller C-uppgifter)? 

3. När man löser uppgifter med resonemangen GAR och LCR kan man imitera ett 
exempel, en text eller en definition från läroboken. Hur stor andel av de uppgifter som 
går att lösa med hjälp av imitering imiterar man ett exempel, en text respektive en 
definition? 

 
 

2. Metod 

2.1 Val av lärobok och klassificeringsuppgifter 
 
Vi fick svar på frågeställningarna genom att klassificera uppgifter ur Matematik 3000 kurs B 
(Björk m.fl. 2004) enligt ramverket som är beskrivet i teorin (1.3). 
 
Läromedlet Matematik 3000 kurs B har vi stött på mycket under våra praktikperioder och vet 
därför att det är många gymnasieelever som använder den. Av den anledningen har vi valt att 
använda den vid vår klassificering. 
 
För att få en indikation på vilka uppgifter som var relevanta att klassificera i vår studie gjorde 
vi en förstudie på en gymnasieskola i Norrland. För att sedan få ett bra urval av uppgifter att 
klassificera frågade vi fyra lärare om hur de brukar använda Matematik 3000 kurs B i sin 
undervisning, och vilka uppgifter eleverna brukar räkna. Av de lärare vi frågade var bilden 
ganska entydig. Valet av vilka uppgifter man låter eleverna räkna beror till stor del på vilken 
nivå eleverna ligger på. Är det bara ”starka” elever hoppar man gärna över ”Kan du det här?”- 
uppgifterna och börjar direkt med A-uppgifterna. Om man däremot har en elevgrupp som är 
”svag” låter man de börja med ”Kan du det här?”- uppgifterna. Tid är också en viktig faktor, 
en lärare berättade att i en klass som överlag var svag fick läraren vara nöjd med att de hann 
räkna alla ”Kan du det här?”- uppgifterna och börja med A-uppgifterna. Angående 
hemuppgifter, problemlösning, arbeta utan räknare, och blandade övningar som finns sist i 
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varje kapitel så brukade inte lärarna hinna med dessa under undervisningens gång, någon 
nämnde däremot att de brukade ibland ha hemuppgifter som övning inför delprov i kursen.  
 
Med hänsyn till förstudien valde att klassificera alla ”Kan du det här?”-, A-, B- och C-
uppgifterna, i alla kapitel, då det är framförallt dessa uppgifter eleverna räknar. Anledningen 
till att vi inte valde att klassificera hemuppgifterna var, förutom att de räknas i begränsad 
omfattning, att det är svårt att veta hur långt och i hur stor utsträckning eleverna går tillbaka i 
boken och imiterar. 

2.2 Klassificeringsproceduren 
 
Vi började med att klassificera kapitel 1 i läroboken. Det gjorde vi genom att diskutera 
uppgifterna tillsammans och på så sätt bekanta oss med ramverket. Därefter klassificerade vi 
kapitel 2, genom att på varsitt håll klassificera cirka 20 uppgifter åt gången och därefter 
jämföra och diskutera. Eftersom vi tänkte enskilt blev vi ännu säkrare på ramverket. Kapitel 3 
klassificerade vi hela kapitlet enskilt och efter det jämförde vi vår klassificering av 
uppgifterna. Vi fick en viss skillnad mellan våra klassificeringar. Genom detta kunde vi 
uppskatta en tillförlitlighet i vår klassificering. Slutligen klassificerade vi även kapitel 4 och 
kapitel 5, detta gjorde vi tillsammans. 
 
Vid klassificeringen förutsatte vi ett visst matematiskt kunnande hos eleverna såsom att de vet 
vart origo ligger, att det är 6 sidor på en tärning (numrerade 1 till 6), att ett mynt har två sidor, 
att det är fyra kungar i en kortlek och att en olympiad förekommer vart fjärde år. Eleverna kan 
sedan tidigare räkna enkla ekvationer. 
 
I klassificeringsproceduren började vi med att undersöka om uppgiften gick att lösa med 
resonemanget av typen GAR. Om vi bedömde att det inte var rimligt undersökte vi vidare om 
det krävdes lösningsresonemang av typen LCR eller om det krävdes GCR för att lösa 
uppgiften.  
 
För att ta reda på om en uppgift går att lösa med GAR använde vi oss av läroboken och gick 
igenom den planenligt. Först läste vi igenom ett kapitel i taget. Där kunde det finnas exempel, 
definitioner, eller något viktigt i texten (text kan vara bilder, grafer eller meningar som står i 
kapitlet) som kunde vara till stor hjälp när vi löste uppgifter. Efter det läste vi igenom en 
uppgift och började fundera över strategivalet. När vi valde strategin gick vi tillbaks till 
kapiteltexten och bedömde om den var tillräckligt lik för att eleverna skulle använda den för 
att lösa uppgiften. Om vi bedömde att den informationen (text, definition eller exempel) var 
tillräckligt lik uppgiften, så att eleverna skulle kunna imitera informationen för att lösa 
uppgiften, klassificerade vi uppgiften som lösbar med GAR. När vi avgjorde om en uppgift 
var tillräckligt lik informationen tidigare i texten tittade vi på de fyra sätten att se likheter. De 
fyra sätten är liknande frågeställning, matematiska komponenter, utommatematiska 
komponenter och representationsform. Dessa beskrivs nedan:  
 

• Med frågeställning, menar vi den fråga uppgiften har t.ex. "Lös ekvationen". Om vi 
bedömde att det var rimligt för eleverna att se likheter i frågan mellan uppgiften och 
det man imiterade (imiteringsobjekt, såsom ett exempel, en definition, en text m.fl.) 
så sa vi att frågeställningen var den samma.  När vi jämförde uppgiften med 
exempel var det frågeställningen som jämfördes. Vid imitering av exempel ser man 
tydligt om frågeställningarna är tillräckligt lika. Tittade vi på en text eller en 
definition undersökte vi om texten eller definitionen gav svar på uppgiftens fråga, 
detta eftersom det i definitionen eller texten oftast inte existerade någon klar fråga.  
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• Med de matematiska komponenterna menar vi det som är av matematisk karaktär i 
uppgiften, såsom uttryck eller matematiska operatorer. Vi sa att uppgiften och det 
man imiterar hade lika matematiska komponenter om vi bedömde att det var rimligt 
för eleverna att se dessa likheter. Ett exempel på lika matematiska komponenter kan 
vara två linjer som presenteras i både exemplet och uppgiften på k-form. 

• Utommatematiska komponenter är något ickematematiskt i uppgiftstexten. En 
utommatematisk komponent i en uppgift kan t.ex. vara att man ska plocka kulor ur 
en skål.  

• Med representationsformen menar vi i vilken form komponenterna är givna, t.ex. en 
funktion är beskriven med ett algebraiskt uttrycks sätt, en graf eller en tabell. Vi sa 
att det var samma representationsform i uppgiften och det man imiterade om de 
representerades tillräckligt lika. Exempel på representationsformer kan vara graf, 
text, tabell, bild eller bara en uppgift att beräkna något utan text.  

  
Vi dokumenterade sedan likheterna i Excel-dokumentet (för att se dess uppbyggnad se bilaga 
1) och avgjorde därefter om likheterna mellan uppgiften och imiteringsobjektet (exempel, text 
och definition) var så pass lika att det gick att använda imiteringsobjektets lösningsprocedur 
vid lösningen av uppgiften. Gick det, klassificerades den som en GAR-uppgift (med GAR-
uppgift menar vi att det är en uppgift som går att lösa med resonemang av typen GAR) och då 
antecknade vi det i Excel-dokumentet. Sedan skrev vi en kommentar om vilket 
imiteringsobjekt som vägledde oss till att lösa uppgiften. Ibland kan man tänkas lösa 
uppgiften med både ett exempel och en definition eller text, då tror vi att det är naturligast att 
imitera exemplet först för att lösa sin uppgift, och då kryssade vi i dokumentet att man 
imiterar ett exempel. 
 
Under klassificeringen av GAR-uppgifter var ordet rimligt viktigt, vi måste hela tiden bedöma 
om det var rimligt att eleverna skulle kunna använde sig av de olika imiteringsobjekten. Vi 
kunde t.ex. inte förutsätta att eleverna gick tillbaka flera kapitel för att hitta något liknande 
som de kunde imitera. Det var svårt att sätta någon gräns för vad som var rimligt så det fick vi 
bedöma från fall till fall. 
 
