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Sammanfattning 
 

Forskning har visat att en möjlig orsak till att svenska studenters matematikkunskaper blir allt 

sämre kan vara ett för stort fokus på imitativa lösningsmetoder, d.v.s. att minnas lösningar 

eller härma algoritmer, samt en brist på kreativt matematiskt resonemang, vilket innebär att en 

student konstruerar en egen lösning och motiverar dess rimlighet med matematiskt välgrunda-

de argument. Syftet med denna studie är därför att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, 

studenter kan ges en möjlighet att lära sig kreativt resonemang genom att föreläsare simulerar 

kreativitet i sina presentationer av uppgiftsexempel. Sex föreläsningar observerades och från 

dessa analyserades 22 uppgiftssituationer utifrån tre aspekter; reflektion, rimlighet och mate-

matisk grund, vilka ska finnas i resonemanget för att det ska ses som simulerat kreativt. Re-

sultatet visar att rimlighet och matematisk grund är förekommande i 19 situationer medan 

blott tre situationer uppfyller reflektionsaspekten. Resultaten visar även att endast två situa-

tioner innehåller alla tre aspekter, vilket innebär att dessa två situationer är de enda av de 22 

analyserade uppgiftssituationerna där simulerat kreativt resonemang presenteras. Slutsatsen är 

därmed att studenter ges små möjligheter att lära sig kreativt matematiskt resonemang under 

föreläsningar.          

 

Nyckelord: Matematik, kreativitet, uppgiftsexempel, lösningsmetod, föreläsare 

 
 
 
 
 
Abstract  

 

Empirical research shows that a possible reason why Swedish students mathematical know-

ledge deteriorates can be a too big focus on imitative reasoning, i.e. recalling solutions or fol-

low algorithms, and a lack of creative mathematical reasoning, i.e. when a student construct 

his/her own solution and motivates its plausibility with mathematically well-founded argu-

ments. The purpose of this study is therefore to examine if, and in what way, lecturers can 

provide students an opportunity to learn creative reasoning by simulating creativity in their 

presentations of examples. Six lectures were observed and 22 task situations were analyzed 

with respect to three aspects; reflection, plausibility and mathematical foundation, which are 

to be present in the situation if the reasoning will be seen as simulated creative. The result 

shows that plausibility and mathematical foundation is present in 19 situations, while the ref-

lection aspect is present only in three situations. The result also shows that only two situations 

contain all three aspects, which implies that these two situations are the only ones where si-

mulated creative reasoning was presented. The conclusion is therefore that students are given 

small opportunities to learn creative reasoning during lectures.   
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1 Inledning 
 

Svenska elevers matematikkunskaper blir allt sämre. Det visar bl.a. den internationella kom-

parativa studien TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, som under-

söker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i länder världen över, i vilken Sveri-

ge deltog år 1995, 2003 och 2007. Studien konstaterar att svenska elever i årskurs 8 presterade 

sämre i matematik år 2003 än eleverna i årskurs 7 gjorde 1995 (TIMSS, 2004). Dessutom har 

resultatet försämrats ytterligare till år 2007 och Sveriges resultatnedgång mellan år 1995 och 

2007 är en av de största bland jämförbara länder (TIMSS, 2008). Även PISA, Programme for 

International Student Assessment, en internationell studie som mäter femtonåriga elevers 

förmågor i och attityder till naturvetenskap, läsförståelse och matematik (PISA, 2007), samt 

den nationella utvärderingen (Skolverket, 2004) visar på en liknande nedåtgående trend vad 

gäller svenska elevers matematikkunskaper.  

 

En möjlig orsak till elevers matematiksvårigheter, både i grundskolan men även på universi-

tetsnivå, kan vara ett för stort fokus på imitativa resonemang
1
 och lösningsmetoder, d.v.s. att 

studenter i alltför stor utsträckning memorerar fakta och lär sig metoder och algoritmer utan-

till utan att förstå de underliggande matematiska idéerna. Lithner (2004, 2008) argumenterar 

för detta och menar att studenter som till stora delar imiterar lösningsmetoder bara kan ut-

veckla ytliga matematiska kunskaper och går miste om aspekter som kan göra matematiken 

verkligt meningsfull, såsom begreppsmässig förståelse, kritiskt tänkande, kreativt resonemang 

och insyn i matematikens centrala roll i vårt samhälle.   

 

Både i Sverige (Nämnaren, 1988-2006) och utomlands pågår en debatt om algoritmers förde-

lar och nackdelar. Flera forskare har visat att studenter som jobbar med algoritmer endast ver-

kar fokusera på att minnas stegen i algoritmen och argumenterar för att detta försvagar stu-

denternas förståelse för den underliggande matematiken (se t.ex. McNeal, 1995; Kamii & Do-

minick, 1997; Brayer Ebby, 2005). Även Hiebert (2003) menar att studenter som memorerar 

en procedur utan att förstå hur den fungerar har liten chans att kunna använda den flexibelt, 

medan de som förstår hur och varför en metod fungerar har lättare att använda den på rätt sätt 

och kan justera metoden för att lösa nya problem. I sin sammanfattande studie av forskning 

rörande klassrumslektioner hittar Hiebert (2003) stora mängder data som tyder på att studen-

ter har grundläggande elementära matematiska kunskaper men saknar djupare förståelse.  

 

Men hur ska studenter kunna erhålla denna djupare förståelse för matematik och få kunskap 

om att matematik handlar om så mycket mer än att bara härma färdigutvecklade procedurer? 

Lithner (2008) menar att detta kan göras genom att uppmuntra till kreativt resonemang, vilket 

kan sägas vara motsatsen till imitativt resonemang. Kreativt resonemang innebär att studenten 

själv måste konstruera en ny lösning till en uppgift och motivera varför lösningen är rimlig 

med matematiskt välgrundade argument (Lithner, 2008).  

 

Hiebert (2003) argumenterar för att studenter lär sig sådant som de ges möjlighet att lära sig 

(”opportunity to learn”). Han menar att om man vill att studenter ska införskaffa sig en viss 

typ av kunskap eller speciella färdigheter, som att utföra kreativt resonemang, måste man ge 

studenterna möjligheten att lära sig dem och engagera studenterna i aktiviteter som involverar 

det relevanta innehållet. Tidigare studier har visat att uppgifter i läroböcker både på gymnasiet 

och på universitetet i hög grad går att lösa med imitativt resonemang (Lithner, 2004; Eklund 

& Sundström, 2006). Dessutom visar gjorda undersökningar att svensk matematikunder-

                                                 
1
 Begreppen imitativt resonemang, kreativt resonemang samt begreppet algoritm definieras i avsnitt 2; Teori. 
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visning till stora delar är läroboksbunden, framför allt i grundskolan och på gymnasiet 

(TIMSS, 2008; Skolverket, 2004). Min egen erfarenhet säger att detsamma gäller på universi-

tet, vilket indikerar att det kan vara så att studenter främst ges möjligheten att lära sig imitativt 

resonemang. Men hur är situationen under föreläsningar? Denna studie har som syfte att un-

dersöka om, och i så fall på vilket sätt, föreläsare vid universitet kan ge studenterna en möj-

lighet att lära sig kreativt matematiskt resonemang genom att simulera kreativitet i sina pre-

sentationer av uppgiftsexempel. 

