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Sammanfattning 

 

Studier visar på att elevers arbete till stor del handlar om individuellt arbete med sitt 

läromedel där procedurer nöts in. Detta imitativa arbetssätt innebär att eleverna får en 

bristande förståelse och kan vara en av huvudorsakerna till svårigheter vid lärande inom 

matematik. Syftet med detta arbete är att undersöka vilket typ av matematiskt resonemang 

som krävs för att lösa uppgifterna från ett matematikprov på International Baccalaureate-

programmet. Provet som är analyserat är ett kursprov på Standard Level, vilket ungefär 

motsvarar kurserna upp till och med Matematik E i den svenska gymnasieskolan. Med hjälp 

av ett klassificeringsverktyg har provuppgiften analyserats och utifrån informationen från den 

analysen, har elevernas läromedel granskats. På detta sätt tar jag reda på i vilken utsträckning 

eleverna har stött på provuppgiften tidigare, om det för eleven är en känd eller en okänd 

uppgift. Generellt beskrivet kan en känd uppgift lösas med ett imitativt resonemang medan en 

okänd uppgift kräver ett kreativt resonemang. Det resultat jag har kommit fram till är att 59 % 

av uppgifterna är möjliga att lösa med ett imitativt resonemang. 

 

Nyckelord: klassificering, matematiskt resonemang, procedurer, provuppgift 
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1 Inledning 
 

Utifrån mina egna erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och egen skolgång 

anser jag att är att det är en relativt hög andel elever som har en negativ inställning till 

matematik. En anledning till detta tror jag kan vara att undervisningen handlar mycket om att 

lära sig att memorera formler, procedurer med mera och att eleverna kan ha svårigheter att 

tillgodogöra sig denna memorering. 

 
Mathematics is often reduced to a large set of isolated incomprehensible facts and procedures to be 

memorized and recalled for at written tests (Bergqvist & Lithner, 2005, s.2) 
 

Genom att lösa samma typ av uppgift ett flertal gånger lär sig eleverna att använda en viss 

algoritm, utan att nödvändigtvis uppnå någon förståelse för algoritmen. Att använda ett ytligt 

sätt att tänka och resonera vid lösning av matematikuppgifter, benämns inom viss forskning 

som imitativt resonerande. Enligt Lithner (2007) orsakar denna typ av resonemang svårigheter 

vid lärande och bidrar till försämrade prestationer. Motsatsen till det imitativa resonemanget 

är att istället använda ett kreativt resonemang. Genom ett kreativt resonemang använder 

eleven sin förståelse för att kunna lösa en för denne främmande uppgift (Lithner, 2007). Jag 

tycker själv att matematiklärare ska sträva efter att ge eleverna förutsättningar att använda ett 

kreativt tänkande istället för ett imitativt. Genom att fokusera på elevernas förståelse och 

exempelvis låta eleverna arbeta med olika typer av uppgifter som är nya för dem tror jag att 

eleverna får en annan uppfattning av matematiken. Att få ställas inför nya utmaningar som 

man också har förståelse för att kunna hantera och lösa tror jag är en egenskap/känsla som alla 

människor uppskattar i livet - så också i matematiken. 

 

De internationella undersökningar som gjorts inom matematik visar också att svenska elever 

inte hör till toppen när olika länder jämförs. De senaste åren visar dessutom på en negativ 

trend. I Dagens Nyheters huvudledare den 11/12-08 kunde man läsa om att man anser att hela 

vår syn på matematik måste förändras. Att man under 90-talet valde ett målstyrt skolsystem 

tycker man var en god tanke, ambitionen att nå högre skulle bli större. Resultatet har dock 

visat på att det blivit tvärtom, ambitionen har blivit lägre. Läraren skulle få friare tyglar i sin 

undervisning i och med mindre detaljerade mål, men vad händer om målen ”…blir så 

abstrakta och svårbegripliga att de inte styr alls”? (DN 11/12 2008). Ledaren anser att vi 

också måste se över hur vår undervisning ser ut, vad vi använder våra lektioner till. Man 

borde ta lärdom av hur undervisningen ser ut i de länder som ligger i toppen av 

matematikundersökningarna. Stigler och Hiebert (1999) skriver om en undersökning där man 

studerar och jämför hur matematikundervisningen ser ut i Tyskland, USA och Japan och där 

kan man se relativt stora skillnader. Den visar exempelvis att elever i USA använder mycket 

tid till individuellt arbete med många likartade uppgifter. I Japan tittade man på mer 

avancerade uppgifter som sedan diskuterades i helklass. Johansson och Emanuelsson (1997) 

menar att i Sverige finns forskning som visar på likheter till USA:s sätt att arbeta – att man 

lägger ner mycket tid på lösa uppgifter i läromedlet. 

 

Under min utbildning har jag gjort min VFU på en gymnasieskola som har de flesta program 

som den svenska gymnasieskolan normalt erbjuder. Skolan har också programmet 

International Baccalaureate (IB). Detta program är ett internationellt program som skiljer sig i 

utformning från den svenska gymnasieskolan och som inte är kopplat till den vanliga svenska 

skolan, utan styrs av International Baccalaureate Organization (IBO). När jag kom i kontakt 

med IB-programmet tyckte jag det lät spännande och ville ta reda på vad som var annorlunda 

jämfört med den svenska skolan. Det visade sig bl.a. att de inom matematiken använder sig av 
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ett annat läromedel, har en egen läroplan och examineras på ett annat sätt än i den svenska 

skolan. Eftersom IB har en annan läroplan och examinationen sker på ett annat sätt vore det 

intressant att undersöka vilken typ av matematiskt resonemang som eftersträvas på det 

programmet – krävs det av eleverna att de använder sig av ett imitativt eller ett kreativt sätt att 

tänka? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken typ av matematiskt resonemang elever som går 

på International Baccalaureateprogrammet använder sig av. Genom att studera uppgifter från 

ett prov i matematik i förhållande till elevernas läromedel är syftet att ta reda på om 

provuppgiften är bekant för eleven sedan tidigare eller om eleven istället ställs inför en ny 

uppgift. 

 

 Vilken typ av matematiskt resonemang krävs för att lösa provuppgifterna? 
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2 Bakgrund 
 

För att kunna beskriva olika matematiska kompetenser finns en mängd olika typer av ramverk 

beroende på vilket perspektiv man har. Ett exempel på ett sådant ramverk är framtaget av 

NCTM. NCTM står för National Council of Teachers in Mathematics och är alltså den 

nationella sammanslutningen av matematiklärare i USA. Detta ramverk är anpassat för 

skolmatematik i olika åldrar och beskriver både de kunskaper men framförallt de kompetenser 

som eleverna bör ha. De fem olika typer av kompetenserna är problemlösning, resonemang & 

bevis, kommunikation, kunna göra kopplingar mellan olika matematiska idéer samt att 

framställa/återge (Bergqvist, 2006; http://standards.nctm.org). Denna studie fokuserar på 

kompetensen att resonera och för att kunna göra det har ett ramverk som beskriver olika typer 

av matematiska resonemang använts. Detta ramverk är framtaget av Lithner och beskrivs 

närmare under rubriken 3.1. 

 

2.1 TIMSS och PISA 
 

De internationella undersökningarna, TIMSS och PISA, som görs inom bland annat 

matematik använder sig också av kategorisering av både kunskaper och kompetenser vid 

deras mätningar. Dessa undersökningar presenteras här närmare för att ge en bild av hur de 

går till och hur Sveriges matematikkunskaper står sig i jämförelse med andra länder. 
 

2.1.1 TIMSS 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 

undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som drivs av IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). TIMSS-

undersökningarna har med svenskt deltagande genomförts 1995, 2003 och senast 2007. 

Undersökningarna har gjorts i olika årskurser vid de olika tillfällena, men gemensamt för de 

tre tillfällena är att skolår 8 alltid varit inkluderat. Därför presenteras här endast resultat från 

just skolår 8. Vid undersökningen får varje elev göra ett skriftligt prov med olika typer av 

frågor. Frågorna varieras för både matematiska och olika kognitiva områden inom 

matematiken. Förutom det skriftliga provet besvarar eleverna en enkät med frågor om 

exempelvis bakgrund, undervisning och engagemang. De olika kunskaper och förmågor som 

testas i undersökningen är gemensamt framtagna av de deltagande länderna för att mäta 

utifrån ländernas läroplaner och kursplaner. Vid de senaste två studierna som gäller elever i 

skolår 8 har ca 50 länder deltagit (Skolverket, 2005 & 2008). 

 

TIMSS 2007 som är den senaste undersökningen, visar att Sveriges medelvärde är 491 poäng 

och därmed över 100 poäng lägre än de främsta ländernas. Sveriges resultat är också 

signifikant lägre än EU/OECD-genomsnittet som är 499 poäng. Noterbart är att de svenska 

eleverna som deltagit i studien är ett halvår äldre än de som deltagit från EU/OECD-länderna 

samt de tre toppnationerna Taiwan, Sydkorea och Singapore. Övriga länder i toppen är Kina 

och Japan. Sveriges utveckling har varit negativ sedan 1995. 1995 hade Sverige 540 poäng, 

2003 sjönk poängen till 499 för att som tidigare nämnt 2007 hamna på 491 poäng. Den 

negativa utvecklingen har därmed bromsat något mellan 2003 och 2007 jämfört med mellan 

1995 och 2003, bägge förändringarna är dock statistiskt signifikanta. För att jämföra Sveriges 

tidigare resultat mot andra länder med motsvarande förutsättningar som Sverige har, har man 

1995 och 2003 tittat på en grupp på 16 länder. I TIMSS 1995 var Sveriges resultat signifikant 

bättre än 16-landsgruppens genomsnitt medan resultatet 2003 var signifikant sämre än 

medelvärdet för 16-landsgruppen (Skolverket, 2005 & 2008). 
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2.1.2 PISA 

 

OECD:s internationella studie PISA (Programme for International Student Assessment) 

undersöker genom olika prov och enkäter elevernas förmågor i och attityder till 

naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Till viss skillnad från TIMSS avser PISA mäta 

kunskaper och färdigheter som är nära relaterade till vardagsliv istället för utvärdera elevers 

förmåga att återge kunskaper i relation till kursplaner. Det är 15-åriga elever som har deltagit i 

undersökningen. Studien genomfördes senaste gången 2006 och då deltog 23 miljoner elever 

från 57 olika länder. Sverige har deltagit vid tre tillfällen, år 2000, 2003 och 2006 (Skolverket, 

2007). 