Om en uppgift inte blev klassificerad som GAR avgjorde vi om det krävdes LCR. Detta 
gjordes genom att bedöma om det fanns information i boken (text, exempel och definitioner) 
som var tillräckligt lika uppgiften, så att uppgiften gick att lösa med hjälp av den 
informationen, samt ett litet CR-steg. Strategigenomförandet blev alltså sedan att imitera de 
delar som gick med de imiteringsobjekt som vi fann och sedan beskriva det lilla steg som 
fattades. Detta steg var av typen CR, och betyder att det krävdes ett eget kreativt tänkande och 
användande av de inneboende matematiska egenskaperna i steget. Det lilla steget som avvek 
skulle inte vara av någon avgörande betydelse för lösningen för att vi skulle klassificera den 
som LCR. För att på ett strukturerat sätt se om lösningssteget var av typen CR använde vi oss 
av punkterna i-iv i Teori 1.3. 
 
När man klassificerade uppgiften som en LCR så skrev vi in det i Excel-dokumentet, där 
antecknade vi i kommentarerna vilket imiteringsobjekt vi imiterat till stora delar, och var det 
lilla CR-steget befinner sig i lösningen. 
 
Om en uppgift inte kunde lösas med GAR- eller LCR-resonemang, blev strategivalet bara 
kreativt tänkande. Strategigenomförandet krävde att man till dessa uppgifter använde sig av 
de inneboende matematiska egenskaperna hos större delen av komponenterna i uppgiften, 
eller åtminstone de avgörande delarna i lösningen. Dessutom skulle det vara något nytt eller 
nytänkande i uppgiften. På samma sätt som när vi klassificerade en LCR-uppgift använde vi 
oss av punkterna i-iv (Teori 1.3).  
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När vi slutligen skulle skriva in klassificeringen i Excel-dokumentet fyllde vi i att detta var en 
GCR-uppgift (med GCR-uppgift menar vi att det är en uppgift som går att lösa med 
resonemang av typen GCR) och skrev en kommentar om hur mycket CR det var i lösningen 
och var det fanns. Även om lösningen innehöll till en liten del något som man kunde imitera 
så fyllde vi inte i det i dokumentet.  
 
Nedan följer tre exempel på uppgifter som man löser med olika lösningsresonemang, en av 
vardera GAR-, LCR- och GCR-uppgifter. Dessa är till för att förtydliga vårt tillvägagångssätt 
vid klassificering av uppgifterna. 
 

2.3 Exempel på uppgifter 
 
Här kommer exempel för olika klassificeringar. Det är ett tänkt elevresonemang som ger 
belägg för de klassificeringar vi har gjort. 
 
Resonemangen för lösning av uppgifterna är uppdelade i de fyra stegen 1-4 enligt teori 1.3: 

2.3.1 Uppgifter klassificerade som GAR 

Uppgift 1203 

 
1) Problemet: Uppgift 1203 (se Figur 2). 
 

  
Figur 2. Uppgift 1203 (Björk, 2000, s.15). 

 
2) Strategival: Eleverna väljer att imitera lösningsproceduren från exempel 1201 (se Figur 3), 

eftersom de matematiska komponenterna är tillräckligt lika. De matematiska 
komponenterna i uppgiften är det två hjul som snurrar och i exemplet två tärningar som 
kastas. Eleven tänker att de är lika eftersom i både exemplet och uppgiften är det två försök 
som ska sättas samman till ett utfallsrum.  
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Figur 3. Exempel 1201 (Björk, 2000, s.14). 

 
Kommentar: Vi tycker det är rimligt att eleverna ser likheterna mellan de matematiska 
komponenterna i exempel 1201 och uppgift 1203.   

 
3) Strategigenomförande: När eleverna studerar exemplets lösning finner de en textrad ”De 

möjliga utfallen markeras sedan som punkter i detta diagram.” Diagrammet visar utfallen 
för två tärningskast. Då relaterar eleverna de snurrande hjulen till tärningskasten eftersom 
eleverna vet sedan tidigare att de båda består av två försök. Utfallsrummet för de snurrande 
hjulen kan sättas samman med samma procedur som de beskrivna utfallsrummen för 
tärningskasten. 

 
  Kommentar: Eftersom man endast imiterar en procedur på ytliga grunder klassificeras 

denna uppgift som en GAR.  
  
4) Resultat: Strategin löste problemet. 
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För att få ytterligare exempel på uppgifter som är lösta med GAR-resonemang se bilaga 2. 
 

2.3.1 Uppgifter klassificerade som LCR 

 
Uppgift 2239 
 
1) Problem: Uppgift 2239 (se Figur 4). 
 

 
Figur 4. Uppgift 2239 (Björk, 2000, s.41). 

 
2) Strategival: Eleverna väljer att imitera lösningsproceduren från exempel 2224 (se Figur 5), 

eftersom de matematiska komponenterna och representationsformen är samma i uppgiften 
och exemplet. Eleverna inser att de matematiska komponenterna liknar varandra då de 
båda innehåller punkter på en rät linje. Representationsformen är den samma då båda 
framställs med en text. Eleverna ser att de måste komma fram till något nytt, eftersom de 
inte är samma fråga. I uppgiften frågar de om tre punkter ligger på en rätt linje, medan i 
exemplet frågar de efter lutningen för en linje mellan två punkter. 

  
Figur 5. Exempel 2224 (Björk, 2000, s.40). 

 
 
3) Strategigenomförande: Eleverna börjar lösa denna uppgift genom att räkna ut de båda 

lutningarna för AB och AC, som det står i uppgiftstexten. Detta gör eleverna genom att 
imitera proceduren i exempel 2224 (se Figur 5). För att lösa uppgiften helt krävs nu ett eget 
inslag av kreativt tänkande. Detta CR-steg blir att jämföra de två uträknade lutningarna och 
det är beskrivet enligt punkterna (i)-(iv) nedan.  

 
För att ett lösningssteg ska vara CR ska följande vara uppfyllt: 

(i) Nyhet. Man ska jämföra olika lutningar. 
(ii) Flexibilitet. 
(iii) Rimlighet. Att inse att om två linjer har samma lutning och går genom samma 

punkt ligger de på en rät linje. 
(iv) Matematiskt grundat. Förståelse för vad som menas med en rät linjes lutning. 

 
Kommentar: Eftersom man till en del imiterar lösningsproceduren från ett exempel på 
ytliga grunder och behöver ett litet CR-steg för att lösa uppgiften helt klassificeras den som 
en LCR-uppgift. 

 
4) Resultat: Strategin löste problemet. 
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. 
För att få ytterligare exempel på uppgifter som är lösta med LCR-resonemang se bilaga 2. 

2.3.1 Uppgifter klassificerade som GCR 

Uppgift 2340a 

 
1) Problem: Uppgift 2340a (se Figur 6). 
 

 
Figur 6. Uppgift 2340a (Björk, 2000, s.59). 

 
2) Strategival: Här finner eleverna ingen procedur att imitera från läroboken. Här blir 

strategin enbart kreativt tänkande.  
 
3) Strategigenomförandet: I denna uppgift inser eleverna att linjerna, med lutningarna 3,2 och 

3,1, ligger väldigt nära varandra och att detta leder till att skärningen sker långt bort. För 
att lösa denna uppgift krävs ett stort mått av kreativt tänkande. Detta kreativa steg är 
beskrivet nedan. 

 
För att resonemanget ska var CR krävs att följande ska vara uppfyllt: 
 (i) Nyhet. Man har tidigare inte förklarat vad lutningarna får för konsekvenser för 

skärningspunkten mellan två linjer. 
(i) Flexibilitet. 
(ii) Rimlighet. Argumentera för att skärningspunkten kommer att vara långt bort. 
(iii) Matematiskt grundat. Diskussion av konsekvenserna för olika lutningar.  

 
Kommentar: Eftersom man bara använder sig av kreativt grundat resonemang för att lösa 
uppgiften så klassificeras den som en GCR-uppgift. 

 
4) Resultat: Strategin löste problemet 

 
För att få ytterligare exempel på uppgifter som är lösta med GCR-resonemang se bilaga 2. 
 