 

Till grund för denna studie ligger ett begreppsmässigt ramverk som definierar begreppen imi-

tativt och kreativt resonemang (Lithner, 2008). I nästkommande teoridel, avsnitt 2, samman-

fattas detta ramverk samt beskrivs vad som menas med begreppen möjlighet att lära och si-

mulerat kreativt resonemang. Utifrån detta preciseras därefter studiens syfte och frågeställ-

ning i avsnitt 3. Metoden för datainsamling och dataanalys beskrivs i avsnitt 4, exempel från 

dataanalysen tillsammans med resultatet presenteras i avsnitt 5 och i avsnitt 6 diskuteras resul-

tatet av undersökningen och metoden som använts.  

 

2 Teori 
 

I detta avsnitt sammanfattas det begreppsmässiga ramverk om imitativt och kreativt matema-

tiskt resonemang (Lithner, 2008) som ligger till grund för denna undersökning. Dessutom 

behandlas begreppet möjlighet att lära och avslutningsvis definieras vad som menas med  

simulerat kreativt resonemang.  

 

2.1 Ramverk om imitativt och kreativt resonemang 

Denna studie utgår från ett begreppsmässigt ramverk, A research framework for creative and 

imitative reasoning, som är baserat på empiriska studier av hur elever löser matematiska upp-

gifter och vars syfte är att karakterisera imitativt och kreativt matematiskt resonemang samt 

förklara dess uppkomst och konsekvenser (Lithner, 2008). Jag väljer i denna undersökning att 

använda samma definitioner som Lithner gör i ramverket. I avsnitten 2.1.1, 2.1.2 och 2.1.3 

sammanfattas de delar i ramverket som anses relevanta för denna studie. De sidhänvisningar 

som finns i dessa avsnitt hänvisar alla till Lithners ramverk, och finns med eftersom en del av 

styckena i princip är en rak översättning av meningar som står i ramverket. Anledningen till 

att även imitativt resonemang definieras och beskrivs relativt utförligt, trots att fokus i denna 

studie ligger på kreativt resonemang, är att det enligt min mening blir lättare att förstå vad 

kreativt resonemang innebär om man kan jämföra det med dess motsats, nämligen imitativt 

resonemang.  
 

2.1.1 Resonemang 

I ramverket definierar Lithner resonemang som de tankegångar som tas i bruk för att produce-

ra påståenden och nå slutsatser vid lösning av matematiska uppgifter. Dessa tankegångar, me-

nar han, behöver nödvändigtvis inte vara baserade på formell logik, som till exempel ett ma-

tematiskt bevis, eller ens vara korrekta, så länge det finns förnuftiga (för den som utför reso-

nemanget) argument som stödjer tankegångarna. Resonemang kan ses både som tankeproces-

ser, som resultat av dessa processer eller som bådadera. Eftersom ramverket bland annat har 

för avsikt att vara en grund vid analys av data, som endast ser till beteenden och inte vad som 

ligger bakom dem, väljer Lithner att se resonemang som resultatet av tankeprocesser, d.v.s. 

den sekvens av påståenden och argument som startar med en uppgift och avslutas med ett 
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svar. Den del av resonemanget som har för avsikt att övertyga en själv eller någon annan att 

den valda lösningsmetoden fungerar benämns i ramverket argumentation.  

 

Vid lösning av en matematisk uppgift föreslår Lithner att resonemanget kan delas upp i föl-

jande fyra steg: 
 

1) En uppgift erhålls. 

2) Ett strategival görs, där ’strategi’ sträcker sig från lokala procedurer till generella till-

vägagångssätt och där ’val’ ses i ett brett perspektiv (välja, minnas, konstruera, upp-

täcka, gissa etc.). Strategivalet kan stödjas av förutsägande argumentation: Varför 

kommer denna strategi att lösa uppgiften? 

3) Strategin genomförs, vilket kan stödjas av bekräftande argumentation: Varför löste 

strategin uppgiften? 

4) En slutsats nås. (Egen översättning, s 257). 

 

Enligt Lithner resonerar man med hjälp av eller kring olika komponenter; objekt, transforma-

tioner och begrepp. Objektet är den grundläggande enheten, ’saken’ man gör något med, t.ex. 

siffror, variabler, funktioner, diagram etc. En transformation är det som görs med ett objekt, 

och resultatet är ett annat objekt. En sekvens av transformationer, t.ex. att hitta ett lokalt max-

imum till ett tredjegradspolynom, är en procedur. Ett begrepp är en central matematisk idé 

som bygger på en mängd objekt, transformationer och deras egenskaper, som till exempel 

funktionsbegreppet eller oändlighetsbegreppet. (Egen översättning, s 261).  

    

Hur relevant en matematisk egenskap hos en komponent är beror på sammanhanget. I ram-

verket skiljer Lithner på ytegenskaper, med liten eller ingen relevans i sammanhanget, och på 

inneboende egenskaper som är centrala i sammanhanget. Enligt Lithner har en lösning mate-

matisk grund om argumentationen baseras på inneboende egenskaper hos de involverade 

komponenterna. Vid bestämning av vilken av kvoterna 2/3 och 9/15 som är störst, påpekar 

Lithner att storleken på siffrorna 2, 3, 9 och 15 är en ytegenskap som i detta fall är otillräcklig 

att betrakta, medan proportionen mellan siffrorna fångar den inneboende egenskapen. Lithner 

inför denna notation eftersom en av anledningarna bakom studenters matematiksvårigheter är 

deras fokus på ytegenskaper och därmed brist på matematisk grund.  

 

En grundläggande idé i ramverket är att resonemang som bygger på att studenter lär sig utantill 

är imitativt, medan den motsatta typen av resonemang, dvs. det som konstrueras, är kreativt. 
 

2.1.2 Imitativt resonemang 

När en student löser en uppgift genom att härma en lösningsprocedur från t.ex. ett exempel i 

kurslitteraturen eller genom att minnas en algoritm eller ett svar, använder sig studenten av 

imitativt resonemang. Under de empiriska studier som ligger till grund för ramverket identifi-

erade Lithner två huvudtyper av imitativt resonemang, memorerat resonemang och algorit-

miskt resonemang. Memorerat resonemang innebär att strategivalet (d.v.s. steg 2 ovan) görs 

genom att återskapa ett fullständigt svar med hjälp av minnet och strategigenomförandet 

(d.v.s. steg 3 ovan) består endast av att skriva ner svaret. Exempel på uppgifter där memorerat 

resonemang är användbart är sådana som frågar efter fakta, ”Hur många cm
3
 är en liter?”, 

definitioner, ”Vad är ett polynom?” och bevis (där varje steg ska minnas) (Lithner, 2008).  

 

En algoritm definieras enligt Lithner som en sekvens av regler för att lösa en särskild typ av 

uppgift, till exempel standardformeln för att lösa en andragradsekvation. I ramverket inbegri-

per definitionen inte enbart rena beräkningar utan även tydligt fastställda procedurer, som att 
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hitta nollställen till en funktion genom att stegvis zooma in dess skärning med x-axeln på en 

grafräknare. Denna breda betydelse av ordet algoritm används av Lithner med motiveringen 

att alla delar av lösningen som är begreppsmässigt svåra tas om hand av algoritmen och en-

dast de enkla delarna återstår för studenten att utföra, vilket kan begränsa inlärningseffekten. 

 

Enligt Lithner uppfyller algoritmiskt resonemang följande: 
 

1. Strategivalet består av att minnas en algoritm som löser uppgiften korrekt. Den förut-

sägande argumentationen kan vara av olika slag, men det finns ingen anledning att 

skapa en ny lösning.  