 

Sveriges resultat ligger i den senaste undersökningen strax över OECD-genomsnittet på 502 

poäng, skillnaden är dock för liten för att vara statistisk signifikant. Toppen av 

undersökningen består i fallande ordning av Taiwan (549p), Finland (548p), Sydkorea och 

Kina-Hongkong (547p). Sveriges resultat har inte försämrats märkbart sedan 2003, däremot så 

är det värt att notera att svenska elever presterade signifikant över OECD-genomnsittet både i 

PISA 2000 och 2003 men i 2006 skiljer sig Sveriges resultat alltså inte längre signifikant från 

OECD-genomsnittet (Skolverket, 2007). 

 

2.2 International Baccalaureate Organization (IBO) 
 

International Baccalaureate Organization (IBO) grundades 1968 i Genève, Schweiz. IBO är 

en stiftelse och inget företag, vilket innebär att det inte tas ut några vinster. Huvudkontoret 

ligger kvar i Schweiz men det finns också kontor som är ansvariga för ett visst område 

utspridda runt om i världen. IBO erbjuder tre olika program; “Primary Years Programme” (3-

12 år), ”Middle Years Programme” (11-16 år) och “Diploma Programme” (16-19 år). 

”Diploma Programme” är ett tvåårigt gymnasieprogram med en egen läroplan och ger en 

studentexamen. Idag finns 3168 ”IB World schools” i ca 135 olika länder. Dessa skolor 

erbjuder ett eller flera av de tre olika programmen. Det tvååriga ”Diploma programme” är det 

största programmet och nästan 2000 IB-skolor världen över har detta program. I Sverige finns 

det idag 37 IB-skolor och av dem är det 32 stycken som erbjuder det tvååriga 

gymnasieprogrammet. Innan de svenska eleverna påbörjar detta gymnasieprogram läser de ett 

år som förberedelse, vilket innebär att den totala gymnasietiden blir tre år precis som i det 

svenska skolsystemet. IB:s läroplan för gymnasieprogrammet karakteriseras av en hexagon, 

med en ämnesgrupp i vart och ett av de sex hörnen. Varje elev väljer ett ämne i varje grupp 

som examineras i slutet av programmet. Utöver dessa ämnen läser eleverna tre kurser som ska 

binda samman de olika ämnesgrupperna och ge utbildningen en helhet. Utbildningen är inte 

anpassad för ett visst land utan ska uppfylla kraven från flera olika typer av 

utbildningssystem. Utbildningen ska vara förberedande inför universitetsstudier (International 

Baccalaureate Organization). 

 

2.2.1 Matematik på IB, Standard Level 

 

Matematiken är ett centralt ämne på IB och är en av de sex ämnesgrupperna i hexagonen. 

Inom ämnesgruppen matematik kan eleven välja bland kurser på olika nivåer, ”Studies 

Standard Level”, ”Standard Level” (SL), ”High Level” (HL) eller ”Further Standard Level”. I 

jämförelse med det svenska skolsystemet kan kursen ”Studies SL” sägas motsvara upp till och 

med kurs C, SL-kursen motsvarar till och med E-kursen, HL-kursen uppnår inom vissa delar 

högskolenivå samt ”Further SL” som når ännu djupare än HL. 
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Eleverna läser på den valda nivån under utbildningens två år och i slutet på kursen skrivs ett 

prov som täcker av hela kursen. Provet utgör största delen av vad som examineras, vilket 

innebär att provet i stort sett avgör vilket betyg eleven får. Enligt kursplanen för SL ska 

kursen totalt omfatta 150 timmar och 140 timmar av dem testas på slutprovet. Varje IB-skola 

får själv välja vilket läromedel som ska användas inom matematiken. Det finns dock 

läromedel som är anpassade efter just IB:s kursplan. Kursplanen är väldigt detaljerad. Dels 

framgår det exakt vad eleven förväntas ha för förkunskaper inför kursen samt vad kursen ska 

innehålla presenteras tydligt. Kursens innehåll delas in i sju olika innehållskategorier, för vart 

och ett av dessa framgår i kursplanen vad eleverna ska kunna kring detta och hur stor del av 

kursen som just denna kategori ska omfatta. Det matematiska innehållet som ingår presenteras 

i detalj med hjälp av tydliggörande exempel och förklaringar. På de sista tio timmarna som 

kursplanen omfattar ska eleven göra en portfolio bestående av två individuella arbeten. En 

anledning till varför kursplan och betygskriterier är så detaljerade är för att kunna vara 

likvärdig och rättvis världen över, oavsett vilken skola du går på samt vilka lärare du har 

(International Baccalaureate Organization). 

 

2.2.2 Prov och bedömning i matematik, Standard Level 

 

Bedömning av prov och arbeten sker både externt och internt. Vid elevernas betygsättning av 

kursen tas 80 % från provet och 20 % från portfolion. Provet består av två delar, 1 och 2. 

Dessa två är sedan indelade i två sektioner, A och B. För de två delproven har eleverna 1,5 

timme vardera till förfogande vid skrivningstillfället. Miniräknare är inte tillåtet på delprov 1 

men på delprov 2 ska alla elever ha tillgång till en graf-ritande räknare. Alla elever ska på 

bägge delproven ha tillgång till ett visst formelblad. De olika delproven väger också lika tungt 

vid den totala bedömningen av kursen, 40 % vardera. Likaså är delprovens olika sektioner, A 

och B, jämnt fördelade vad det gäller poäng till den totala bedömningen. Skillnaden mellan de 

olika sektionerna i delproven är att uppgifterna i B-delarna är mer omfattande och syftet med 

dessa delar är att testa elevers kunskaper mer på djupet. I A-delarna krävs i regel kortare svar, 

där endast ett fåtal steg krävs för att kunna lösa uppgifterna. Syftet med A-sektionerna är 

istället att testa bredden av elevers kunskaper (International Baccalaureate Organization, 

2006). 
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3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att elever använder sig av ett matematiskt ytligt tänkande när de ska 

lösa olika typer av uppgifter. Detta gäller för elever i flera olika åldersgrupper. En av 

huvudorsakerna till att elever har stora svårigheter med att lära sig matematik kan vara att 

eleverna i hög grad använder detta ytliga inlärningssätt. Det finns också många studier som 

visar att elever i olika åldersgrupper har stora svårigheter att lösa uppgifter som inte är av 

rutinmässig karaktär (Palm et al., 2005). Detta är även något som beskrivs i Bergqvist (2005). 

 

Anledningarna till varför elever i så stor utsträckning använder sig av detta ytliga 

inlärningssätt är i detta fall av intresse. Elevernas omgivning och inlärningsmiljö tyder på att 

vara en av orsakerna. Är arbetet enformigt under lektionerna, så är detta också vad eleverna 

lär sig (Palm et al., 2005; Bergqvist 2005). Ett flertal studier indikerar på att 

matematiklektioner i många fall är enformiga och till stor del handlar om individuellt arbete 

med läromedel (Johansson & Emanuelsson, 1997; Stigler & Hiebert, 1999; Hiebert, 2003). 

Hiebert (2003) visar att undervisningen har sett likadan ut under en längre tid - läraren 

demonstrerar hur en uppgift går att lösa vartefter eleverna själva får träna på denna procedur. 

Denna typ av matematikundervisning verkar ha pågått sedan början av 1900-talet. Stigler och 

Hiebert (1999) visar i en studie att elever i USA ägnar 96 % av lektionstiden till eget arbete 

med att öva in procedurer och endast 0,7 % av tiden ägnas åt kreativt arbete som exempelvis 

analysera nya problem. Studien visar liknande siffror för Tyskland medan Japan skiljer sig 

markant, där ungefär lika mycket tid ägnas åt de olika arbetssätten. En undersökning av 

grundläggande matematikstudier på universitetsnivå visar att man i läromedlet kan lösa ca 70 

% av uppgifterna med ett imitativt resonemang (Lithner, 2004).  