2.3 Bearbetning av data 
 
När vi hade slutfört klassificeringen sammanställde vi våra data i tabeller. Vi utgick ifrån 
frågeställningen och tog även med annat som var av intresse. I en av tabellerna sammanställde 
vi antalet av de olika lösningsresonemangen och den procentuella andelen av desamma. Vi 
har även beräknat antalet och den procentuella andelen av de olika lösningsresonemangen 
som förekommer i de olika uppgiftsnivåerna (”Kan du det här?”-, A-, B- och C-uppgifterna).  
För att få svar på den sista frågeställningen tittade vi på de olika imiteringsobjekten vid 
lösning av GAR- och LCR-uppgifter. Även där beräknade vi antalet och den procentuella 
andelen av de olika imiteringsobjekten.  
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3. Resultat 
 
Totalt har vi klassificerat 1169 stycken uppgifter från de 5  kapitlen i matematik 3000 kurs B 
(Björk, 2000). Av dessa uppgifter är 243 (21%) ”Kan du det här?”-uppgifter, 493 (42%) A-
uppgifter, 295 (25%) B-uppgifter, 90 (8%) C-uppgifter och 48 (4%) uppgifter utan 
nivåmarkering. 

3.1 Frågeställning 1 - Hur stor andel av uppgifterna är möjliga att lösa med 
GAR och hur stor andel krävs det LCR respektive GCR? 
 
Vi fann att det totalt var 849 (73 %) uppgifter som gick att lösa med resonemang av typen 
GAR, 209 (18%) uppgifter kräver resonemang av typen LCR och 111 (9%) kräver GCR. 
 
Jämför vi kapitlen med varandra så ser vi att kapitel 3 (Algebra och icke-linjära modeller) 
hade klart störst andel GAR-uppgifter (81 %) därefter följer kapitel 2 (Funktioner och linjära 
modeller) (77%) och minst andel hade kapitel 5 (Statistik) (55%). Tabell 1nedan beskriver de 
olika kapitlens antal (procentuell andel) GAR-, LCR, respektive GCR-uppgifter, samt för alla 
kapitel tillsammans. 
 
Tabell 1. En sammanställning av antalet (procentuella andelen) GAR-, LCR- och GCR-uppgifter i de 5 kapitlen 
samt det totala. 

 GAR LCR GCR 
Kap. 1 78 (62%) 34 (27%) 14 (11%) 
Kap. 2 282 (77%) 55 (15%) 30 (8%) 
Kap. 3 328 (81%) 52 (13%) 24 (6%) 
Kap. 4 96 (63%) 33 (22%) 24 (16%) 
Kap. 5 65 (55%) 35 (29%) 19 (16%) 
Totalt 849 (73%) 209 (18%) 111 (9%) 

 

3.2 Frågeställning 2 - Finns det något samband mellan de uppgifter som 
kräver olika lösningsresonemang och indelningen i de olika 
uppgiftsnivåerna? 
 
Bland ”Kan du det här?”-uppgifterna var det i stort sätt bara GAR-uppgifter. Hela 242  av 243 
uppgifter ”Kan du det här?”-uppgifter var av typen GAR. Det var bara i kapitel 2 (Funktioner 
och linjära modeller) det förekom en uppgift som inte var av typen GAR. Denna enda uppgift 
det handlade om var en LCR-uppgift. För en överblick se Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Det totala antalet (procentuella andelen) av de olika resonemangstyperna (GAR, LCR, GCR) som 
förekommer bland ”Kan du det här?” –uppgifterna.  

  GAR LCR GCR 
Kap. 1 33 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap. 2 48 (98%) 1 (2%) 0 (0%) 
Kap. 3 115 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap. 4 28 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap. 5 18 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Totalt 242 (100%) 1 (0%) 0 (0%) 
 
Liksom ”Kan du det här?”-uppgifterna så dominerar resonemangstypen GAR bland A-
uppgifterna (87 %). De övriga A-uppgifterna bestod av 11 % LCR och 1% GCR. Värt att 
notera är att alla kapitlen i stort sett beter sig på liknande sätt och följer det totala resultatets 
mönster. I Tabell 3 nedan följer en detaljerad beskrivning av de olika kapitlen. 
 
Tabell 3. Tabellen visar antalet (procentuell andel) av de olika resonemangstyperna (GAR, LCR, GCR) som 
förekommer bland A-uppgifterna.  

  GAR LCR GCR 
Kap. 1 27 (87%) 4 (13%) 0 (0%) 
Kap. 2 212 (91%) 19 (8%) 2 (1%) 
Kap. 3 135 (83%) 23 (14%) 4 (2%) 
Kap. 4 54 (82%) 11 (17%) 1 (2%) 
Kap. 5 21 (91%) 2 (9%) 0 (0%) 
Totalt 449 (87%) 59 (11%) 7 (1%) 
 
Bland B-uppgifterna var det totalt sett en hög andel GAR-uppgifter (48 %). De resterande 
bestod av 36 % LCR-uppgifter och 16 % GCR-uppgifter. Jämfört med de tidigare nivåerna 
(”Kan du det här?”- och A-uppgifterna) ser vi en större spridning bland de olika 
resonemangstyperna. T.ex. ser vi att i kapitel 1 (Sannolikhetslära) och kapitel 2 (Funktioner 
och linjära modeller) är andelen LCR större än GAR och i kapitel 2 och 4 (Geometri) är 
andelen GCR relativt hög. För att en mer noggrann beskrivning se Tabell 4. 
 
Tabell 4. Tabellen beskriver antalet (procentuella andelen) av de olika resonemangstyperna (GAR, LCR, GCR) 
som förekommer bland B-uppgifterna. 

  GAR LCR GCR 
Kap. 1 15 (41%) 19 (51%) 3 (8%) 
Kap. 2 17 (25%) 30 (43%) 22 (32%) 
Kap. 3 74 (70%) 25 (24%) 6 (6%) 
Kap. 4 14 (31%) 18 (40%) 13 (29%) 
Kap. 5 13 (62%) 7 (33%) 1 (5%) 
Totalt 133 (48%) 99 (36%) 45 (16%) 

 
C-uppgifterna har en annorlunda fördelning av resonemangstyperna än de andra nivåerna av 
uppgifter. Den största delen för dessa är GCR-uppgifter (56 %) och sedan följer LCR (30%) 
och slutligen GAR (14%).  Värt att notera är att kapitel 2 (Funktioner och linjära modeller) 
skiljer sig från de övriga kapitel med en relativt jämn fördelning av GAR, LCR och GCR 
bland C-uppgifterna. Dessutom fanns det inga C-uppgifter från kapitel 4 (Geometri) och 
kapitel 5 (Statistik) som var av typen GAR. 
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I Tabell 5 nedan presenteras det totala resultatet samt resultatet från alla kapitel.  
 
Tabell 5. Antalet (procentuella andelen) av de olika resonemangstyperna (GAR, LCR, GCR) som förekommer 
bland C-uppgifterna. 

  GAR LCR GCR 
Kap. 1 3 (12%) 11 (44%) 11 (44%) 
Kap. 2 5 (31%) 5 (31%) 6 (38%) 
Kap. 3 4 (18%) 4 (18%) 14 (64%) 
Kap. 4 0 (0%) 4 (29%) 10 (71%) 
Kap. 5 0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 
Totalt 12 (14%) 26 (30%) 48 (56%) 

 
De uppgifter som saknade nivåmarkering förekom endast i kapitel 5 (Statistik). Bland dem 
var 27 % GAR, 50% LCR och 23% GCR. 
 
Om vi tittar på alla GCR uppgifter finner vi att 44% av dem är C-uppgifter och 39% är B-
uppgifter. 

3.3 Frågeställning 3 - Hur stor andel av de uppgifter som går att lösa med 
hjälp av imitering imiterar man ett exempel, en text respektive en 
definition? 
 
Bland GAR-uppgifterna fanns det olika sätt att imitera uppgifterna på. Nedan presenteras 
resultaten efter de olika imiteringsobjekten.  
 
Det absolut vanligaste imiteringsobjektet var ett exempel (79%). Det kapitel som avvek mest 
från den totala andelen var kapitel 1 (Sannolikhetslära) där det var ganska vanligt med att 
imitera text och definition.  
 