2. Strategigenomförandet består av att utföra enkla (för studenten) beräkningar eller 

handlingar genom att följa algoritmen. Endast ett slarvigt misstag kan hindra att ett 

svar nås. (Egen översättning, s 259). 

 

Som Bergqvist (2007) påpekar behöver det inte vara ett tecken på dålig förståelse att algorit-

mer används. Professionella matematiker använder algoritmer frekvent ty de sparar tid och mi-

nimerar risken för fel eftersom de komplicerade avgörandena görs av själva algoritmen och en-

dast enklare beräkningar behöver utföras av matematikern. Bergqvist påpekar dock att algorit-

miskt resonemang är möjligt att utföra utan någon förståelse för den inneboende matematiken.  

 

Lithner (2008) hävdar att en stor nackdel med imitativt resonemang är att de analytiska och 

begreppsmässiga tankeprocesserna kan saknas, eftersom studenten kan lösa en uppgift endast 

med hjälp av förmågorna att minnas och att imitera utan matematisk grund, vilket inte är möj-

ligt i kreativt matematiskt resonemang som definieras härnäst.  
 

2.1.3 Kreativt resonemang 

’Kreativ’ är ett ord som i dagens samhälle används i många olika sammanhang (kreativ mat-

lagning, kreativ konst etc.). Det är ett svårdefinierat begrepp, ett exempel på ett ord vars inne-

börd är inexakt och ofta diskutabel, men som samtidigt är starkt värdeladdat (Lithner, 2008). I 

uppslagsverket Nationalencyklopedin (1993) definieras kreativitet på följande sätt: ”förmåga 

till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”. 

 

I ramverket ses en sekvens av resonemang som en produkt av tankeprocesser som är funda-

mentalt olika i imitativt resonemang och i kreativt matematiskt resonemang. Lithner (2008) 

skriver att kreativitet i vanliga studenters uppgiftslösningar är baserat på tankeprocesser som 

är flexibla, tillåter olika angripssätt och anpassning till situationen och inte är hindrade av 

fixering vid till exempel en viss algoritm. Kreativt matematiskt resonemang (som hädanefter 

förkortas kreativt resonemang) innebär att studenten konstruerar en egen lösning till en upp-

gift och argumenterar för lösningens rimlighet med argument som är matematiskt väl förank-

rade. Som Lithner påpekar behöver kreativt resonemang inte vara utmanande eller förknippas 

med genialitet, definitionen inkluderar även enklare resonemang som uppfyller följande tre 

kriterier: 

 

1. Nyhet. En ny (för studenten) sekvens av lösningsresonemang skapas, eller en bort-

glömd sådan återskapas.  

2. Rimlighet. Förutsägande argument stödjer strategivalet och/eller strategigenom-

förandet och motiverar varför slutsatserna är sanna eller rimliga.  

3. Matematisk grund. Argumenten är förankrade i inneboende matematiska egenskaper 

hos komponenterna som är inblandade i resonemanget. (Egen översättning, s 266). 
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Vilken typ av resonemang som krävs i en uppgift beror både på uppgiften och på studenten 

som ska lösa densamma. En uppgift kan kräva kreativt resonemang av en student medan 

samma uppgift går att lösa med imitativt resonemang för en annan student, beroende på stu-

denternas kunskap och vilka lösningsmetoder de tidigare använt. Imitativt resonemang an-

vänds framför allt vid lösning av rutinuppgifter, d.v.s. sådana uppgifter som studenten stött på 

tidigare och där en lösningsmetod är känd i förväg. Det har dock visat sig att studenter även 

försöker använda sig av imitativt resonemang utan framgång vid lösning av för studenten nya 

uppgifter där han/hon inte vet hur uppgiften ska lösas och där ingen fullständig lösningsmetod 

är känd (Bergqvist & Lithner, 2008). Det är till dessa icke-rutinmässiga uppgifter som kreativt 

resonemang framför allt behövs, eftersom studenten då måste använda sin kunskap för att 

skapa en ny lösningsprocedur. 

 

2.2 Möjlighet att lära 

Studenter lär sig sådant de ges möjlighet att lära sig (”opportunity to learn”). Det är den    

huvudsakliga slutsatsen som Hiebert (2003) drar i sin sammanfattande studie av forskning 

rörande klassrumslektioner. Att ge en möjlighet att lära innebär enligt Hiebert att tillhandahål-

la förhållanden för inlärning där det är troligt att studenterna engagerar sig i aktiviteter som 

behandlar det relevanta innehållet. Sådana inlärningsförhållanden, menar han, måste ta hänsyn 

till vilka kunskaper studenterna har samt till uppgiftens eller aktivitetens natur och syfte och 

engagemanget kan innebära att lyssna, prata, skriva, resonera och en variation av andra intel-

lektuella processer. Hiebert påpekar att ibland hörs en alternativ slutsats, nämligen att studen-

ter lär sig sådant som lärs ut, men att verkligheten inte är så enkel. Som exempel på detta 

nämner han lågstadieelever som får sitta och lyssna på en föreläsning om matematisk analys. 

Lågstadieeleverna lär sig troligtvis inte mycket om den matematiska analys som lärs ut, av 

den orsaken att de saknar förberedande kunskaper och ämnet är onåbart för dem, men de kan 

lära sig att sitta still och lyssna på ett föredrag som de inte förstår eftersom det är vad förhål-

landena erbjuder och därmed vad lågstadieeleverna har möjlighet att lära sig. Vill man alltså 

att studenter ska lära sig något särskilt, vare sig det gäller kunskaper eller färdigheter, måste 

man ge dem möjligheten att lära sig detta genom att engagera dem i passande aktiviteter    

(Hiebert, 2003).  

 

För att lära sig olika lösningsresonemang måste studenter öva på att lösa uppgifter av olika 

typer. Läroböcker och prov på universitetsnivå har visat sig innehålla uppgifter som mestadels 

går att lösa med imitativt resonemang (Lithner, 2004; Bergqvist, 2007) och därför är det rim-

ligt att anta att det är detta studenter främst övar på. Forskning har dock visat att den domine-

rande förekomsten av imitativt resonemang och frånvaron av kreativt resonemang är en stor 

orsak bakom studenters matematiksvårigheter (Lithner, 2008). Utöver att själva lösa uppgifter 

kan studenter även lära sig åtminstone vissa delar av lösningsmetoder och tillvägagångssätt 

genom att lyssna på hur andra personer resonerar. Framför allt är läraren/föreläsaren viktig 

eftersom det kan antas att studenter ser lärarpresentationer som modeller för hur uppgifter ska 

lösas (Bergqvist & Lithner, 2008). De uppgiftsexempel som en föreläsare presenterar under 

föreläsningar är oftast nya för studenterna, åtminstone brukar studenterna inte ha stött på dem 

tidigare i sådan grad att de kan använda ett imitativt resonemang för att lösa dem. Ett sätt för 

föreläsaren att ge studenterna en möjlighet att lära sig kreativt resonemang är därför att visa 

hur kreativt resonemang kan användas för att lösa dessa uppgifter.  
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2.3 Simulerat kreativt resonemang 