 

Det har gjorts två tidigare studier på vilket typ av matematiskt resonemang som krävs för att 

klara uppgifter på prov eller tentor. En studie är utförd på universitetsnivå där tentor från 

grundläggande matematikkurser är granskade (Bergqvist, 2005). Den andra studien är utförd 

på gymnasienivå där prov från olika matematikkurser är undersökta (Palm et al., 2005). Dessa 

bägge studier grundar sig i Lithners ramverk för matematiskt resonemang (se 3.1). Studien på 

gymnasienivå har undersökt dels lärarkonstruerade prov men också nationella kursprov för att 

ta reda på vilket typ av resonemang som krävs för att lösa uppgifterna. Proven är tagna från 

ett par olika studieprogram och gäller för kurserna A-D, dock är det endast naturprogrammet 

som finns representerade för kurserna C och D. Resultatet visar på stor skillnad mellan de 

olika provtyperna. De lärarkonstruerade proven innehåller betydligt lägre andel uppgifter som 

kräver ett kreativt resonemang än de nationella proven. 32 % av uppgifterna från de 

lärarkonstruerade proven på naturprogrammet och 64 % av de nationella proven krävde ett 

kreativt resonemang för att kunna lösas (Palm et al., 2005). Bergqvist (2005) undersöker 

vilket typ av matematiskt resonemang som krävs för att lösa tentamensuppgifter och hur 

många tentor som är möjliga att bli godkänd på genom att använda ett imitativt resonemang. 

De granskade tentorna kommer från grundläggande matematikkurser och fyra olika 

universitet är representerade. Resultatet från denna studie visar att 31 % av samtliga 

granskade uppgifter kräver ett kreativt resonemang för att lösas och att 15 av 16 tentor går att 

klara genom att endast använda ett imitativt resonemang. 
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3.1 Teoretiska ramverket för matematiskt resonemang 
 

Att lösa samma typ av uppgift ett flertal gånger gör att eleven kan lösa ytterligare en liknande 

uppgift genom att använda ett imitativt tankesätt. Detta resonemang saknar en djupare 

förståelse vilket innebär att detta tankesätt inte räcker till om uppgiften skulle vara utformad 

på ett annat sätt. För att lösa uppgiften krävs då en djupare förståelse för uppgiften, ett kreativt 

tankesätt krävs. Dessa olika typer av resonemang har Lithner (2007) utgått från när han 

kategoriserat olika typer av matematiska resonemang i ett teoretiskt ramverk. Begreppet 

matematiskt resonemang definieras i ramverket, såväl som i denna studie, som det 

resonemang som används för att skapa och komma fram till påståenden och slutsatser vid 

lösning av uppgifter (Lithner, 2007). 

 

Att skapa ett sådant forskningsramverk innebär att det aktuella ”ämnet” med dess 

kringliggande faktorer ges en viss struktur. Utifrån detta ska man bland annat kunna 

genomföra studier och bearbeta data. Tanken med det här ramverket för matematiska 

resonemang är att det ska vara användbart för grundläggande forskning (Lithner, 2007). 

 

Bakgrunden för detta ramverk är att elever och studenter lär sig matematik genom att nöta in 

och komma ihåg, detta trots att man i matematikundervisningen under många år försökt få 

eleverna att istället bli problemlösare. Genom ett flertal empiriska studier kring 

inlärningssvårigheter och sätt att resonera matematik, har Lithner (2007) format ett ramverk 

som beskriver olika typer av matematiska resonemang. Grundidén med ramverket är att man 

delar in olika typer av matematiska resonemang i de ovan nämnda två huvudkategorierna; 

imitativt och kreativt. Syftet med ramverket är att karakterisera de två resonemangstyperna 

och vad som ligger bakom dessa. 

 

3.1.1 Imitativt resonemang 

 

Bergqvist (2005) beskriver imitativt resonemang som: 
 

”… a type of reasoning built on copying task solutions, e.g. by looking at a textbook example or 

through remembering an algorithm or an answer” (s. 5). 
 

När man i ramverket använder begreppet ”svar” (answer) menas det specifika som efterfrågas 

i uppgiften, medan en ”lösning” (solution) innebär att svaret är motiverat genom att man visat 

hur svaret har uppkommit. En lösning visar sällan hur man har resonerat för att komma fram 

till svaret. Detta ytliga, imitativa matematiska resonemang kan delas upp i två 

huvudkategorier; memorerat resonemang (MR) och algoritmiskt resonemang (AR). 

 

För att lösa en uppgift med det memorerande sättet att resonera krävs att följande två kriterier 

är uppfyllda: 

 

1. Sättet att lösa uppgiften är grundat i att komma ihåg ett helt svar. 

2. Genomförandet av uppgiften består bara av att skriva ner svaret. 

 

Ett konkret exempel på detta är att man memorerar de olika stegen i ett bevis. 
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Lithner (2007) beskriver ett algoritmiskt resonemang som en viss procedur som kan användas 

för att lösa en uppgift. 
 

”An algorithm is a set of rules that will if followed solve a particular task type” (Bergqvist & 

Lithner, 2005, s.8) 

 

I ramverket tolkas en algoritm som en förutbestämd procedur som kan användas för att lösa 

en uppgift. För att lösa en uppgift med algoritmiskt resonemang krävs att följande två kriterier 

uppfylls: 

 

1. Man väljer vilket sätt att lösa uppgiften på genom att man har minns vilken slags 

algoritm som gör att man kommer att lösa uppgiften. Det innebär alltså inte att man 

kommer ihåg den specifika lösningen och man behöver heller inte komma på en helt 

ny lösning. 

2. Då man vet eller kommer ihåg vilken algoritm som ska användas, är det slutliga 

resonemanget som krävs för att lösa uppgiften trivialt och det är bara ett slarvfel som 

kan göra att uppgiften besvaras fel. 

 

Att använda ett algoritmiskt resonemang kan innebära att man klarar av att lösa en uppgift 

genom att använda en känd metod utan att ha någon djupare förståelse för uppgiftens innehåll. 

Dock måste man vara medveten om att användandet av ett algoritmiskt resonemang inte 

nödvändigtvis behöver innebära att man saknar förståelse. Det finns fördelar med att använda 

algoritmer, exempelvis sparar det tid för den som löser uppgiften och det minimerar risken för 

fel. Även utbildade matematiker använder algoritmer och behöver inte på något sätt vara ett 

tecken på att man saknar förståelse. Däremot är det möjligt att använda algoritmer utan att ha 

förståelse bakom (Bergqvist, 2005). 

 

För AR är den huvudsakliga svårigheten att hitta en passande algoritm att använda sig av. 

Ramverket delar in AR i tre underkategorier beroende på hur man kommer fram till och 

använder en lämplig algoritm. De olika typerna av AR är Familjärt, Avgränsat och Styrt. Vid 

familjärt AR känner man igen uppgiften på något sätt och vet i och med detta med vilken 

algoritm man kan lösa uppgiften. Avgränsat AR innebär att en algoritm väljs bland några för 

personen kända algoritmer, algoritmerna som man väljer bland avgränsas genom att det finns 

ytliga kännetecken på uppgiften. Leder inte algoritmen fram till en för personen vettig lösning 

kan man enkelt välja att testa en annan från de avgränsade algoritmerna. Det sista sättet att 

komma fram till lämplig algoritm är genom styrt AR, detta innebär att man på något sätt blir 

styrd. Detta kan ske antingen genom att en annan person exempelvis en lärare styr hur man 

ska välja strategi för att lösa uppgiften eller genom att använda en text genom att exempelvis 

titta på ett exempel eller bevis (Lithner, 2007).  

 

3.1.2 Kreativt resonemang 

 

Vad begreppet kreativ innebär kan vara olika beroende på i vilket sammanhang det används. I 

ramverket för matematiskt resonemang har man beskrivit ett kreativt resonemang utifrån dels 

hur annan forskning beskriver begreppet men också utifrån de empiriska studier som 

ramverket grundar sig på. Bergqvist och Lithner (2005) beskriver i sin studie bakgrunden till 

hur ett kreativt resonemang definieras enligt ramverket. En förenklad bild av användandet av 

ett kreativt resonemang är när man löser uppgifter som inte är av rutinmässig karaktär. 

 

För att ett resonemang ska vara ett matematiskt grundat kreativt resonemang, ska de 

enligt ramverket uppfylla de fyra följande kriterierna: 
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1. Något nytt. Ett för den resonerande nytt resonemang är skapat, eller ett glömt 

resonemang återskapas. 

2. Flexibilitet. Det ska finnas olika sätt att angripa och hantera situationen. 

3. Rimlighet. Det finns argument eller motivering till varför de valda sätten att lösa 

uppgiften är korrekta eller rimliga. 

4. Matematiskt grundat. Argumenten till valda steg i lösningen ska vara verifierat i 

matematiska egenskaper. 

(Bergqvist, 2005; Bergqvist & Lithner, 2005; Palm et al., 2005) 

 

3.2 Klassificeringsverktyg 
 

De tidigare nämnda studierna som undersöker vilket typ av resonemang som krävs för att lösa 

provuppgifter på gymnasienivå av Palm m.fl. (2005) och på universitetsnivå av Bergqvist 

(2005) grundar sig på ramverket för matematiskt resonemang. Vid genomförandet av dessa 

båda studier har man använt sig av ett klassificeringsverktyg för att kunna kategorisera 

uppgifterna efter vilken typ av resonemang som krävs för att lösa uppgifterna. Verktyget är 

baserat på det tidigare beskrivna ramverket och delar in uppgifterna i de fyra 

resonemangstyperna memorerat (MR), algoritmiskt (AR), lokalt kreativt (LKR) och globalt 

kreativt (GKR). De två underkategorierna för kreativt resonemang, lokalt och globalt, 

definieras inte separat i ramverket utan har tillkommit som en konsekvens i skapandet av 

klassificeringsverktyget. Skillnaden mellan kategorierna ligger i hur mycket kreativt 

resonemang som krävs för att lösa uppgiften, en uppgift som nästan kan lösas med ett 

imitativt resonemang men som ändå kräver ett visst kreativt resonemang i exempelvis ett litet 

steg i uträkningen klassificeras som LKR (Bergqvist, 2005; Palm et al., 2005). 