Det näst vanligaste imiteringsobjektet var text (10%). Värt att notera där är att det var stor 
andel inom kapitel 5 (Statistik) och kapitel 1 (Sannolikhetslära) och ingen sådan uppgift i 
kapitel 4 (Geometri). 
 
Imiteringen av definitioner (4%) var inte så vanligt bland GAR-uppgifterna. Det var dock i 
kapitel 4 (Geometri) en ganska stor andel uppgifter som man kunde imitera med hjälp av en 
definition.      
 
I Tabell 6 och Tabell 7 nedan ser vi en överblick över de olika sätten att imitera GAR-
uppgifter på. 
 
Tabell 6. Sammanställning av antalet (procentuella andelen) imiteringsobjekt vid lösning av GAR-uppgifter. 

 ex def text samma 
uppgift 

2ex gamupg ex+def 

Kap.1 49 (63%) 7 (9%) 17 (22%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (5%) 
Kap.2 231 (82%) 2 (1%) 14 (5%) 1 (0%) 17 (6%) 1 (0%) 3 (1%) 
Kap.3 271 (83%) 0 (0%) 37 (11%) 12 (4%) 6 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap.4 71 (74%) 24 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap.5 48 (74%) 0 (0%) 17 (26%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Totalt 670 (79%) 33 (4%) 85 (10%) 13 (2%) 23 (3%) 1 (0%) 7 (0%) 
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Tabell 7. Sammanställning av antalet (procentuella andelen) imiteringsobjekt vid lösning av GAR-uppgifter, 
forts. 

 def+text ex+text 2def 
Kap.1 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap.2 8 (3%) 5 (2%) 0 (0%) 
Kap.3 0 (0%) 2 (1%) 0 (0%) 
Kap.4 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap.5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Totalt 10 (1%) 7 (1%) 0 (0%) 

 
Precis som för GAR-uppgifterna var det största imiteringsobjektet för LCR-uppgifterna ett 
exempel (72%). Inget kapitel avvek nämnvärt från det totala resultatet. 
 
Text (14%) var det näst vanligaste sättet att imitera på. Jämför vi kapitlen ser vi en stor 
spridning där kapitel 5 (Statistik) utmärker sig mest med hela 29 % textimiteringsuppgifter 
och där kapitel 1 (Sannolikhetslära) och kapitel 4 (Geometri) hade lite mindre andel sådana.  
 
Imitering av definitioner (8%) var tredje vanligast av de olika imiteringssätten. I kapitel 1 
(Sannolikhetslära) förekom det i stor utsträckning men kapitel 2 (Funktioner och linjära 
modeller) och kapitel 5 (Statistik) innehöll däremot ingen imitering av definition. 
 
Värt att notera är skillnaden mellan imitering av definition och text, där man ser att om det är 
hög andel imitering av definition är det liten andel imitering av text och vice versa. 
 
I Tabell 8 nedan presenteras en noggrann sammanställning av antalet (procentuella andelen) 
imiteringsobjekt som man använde sig av vid LCR-uppgifter.  
 
Tabell 8. Sammanställning av antalet (procentuella andelen) imiteringsobjekt vid lösning av LCR-uppgifter. 

  ex def text 
samma 
uppg 2ex 

Gam 
upg 

ex + 
def 

def + 
text 

ex + 
text 2 def 

Kap. 1 24 (70%) 7 (21%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap. 2 42 (76%) 0 (0%) 10 (18%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 
Kap. 3 38 (73%) 5 (10%) 6 (12%) 0 (0%) 3 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Kap. 4 22 (67%) 4 (12%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 2 (6%) 2 (6%) 
Kap. 5 25 (71%) 0 (0%) 10 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Total 151 (72%) 16 (8%) 30 (14%) 0 (0%) 4 (2%) 0 (0%) 3 (1%) 0 (0%) 3 (1%) 2 (1%) 

 

4. Diskussion 

4.1 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 
När vi klassificerade kapitel 3 var för sig upptäckte vi att vi hade klassificerat lika på 91%. Av 
detta kan vi dra slutsatsen att vi inte bara chansat med klassificeringen eftersom vi gick in 
med samma tankar om ramverket och klassificeringen och det ändå inte skilde mer. Vi säger 
då att undersökningen är tillförlitlig. Skulle vi fått väldigt skilda resultat skulle det tyda på att 
våra kategoriseringar av lösningsresonemangen var av slumpartad karaktär. Dessutom fanns 
det inget mönster i vår klassificering när vi jämförde dem, ingen av oss låg mer åt GAR- eller 
GCR-hållet genomgående. Man skulle kunna säga att de olika klassificeringarna tar ut 
varandra då ingen låg mer åt något håll. 
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Bristerna i vår undersökning kan vara att det är svårt att bedöma gränsfallen. Även om vi gjort 
relativt tydliga definitioner (ramverket) så måste dessa tolkas i förhållande till varje nytt 
problem. När vi skulle bedöma om en uppgift var av typen LCR eller GCR kunde det vara 
svårt att veta hur stort CR steget var. Är det en LCR-uppgift så ska det kreativa steget vara 
litet, men om det är en GCR-uppgift ska det kreativa steget vara av avgörande karaktär för att 
lösa uppgiften. Att man kan tolka ramverket olika anser vi vara en osäkerhet i vår 
klassificering.  
 
En annan osäkerhet i klassificeringen uppstod när vi undersökte uppgifter som gick att lösa 
med imitering. Då skulle vi bedöma om det var rimligt att eleverna gick tillbaka och tittade på 
ett exempel. Eftersom vi inte hade möjlighet att observera några elever, var det inte alltid så 
lätt att avgöra om det var rimligt för en elev att gå tillbaka till kapiteltexten eller ej. Detta blir 
då en bedömning från fall till fall. Därför blir detta en osäkerhet i klassificeringen. 
 
Generaliserbarheten är svårt att säga något om, men man kan tänka sig att läroböckerna i 
samma serie som vår (Matematik 3000) skulle kunna bete sig på liknande sätt. Däremot 
kanske olika böcker med olika författare skulle förändra andelen GAR, LCR och GCR. Vissa 
skulle innehålla mera och andra färre GAR-uppgifter. Även om vår studie inte säger något om 
hur det ser ut i alla matematikböcker på gymnasiet, så kan studien ändå säga en del om vilka 
uppgifter eleverna möter på gymnasiet, eftersom det är många elever som har just Matematik 
3000.  
 
En annan sak som bör noteras i samband med diskussion av generaliserbarheten är att vi inte 
klassificerade hela boken. Kanske skulle andelen GAR-uppgifter minska om vi valt att 
klassificera även hemuppgifter, problemlösning, arbete utan räknare och blandade övningar. 
Men vi valde att utesluta dessa från vår undersökning då det är i första hand de övriga 
uppgifterna (”Kan du det här?”-, A, B- och C-uppgifterna) som eleverna räknar. 

4.2 De viktigaste resultaten 
 
Frågeställning 1 - Hur stor andel av uppgifterna är möjliga att lösa med GAR och 
hur stor andel krävs det LCR respektive GCR?  
 
Vår studie visar att vi fick 73% GAR-, 18% LCR- och 9% GCR-uppgifter Tidigare 
undersökningar visar liknande resultat. Lithners (2004) undersökning av en bok på kursen 
analys på universitetet visade att det var ca 70% av uppgifterna som gick att lösa med ett 
resonemang av typen GAR. I samma studie fick han ca 20% LCR- och 10% GCR-uppgifter. I 
ytterligare en annan studie gjord, parallellt med våran studie, på en bok för grundskoleelever 
(Nilsson, 2007) gick 79% av uppgifterna att lösa med resonemang av typen GAR, medan 3% 
krävde resonemang av typen LCR och 18% krävde resonemang av typen GCR.. Av dessa tre 
undersökningar kan vi då dra slutsatsen att dessa tre böcker bygger på en hög andel GAR-
uppgifter. Hiebert (2003) skriver att om eleverna jobbbar mycket med imitering av procedurer 
innan de har fått en förståelse för det matematiska bakom dem, kommer eleverna att få 
svårare att få förståelse för matematiken. Av den anledningen tror vi att om man bara imiterar 
information från läroboken blir det lätt för eleverna att vänja sig vid den metoden för att lösa 
uppgifter. Detta kan sedan leda till att eleverna tror att matematik är att imitera information 
för att lösa uppgifter.  
 