En lärare som föreläser inom en kurs har normalt större kunskap inom det aktuella området än 

de studenter som läser kursen och föreläsaren har i regel själv valt de uppgifter som han/hon 

presenterar lösningar till, till skillnad från studenterna som får givna uppgifter att lösa. Dess-

utom brukar lärarpresentationer vara förberedda i förväg medan studenter stöter på uppgifter 

för första gången (Bergqvist & Lithner, 2008). Detta innebär att föreläsaren troligtvis inte 

behöver använda ett kreativt resonemang för att lösa de uppgifter han/hon visar på tavlan och 

risken finns därmed att föreläsaren presenterar sin förberedda lösning rättframt och utan re-

flektioner, vilket kan få till följd att studenterna får uppfattningen att matematik inte handlar 

om att konstruera lösningar utan om att kunna eller härma lösningar. Om föreläsaren däremot 

låtsas att det är första gången han/hon stöter på en uppgift, låtsas fundera över hur uppgiften 

ska lösas och innan han/hon visar hur man går tillväga för att lösa den argumenterar för att 

den valda lösningsmetoden ska ge ett rimligt svar, får studenterna se föreläsaren utföra simu-

lerat kreativt resonemang. Med simulerat kreativt resonemang menas alltså det resonemang 

som en föreläsare använder för att lösa uppgifter under en föreläsning och som för studenterna 

upplevs som kreativt, även om det inte är kreativt för föreläsaren. Begreppet definieras mer 

detaljerat i avsnitt 4.3, som innehåller en beskrivning av tre aspekter som ska finnas i resone-

manget för att det vid analysen ska anses innehålla simulerat kreativt resonemang.  

 

Efter ovanstående teoriavsnitt och genomgång av centrala begrepp och definitioner är det nu 

möjligt att specificera studiens syfte och presentera den frågeställning vars svar söks. 

 

3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, studenter ges möjlig-

het att lära sig kreativt matematiskt resonemang. Med ges möjlighet att lära menas här att 

studenter får möta och/eller aktiveras i aktiviteter som behandlar en viss förmåga, i detta fall 

förmågan att utföra kreativt resonemang. Detta ska undersökas genom att söka svar på frågan: 
 

 Presenteras, och i så fall på vilket sätt, simulerat kreativt resonemang under föreläsningar? 

 

4 Metod 

4.1 Urval 

Datamaterialet, som användes för att söka svar på frågeställningen, samlades in från fyra olika 

kurser, tillhandahållna av ett svenskt universitet, inom ämnet matematik. Kurserna valdes ut 

av praktiska skäl, de pågick under samma period som denna studie utfördes och var på sådan 

matematisk nivå att jag själv inte hade några problem med att förstå det matematiska innehål-

let. Totalt observerades åtta föreläsningar, två per kurs, men endast sex föreläsningar analyse-

rades. En föreläsning valdes bort på grund av tekniska skäl och en annan eftersom den inte 

innehöll några presentationer av uppgiftsexempel, vilka är föremål för analys i denna studie. 

Alla analyserade föreläsningar följde liknande upplägg, föreläsaren presenterade metoder, 

teori och uppgiftsexempel centrala för respektive kurs och studenterna fick avbryta och ställa 

frågor vid behov. Ingen av föreläsningarna var specifikt utformad för att behandla lösnings-

metoder av icke-rutinproblem och deltagarantalet vid varje föreläsningstillfälle varierade från 

ca 20 personer upp till drygt 100 personer.  
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Eftersom studien huvudsakligen är kvalitativ och inga generaliseringar görs, behöver de ob-

serverade föreläsningarna inte vara representativa. Min egen erfarenhet av matematik-

föreläsningar (efter tre års universitetsstudier) säger emellertid att de analyserade föreläsning-

arna följer ett vanligt upplägg. Därmed kan den kvalitativa informationen från undersökning-

en åtminstone ge indikationer på om, och i så fall hur, studenter har möjligheter att lära sig 

kreativt resonemang under föreläsningar.  

 

4.2 Datainsamlingsprocedur 

Det insamlade datamaterialet består av video- och ljudupptagningar samt anteckningar från de 

observerade föreläsningarna. De föreläsare som observerades fick i förväg veta att de skulle 

studeras utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv, men ingen närmare presentation av under-

sökningens syfte gjordes för att undvika att föreläsarna skulle anpassa föreläsningarna efter 

detta. Två av de fyra föreläsarna ville veta mer precist vad materialet skulle användas till in-

nan de gav sitt godkännande, vilket de gjorde när de i efterhand fick veta att studien handlade 

om kreativt resonemang.  

 

Vid varje observationstillfälle försågs föreläsaren med en trådlös mikrofon, som spelade in det 

föreläsaren sade men som inte kunde uppfatta eventuella frågor och kommentarer från studen-

terna, detta för att minska risken för att studenterna inte skulle våga ställa frågor eller komma 

med kommentarer om de blev inspelade. När konversationer mellan föreläsaren och studenter 

uppstod antecknades dessa istället. Under de två första observerade föreläsningarna gjordes 

ingen videoinspelning, utan det föreläsaren skrev på tavlan antecknades och fotograferades. 

Eftersom det av mig upplevdes att fotograferingen blev ett störningsmoment under lärarpre-

sentationen och en videokamera behövdes för att den trådlösa mikrofonen skulle fungera, be-

stämdes att resterande observationstillfällen skulle videofilmas, vilket ingen av de berörda 

föreläsarna hade någonting emot. Det som filmades var till viss del föreläsaren men framför 

allt vad denne skrev på tavlan. Vid föreläsningarnas början presenterade jag mig för studen-

terna och berättade vad jag gjorde där, men även vid denna presentation nämndes endast att 

föreläsningen skulle observeras utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv. Jag (eller i ett fall 

föreläsaren) klargjorde tydligt för studenterna att inget som de sade skulle höras på ljudin-

spelningen och att ingen utav dem skulle bli videofilmad.  

 

4.3 Metod för dataanalys 

Det är vad föreläsaren uttryckligen sagt och gjort som analyserats i denna studie eftersom just 

det är vad studenterna faktiskt sett och haft möjlighet att lära sig av. Ingen hänsyn har därför 

tagits till vad föreläsarens intentioner med föreläsningen var. Alla sex för analys utvalda före-

läsningar transkriberades och anteckningarna integrerades i transkriberingen där så var nöd-

vändigt (vid konversation mellan student och föreläsare). Det transkriberade datamaterialet 

styckeindelades och situationer för analys identifierades. Med en situation menas en sekvens 

av resonemang som startar med ett uppgiftsexempel och avslutas med ett svar. Till en situa-

tion räknas även en eventuell genomgång av lösningsmetod eller tillhörande teori som före-

kommer före själva presentationen av uppgiftsexemplet.  

 

För att kunna studera om, och i så fall på vilket sätt, föreläsningar innehåller simulerat kreativt 

resonemang undersöktes om tre aspekter är närvarande i de identifierade situationerna. 

Aspekterna, som presenteras nedan och i stort motsvarar de tre definitionskriterierna för krea-

tivt resonemang, utmynnar från ramverket (som beskrivs i avsnitt 2.1) och är framarbetade av 

Bergqvist och Lithner (2008) inför en liknande undersökning. I den undersökningen använder 
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Bergqvist och Lithner sex stycken aspekter eftersom de även undersöker förekomsten av imi-

tativt resonemang, men jag har i min studie valt att enbart använda de tre aspekter som rör 

kreativt resonemang. För ytterligare information om hur aspekterna identifierades hänvisas till 

Bergqvist och Lithner (2008).  