 

Verktyget består i huvudsak av en steg för steg procedur som tar reda på om en uppgift är 

bekant och möjlig att lösa via MR/AR eller om den kräver ett kreativt resonemang - 

LKR/GKR. För att ta reda på om en uppgift för personen är bekant tar man hans eller hennes 

bakgrund i beaktning. Framförallt undersöks läromedlet som använts, men även information 

om t.ex. rekommenderade uppgifter, teori eller bevis som förväntas kunnas. Vad som inte tas 

hänsyn till är exempelvis vad läraren har sagt under genomgångar eller om eleven fått annan 

information. Provuppgiften granskas först utifrån vissa faktorer och därefter analyseras 

läromedlet utifrån informationen som provuppgiften gett tillsammans med eventuell annan 

information som t.ex. vilka uppgifter som är rekommenderade. Beroende på om det finns 

uppgifter som motsvarar provuppgiften och är förväntad av eleven att göra eller inte, så 

kategoriseras uppgiften efter vissa kriterier till en viss resonemangstyp. Vilken typ av 

resonemang en uppgift kräver är alltså olika beroende på vilken bakgrund lösaren har. 

Exempelvis kan olika skolor använda olika läromedel och ha andra upplägg på 

undervisningen. Därmed kan en viss uppgift vara kreativ för någon och imitativ för någon 

annan (Bergqvist, 2005). 
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4 Metod 
 

Jag har valt att göra en textstudie av läromedel och ett prov för att komma fram till vilket 

matematiskt resonemang som krävs, kreativt- och/eller imitativt resonerande, för att lösa en 

viss uppgift. Att jag gör en textanalys beror på att jag gör en ordentlig närläsning av 

materialet. När man gör en närläsning försöker man klarlägga innehållet så noggrant som 

möjligt. När man gör en kritisk närläsning kan man ställa sig frågor som: Hur är uppgiften 

formulerad och vad krävs för att lösa uppgiften? Det är också viktigt att man tänker på att man 

hittar tydliga kategorier när man gör en analys av texter (Johansson & Svedner, 2006). 

 

För att jag i denna textstudie ska kunna göra lämpliga kategorier och indelningar har jag valt 

att använda mig av det tidigare nämnda klassificeringsverktyget. Hur jag valt att tillämpa det i 

denna studie beskrivs närmare under 4.2. 

 

4.1 Urval 
 

Jag har analyserat ett matematikprov från 2008 bestående av 112 uppgifter. Provet skrivs av 

gymnasieelever som går på International Baccalaureateprogrammet (IB) och läser matematik 

på ”Standard Level” (SL) nivå. Att jag har valt SL beror på att jag då har möjlighet att 

jämföra mitt resultat med tidigare forskning. Gymnasieskolan som erbjuder IB-programmet är 

belägen i en medelstor kommun i norra delen av Sverige. Den aktuella skolan valdes ut av 

praktiska skäl, dels beroende på det geografiska läget och dels beroende på att jag tidigare 

varit i kontakt med skolan. Det granskade provet är ett slutprov, vilket innebär att provet 

täcker samtliga matematikdelar från gymnasiet. 

 

Att jag har valt uppgifter från detta prov beror dels på att detta är det senaste som har 

tillverkats och använts. Uppgifterna är granskade utifrån ett läromedel, Mathematics for the 

international student (Haese & Harris, 2004). Att jag använder detta läromedel beror på att det 

är den litteraturen som eleverna använder på det aktuella IB-programmet, på den här skolan. 

För att veta hur eleverna har arbetat i läromedlet har jag också använt mig av de planeringar 

som läraren delat ut. Planeringarna ger information om vilket av innehållet i boken som ingår, 

vilken teori samt vilka uppgifter som är rekommenderade att göra. Vid provtillfället har 

eleverna tillgång till en formelsamling, vilket gör att också den är en del i analysen av 

uppgifterna. Jag har också haft tillgång till lösningar på samtliga provuppgifter. Dessa 

lösningar är de ”officiella” vilket innebär att de kommer från IBO som också konstruerat 

provet. Lösningarna är väldigt noggranna, finns det olika metoder att lösa uppgifterna så är 

dessa också demonstrerade. Det anges även hur uppgifterna bedöms, vad som skall ge poäng 

inom respektive uppgift. Detta material har underlättat arbetet med att granska 

provuppgifterna. 

 

4.2 Genomförande 
 

För att få tag i provet, kurslitteraturen, planeringarna till eleverna samt formelsamlingen tog 

jag kontakt med en lärare som är ansvarig för matematikundervisningen på IB-programmet. 

Läraren gav mig det material jag behövde. Materialet har jag sedan analyserat med hjälp av 

ett befintligt klassificeringsverktyg. De olika kategorierna som uppgifterna klassificerats in i 

var memorerat resonerande (MR), algoritmiskt resonerande (AR), lokalt kreativt resonerande 

(LKR) samt globalt kreativt resonerande (GKR). 
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Jag har analyserat prov, kurslitteratur, planeringar till elever samt formelsamling för att se 

vilket resonemang, kreativt eller imitativt, som krävs av eleverna. För att strukturera och 

begränsa läsandet tittade jag på provuppgiftens lösning, provuppgiftens innehåll och 

läromedlets innehåll. För varje uppgift som analyserats antecknade jag information kring de 

nämnda områdena. Jag använde mig av ett Excel-blad där varje uppgift placerades på var sin 

rad och informationen från provuppgiften och läromedlet placerades som kolumner. 

Anledningen till detta var att jag fick en tydlig överblick för informationen kring uppgiften 

samt ett systematiskt kategoriserande av provets och läromedlets innehåll. Jag kunde därmed 

enkelt i samma dokument föra in argumentation för klassificeringen av respektive uppgift 

samt det slutliga beslutet. Denna steg för steg metod att först analysera en provuppgift, 

därefter analysera läromedlet och till sist besluta uppgiftens krav på resonemangstyp är vad 

klassificeringsverktyget handlar om. Hur jag valt att i denna studie tillämpa det befintliga 

klassificeringsverktyget beskrivs nedan för varje steg i detalj. En dubbelkodning har i viss 

mån utförts, de uppgifter som jag av någon anledning var osäker på att jag klassificerat rätt 

noterades och analyserades sedan om på nytt vid en andra genomgång. Konkreta exempel på 

hur klassificeringen av uppgifter har gått till finns presenterade i resultatet, under rubrikerna 

5.2 till 5.5. 

 

När jag har analyserat mitt material har jag utgått ifrån att eleverna följer sin planering och 

gör de uppgifter som är rekommenderade samt att eleverna endast har tillgång till det material 

jag analyserat. 

 

Ett par uppgifter i provet bygger på varandra, löser man exempelvis en deluppgift a) så kan 

sedan deluppgift b) i vissa fall bygga vidare på a). I dessa fall har jag utgått från att man har 

löst den första deluppgiften korrekt. 

 

4.2.1 Analys av provuppgift 

 

Första steget var att analysera provuppgiften. Jag började titta på hur uppgiften var formulerad 

och vad den handlade om. Förutom hur uppgiften specifikt var formulerad var jag ute efter 

uppgiftens matematiska ämne - om det fanns något speciellt matematiskt ord eller uttryck som 

kunde vara kännetecknande samt om uppgiften har något speciellt innehåll eller handlar om 

någon speciell situation. Det andra jag tittade på var uppgiftens lösning. Här kunde jag 

utnyttja de detaljerade lösningsförslagen. Vad som krävdes för att komma fram till ett svar, 

vilka metoder kunde man använda för att lösa uppgiften, om det krävdes någon speciell 

algoritm med mera. Jag tittade också på uppgiftens specifika svar. Sammanfattningsvis 

granskade jag uppgiften utifrån följande punkter: 

 Lösning 

 Innehåll 

 Speciella matematiska ord eller begrepp 

 Övriga uttryck 

 

4.2.2 Analys av läromedel 

 

Det andra steget i proceduren var att analysera läromedlet. Utifrån den information jag fått 

från analysen av provuppgiften undersökte jag vilka erfarenheter eleverna fått kring detta 

genom deras arbete med läromedlet. I läromedlet tittade jag på två olika saker, dels bokens 

uppgifter och dels på teorin i boken. Vad gäller uppgifterna så tittade jag på om det fanns 

exakt likadana uppgifter och om det fanns uppgifter som var tillräckligt lika för att vara kunna 

sägas vara motsvarande. Fanns det uppgifter som var likadana eller motsvarande så tittade jag 
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i elevernas planering om dessa fanns där som rekommenderade och de som fanns där 

räknades ihop. På motsvarande sätt tittade jag på om det i teorin fanns demonstrerade exempel 

som motsvarar provuppgiften samt stämde av med planeringen om exemplet och teorin ingick 

i de avsnitt eleverna förväntades kunna. Detta sammanställdes i de kommande två punkterna. 

 Antal uppgifter 

 Eventuell teori samt antal exempel 

 

4.2.3 Beslut 

 

Det sista steget i genomförandet var att avgöra vilket matematiskt resonemang som krävs för 

att kunna lösa uppgiften, ett imitativt eller kreativt resonerande. För att ett imitativt 

resonemang ska räcka för att kunna lösa uppgiften måste uppgiften vara bekant för eleven. 