Kapitel 3 (Algebra och icke-linjära modeller) i kursboken var det kapitel som procentuellt sett 
innehöll störst andel GAR-uppgifter. Vi tror att det kan bero på innehållet i kapitlet och vilken 
sorts uppgifter eleverna räknar. Kapitlet innehöll andragradsfunktionen och lösningarna till 
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denna. När man snabbkollar igenom uppgifterna ser man att det är många uppgifter där det 
bara står ”lös ekvationen” och uppgifter av den typen finns oftast beskrivet i ett liknande 
exempel. Sedan är det ett kapitel med många formler och exempel och inte så många 
definitioner och eget tänkande. Även kapitel 2 (Funktioner och linjära modeller) har relativt 
hög andel GAR-uppgifter och kollar man närmare är det kapitlet uppbyggt på samma sätt som 
kapitel 3 med många formler och exempel i kapiteltexten. 
 
Kapitel 5 (Statistik) hade däremot en lägre andel GAR-uppgifter jämfört med de andra 
kapitlen. Vi tror att det kan bero på den höga andel textuppgifter (uppgifter som bygger på 
mycket text) i kapitlet. Generellt över hela undersökningen kan man säga att det är svårare att 
hitta något som man kan imitera vid lösning av textuppgifter än t.ex. uppgifter av typen ”lös 
ekvationen”.  
 
Vi har nu konstaterat att det är en hög andel GAR-uppgifter. Tittar vi på LCR- och GCR-
uppgifterna ser vi att andelen LCR-uppgifter är större än andelen GCR. Detta får till följd att 
eleverna blir utsatta för väldigt lite CR steg. 
 
Trots den höga andel uppgifter som kan lösas med imitering är det inte alls säkert att eleverna 
löser uppgifterna på det sättet. En lärare vi pratade med, när vi skulle ta reda på vilka 
uppgifter eleverna räknade, sa att eleverna sällan gick tillbaka i kapiteltexten och letade efter 
något att imitera. Istället frågade eleverna oftast läraren om hjälp när de inte klarade att lösa 
en uppgift. En av orsakerna till att eleverna inte går tillbaka till kapiteltexten tror vi är att 
många elever är för lata och orkar inte bläddra och leta bland så ”mycket” text. I synnerhet de 
svaga eleverna, som oftast saknar motivation och har svårt att ta till sig kapiteltexten. Om vi 
då tänker att eleverna inte frågar läraren och inte tittar bakåt i läroboken, efter 
imiteringsobjekt, skulle uppgifterna kräva mer kreativt matematiskt tänkande. Därmed skulle 
fler uppgifter lösas med lösningsresonemanget GCR.  
 
Frågeställning 2 - Finns det något samband mellan de uppgifter som kräver olika 
lösningsresonemang och indelningen i de olika uppgiftsnivåerna? 
 
Man ser klara samband mellan nivåindelningen (”Kan du det här?”-, A-, B- och C-uppgifter) 
och det resonemang (GAR, LCR och GCR) som krävs för att lösa uppgifterna. Bland ”Kan du 
det här?”- och A-uppgifterna är lösningsresonemanget GAR det absolut dominerande. Men 
för B-uppgifterna blir det en jämnare fördelning mellan de olika lösningsresonemangen, en 
stor andel av GAR övergår till mest LCR men även GCR. Till slut ser vi att C-uppgifterna till 
stor del består av uppgifter som kräver lösningsresonemang av typen GCR och mindre antal 
LCR- och GAR-uppgifter. Vi kan generalisera detta genom att förklara det som en trappa, ju 
högre nivå desto mer kreativt resonemang. Självklart finns det undantag bland de 1169 
uppgifterna men vi ser det tydliga mönstret. 
 
När vi tittade på de olika uppgiftsnivåerna i läroboken såg vi att bland "Kan du det här?"-
uppgifterna krävdes det i stort sett bara GAR-resonemang (100 %), d.v.s. i princip alla 
uppgifterna kan lösas med imitation och eleverna behöver inte tänka matematik själva. 
Dessutom fick vi resultatet att väldigt många av A-uppgifterna också hade en hög andel 
uppgifter som kunde lösas med GAR-resonemang (87 %). De elever som bara satsar på 
godkänt kan tänka att det räcker att räkna ”Kan du det här?”- och A-uppgifterna eftersom 
detta ska motsvara godkänd-nivå. Detta leder då till att dessa elever nästan enbart stöter på 
uppgifter av typen GAR. Då drar vi slutsatsen att för att uppnå godkänt i matematik B så 
räcker det med att räkna dessa uppgifter och därmed nästan enbart räkna uppgifter som går att 
imitera med hjälp av läroboken. Nu kan säkert elever som uppnår godkänt räkna dessa 
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uppgifter och få en bra förståelse för matematik ändå, men vi tror att de flesta imiterar och lär 
sig procedurer för att lösa uppgifterna, detta utan någon matematisk förståelse.  
 
Innan vi började vårt klassificeringsarbete frågade vi fyra lärare om vilka uppgifter eleverna 
räknade. Då berättade lärarna att de svaga eleverna började på "Kan du det här?"-uppgifterna 
och i bästa fall hann de med några A-uppgifter. Om det till en början endast blir "Kan du det 
här?"-uppgifterna, och så småningom några A-uppgifter, som de svaga eleverna räknar blir 
dessa elever i stort sett aldrig utsatta för uppgifter som kräver ett eget kreativt tänkande. Detta 
kommer i sin tur att leda till elever som inte får träna sitt eget tänkande kring matematik och 
de kommer heller inte få en förståelse för vad de håller på med. Vi tycker själva att 
matematiken blir mycket roligare och mer användbar om man förstår varför man gör olika 
saker. Detta är också något rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) understryker. Den 
skriver att de elever som på gymnasiet fått en större förståelse för matematiken tycker att den 
blivit mer intressant. Något annat som också är viktigt, vid förståelsen, är som Hiebert (2003, 
s.17) skriver ” Ifall elever förstår hur och varför en procedur fungerar kommer de förmodligen 
ihåg den bättre och kan anpassa den till lösningen av nya uppgifter”. För att få de svaga 
eleverna intresserade borde man kanske jobba mer med förståelsen, så att de kan uppleva 
matematiken rolig och blir mer motiverade att lära sig. Och om de bara räknar ”Kan du det 
här?”- och A-uppgifter går vi ett steg tillbaka och låter de bara träna på att imitera procedurer. 
Frågan är: Kan man motivera de svaga eleverna med klurigare uppgifter? 
 
Av de A-uppgifter som hade lösningsresonemanget LCR eller GCR var de flesta 
textuppgifter, och då främst från kapitel med tillämpningar på olika matematiska begrepp. 
Alltså inte så många vanliga räkna-uppgifter av typen ”lös ekvationen” utan ett mer realistiskt 
problem från det vardagliga livet där det är svårt att hitta vad man ska kunna imitera från 
läroboken.  
 
Ungefär hälften av alla B-uppgifterna var möjliga att lösa med GAR (48 %). Lite färre var av 
typen LCR (36%) och GCR (16%). Man ser en tydlig skillnad mot de tidigare nivåerna (”Kan 
du det här?”- och A-uppgifterna) då det nu blir allt fler uppgifter som kräver minst ett steg av 
eget kreativt tänkande. Det är dock fortfarande en mycket stor del av uppgifterna som går att 
imitera från läroboken. Vi har sett att läroboken har försökt klura till B-uppgifterna lite och 
t.ex. formulerat på andra sätt än som står i kapiteltexten, men oftast ser man klara likheter 
mellan dem och de är lätta att imitera. B-nivå ska, enligt författaren, motsvara väl godkänt och 
de elever som räknar dessa uppgifter vill öka förståelsen för matematik. Men eftersom nästan 
hälften av dessa uppgifter går att imitera blir eleverna lite lurade och kanske inte får så 
mycket större förståelse.  
 