 

1. Reflektion: Vid lösning av rutinuppgifter finns ingen osäkerhet eftersom uppgiftslösa-

ren vet från start precis vad som ska göras. I en verklig lösning till en ny typ av upp-

gift, som inkluderar någon problematisk uppgiftssituation, är inte alla strategival up-

penbara och det kan vara nödvändigt för lösaren att använda metakognitiv kontroll
2
 

under strategigenomförandet. Vid analysen bedöms denna aspekt som förekommande 

i en situation om resonemanget innehåller reflektioner, inkluderat tveksamheter eller 

en öppenhet för möjliga alternativa lösningsstrategier. Den är förekommande om tyd-

liga frågor om strategival ställs, t.ex. ”Hur gör vi nu?” eller ”Hur går vi vidare här?”. 

Även ett (eventuellt simulerat) misstag från föreläsaren uppfyller reflektionsaspekten, 

som dock inte är förekommande genom frågor eller misstag som rör lokala eller ele-

mentära delar av uppgiftslösningen, som till exempel att fråga vad 12/4 är när man lö-

ser en andragradsekvation. Frågan eller misstaget ska alltså beröra den matematik som 

uppgiften syftar primärt att presentera (som ny) för studenterna. Denna aspekt är för-

knippad med kriteriet nyhet och tar särskilt i beaktande om föreläsaren kan simulera 

att det är första gången han/hon stöter på en uppgift. Ingen reflektion har förekommit 

om det står klart från början att ett svar kommer att nås.  

 

2. Rimlighet: Vid lösning av en uppgift kan resonemanget motiveras av förutsägande ar-

gumentation som formuleras före (eventuellt lokala) slutsatser och/eller av bekräftande 

argument som i efterhand förklarar varför ett rimligt svar erhölls. Enligt ramverket om 

matematiskt resonemang är strategivalen till en förstagångslösning av en icke-

rutinmässig uppgift motiverade i förväg av underförstådda eller tydliga förutsägande 

argument. Vid analysen ses denna aspekt som förekommande i en situation om förelä-

saren uttryckligen presenterar förutsägande argument om varför den valda lösnings-

metoden kommer att leda till ett rimligt svar. Aspekten är inte förekommande om re-

sonemanget startar med en slutsats som efteråt förklaras, ty så är aldrig fallet i en verk-

lig förstagångslösning till en ny uppgift som kräver kreativt resonemang, man kan inte 

veta vad slutsatsen är före man börjar resonera.  

 

3. Matematisk grund: För att ett lösningsresonemang ska vara kreativt ska det innehålla 

matematisk grund. En lösning har matematisk grund om resonemanget förankras i in-

neboende matematiska egenskaper hos komponenterna som är involverade i resone-

manget. Detta förekommer i en situation om argumenten är baserade på tydliga beak-

tanden av relevanta egenskaper, t.ex. i en form som är eller kan omformuleras som 

”påståendet är sant eftersom komponenterna har de här matematiska egenskaperna 

som har dessa konsekvenser”. Med andra ord så är denna aspekt uppfylld om de inne-

boende matematiska egenskaperna görs tydliga för studenterna genom att på något vis 

diskuteras. 

 

                                                 
2
 Enligt Nationalencyklopedin (1994) är metakognition medvetenhet om sitt eget tänkande och medvetenhet om 

och förståelse för den kunskap man har. Metakognition innebär förutom avsiktliga val av strategier när man 

ställs inför problem också att man fortlöpande övervakar sitt tillvägagångssätt och kontrollerar att man är på rätt 

väg. En metakognitiv hållning innebär att man fortlöpande kan fråga sig: ”Vad håller jag på med? Hur gör jag 

det? Hur bra/dåligt går det? Hur ska jag gå vidare?” (Nationalencyklopedin, 1994). 
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För att ett presenterat uppgiftsexempel vid analysen ska bedömas innehålla simulerat kreativt 

resonemang ska alla ovanstående aspekter vara förekommande i presentationen. För varje 

identifierad situation undersöktes därför förekomst av var och en av dessa tre aspekter genom 

att den tillhörande transkriberingen noggrant lästes upprepade gånger och därefter avgjordes 

och argumenterades för om situationen innehöll reflektion, rimlighet och/eller matematisk 

grund. Arbetet dokumenterades genom att kortare argument, som beskriver och motiverar 

varför en aspekt anses förekommande eller ej, skrevs ned för varje situation och för varje 

aspekt. Efter att alla situationer analyserats studerades transkriberingen och argumenten ytter-

ligare en gång för att om möjligt säkerställa att alla situationer analyserats på ett likvärdigt 

och konsekvent sätt. Detta medförde att små justeringar i argumenten fick göras. Under arbe-

tets gång diskuterades även några av situationerna med en av de forskare som utvecklat ana-

lysmetoden i Bergqvist och Lithner (2008), men alla slutliga avgöranden är gjorda av under-

tecknad. Utvalda exempel från dataanalysen presenteras i avsnitt 5.1. 

 

5 Analys och resultat 
 

I detta avsnitt presenteras till att börja med några utvalda exempel från dataanalysen, för att 

sedan följas av tre underavsnitt (5.2 – 5.4) som beskriver på vilket sätt och i vilken omfattning 

respektive aspekt förekommer i de analyserade situationerna. De presenterade exemplen, till-

sammans med avsnitten om respektive aspekt och det avslutande stycket Resultatsamman-

ställning (5.5), svarar tillsammans på frågeställningen: Presenteras, och i så fall på vilket sätt, 

simulerat kreativt resonemang under föreläsningar? 

 

5.1 Presentation av analyserade situationer 

Totalt analyserades 22 situationer från de observerade föreläsningarna, men endast fyra av 

dem presenteras här. Dessa har valts ut av orsaker som förklaras i samband med presentatio-

nen av respektive situation. Varje sådan presentation inleds med ett transkriberat stycke av 

vad föreläsaren sagt och med kortare beskrivningar av vad han
3
 gjort. För bättre läsbarhet har 

transkriberingen, även inom citattecknen, i vissa fall kortats ner utan att relevant information 

för analys för den delen gått förlorad. Denna nedkortning har skett då föreläsaren upprepat sig 

eller pratat om för sammanhanget ovidkommande saker, som till exempel att berätta om New-

ton som person i samband med att Newtons notation för derivata introduceras. Det transkribe-

rade stycket följs av en analysdel som är uppdelad i tre punkter, en för respektive aspekt, där 

det konstateras om och i så fall hur aspekten är närvarande i lösningsresonemanget. Varje ex-

empelpresentation avslutas därefter med en sammanfattande kommentar om resonemanget i 

exemplet.  
 

5.1.1 Exempel 1: Rimlighet och matematisk grund men ej reflektion 
 

Uppgift: Att bestämma största och minsta värde till funktionen  på in-

tervallet [-1, 2]. 

 

Föreläsaren börjar med att konstatera att dagens diskussion ska handla om största och minsta 

värde för en funktion, f(x), som förutsätts ha derivata på något slutet intervall, [a, b]. Han sä-

ger att de ska göra ett litet experiment, ritar upp ett koordinatsystem där han markerar a- och 

                                                 
3
 De fyra föreläsarna på de fyra olika kurserna var alla män.  
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b-värdet på x-axeln, drar lodräta linjer genom de värdena för att begränsa området ”inom vil-

ket funktionen lever” och ritar slutligen upp en funktion som har derivata. Därefter säger han:  

 

”f(x) ska ha derivata, vad betyder det då? Vi kan ju tolka det där på många olika sätt. Ett sätt 

är att den har tangent och det betyder att funktionskurvan ska nästintill sammanfalla med 

tangenten nära den punkt där vi tittar på derivatan, där vi drar tangenten. Det i sin tur bety-

der att den inte kan ha några hörn, för har vi en funktionskurva som har ett hörn så har vi 

ingen entydig tangent för det finns ju massa linjer som går genom den där punkten”. Föreläsa-

ren visar en funktion med ett hörn på tavlan. ”Så att säga att en funktion har derivata betyder 

att den har tangent som i sin tur betyder att den inte har några hörn”. 