Detta innebär att eleven måste ha stött på uppgiften vid ett flertal tillfällen tidigare, sett 

liknande exempel eller fått teorin beskriven på ett utförligt sätt. För att ett kreativt resonerande 

ska krävas måste eleven ställas inför något nytt, eleven har inte vid upprepade tillfällen räknat 

motsvarande uppgifter eller sett exempel som förklarar denna uppgift. Nedan följer kraven för 

de olika klasserna som uppgifterna delas in i; 

 

Memorerat resonerande (MR): Minst tre uppgifter eller exempel är likadana som 

provuppgiften och har samma lösning. 

Algoritmiskt resonerande (AR): Minst tre uppgifter eller exempel som liknar och kan sägas 

motsvara provuppgiften och samma metod krävs för att lösa uppgiften. 

Lokalt kreativt resonerande (LKR): Någon del av uppgiften eller steg i uppgiftens lösning är 

ny för eleven, medan vissa delar av uppgiften kan vara kända. 

Globalt kreativt resonerande (GKR): Eleven ställs inför en obekant uppgift och lösning, 

eleven har inte gjort en uppgift mer än högst två gånger tidigare. 

 

Vid avgörandet av vilket resonemang respektive uppgift krävde för att lösas motiverades detta 

för att slutligen avgöras. 

 Motivering 

 Klassificering 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet är mått på om ett instrument eller ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen med i övrigt samma syfte och omständigheter (Bell, 2006). Validitet är 

undersökningens förmåga att mäta det den avser att mäta (Svenning, 2003). 

 

Liknande undersökningar som min studie har gjorts vid två tillfällen tidigare (Palm et al., 

2005; Bergqvist, 2005), vid dessa bägge undersökningar har samma tillvägagångssätt använts 

som även jag har använt mig av. Syftet har varit i stort sett detsamma vid de tidigare två 

undersökningarna, men omständigheterna i övrigt har varit olika då urvalet har skiljt dem åt. 

Vad gäller undersökningens validitet så har en uppföljningsstudie av klassificeringsverktyget 

gjorts i tidigare forskning (Boesen et al., 2005). Den visar att i 74 % av fallen så använder 

studenterna den typ av resonemang som klassificeringsverktyget har bedömt att uppgiften 

kräver. Eftersom omständigheterna skiljer sig från fallet då validiteten testas med denna 

studie, betyder det inte nödvändigtvis att validiteten i detta fall är densamma. Samma 

instrument har dock använts i bägge de tidigare fallen vilket bör stärka denna undersöknings 

validitet och reliabilitet.  
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5 Resultat 
 

Här kommer jag att presentera de resultat jag har kommit fram till. Först presenteras i vilken 

utsträckning provuppgifterna, efter klassificeringen, har fördelats mellan de olika 

resonemangstyperna. Därefter kommer de olika resonemangstyperna kort att presenteras och 

exemplifieras genom en klassificerad uppgift. 

 

5.1 Fördelning av resonemangstyper 
 

Ett prov bestående av 112 uppgifter har analyserats och klassificerats utifrån vilken typ av 

matematiskt resonemang som krävs för att lösa dessa. Det visar sig att använda ett imitativt 

resonemang räcker för att lösa 59 % av samtliga uppgifter (se Tabell 1). Provet, som var 

indelat i två delar med två sektioner för respektive del, visar på vissa skillnader vad gäller 

resonemang beroende på vilken del och sektion man tittar på. Ju längre fram i provet man 

kommer desto större del av uppgifterna kräver ett kreativt resonemang. Delprov 1, sektion A 

kräver att man på 32 % av uppgifterna använder ett kreativt resonemang medan på delprov 2, 

sektion B krävs ett kreativt resonemang på 60 % av uppgifterna (se Tabell 2). Enligt IB:s 

kursplan för Standard Level ska uppgifterna skilja sig i utformning mellan A-sektionerna och 

B-sektionerna. A-sektionerna ska i regel kräva kortare svar medan B-sektionerna i regel har 

mer omfattande uppgifter som ska kräva utförligare svar samt därmed testa 

matematikkunskaperna mer på djupet. Tittar man på vilket typ av matematiskt resonemang 

som krävs för de olika sektionerna, så visar det sig att A-delarna kräver ett kreativt 

resonemang på 36 % av uppgifterna och B-delarna 46 % (se Tabell 1). 

 

Resonemang A-sektionerna B-sektionerna Totalt 

Imitativt (MR och AR) 64 54 59 

Kreativt (LKR och GKR) 36 46 41 

 

Tabell 1: Tabellen visar hur den procentuella fördelningen av uppgifterna ser ut mellan 

kreativt och imitativt resonemang för de olika sektionerna och provet totalt.  

 

De fyra olika resonemangstyperna som uppgifterna har klassificerats in i är: memorerat, 

algoritmiskt, lokalt kreativt och globalt kreativt. Den vanligaste typen av resonemang som 

uppgifterna kräver för att lösas visar sig vara algoritmiskt och det är totalt 60 uppgifter vilket 

motsvarar 54 % av provets 112 uppgifter. I provets olika delar och sektioner är det 

algoritmiska resonemanget i majoritet i alla utom sektion B i delprov 2. Uppgifterna i just den 

sektionen kräver ett lokalt kreativ resonemang i lika stor utsträckning som algoritmiskt. För 

provet som helhet så kräver 33 % av uppgifterna ett lokalt kreativt resonemang, 8 % ett 

globalt kreativt resonemang och 5 % går att lösa med ett memorerat resonemang (se Tabell 2). 
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Typ av 

resonemang 

Delprov 1 Delprov 2 Totalt 

Sektion A Sektion B Sektion A Sektion B 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Memorerat 1 3 4 12 1 5 0 0 6 5 

Algoritmiskt 24 65 17 50 11 52 8 40 60 54 

Lokalt kreativt 12 32 11 32 6 29 8 40 37 33 

Globalt kreativt 0 0 2 6 3 14 4 20 9 8 

Totalt 37 100 34 100 21 100 20 100 112 100 

 

Tabell 2: Fördelningen av uppgifter presenteras i denna tabell både till antal och 

procentuellt för de olika typerna av resonemang. Fördelningen visas för de bägge delproven 

med deras respektive sektioner samt för provet totalt. 

 

5.2 Memorerat resonemang (MR) 
 

Genom att använda sig av ett memorerat resonemang kunde man lösa 6 av provets 112 

uppgifter, vilket motsvarar ungefär 5 %. 

 

Ett exempel på en uppgift som klassificerats som möjlig att lösa genom MR: 

 

”En summa på 5000 $ är investerad med en ränta på ränta med 6,3 % 

per år. Skriv ett uttryck för värdet på investeringen efter n år.” 

 

Analys av provuppgift 

 Lösning: 

5000 × (1.063)𝑛  

 Innehåll: 

Bestämma ett växande värde med en viss ränta. 

 Speciella matematiska ord eller begrepp: 

Procent.  

 Övriga uttryck: 

”Ränta på ränta” 

 

Analys av läromedel 

 Antal uppgifter: 

Fler än tre uppgifter är lika och motsvarar provuppgiften. Samma värden (5000 $ och 

6,3 %) som används i provuppgiften används inte i uppgifterna i läromedlet. 

 Eventuell teori samt exempel: 

Teorin i boken beskriver utförligt hur man beräknar ränta och med hjälp av ett konkret 

exempel härleds på ett tydligt sätt formeln för en värdeförändring med årlig ränta. 

Läromedlet återkommer vid två olika tillfällen till ”ränta på ränta”. Ett exempel 

(förutom exemplet i teorin) demonstrerar en uppgift som motsvarar provuppgiften. 

 

Beslut 

 Motivering: 

Fler än tre uppgifter är motsvarande provuppgiften och ett exempel demonstrerar en 

motsvarande uppgift. Begreppet ”ränta på ränta” återkommer också vid två olika 

tillfällen i läromedlet, samt att teorin bakom härleds ingående. Att generellt skriva ett 



15 

uttryck för en värdeökning efter n år med en viss procent för varje år är något eleven 

kan göra enbart med ett memorerat resonemang. Detta resonemang innefattar att 

eleven vet att procenttalet måste skrivas om som en förändringsfaktor och att denna 

faktor upphöjs till n samt att startsumman multipliceras med förändringsfaktorn 

upphöjd till n. Vad det memorerande resonemanget inte innefattar är möjligheten att 

komma ihåg de värden som används i provuppgiften eftersom dessa är nya, just detta 

steg i uppgiften skulle därmed innebära ett krav på algoritmiskt resonemang. Hur 

uppgiften ska klassificeras är därmed inte givet. Eftersom uppgiften enbart efterfrågar 

ett visst uttryck för värdet och detta uttryck är något som eleven också kan komma 

ihåg den generella formen för, så är uppgiften till stor del löst. Steget att föra in 

siffrorna i detta uttryck är mycket litet och kräver ingen speciell algoritm. Jag väljer 

därmed att bedöma uppgiften som lösbar genom ett memorerat resonemang.  

 Klassificering: 

Memorerat resonemang (MR). 

 

5.3 Algoritmiskt resonemang (AR) 
 

60 uppgifter vilket motsvarar 54 % av uppgifterna på provet bedömdes vara möjliga att lösa 

med ett algoritmiskt resonemang. 

 

Ett exempel på en uppgift som klassificerats som möjlig att lösa genom AR: 

 

”Hastigheten 𝑣 𝑚𝑠−1hos en kropp vid tiden 𝑡 sekunder ges av 

𝑣 = 50 − 10𝑡. Bestäm dess acceleration i 𝑚𝑠−2.” 

 

Analys av provuppgift 

 Lösning: 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −10 𝑚𝑠−2 

 Innehåll: 

Bestämma en kropps acceleration utifrån ett uttryck för dess hastighet. 