När man kollar på C-uppgifterna ser vi en klar övervikt mot lösningsresonemang som kräver 
kreativt tänkande, endast 14% av uppgifterna går att imitera ur läroboken. Hela 65% av 
uppgifterna kräver ett lösningsresonemang av typen GCR. Det betyder att om eleverna räknar 
åtminstone ett par C-uppgifter får de träning, lokalt eller globalt, att lösa uppgifter kreativt 
med egna resonemang och bejaka relevanta matematiska egenskaper. Vi har också sett att de 
flesta GCR-uppgifter ligger bland B- och C-uppgifterna och därmed kan vi dra slutsatsen att 
om eleverna inte räknar några av dessa uppgifter kommer de inte att stöta på uppgifter som 
kräver att man löser dem med GCR. Dessutom kommer de som bara räknar ett fåtal B-
uppgifter få lite träning på att lösa uppgifter av typen GCR. Detta tror vi kommer att få 
konsekvenser för elevernas förståelse för matematik. Om vi tänker oss de svaga eleverna så 
kommer de nästan aldrig att få kontakt med uppgifter som löses med GCR-resonemang. Alla 
de som inte hinner med B- och C-uppgifterna kommer att få en väldigt liten erfarenhet av 
GCR-uppgifter. 
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Det är svårt att säga varför det inte finns några C-uppgifter som man löser med GAR-
resonemang i kapitel 4 (Geometri) och kapitel 5 (Statistik) och det i t.ex. kapitel 2 (Funktioner 
och linjära modeller) är det nästan en tredjedel av C-uppgifterna som går att lösa med hjälp av 
imitering. Men om man tittar på den totala andelen GAR-uppgifter i de olika kapitlen så är det 
större andel i kapitel 2 än kapitel 4 och 5 var för sig. Detta är en tanke hos oss som skulle 
kunna förklara dessa siffror, men vi har dock ej några belägg för det.   
 
Frågeställning 3 – Hur stor andel av uppgifterma som går att lösa med hjälp av 
imitering imiterar man ett exempel, en text respektive en definition? 
 
Det absolut vanligaste imiteringsobjektet för både GAR- och LCR-uppgifterna var ett 
exempel (79% respektive 72%). Att just ett exempel var det vanligaste kan bero på flera 
saker. En orsak kan vara att vi valde ett exempel före de andra imiteringsobjekten när vi 
klassificerade, även om det fanns andra sätt att imitera samma uppgift. Detta gjorde vi för att 
vi trodde det är mer rimligt att eleverna kollar på ett exempel först istället för en definition 
eller en text m.m. Men vi tror inte det har en sådan märkbar effekt då de allra flesta 
uppgifterna gick att imitera tydligt med ett exempel, och inte med flera olika imiteringsobjekt. 
En annan orsak till att ett exempel är ett vanligt imiteringsobjekt kan vara att i läroboken 
presenteras det alltid ett eller ett par typiska exempel per kapitel. Uppgifterna går ofta att 
koppla till dessa exempel och det är lätt att inse att man kan imitera från dem.  
Det näst vanligaste imiteringsobjektet var kapiteltext, 10 % hos GAR- och 14% hos LCR-
uppgifterna. Och det tredje vanligaste var att imitera en definition, 4% hos GAR- och 8% hos 
LCR-uppgifterna. Vi är inte förvånade att det var just dessa tre imiteringsobjekt (exempel, 
text och definition) som var vanligast. Vi utgick ifrån dessa tre och konstruerade därefter nya 
sätt att imitera som t.ex. text + definition. Att text var vanligare än definition, som 
imiteringsobjekt, tror vi beror på att det är mer tillgängligt och förklarande med text. 
Dessutom finns det inte definitioner på alla kapitel, men i kapiteltexten står det alltid viktiga 
saker som, om man förstår dem, kan ha väldigt stor betydelse för lösningen av uppgifterna. 
 
Man kan tydligt se skillnader mellan olika kapitel och vilka imiteringsobjekt som i huvudsak 
används. I kapitel 1 (Sannolikhetslära) är det minst andel uppgifter med imiteringsobjektet ett 
exempel, om man jämför de olika kapitlen, dock det vanligaste imiteringsobjektet inom 
kapitlet. Det kan bero på att det finns en hel del intressant i texterna och ett par matnyttiga 
definitioner, men det kan också bero på att det inte finns riktigt lika många exempel som i de 
övriga kapitlen.  
 
Som vi diskuterat tidigare har kapitel 2 (Funktioner och linjära modeller) och 3 (Algebra och 
icke-linjära modeller) många uppgifter som man bara räknar ut, exempelvis ”lös ekvationen”. 
När man löser sådana uppgifter finns det oftast ett exempel som beskriver en liknande uppgift. 
I dessa kapitel är det dessutom färre definitioner. Tack vare att det finns så många typiska 
exempel så kommer många GAR- och LCR-uppgifter att bygga på dessa. 
 
I kapitel 4 (Geometri) är det fortfarande väldigt många uppgifter som man kan imitera med 
hjälp av ett exempel. Dessutom är det vanligt med definition som imiteringsobjekt, detta tror 
vi kan bero på att kapitel 4 har många fler definitioner än de andra kapitlen. En annan orsak 
kan vara att geometri, som kapitlet handlar om, är ett sådant område där man utgår mycket 
från definitioner för olika figurer. 
 
Slutligen i kapitel 5 (Statistik) är imiteringsobjektet ett exempel lika vanligt som i de andra 
kapitlen, men det är också vanligt med imitering av texten. Vi tror att det beror på att det är ett 
lite mer teoretiskt kapitel, som beskriver t.ex. hur statistiska undersökningar ska gå till. Där 
finns det mycket användbart i texten. 
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4.3 Lärdomar inför läraryrket 
 
Genom detta arbete har vi fått en större inblick i hur läroboken Matematik 3000 kurs B är 
utformad. När man så småningom ska ha en B-kurs i matematik, så vet man vilka uppgifter 
som finns i Matematik 3000. Det kan vara till nytta även om man inte använder sig av den 
läroboken då vi nu fått en uppfattning om vad som ingår i B-kursen och verkligen arbetat med 
innehållet. Om man vill att eleverna ska få en ökad förståelse för matematiken måste man 
vara medveten om att alla uppgifterna inte gynnar den matematiska förståelsen, utan snarare 
uppmanar eleverna att imitera gamla exempel i boken. En annan sak vi har lärt oss i och med 
detta arbete är att vi genom våra litteraturstudier har fått en större inblick i problematiken 
kring elevers svårigheter i matematik. 

 

4.4 Kompletterande studier 
 
En studie som skulle vara av intresse är att undersöka vilka resonemang eleverna egentligen 
använder sig av när de löser uppgifter ur läroböckerna. Man skulle då kunna utföra 
observationer, videoinspelning och/eller ett skriftligt prov för att få svar på frågan. Det kanske 
visar sig att vissa elever försöker imitera lösningsprocedurer när de ska lösa GCR-uppgifter. 
Detta skulle i sådant fall betyda att dessa elever har en medveten strategi där de hela tiden 
försöker finna sätt att imitera procedurer från läroboken. En annan ytterlighet är att någon elev 
aldrig tittar i läroboken för att finna sätt att imitera utan tänker kreativt själva, och då 
möjligtvis får en väldigt god matematisk förståelse.  
 
Det kan också vara intressant att göra en undersökning på i hur hög grad lärarledd GAR 
förekommer. Om det visade sig att det förekom väldigt ofta skulle man kunna dra slutsatsen 
att i stort sett alla problem eleverna räknar är av typen GAR, antingen textvägledd GAR eller 
lärarledd GAR. Från den ringa erfarenhet vi har utifrån vår praktik kan vi säga att många 
elever frågar läraren fast de inte ens har försökt lösa uppgiften och därmed får lite ledtrådar 
och de starka eleverna behöver ingen hjälp alls. Det är väldigt olika mellan klasser och elever, 
men det vore intressant om en sådan undersökning gjordes för att veta om eleverna tänker 
själva eller blir lotsade med både textvägledd GAR och lärarledd GAR. 
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Bilaga 1 
Figur 7 och Figur 8 nedan förklarar hur vi fyllde i Excel-dokumentet under tiden vi 
klassificerade. För att rymma rubrikerna från Excel-dokumentet har vi delat upp dem i två 
delar.  
 
    Uppgiftsnivå Likhet  

Uppgiftsnummer 
1) 

GAR 
2) 

LCR 
3) 

GCR 
4) 

 
 
 
K 
5) 

A 
6) 

B 
7) 

C 
8) 

Fråga 
9) 

Ma K 
10) 

Utom 
Ma K 
11) 

Repr. 
12) 

Kommentarer 
13) 

Figur 7. Förklaring av hur vi dokumenterar klassificeringen i Excel-dokumentet. 
 