 

”Om vi nu skulle praktiskt ta reda på största och minsta värde hur skulle vi göra då? Det 

finns många olika sätt förstås. Ett sätt är att vi tar en linje, linjen kan vara kanten på en linjal 

till exempel. Så håller vi den högt ovanför den här kurvan och så sänker vi den sakta, håller 

den här linjen vågrätt hela tiden ända tills den nuddar i funktionskurvan. När den gör det då 

vet vi att jaha, där har vi vårt maximivärde. När vi har nuddat funktionskurvan kan vi dra ut 

den här vågräta linjen tills vi träffar y-axeln och då befinner vi oss i den punkt som motsvarar 

y-max. Sedan kan vi göra likadant nerifrån förstås. Vi kan börja långt nerifrån och sedan 

höja den här linjen ända tills vi nuddar i funktionskurvan. Precis där stannar vi, och då vet vi 

att i den punkten har vi vårt y-minimum”.  

 

Föreläsaren gör detta praktiskt för en funktion som har max- och minimipunkt inne i interval-

let, sedan ritar han en ny figur med en funktion som har max och minimipunkt på randen av 

intervallet.  

 

”Det skulle förstås kunna se lite annorlunda ut. Man kan ju tänka sig att vi har en funktions-

kurva som ser ut någonting i den här stilen. Genomför vi nu samma experiment, sänker den 

här linjen tills vi nuddar kurvan, då nuddar vi kurvan längst ut på ena kanten, i ett x-värde 

som motsvarar intervallets ändpunkt. Så där har vi nu vårt maximivärde. Vi gör likadant för 

att hitta minimivärdet. Vi höjer den här linjen ända tills vi nuddar kurvan, där har vi vårt 

minimivärde”.  

 

”Så det som är den speciella skillnaden mellan de här två fallen är att i det första fallet så 

nuddade vi där kurvan har ett maximum som inträffar för ett x-värde som är inuti intervallet 

och minimivärdet inträffar också i en punkt som är en inre punkt. I det andra fallet får vi max-

imivärdet i kanten av intervallet, i en randpunkt till intervallet, och vi får minimivärdet i en 

randpunkt till intervallet. En annan sak som är speciell är att kurvans lutning i det här maxi-

mivärdet, (föreläsaren visar i första figuren), den lutar inte alls va, vi har noll lutning, tangen-

ten är vågrät och då vet vi att det är detsamma som att derivatan är noll. Här nere har vi ett 

minimivärde där derivatan är noll. Här däremot, (föreläsaren visar i andra figuren), maximi-

värdet i den här punkten där är derivatan inte noll, tangenten lutar kraftigt och här borta 

lutar tangenten också kraftigt men trots det har vi ett maximivärde där och ett minimivärde 

där”. 

 

”Så om man försöker sammanfatta allt det här, om man kan lita på det här, då är det så att 

maximivärden och minimivärden kan inträffa inuti ett intervall och gör de det så är derivatan 

lika med noll, men de kan också inträffa i ändpunkterna på ett intervall och då behöver inte 

alls derivatan vara lika med noll.”  
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Föreläsaren gör sedan ytterligare ett liknande experiment med studenterna för att bekräfta 

ovanstående resonemang och drar sedan slutsatsen:  

 

”Letar vi igenom hela den mängd som består av alla de värden, x, där derivatan är noll och 

de värden som är ändpunkter till intervallet, det är ju inte så himla många värden i alla fall i 

det här fallet, letar vi reda på de värdena och skriver upp de funktionsvärdena och så jämför 

vi dem och så plockar vi det minsta då vet vi att det måste vara det minimala och plockar vi 

det största så vet vi att det måste vara det största värdet. Förstår ni mitt resonemang här? Vi 

tar och räknar en uppgift på det så blir det tydligare”.  

 

Föreläsaren skriver upp uppgiften på tavlan, konstaterar att funktionen har derivata eftersom 

det är en polynomfunktion och påpekar att studenterna är experter på att derivera sådana.  

 

Föreläsaren: ”Om vi då försöker anamma det här som vi sa förut att när vi letar största och 

minsta värde så är det bara vissa punkter vi behöver kontrollera. Det är de där derivatan är 

lika med noll och så är det intervallets ändpunkter. Det är de enda ställen där vi behöver leta 

efter största och minsta värde. För finns det största och minsta värde då ligger de någonstans 

i den mängden, i mängden av nollställen till derivatan eller ändpunkter till det intervall där 

funktionen är definierad. Då gör vi det, vi letar igenom de punkterna men då måste vi ha de-

rivatans nollställen. Vi får derivera då. f’(x) = …, nu vill jag ha hjälp, Kalle
4
 kan du hjälpa 

mig med den där?” 

Kalle: ”3x
2
.” 

Föreläsaren: ”Och sen?” 

Kalle: ”3x.” 

Föreläsaren: ”Ja just det, nu gjorde du många svåra saker på en gång, det var riktigt men om 

vi tar det lite försiktigt, -3/2 och sen derivatan av x
2
?” 

Kalle: ”2x.” 

Föreläsaren: ”Ja just det, och då kan vi förkorta och det gjorde du på en gång. Och derivatan 

av 1?” 

Kalle: ”0.” 

Föreläsaren: ”När vi letar derivatans nollställen är det rätt så bra att dela upp i faktorer. Ser 

ni någon uppdelning som är möjlig här, kan vi bryta ut någonting från det här?” Föreläsaren 

syftar på 3x
2
-3x.  

Student: ”3x.” 

Föreläsaren: ”Okej vi försöker. Det här kan vi dela upp i 3x gånger x, så x:et blir kvar inuti 

parentesen, och sen här, -3x, det blir ingenting kvar om vi bryter ut det men så får vi inte tän-

ka så hur gör vi?” 

Student: ”1.”  

Föreläsaren: ”1, ja just det. Vi kan alltid tänka oss att det står gånger 1 där, så när vi bryter 

ut 3x så blir 1:an kvar, så -1 sådär. Ni har vi delat upp f’(x) i faktorer och vi ser att nollstäl-

lena ser vi direkt när vi gör faktoruppdelning och är det lätt att göra faktoruppdelning då gör 

vi det istället för att sätta igång och lösa en ekvation. Så f’(x) = 0 för x = 0 och för x = 1. Nu 

har vi alla nollställena till derivatan och vi har intervallets ändpunkter. Nu är det bara att 

sätta in det i funktionsformeln för att räkna ut motsvarande värden och sen jämföra.” 

 

Föreläsaren konstruerar en tabell med x-värdena -1, 0, 1 och 2 samt motsvarande funktions-

värden, jämför dessa och kommer fram till att minimivärdet är -3/2 för x = -1 och maxvärdet 

är 3 för x = 2.  