 Speciella matematiska ord eller begrepp: 

Hastighet, acceleration.  

 Övriga uttryck: 

Inget. 

 

Analys av läromedel 

 Antal uppgifter: 

Fler än tre uppgifter liknar och kan sägas motsvara provuppgiften. 

 Eventuell teori samt exempel: 

Teorin i boken beskriver dels derivata generellt men också derivata specifikt för 

hastighet och acceleration. Ett exempel demonstrerar en uppgift som motsvarar 

provuppgiften. 

 

Beslut 

 Motivering: 

Fler än tre uppgifter kan sägas motsvara provuppgiften, eleverna har stött på denna typ 

av uppgift ett flertal gånger. Ett motsvarande exempel demonstrerar samma typ av 

uppgift. Derivering och i samband med detta ta fram acceleration från hastighet är 



16 

bekant för eleven. Algoritmen som används för att lösa uppgiften är därmed känd för 

eleven och ett algoritmiskt resonemang kan användas. Eftersom uppgifterna och 

exemplen i boken är motsvarande provuppgiften och inte likadana, är uppgiften därför 

inte möjligt att lösa med hjälp av MR utan det är metoden som är känd. 

 Klassificering: 

Algoritmiskt resonemang (AR). 

 

5.4 Lokalt kreativt resonemang (LKR) 
 

Ett lokalt kreativt resonemang krävs för att lösa 37 stycken av provuppgifterna som också 

motsvarar 33 %. 

 

Ett exempel på en uppgift som klassificerats som möjlig att lösa genom LKR: 

 

”Låt 𝑢𝑛 = 3 − 2𝑛. Bestäm  (3 − 2𝑛)20
𝑛=1 .” 

 

Analys av provuppgift 

 Lösning: 

Metod 1: Förklaring till val av formel krävs, d.v.s. summan för en aritmetisk talföljd. 

 𝑆20 =
20

2
 2 × 1 + 19 ×  −2  = −360 

Metod 2: Att skriva ut och räkna ut de 20 olika termerna för värdena på n och därefter 

summera. 

 Innehåll: 

Inget. 

 Speciella matematiska ord eller begrepp: 

Summatecken.  

 Övriga uttryck: 

Inget. 

 

Analys av läromedel 

 Antal uppgifter: 

Många uppgifter där summatecken används och summan på något sätt ska bestämmas. 

Finns också flera uppgifter att bestämma summan av en aritmetisk talföljd, vid dessa 

tillfällen är det dock på förhand givet att det är just en aritmetisk talföljd. Mindre än 

tre uppgifter där det inte är givet vilken typ av summa det handlar om. 

 Eventuell teori samt exempel: 

Teorin beskriver hur en summa av en aritmetisk talföljd bestäms men inget exempel 

finns. Formel för aritmetisk talföljd finns i formelblad, vet man inte att fallet gäller en 

aritmetisk talföljd är den dock inte till någon hjälp. Att använda metoden att skriva ut 

samtliga termer i en summa tas inte upp mer än vid förklaring av vad summatecken 

innebär och härledningar av formler. 

 

Beslut 

 Motivering: 

Att räkna ut en summa är bekant för eleven, det är också bekant hur man räknar ut 

summan av en aritmetisk talföljd. Därmed är algoritmen känd för eleven. Dock finns 

inga uppgifter där det inte är på förhand givet att det är en aritmetisk talföljd som 

summan gäller. Denna uppgift kräver att eleven kommer fram till vilken typ av talföljd 

summan gäller, därefter är uppgiften bekant. Eleven kan då också utnyttja formel från 
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formelblad. En del i uppgiften kräver alltså ett kreativt resonemang och en del 

algoritmiskt. Att utnyttja möjligheten att lösa uppgiften genom att skriva ut och 

summera summans samtliga termer är inte en metod eleverna förväntas ha använt sig 

av i någon tidigare uppgift. Att kunna summera ihop termerna är en känd uträkning, 

men steget att välja att använda denna lösningsmetod är ny för eleven. Detta innebär 

att även denna lösningsstrategi kräver ett visst kreativt resonemang för att kunna lösas. 

 Klassificering: 

Lokalt kreativt resonemang (LKR). 

 

5.5 Globalt kreativt resonemang (GKR) 
 

Av provets uppgifter krävde 9 stycken, vilket motsvarar 8 %, ett globalt kreativt resonemang 

för att lösas. 

 

Ett exempel på en uppgift som klassificerats som möjlig att lösa genom GKR: 

 

”Två linjer 𝐿1 och 𝐿2 ges av 𝒓1 =  
9
4
−6

 + 𝑠  
−2
6

10
  och 

 𝒓2 =  
1

20
2

 + 𝑡  
−6
10
−2

 . P är en punkt på 𝐿1 när 𝑠 = 1. Givet från 

föregående uppgift är att positionsvektorn för P då blir  
7

10
4
 . Visa att 

P också ligger på 𝐿2.” 

 

Analys av provuppgift 

 Lösning: 

Sätta in P i ekvationen för 𝒓2;  
7

10
4
 =  

1
20
2

 + 𝑡  
−6
10
−2

 . Lös ut t för en av variablerna 

och kontrollera sedan att t också stämmer för de övriga två variabler. T.ex. 7 = 1 −
6𝑡 → 𝑡 = −1. Detta stämmer också för de övriga två variablerna, vilket innebär att P 

också ligger på linjen 𝐿2.  

 Innehåll: 

Inget. 

 Speciella matematiska ord eller begrepp: 

Linjer, vektorer och punkter.  

 Övriga uttryck: 

Positionsvektor. 

 

Analys av läromedel 

 Antal uppgifter: 

Ingen uppgift finns i läromedlet som liknar denna. Uppgifter finns där man använder 

sig av positionsvektor. Två linjer som möter varandra finns i ett par uppgifter, vilket är 

något liknande, men ingen uppgift som uttrycker sig som i denna provuppgift och som 

kräver ett svar som detta. 
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 Eventuell teori samt exempel: 

Ingen riktig tydlig teori, finns exempel som visar hur linjer möter varandra vilket är 

det närmaste. 

 

Beslut 

 Motivering: 

Ingen motsvarande uppgift finns i läromedlet. Något liknande i ett par uppgifter där 

linjer möts men inte så att de kan sägas vara motsvarande, de är också för få för att ge 

en möjlighet till ett algoritmiskt resonemang. Inte heller några exempel finns eller 

alltför tydlig teori som eleven kan återkoppla till. Eleven ställs här för en helt ny typ 

av uppgift, finns ingen möjlighet att utnyttja en bekant algoritm. Första steget i 

lösningen, att sätta in positionsvektorn P i ekvationen för L₂ kräver ett kreativt 

resonemang. Även nästa steg i lösningen, att lösa ut t för en av variablerna och sedan 

kontrollera att t också stämmer för de övriga två variablerna, är ett resonemang som är 

nytt för eleven. Uträkningarna som behövs göras i lösningen, att exempelvis lösa ut t 

ur ekvationen 7 = 1 − 6𝑡 → 𝑡 = −1, är i sig kända uträkningar och är därmed möjliga 

att lösa med ett algoritmiskt resonemang. I denna uppgift som helhet är detta dock 

inget som bidrar till lösningen, det som krävs är införandet av P i ekvationen för linje 

två samt att därefter kunna visa att t stämmer för samtliga variabler. Dessa två 

huvudsteg i lösningen är nya, att lösa ut en variabel ur en given ekvation är inget 

resonemang som i sig leder till att lösa denna uppgift. Uppgiftens formulering och 

innehåll är också helt ny för eleven. Uppgiften är därmed i sin helhet bedömd som ny 

för eleven och kräver ett globalt kreativt resonemang för att lösas. 

 Klassificering: 

Globalt kreativt resonemang (GKR). 
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6 Diskussion och analys 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Ett problem som kan finnas med närläsning är att man kan uppfatta saker i texten olika 

beroende på vilket perspektiv man har. Det är en fördel ifall det finns flera läsare vid 

närläsningen, så man kan se på texten med olika ögon, men det är svårt att tillgodose det 

problemet vid ett examensarbete eftersom det är så litet i omfattning (Johansson & Svedner, 

2006). 

 

Några uppgifter har varit svåra att göra en klassificering av, trots det relativt tydliga verktyget. 

Svårigheten har då oftast legat i att bedöma om en uppgift i läromedlet är motsvarande 

provuppgiften som analyseras. Detta trots att man tittar utifrån de olika variablerna som 

analysen av provuppgiften ger. Ett exempel på detta är att formuleringen av provuppgiften 

och formuleringen av uppgifterna i boken ibland skiljer sig åt något trots att sättet att lösa 

uppgiften i stort sett är detsamma. I vissa fall skiljer sig formuleringarna mer och i andra fall 

mindre, detta innebär att det är svårt att avgöra om uppgiften i läromedlet motsvarar 

provuppgiften eller inte och var gränsen går. Ett annat exempel på svårtolkade fall är då en 

liten del i en uppgift, t.ex. en uträkning eller att lösa en enklare ekvation, som är bekant för 

eleven finns med i lösningen men att lösningens huvuddrag för övrigt kräver en annan typ av 

resonemang. I dessa fall har jag valt att sådana små uträkningar eller konstateranden som inte 

för lösningen vidare eller ger en givande slutsats inte påverkar kravet på resonemang som 

lösningen har för övrigt. Konkreta exempel på uppgifter där detta förekommer finns under 

resultatrubrikerna 5.2 och 5.5. 