1) Uppgiftsnummer, t.ex. 2120b 
2) Är det en GAR-uppgift? Sätt en 1:a! 
3) Är det en LCR-uppgift? Sätt en 1:a! 
4) Är det en GCR-uppgift? Sätt en 1:a! 
5) Uppgiften är en ”Kan du det här?”- uppgift. Sätt ett K! 
6) Uppgiftens svårighetsgrad är A. Sätt ett A! 
7) Uppgiftens svårighetsgrad är B. Sätt ett B! 
8) Uppgiftens svårighetsgrad är C. Sätt ett C! 
9) Om frågeställningen är tillräckligt lika. Sätt en 1:a! 
10) Om de matematiska komponenterna är lika. Sätt en 1:a! 
11) Om de utommatematiska komponenterna är lika. Sätt en 1:a! 
12) Om representationsformen är lika. Sätt en 1:a! 
13) Kommentera t.ex. vilket exempel eller definition som imiteras och en kort förklaring vad 
som kan vara CR i uppgiften, om det är en LCR- eller GCR-uppgift. 
 

Ex 
14) 

Def 
15) 

Text 
16) 

samma 
uppg 
17) 

2ex 
18) 

Gamupg 
19) 

ex + 
def 
20) 

def + 
text 
21) 

ex + 
text 
22) 

2def 
23) 

Figur 8. Förklaring av hur vi dokumenterar klassificeringen i Excel-dokumentet. 
 
 
14) Om man imiterar ett exempel. Sätt en 1:a! 
15) Om man imiterar en definition eller regel. Sätt en 1:a! 
16) Om man imiterar en bit av texten eller en figur. Sätt en 1:a! 
17)Om man för att lösa uppgiften använder något givet i samma uppgift och imiterar den. Sätt 
en 1:a! 
18) Om man för att lösa uppgiften måste imitera olika delar ur två exempel, men det samtidigt 
är rimligt att hitta dem och använda sig av båda. Sätt en 1:a! 
19) Kan lösas med hjälp av en gammal uppgift, alltså imiteras. Sätt en 1:a! 
20) Om man imiterar ett exempel och en definition. Sätt en 1:a! 
21) Om man imiterar en text och en definition. Sätt en 1:a! 
22) Om man imiterar ett exempel och en text. Sätt en 1:a! 
23) Om man imiterar två olika definitioner. Sätt en 1:a! 



   

Bilaga 2 
 
För att ytterligare förtydliga vår klassificering följer fler exempel på hur vi gjorde. Uppgift 
1111a, 4106a och 2309a är exempel på GAR-uppgifter. Medan 3332a och 2123b är LCR-
uppgifter samt 2285 och 3115b är GCR-uppgifter. 
 

Uppgift 1111a 

 
1) Problem: Uppgift 1111a (se Figur 9). 
 

 
Figur 9. Uppgift 1111a (Björk, 2000, s.10). 
 

 
2) Strategival: Eleverna väljer att imitera proceduren från texten (se Figur 10), eftersom 

frågan, de matematiska komponenterna, de utommatematiska komponenterna och 
representationsformen är tillräckligt lika. Frågan i uppgiften upplevs av eleverna som 
liknande texten, eftersom man i texten svarar på sannolikheten att få en sexa och i 
uppgiftens frågas det efter sannolikheten att få en trea. Eleverna ser att de matematiska 
komponenterna är lika, eftersom man i båda fallen får givet en likadan händelse, i detta fall 
ett tärningskast. De observerar också att de utommatematiska komponenterna i både texten 
och uppgiften är en tärning som kastas. Eleverna ser att texten och uppgiften framställs 
både i ren textform och det innebär att det är samma representationsform. 

 

 
Figur 10. Text om sannolikhet (Björk, 2000, s.8). 
 
Kommentar: Eftersom det är många likheter och de är tillräckligt lika ser vi det rimligt att 
eleverna väljer att imitera lösningen till denna uppgift med texten.  

 



   

3) Strategigenomförande: Eleverna får hjälp att lösa uppgiften av texten (Björk, s.8) där det 
står: ”I många fall kan vi utnyttja symmetrin i försöket och inse att alla utfallen har samma 
chans att inträffa. För kast med tärning får vi då: P(sexa) = 1/6 Vi säger att sannolikheten 
är 1/6.” När de läst detta inser de att sannolikheten att få en sexa är lika stor som 
sannolikheten att få en trea, eftersom en tärning är symmetrisk. Eleverna kopierar svaret 
(1/6) i texten.  

 
Kommentar: Eftersom man endast imiterar proceduren från en text på ytliga grunder 
klassificeras denna uppgift som en GAR. 

 
 4) Resultat: Strategin löste problemet. 
 
Uppgift 4106a 
1) Problem: 4106a, se Figur 11. 
 
4106a  Bestäm den med x markerade vinkeln. 
  

 
Figur 11. Uppgift 4106a (Björk, 2000, s.129). 

 
2) Strategival: Eleverna väljer här att imitera lösningsproceduren från exempel 4101a (se 

Figur 12).  
 

 
Figur 12. Exempel 4101 (Björk, 2000, s.128). 

 



   

Detta gör de för att frågeställningen är lika. Man frågar efter vinklar i både exemplet och 
uppgiften. Eleverna kan  dessutom likna uppgiften med exemplet p.g.a. de matematiska 
komponenterna som ingår, i det här fallet är båda trianglar och det finns vinklar (kända och 
okända) utmarkerade. Ytterligare en annan sak som gör att eleverna imiterar exemplet är 
representationsformen som också är densamma. Både exemplet och uppgiften framställs 
med en bild på en triangel.  

  
 3) Strategigenomförande: När eleverna ser att uppgiften och exemplet liknar varandra kan 

de ta itu med imiteringen. De är inte identiskt lika, för i exemplet utför man ytterligare ett 
steg som man inte behöver för att lösa uppgiften. Eleverna går igenom exempellösningen 
tills de stöter ekvationen x+y+75o=180o och de ser att man kan använda att vinkelsumman 
är 180o  i en triangel. Detta tillämpar eleverna på uppgiften och får ekvationen 
x+x+56o=180o. På samma sätt som i exemplet löser eleverna sedan ut x ur ekvationen. 

 
Kommentar: Eftersom man endast imiterar en procedur på ytliga grunder klassificeras 
denna uppgift som en GAR. 

 
  
4) Resultat: Strategin löste problemet. 
 
Uppgift 2309a 
1) Problem: 2309a, se Figur 13. 
 

 
Figur 13. Uppgift 2309a (Björk, 2000, s.55). 

 
2) Strategival: Eleverna väljer att imiterar lösningsproceduren från exempel 2301 (se Figur 

14) och sedan texten på s.53 (se Figur 15). 



   

 
Figur 14. Exempel 2301 (Björk, 2000, s.54). 

 



   

 
Figur 15. kapiteltext om parallella linjer (Björk, 2000, s.53). 

 
Eftersom strategin blir att först imitera lösningsproceduren från ett exempel och sedan 
proceduren från en text delar vi upp strategivalet i två steg.  

 
Steg 1: Eleverna ser att uppgiftens och exemplets frågeställningar är tillräckligt lika då 
man i båda fallen ska lösa ekvationssytemet. En annan likhet de ser är de matematiska 
komponenterna som består av liknande ekvationssystem med två linjära ekvationer. 
Dessutom ser eleverna att representationsformen är den samma då det endast är en fråga 
och ett tillhörande ekvationssystem i båda fallen.  
 
Steg 2: När eleverna har löst ekvationssystemet grafiskt ser de likheter mellan (den 
uppritade) grafen och texten (se figur 11). Eleverna ser att de matematiska komponenterna 
är lika då det i båda fall är två parallella linjer. Dessutom är representationsformen i båda 
fallen en graf. 

 
3) Strategigenomförande: Vi delar upp elevernas strategigenomförande i två steg, först 

imiterar de lösningsproceduren från ett exempel och sedan proceduren från texten. 
 
  Steg 1: När eleverna upptäckt att exemplet och uppgiften liknar varandra kan de börja rita 

upp sina grafer genom att imitera proceduren i exemplet. Då upptäcker de att de båda 
linjerna är parallella. 