                                                 
4
 Fingerat namn.  
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Analys 
 

1. Reflektion: Aspekten är inte uppfylld eftersom inga tveksamheter eller frågor om stra-

tegival förekommer. De frågor läraren ställer gäller lokala delar av uppgiften som att 

derivera funktionen och uppdelning i faktorer, vilket studenterna förväntas kunna vid 

denna tidpunkt av kursen. Detta blir extra tydligt när läraren själv påpekar för studen-

terna att de är experter på att derivera liknande funktioner som den i exemplet. Inga 

frågor om den centrala delen i uppgiften, d.v.s. hur man ska gå till väga för att hitta 

största och minsta värde, ställs, utan läraren säger uttryckligen att dessa hittas genom 

att kontrollera de punkter där derivatan är lika med 0 och intervallets ändpunkter.   

 

2. Rimlighet: Före uppgiftsexemplet har läraren ”experimenterat” med studenterna för att 

rent praktiskt hitta största och minsta värde genom att (för olika funktioner) föra en 

linjal uppifrån och ner tills den nuddar funktionskurvan i det som då måste vara största 

värde och på motsvarande sätt för att hitta minsta värde. Med hjälp av detta har han 

kommit fram till att största och minsta värde finns i den mängd punkter som innehåller 

de x-värden där derivatan är 0 och intervallets ändpunkter. På detta sätt har läraren 

presenterat förutsägande argumentation om varför lösningsmetoden (d.v.s. kontrollera 

de punkter i intervallet där derivatan är lika med 0 samt intervallets ändpunkter, jäm-

för motsvarande funktionsvärden och plocka ut det största och det minsta värdet) 

kommer att leda fram till ett rimligt svar.  

 

3. Matematisk grund: Den förutsägande argumentationen (se punkt 2 ovan) är förankrad i 

inneboende matematiska egenskaper, främst derivatan, hos den komponent som det 

resoneras kring, nämligen funktionen f(x). Matematisk grund är därmed förekomman-

de i resonemanget.  

 

Kommentar: Tydlig förutsägande argumentation, som vilar på matematisk grund, presenteras 

innan uppgiftsexemplet där föreläsaren förklarar varför lösningsmetoden kommer att leda till 

ett korrekt svar. Däremot förekommer ingen reflektion eftersom endast lokala frågor ställs. 

Om föreläsaren hade börjat uppgiftsexemplet med att fråga studenterna hur man ska gå till 

väga för att hitta största och minsta värde (trots att han just gått igenom det), istället för att 

som han nu gjorde själv påtala detta ytterligare en gång, hade reflektion förekommit i form av 

frågor om strategival och lösningsresonemanget hade innehållit simulerat kreativt resone-

mang. Anledningen till att detta exempel presenteras är att det representerar ett flertal av de 

analyserade situationerna på det sättet att rimlighet och matematisk grund finns men reflek-

tion saknas eftersom endast lokala, ej centrala, frågor ställs. 

 

5.1.2 Exempel 2: Reflektion, rimlighet och matematisk grund 
 

Uppgift: Att beräkna . 

 

Studenterna har tidigare under aktuell kurs arbetat med att hitta primitiva funktioner och att 

lösa integraler med fasta gränser med hjälp av integralkalkylens fundamentalsats (IFS), men 

de har inte stött på generaliserade integraler, d.v.s. en integral där övre och/eller nedre gränsen 

är oändligheten (eller minus oändligheten), vilket är ämnet för dagens föreläsning. Föreläsa-

ren börjar med att repetera IFS och att beräkning av en integral är detsamma som att mäta 

arean under motsvarande funktionskurva. Därefter går han igenom uppgiften att beräkna inte-

gralen från 1 till oändligheten av funktionen 1/x
2
. I det uppgiftsexemplet ritar han upp funk-
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tionen 1/x
2
 från x-värdet 1 till x-värdet R (som han tar godtyckligt) och visar att det är arean 

under funktionskurvan som ska beräknas. Han säger att det kan göras med IFS, men att arean 

kommer att bero på storleken av R, vilket betyder att man måste studera vad som händer med 

arean då R går mot oändligheten, d.v.s. betrakta integralen som ett gränsvärde. Efter att ha 

räknat fram svaret går föreläsaren igenom ytterligare ett exempel där integrationsintervallet är 

1 till oändligheten, innan han påbörjar det analyserade exemplet:  

 

Föreläsaren: ”Då kan vi ta minus oändligheten till oändligheten för att ta med ett exempel 

där vi har en generalisering i båda gränserna, både i den undre och den övre. Och så har vi 

integranden 1/(1 +x
2
). Hur ska man hantera det här nu då tro? Då måste man ju ha ett 

gränsvärde både för den övre gränsen och för den undre. Man kan ju inse att när man jobbar 

med den undre gränsen som går mot minus oändligheten så måste man också ha en gräns-

värdesbetraktelse.” 

Student: ”Eftersom det är en kvadrat ser den likadan ut vid båda ändarna, vi kan ta två 

gånger integralen från 0 till oändligheten.” 

Föreläsaren: ”Ja, just det. Bra. Det är en jämn funktion så den ser likadan ut för positiva x 

som för negativa x, exakt. Ja, just det så kan man göra absolut. Man kan göra så här, jag kan 

ändå få in så som jag hade tänkt det med erat förslag, egentligen så gör man då följande. Nu 

är det så att den här funktionen f är kontinuerlig på hela ℝ visar det sig. Det är ju för att vi 

har en etta här nu, det är aldrig någon farlighet vid 0, annars är det ju det vi försöker undvi-

ka. 1/x till exempel går ju inte i nollan och inte 1/x
2
 heller. Nu har vi stoppat in en etta där 

som gör att här har vi en funktion som är kontinuerlig på hela ℝ och det måste det vara för 

att det ska vara generaliserad integral typ I. Då kan man göra så att man i vårt fall tar limes 

då R går mot oändligheten för integralen och så har man då R i både den undre och den övre 

gränsen på det här sättet (föreläsaren skriver -R i nedre gränsen). Egentligen är det två 

gränsvärden i ett, ett för den undre och ett för den övre. Det är så man får behandla det.”  

 

Föreläsaren: ”Nu var det ju en jämn funktion så då hade man kunnat slippa det här undre 

och det gör vi också på följande sätt genom att vi vet att om vi tittar bara på den här historien 

(föreläsaren pekar på själva integralen, inte på gränsvärdet) så har vi en gammal vanlig heder-

lig integral. Vi har ett symmetriskt intervall kring 0 och vi har en jämn funktion och då kan vi 

ersätta den med 2 gånger integralen från 0 till R. Hur går man vidare här då? Vad blir nästa 

steg här?” Inget svar från studenterna.  

Föreläsaren: ”Primitiv funktion va? Det är det vi måste göra, innan vi tar gränsvärdet. 

Gränsvärdet är ju sist, det är ju en ordningsföljd här, först primitiv funktion och sen gräns-

värdet. Man får inte försöka ta gränsvärdet först, det går ju inte. Vad är primitiv funktion till 

det här?” 

Student: ”tan 
-1

(x).” 

Föreläsaren: ”Just det. Så det blir: (Föreläsaren skriver på tavlan: lim R mot oändligheten 

(2*(tan
-1

(R) – tan
-1

(0))) = ). Då ska vi ju ta gränsvärdet, 2:an är ju en konstant så den kan vi 

flytta ut. Vad blir det där, tan 
-1

(0)? Vilket värde?” Inget svar från studenterna. 