 

Uppgifter som av någon anledning inte direkt har varit givna vid klassificeringen, som 

exempelvis de ovan nämnda fallen, har noterats och analyserats ytterligare en gång vid en 

andra genomgång av provuppgifterna. Detta för att minska osäkerheten av resultatet. P.g.a. 

tidsbrist har inte samtliga uppgifter kunnat dubbelkollas vilket hade varit önskvärt. Önskvärt 

hade också varit att ha möjlighet till rådgivning med någon på området kunnig person. Fall 

där en viss osäkerhet funnits hade kunnat diskuteras samt hade ett urval av uppgifter kunnat 

klassificeras enskilt av denne person och jämförts med min klassificering. Detta hade också 

bidragit till en minskad osäkerhet av resultatet. 

 

Vid vissa tillfällen finns uppgifter som bygger på varandra, vid klassificeringen av dessa har 

jag utgått från att den första uppgiften är löst och att eleven därmed kan utnyttja det erhållna 

resultatet från den uppgiften när eleven ska lösa den efterföljande uppgiften. Denna situation 

kan man tolka på olika sätt, ska den tidigare uppgiften vara med i bedömningen av 

efterföljande uppgiften eller inte. I ett av de förekommande fallen kräver a)-uppgiften ett 

lokalt kreativ resonemang, b)-uppgiften går därefter att lösa med ett imitativt resonemang om 

man utnyttjar svaret från a). I detta fall skulle man kunna argumentera för att även b)-

uppgiften kräver ett kreativt resonemang eftersom den förutsätter att du klarat a), som är 

kreativ. Min klassificering blev i detta fall att b)-uppgiften kräver ett imitativt resonemang. I 

denna studie är det så få fall som problemet omfattas av och resultatet påverkas inte nämnvärt 

oavsett hur man väljer att tolka situationen. 

 

Vid analysen av provuppgiften och dess lösningar har jag använt mig av de färdiga 

lösningsförslag som fanns tillgängliga. Dessa var tämligen detaljerade och har varit ett viktigt 

stöd vid provuppgiftsanalysen då de också presenterar olika lösningsmetoder. Det är samtidigt 

viktigt att poängtera att dessa inte nödvändigtvis behöver vara de enda rätta 
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lösningsmetoderna. Fler sätt att lösa uppgifterna än vad som presenteras i lösningsförslagen 

kan därför inte helt uteslutas. Däremot är det inte rimligt att tro att sätt att lösa uppgifterna 

som inte är presenterade i lösningsförslaget skulle vara bekanta för eleverna eftersom 

lösningsförslaget är så detaljerat och bör presentera de lösningsmetoder som kursplan och 

läromedel innefattar. 

 

Att eleverna under en period före tentamen arbetar med gamla provuppgifter skulle kunna 

bidra till att ett större antal uppgifter klassificeras som imitativa. Uppgifter som redan är 

imitativa kommer, oavsett om de arbetar med gamla provuppgifterna eller inte, fortsätta vara 

imitativa. Det som skulle kunna motsätta att alltför många kreativa uppgifter skulle bli 

imitativa är att alla gamla provuppgifter inte troligen är av en och samma karaktär. Detta 

innebär att uppgifter i de gamla proven inte återkommer i varje prov, de uppgifter som skiljer 

sig och är kreativa i det analyserade provet borde, enligt detta resonemang, vara det även om 

eleverna arbetat med de gamla provuppgifterna. En annan aspekt är att eleverna som skriver 

detta prov testas på tre års studier vilket innebär att det är rimligt att anta att eleverna har 

hunnit glömma vissa uppgifter och kopplingen mellan en typisk uppgift och vilken algoritm 

som då ska användas inte längre är familjär. Enligt ramverket för matematiskt resonemang så 

är en uppgift kreativ om ett glömt resonemang återskapas (Lithner, 2007). Det är svårt att 

uppskatta hur stor inverkan dessa olika faktorer har på resultatet, dock verkar den ena för att 

fler uppgifter bör vara imitativa medan den andra att fler bör vara kreativa. Dessa 

omständigheter är också det som jag tror är de största skillnaderna jämfört med de två tidigare 

studierna och kan göra att validiteten inte följer de tidigare studierna. 

 

6.2 Resultatdiskussion och analys 
 

Det visar sig att det i huvudsak krävs ett imitativt resonemang för att lösa uppgifterna från det 

analyserade provet. Resultatet jag kommit fram till i denna studie visar att 59 % av 

uppgifterna kan lösas med ett imitativt resonemang (se Tabell 3). De tidigare studierna som på 

liknande sätt är utförda i svenska gymnasieskolan och på grundläggande universitetsnivå 

pekar överlag i samma riktning. Bergqvist (2005) visar på ett resultat där ett imitativt 

resonemang krävs i högre grad än vad resultatet i denna studie gör, hela 69 % av uppgifterna 

från tentor på universitetsnivå är möjliga att lösa med ett imitativt resonemang (se Tabell 4). 

Studien som är utförd på svenska gymnasieskolan visar på olika resultat beroende om man 

tittar på lärarkonstruerade prov eller de nationella proven (Palm et al., 2005). Provuppgifterna 

från de lärarkonstruerade proven är möjliga att lösa med ett imitativt resonemang i 67 % av 

fallen, vilket skiljer sig markant mot de nationella proven där samma resonemang kräver 36 % 

för att kunna lösas (se Tabell 5). 

 

Resonemang IB-SL 

Imitativa (MR/AR) 59 

Kreativa (LKR/GKR) 41 
 

Tabell 3: Procentuell fördelning av uppgifter från IB-programmets Standard Level prov 

mellan de olika resonemangstyperna. 

 

Resonemang Tentor 

Imitativa (MR/AR) 69 

Kreativa (LKR/GKR) 31 
 

Tabell 4: Procentuell fördelning av uppgifter från grundläggande matematikkurser på 

universitetsnivå mellan de olika resonemangstyperna. (Bergqvist, 2005) 
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Resonemang NV Tot NCT Tot 

Imitativa (MR/AR) 67 36 

Kreativa (LKR/GKR) 32 64 
 

Tabell 5: Procentuell fördelning av uppgifterna från lärarkonstruerade prov (NV) och 

nationella prov (NCT) mellan de olika resonemangstyperna. (Palm et al., 2005) 

 

Det analyserade provet i denna studie är inte ett lärarkonstruerat prov, därmed bör resultatet 

snarare jämföras med de nationella proven än de lärarkonstruerade proven. Helt jämförbara är 

de fortfarande inte då det finns andra skillnader som kan påverka. Exempelvis så genomförs 

de svenska nationella proven efter en avslutad kurs, och en kurs är vanligtvis inte längre än ett 

år medan IB-provet avslutar hela gymnasiematematiken och innebär att två till tre års studier 

testas. Det finns också skillnader i kursplanerna där IB:s kursplan är avsevärt mer detaljerad 

än kursplanerna på de svenska matematikkurserna, men bägge kursplanerna är målrelaterade. 

En annan skillnad som kan ha inverkan av vilken typ av resonemang uppgifterna kräver är 

tiden som eleverna har till förfogande vid provtillfället, för varje delprov på IB-provet har 

eleverna endast 1,5 timme till förfogande. Detta är förhållandevis kort tid till relativt många 

uppgifter. Utan att ha några belägg så tror jag att en uppgift som kräver ett kreativt 

resonemang i regel tar längre tid att lösa en uppgift som går att lösa med ett imitativt 

resonemang. Provtiden för de nationella proven är längre, åtminstone i förhållande till 

innehållet i varje kurs. Detta skulle kunna bidra till en större möjlighet att använda uppgifter 

som kräver ett kreativt resonemang. Att resultatet skiljer sig så pass mycket mellan dessa två 

studier är anmärkningsvärt eftersom förutsättningarna ändå är någorlunda lika. 

 

Tittar man istället på studien (Bergqvist, 2005) som är utförd på matematiktentor på 

universitet, som visar på liknande resultat som denna studie, så finns även skillnader där. 

Exempel på skillnader är att universitetskurserna oftast pågår under 5-10 veckor, avsevärt 

mycket kortare än IB:s utbildning. Till tentorna finns oftast en lista över definitioner och bevis 

som förväntas kunnas av studenten, vilket skulle kunna ses som en motsvarighet till IB:s 

tämligen detaljerade kursplan. 

 

Eftersom de båda delproven i det analyserade provet är uppdelade i två olika sektioner, A och 

B, som ska innehålla olika uppgiftstyper är det därför också intressant att se om de olika 

uppgiftstyperna karakteriseras av olika krav på matematiskt resonemang. A-sektionerna som 

består av uppgifter som kräver kortare svar visar sig kräva ett kreativt resonemang i 36 % av 

uppgifterna. För B-sektionerna som består av mer omfattande uppgifter som kräver utförligare 

svar krävs ett kreativt resonemang i något högre grad, i 46 % av uppgifterna. En viss skillnad i 

krav av resonemang för de olika sektionerna går därmed att se. Skillnaden är dock inte 

tillräcklig stor för att några större slutsatser ska kunna dras och att B-sektionens uppgifter i 

något högre grad skulle kräva ett kreativt resonemang var också väntat då avsikten med dessa 

är att de ska undersöka elevernas kunskaper mer på djupet. 