 
   Steg 2: Sedan tittar de tillbaka på texten och läser om vad som gäller för parallella linjer.  
 

Kommentar: Eftersom man endast imiterar en procedur på ytliga grunder klassificeras 
denna uppgift som en GAR. 

 
4) Resultat: Strategin löste problemet 
 



   

Uppgift 3332a 

 
1) Problem: Uppgiften är 3332a (se Figur 16). 
 

 
Figur 16. Uppgift 3332a (Björk, 2000, s.103). 

 
  
2) Strategival: Eleverna väljer att imitera proceduren från delar av texten (se Figur 17). De ser 

likheter mellan de matematiska komponenterna i denna uppgift och texten. Dessa likheter 
är användandet kvadratrotsmetoden. Eleverna ser också likheter i representationsformen då 
båda är beskrivna med löpande text. För eleverna kommer det ett nytt steg, när de ska 
tänka ut en ekvation som bör lösas med kvadratrotsmetoden, istället för att bara välja 
vilken ekvation som helst som går att lösa med kvadratrotsmetoden. 

Figur 17. Text om kvadratrotsmetoden (Björk, 2000, s.100). 
 



   

3) Strategigenomförande: För att lösa denna uppgift börjar eleverna att läsa igenom stycket 
om kvadratrotsmetoden. Där finner de en ekvation, x2+6x-16=0, som man inte kan lösa 
med kvadratrotsmetoden utan att skriva om den på formen (x+3)2=25. Man kan imitera 
texten genom att bara skriva av den rätta ekvationen, (x+3)2=25. För att förstå att denna är 
den rätta ekvationen krävs kreativt tänkande och en slutsats att ekvationen ska se ut på 
formen (x+a)2=b2 och inte vilken form som helst. Detta CR-steg är beskrivet nedan. 

 
För att ett lösningssteg ska vara CR ska följande vara uppfyllt: 
(i) Nyhet. Jämföra olika sätt att presentera en andragradsekvation och välja den mest 

relevanta. 
(ii) Flexibilitet. 
(iii) Rimlighet. Argumentera för att den valda ekvationen är den bästa.  
(iv) Matematiskt grundat. Ha förståelse för olika sätt att skriva om en 

andragradsekvation.  
 

Kommentar: Eftersom man till en del imiterar proceduren från texten på ytliga grunder och 
behöver ett litet CR-steg för att lösa uppgiften helt klassificeras den som en LCR-uppgift. 

 
4) Resultat: Strategin löste problemet. 
 
 
Uppgift 2123b 
1) Problem: 2123b (se Figur 18). 
 

 
Figur 18. Uppgift 2123 (Björk, 2000, s35). 
 
 

2) Strategival: Eleverna väljer att imitera lösningsproceduren från exempel 2113 (se Figur 
19). 

 

 
Figur 19. Exempel 2113 (Björk, 2000, s.34). 

 
Detta för att de ser att frågeställningen i exemplet och uppgiften är lika. Båda frågar efter x 
för en viss funktion med specifikt y-värde. Eleverna väljer att imitera exemplet eftersom de 
matematiska komponenterna i både exempel och uppgift beskriver en funktion f(x). 



   

Representationsformerna är här inte lika och då krävs det ett kreativt steg för eleverna att 
applicera användandet av tabellen på en graf. 

 
3) Strategigenomförandet: Det första eleverna gör är att titta hur man läser av tabellen, se att 

x=6 när funktionens värde är 5. Sedan tänker de på samma sätt för uppgiften, ett y-värde 
ska ge ett eller flera x-värden. Det kreativa steget blir alltså att använda sig av en graf 
istället för en tabell för att få fram de efterfrågade x. CR-steget finns beskrivet nedan enligt 
(i)-(iv).   

 
För att ett lösningssteg ska vara CR ska följande vara uppfyllt: 
(i) Nyhet. Veta hur en funktion kan visas i en graf och jämföra med hur den 

presenteras i en tabell. 
(ii) Flexibilitet.  
(iii) Rimlighet. Argumentera för vart i grafen f(x)=0. 
(iv) Matematiskt grundat. Förstå skillnader och likheter i olika representationsformer 

av funktionen f(x). 
 

Kommentar: Eftersom man till en del imiterar lösningsproceduren från ett exempel på 
ytliga grunder och behöver ett litet CR-steg för att lösa uppgiften helt klassificeras den som 
en LCR-uppgift. 
 

4) Resultat: Strategin löste problemet 
 

Uppgift 2285 

1) Problem: Uppgift 2285 (se Figur 20). 

 

 
Figur 20. Uppgift 2285 (Björk, 2000, s.47). 

2) Strategival: Till denna uppgift finns ingen procedur från ett exempel eleverna kan imitera 
rakt av. Däremot imiterar eleverna flera olika procedurer från tre exempel och en 
definition. Dessa steg är kreativa då eleverna måste komma på hela lösningskedjan.  



   

3) Strategigenomförandet: Det första steget för eleverna blir att ta fram lutningen på linjen 3y + 
2x = 6 precis enligt ex 2271 (se Figur 21). Därefter använder de definitionen (se Figur 22) 
som säger att parallella linjer har samma k-värde. Sedan använder de exempel 2251 (se Figur 
23) för att räkna ut den nya linjens ekvation. Efter det räknar man ut skärningen med de 
positiva koordinataxlarna på samma sätt som exempel 2273 (se Figur 24). Med hjälp av 
skärningspunkterna resonerar sig eleverna kreativt fram till längden på triangelns sidor och 
slutligen beräknar de arean. Nedan följer en beskrivning av de kreativa stegen.  

 
För att resonemanget ska vara CR krävs att följande ska vara uppfyllt: 
(i) Nyhet. Ta fram sidorna i triangeln och sätta samman lösningskedjan. 
(ii) Flexibilitet. 
(iii) Rimlighet. Se om alla steg i lösningskedjan går att använda, är det rimligt att 

använda just de?  
(iv) Matematiskt grundat. Komma på lösningskedjan och resonera sig fram till längden 

på sidorna i triangeln. 
 

 

 
Figur 21. Exempel 2271 (Björk, 2000, s.46). 

 

 
Figur 22. Definition för parallella linjer (Björk, 2000, s.42). 

 



   

 
Figur 23. Exempel 2251 (Björk, 2000, s.43). 

 

 
Figur 24. Exempel 2273 (Björk, 2000, s.47). 

 
Kommentar: Denna lösning kräver en sammansättning av 3 exempel och en definition samt 
ett eget kreativt steg. Vi tycker inte det känns självklart att sätta ihop alla dessa steg även 
om de flesta stegen i sig går att imitera en procedur från läroboken. Eftersom uppgiften 
bygger på flera viktiga CR-steg klassificerar vi den som en GCR-uppgift.  

 
4) Resultat: Strategin löste problemet 
 
 
Uppgift 3115b 
1) Problem: Uppgift 3115b, se Figur 25. 
 

 
Figur 25. Uppgift 3115 (Björk, 2000, s.79). 

 
2) Strategival: Här finner eleverna inget att imitera från läroboken. Här blir strategin enbart 

kreativt tänkande.  
3) Strategiegenomförande: För att lösa denna uppgift krävs ett stort kreativt resonemang av 

eleverna. I texten innan uppgiften beskrivs potenslagarna, men det finns ingen som tar 
hänsyn till att man adderar termer med exponenter, som i uppgiften. Eleverna måste bryta 
ut 3300 ur högerledet. Sedan kan de förenkla till 3x=3300*31 =3301.Vilket ger x=301. Det 
kreativa steg som eleverna använder i denna uppgift är beskrivit enligt punkterna (i)- (iv) 
nedan. 



   

 
För att lösningsresonemnaget ska vara av CR krävs att följande ska vara uppfyllt: 
(i) Nyhet. Komma på ett sätt att lösa ekvationen, då potenser inte kan adderas hur som 

helst. 
(iv) Flexibilitet. 
(v) Rimlighet. Inse att termerna inte kan adderas utan omskrivning.  
(vi) Matematiskt grundat. Ha förståelse för potensräkning och utveckla räknandet. 

 
Kommentar: Eftersom man bara använder sig av kreativt grundat resonemang för att lösa 
uppgiften så klassificeras den som en GCR-uppgift. 

 
4) Resultat: Strategin löste problemet 
 