 

Ett imitativt sätt att arbeta, som exempelvis att lära sig vissa fakta och procedurer inför ett 

prov, kan vara en av huvudorsakerna bakom svårigheter för ett lärande i matematik (Bergqvist 

& Lithner, 2005). De internationella undersökningarna TIMSS och PISA visar bägge på en 

nedåtgående trend för matematikkunskaper i den svenska skolan i jämförelse med andra 

länder. Jag tror att en orsak till denna negativa trend skulle kunna vara att 

matematikundervisningen i stor utsträckning präglas av en ytlig inlärning där ett imitativt 

resonemang är vad som krävs för att lyckas. Studier visar att stora delar av lektionstiden i 

Sverige används till att lösa uppgifter ur läromedlet (Johansson & Emanuelsson, 1997). Detta 
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arbetssätt tror jag också bidrar till att eleverna i större utsträckning använder sig av ett 

imitativt resonemang när de löser uppgifter. Här kan man också fråga sig vad det är som gör 

att lärarna väljer att ge läroboken så stor roll i undervisningen. Enligt artikeln i DN (2008) är 

målen i kursplanerna så svåra att tolka att de inte hjälper läraren hur han ska undervisa, utan 

det som styr undervisningen blir istället läroboken. Jag själv tror att en anledning till att 

läraren förlitar sig så mycket på läromedlet också kan bero på att läraren inte har tid att 

planera och konstruera egna uppgifter utan måste helt enkelt använda sig av läroboken för att 

hinna med. En annan orsak till varför inte kursplanen utnyttjas kan bero på att läraren saknar 

kunskap om hur den ska tolkas. Detta är något som även Hiebert (2003) tar upp i sin artikel. 

Om man ser till min studie där jag har granskat IB-programmet så har det programmet en 

detaljerad kursplan vad gäller matematiska innehållet, men ändå kommer jag fram till att 

eleverna kan använda sig av ett imitativt resonemang. Då frågar jag mig om det verkligen är 

så att kursplanen är för odetaljerad i den svenska skolan som DN (2008) menar. Jag tycker att 

det är viktigt att ha en fungerande kursplan, undervisningen ska styras utifrån den och inte 

läromedlet. En för detaljerad kursplan gör det rimligtvis enkelt att skapa ett läromedel som 

täcker av innehållet, följaktligen skulle läraren enbart kunna använda detta för att ge eleverna 

den kunskap som kursen kräver. Jag anser att läroplanen bör fokusera mer på olika typer av 

kompetenser men samtidigt vara tillräckligt tydlig och konkret att läraren kan utnyttja denna 

och inte behöver binda sig vid läromedlet. 

 

TIMSS- och PISA undersökningarna visar att Sverige inte på något sätt hör till toppnationerna 

vad gäller matematikkunskaper. Vad dessa undersökningar visar anser jag att man i viss mån 

bör vara kritisk till. Eftersom TIMSS och PISA i sina undersökningar mäter kunskaper och 

kompetenser inom matematik efter deras sätt att värdera och kategorisera dessa olika typer av 

kunskaper och vi i svenska skolsystemet använder oss av våra kursplaner och kan ha en annan 

syn av vilka kunskaper som eftersträvas. Att exempelvis Finland lyckas så bra i PISA studien 

skulle kunna ha viss inverkan av att deras syn på kunskaper i högre grad stämmer överens 

med PISA:s syn på kunskap. I denna studie granskas inte den syn på vilka kunskaper och 

kompetenser som TIMSS och PISA grundar sina undersökningar på och det finns inte någon 

avsikt att dra några slutsatser kring hur mycket vi ska ta åt oss av Sveriges mindre lyckade 

resultat i dessa undersökningar. Att dessa undersökningar däremot visar att Sveriges resultat 

försämras över tid i jämförelse med andra länder bör tas i högre beaktning. Att ta reda på 

varför eleverna i den svenska skolan visar försämrade resultat samt vad som skiljer vår 

undervisning mot länder som presterar bra i undersökningarna anser jag vara av intresse vad 

gäller resultaten från TIMSS och PISA. 

 

Om man ser till undersökningen som Stigler och Hiebert (1999) har gjort så ser 

undervisningen annorlunda ut i Japan, ett land som också lyckas bättre enligt 

undersökningarna av TIMSS och PISA. Lektionstiden används annorlunda i Japan, istället för 

att individuellt arbeta i läroboken kan eleverna få en svårare uppgift som de inte vet på 

förhand hur de ska gå till väga för att lösa. Detta följs upp av en gemensam diskussion kring 

hur man kan lösa uppgiften. Detta sätt att arbeta på tror jag kan bidra till ett mer kreativt 

resonemang och något som vi i Sverige borde försöka ta efter. Undersökningen visar också på 

att USA:s sätt att arbeta liknar Sveriges och därmed är det rimligt att tro att samma typ av 

resonemang, det imitativa, är vad eleverna också lär sig på lektionerna i USA. 

Sammanfattningsvis finns det anledning att tro att det imitativa matematiska resonemanget 

skulle kunna vara en orsak till de försämrade studieresultaten som vi ser i TIMSS och PISA. 

Att förändra en undervisningstradition är inget som händer över en natt men ett första steg kan 

vara att vi som lärare inte stirrar oss blinda på läromedlet.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 
 

Som tidigare nämnt vore det intressant att göra en uppföljningsstudie för att testa validiteten 

på detta arbete. Ett sätt skulle vara att genomföra exakt samma undersökning som jag gjort 

men att en annan person istället utför den, för att undersöka om samma resultat erhålls. Det 

vore också intressant att testa hur väl klassificeringsverktyget ger en korrekt bedömning av 

vilket resonemang som krävs av för att lösa uppgiften, detta med tanke på att 

omständigheterna skiljer sig mot det fall då verktygets validitet undersökts tidigare. 

 

En annan aspekt som jag anser vara intressant är att undersöka olika kursplaner. Kursplanen i 

denna studie är en relativt detaljerad kursplan vad gäller matematiskt innehåll. Däremot är 

kursplanen för svenska gymnasieskolan omtalad för att vara otydlig och att den inte ger 

läraren tillräckligt med stöd så att den därför inte används. Nuvarande forskning är inne på att 

olika typer av kompetenser inom matematiken måste framhållas och att det inte bara är 

matematiska innehållet som är viktigt. Jag tycker att det vore intressant att undersöka olika 

kursplaner; Vilka skillnader finns det? Vad anser lärare om kursplanerna? Hur framhålls olika 

kompetenser i kursplanerna? Kan det vara så att lärare saknar kompetens att tolka och 

använda kursplanerna eller är det bara bekvämt att förlita sig på läromedlet? Frågorna är 

många och kan bli fler. Jag anser att undervisningen ska utgå från kursplanerna och inte 

läromedlet, därför är det intressant varför läromedlet har så stor plats i undervisningen. 

  



24 

Källförteckning 
 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergqvist, Ewa (2005). Types of reasoning required in university exams in mathematics. 

Department of Mathematics and Mathematical statistics, Umeå Universitet, Research reports 

in Mathematics Education No. 6. 

 

Bergqvist, Ewa (2006). Mathematics and Mathematics education. Two sides of the same coin. 

Some Results on Positive Currents Related to Polynomial Convexity and Creative reasoning 

in University Exams in Mathematics. Umeå: Print & Media. 

 

Bergqvist, Tomas & Lithner, Johan (2005). Simulating Creative Reasoning in Mathematics 

Teaching. Department of Mathematics and Mathematical statistics, Umeå Universitet, 

Research reports in Mathematics Education No. 2. 

 

Boesen, Jesper, Lithner, Johan, & Palm, Torulf (2005). The relation between test task 

requirements and the reasoning used by students – An analysis of an authentic national test 

situation. Department of Mathematics and Mathematical statistics, Umeå Universitet, 

Research reports in Mathematics Education No. 4. 

 

Dagens nyheter (2008-12-11). Ledaren. 

 

Haese & Harris (2004). Mathematics for the international student. Haese & Harris 

Publications. 

 

Hiebert, James (2003). What research says about the NCTM standards. I Kilpatrick, J. Martin, 

G. & Schifter, D. A Research Companion to Principles and Standards for School 

Mathematics, sidorna 5-25. Reston: National Council of Teachers of Mathematics. 

 

International Baccalaureate Organization (2006). Syllabus, Mathematics SL (Assessment 

details). 

 

Johansson, Bengt & Emanuelsson, Jonas (1997). Skolverket. Uvärdering i naturkunskap och 

matematik: Lärare i grundskolan berättar. Stockholm: Liber 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

 

Lithner, Johan (2004). Mathematical reasoning in calculus textbook exercises. Journal of 

Mathematical Behavior 23:405-427. 

 

Lithner, Johan (2007). A research for creative and imitative reasoning. Springer Science + 

Business Media B.V. 

 

Palm, T., Boesen, J., Lithner, J. (2005). The requirements of mathematical reasoning in upper 

secondary level assessments. Department of Mathematics and Mathematical statistics, Umeå 

Universitet, Research reports in Mathematics Education No. 5. 

 

Skolverket (2005). En sammanfattning av TIMSS 2003. Umeå: Skolverket och Fritzes. 



25 

 

Skolverket (2007). PISA 2006. 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – 

naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Stockholm: Skolverket 

och Fritzes. 

 

Skolverket (2008). TIMSS 2007. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket och Fritzes. 

 

Stigler, James W & Hiebert, James (1999). The teaching gap: Best Ideas from the World’s 

Teachers for Improving Education in the Classroom. New York: The Free Press. 

 

Svenning, Conny (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag. 

 

Internetaddresser 

 

International Baccalaureate Organization. www.ibo.org 

2009-04-10 kl. 09.05 

 

NCTM. http://standards.nctm.org/document/chapter3/rep.htm 

2009-05-04 kl.13.45 

http://www.ibo.org/
http://standards.nctm.org/document/chapter3/rep.htm