Föreläsaren: ”Hur ska man resonera? Man är ute efter en vinkel som gör att tangens blir 0. 

Tangens är kvoten mellan kateterna… 

Student: ”0.”  

Föreläsaren: ”Det blir 0 ja. Det blir 2 gånger limes R går mot oändligheten och vi har tan
-

1
(R). Här är ju R en variabel som lever in i gränsvärdet. Då är frågan vad blir det här? Exi-

sterar det? Blir det ändligt? Helt enkelt, vad är vi ute efter? Vi tänker på samma sätt som ti-

digare. Vi är ute efter en vinkel som gör att tangens blir oändlig.”  

Student: ”π/2.” 
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Föreläsaren: ”Ja, bra. π/2 blir det. 2 gånger π/2 = π. Så π blev det av den där historien. Vad 

är det vi har räknat på nu, vad är det som blev π, jo det är arean under 1/(1+x
2
).” 

 

Föreläsaren avslutar med att rita upp funktionen och visa vilken area det är som blir π.  

 

Analys 
 

1. Reflektion: I denna uppgiftspresentation förekommer reflektion på två olika sätt. I bör-

jan frågar läraren hur man ska hantera den här uppgiften, vilket är en fråga om strate-

gival, men eftersom läraren själv direkt besvarar frågan (”man måste ha ett gränsvärde 

både för den övre gränsen och för den undre”) uppfylls därmed inte reflektionsaspek-

ten av den frågan. Frågan får dock en student att komma med idén att uppgiften kan 

lösas genom att beräkna två gånger integralen från 0 till oändligheten eftersom funk-

tionen är jämn. Läraren, som inte ger intryck av att ha tänkt på detta, bestämmer sig då 

för att lösa uppgiften på studentens föreslagna sätt och därmed har han visat på reflek-

tion genom en öppenhet för alternativa lösningsmetoder. Dessutom ställer han senare 

en fråga om hur man ska gå vidare efter att ha ställt upp lim då R går mot oändligheten 

för (2*(integral från 0 till R av 1/(1+x
2
)dx), vilket också uppfyller reflektionsaspekten 

eftersom detta inte är en lokal fråga utan den rör centrala delar av lösningen, först ska 

primitiv funktion hittas och sedan ska gränsvärdet beräknas.  

 

2. Rimlighet: I själva uppgiftsexemplet presenterar läraren ingen uttalad förutsägande ar-

gumentation om varför den globala lösningsmetoden (att betrakta integralen som ett 

gränsvärde, beräkna den ”som vanligt” med IFS och därefter gå i gräns) är rimlig att 

använda. Detta har han dock argumenterat för i ett tidigare exempel och det är till sy-

nes uppenbart att samma förutsägande argumentation gäller även här. När han ”byter” 

lösningsstrategi från att betrakta både undre och övre gränsen som ett gränsvärde till 

att integrera funktionen på halva intervallet (0 till oändligheten) och sedan multiplicera 

detta med två, motiverar han det i förväg med att intervallet är symmetriskt kring 0 

och att funktionen är jämn. Förutsägande argumentation är därmed förekommande.   

 

3. Matematisk grund: Inneboende matematiska egenskaper som att funktionen är jämn, 

d.v.s. att den ser likadan ut för positiva x som för negativa x, och att den är kontinuer-

lig på hela ℝ eftersom den har en 1:a i nämnaren som gör att det inte är någon svårig-

het vid 0, diskuteras. Den förutsägande argumentationen som presenteras under före-

läsningens första exempel bygger på matematiskt väl förankrade argument. Dessutom 

nämner läraren att den primitiva funktionen tan
-1

(x) innebär att man är ute efter den 

vinkel som gör att tangens blir x och att tangens är kvoten mellan kateterna. Matema-

tisk grund är därmed förekommande.  

 

Kommentar: Anledningen till att denna situation presenteras är att den är en av endast två ana-

lyserade situationer (den andra är Exempel 3) där alla tre aspekter förekommer, vilket innebär 

att resonemanget kan betraktas som simulerat kreativt. Föreläsaren är öppen för en ny lös-

ningsstrategi (som dock inte är så annorlunda från den han hade tänkt sig), han ställer frågor 

om strategival (”Hur går vi vidare, vad blir nästa steg?”) och resonemanget har matematisk 

grund. Under själva uppgiftspresentationen är den förutsägande argumentationen otillräcklig 

vad gäller den globala lösningsmetoden, men i och med att föreläsaren presenterat denna i ett 

annat nyligen genomgått exempel anses den aspekten ändå förekommande. För att om möjligt 

få uppgiftspresentationen ännu mer lik en kreativ lösning till en förstagångsuppgift, skulle 

föreläsaren kunnat simulera mer osäkerhet och tvekan, nu är han synbarligen säker på att det 

han gör kommer att leda till ett korrekt svar.   
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5.1.3 Exempel 3: Reflektion, rimlighet och matematisk grund 
 

Uppgift: Att härleda formeln för volymen av ett klot genom att generera volymen av ett klot 

som en rotationsvolym. 

 

Föreläsaren börjar föreläsningen med att repetera hur man räknar ut arean under en graf, d.v.s. 

att arean fås genom att summera små areaelement, dA = f(x)*dx =höjden*bredden, mellan de 

givna gränserna a och b (d.v.s. integrera f(x)*dx från a till b). Han går sedan vidare och för-

klarar att man kan göra på liknande sätt för att beräkna volymen, men att man då får summera 

små volymselement, dV, istället för areaelement. Efter att ha ritat en tydlig bild med en funk-

tion som roteras runt x-axeln konstaterar föreläsaren att ett volymselement blir bredden, dx, 

gånger arean. Han förklarar att eftersom funktionen f(x) roteras runt x-axeln blir arean cirkel-

formad där radien på cirkeln är f(x), och därmed blir ett volymselement dV = dx*f(x)
2
*π. Fö-

reläsaren konstaterar därefter att volymen av den kropp som uppstår när man roterar en funk-

tion, f(x), runt x-axeln fås genom att summera dessa volymselement, d.v.s. att beräkna integra-

len från gränserna a till b av f(x)
2
*π*dx, med det villkoret att funktionen måste vara kontinu-

erlig. Efter denna teorigenomgång går föreläsaren igenom två exempel, det ena att beräkna 

volymen av den kropp som uppstår då funktionen 1/x roteras runt x-axeln, och det andra att 

härleda volymen av en rät cirkulär kon genom att generera konen som en rotationsvolym, in-

nan han kommer till exemplet att härleda volymen av ett klot: 

 

Föreläsaren: ”Låt oss ta klotet på samma sätt. Det har ju då en radie r. Nu ska vi generera 

volymen av ett klot som en rotationsvolym. Hur gör man det? Man ritar ett koordinatsystem 

och så ska man placera in, med samma typ av teknik som i konexemplet, en lämplig funktion, 

och så ska man rotera den t.ex. kring x-axeln lämpligen och så ska det uppstå ett klot. Vad ska 

vi rotera för figur?” 

Student: ”Parabel.” 

Föreläsaren: ”Nej, inte en parabel.” 

Student: ”En halvmåne.” 

Föreläsaren: ”Ja, en halvmåne, men vad är det?” 

Student: ”En halvcirkel.” 

Föreläsaren: ”Ja just det, en halvcirkel. Halvmåne är ju egentligen en lite trevligare, målan-

de beskrivning men precis, en halvcirkel med radien r.” Föreläsaren ritar in en halvcirkel i ett 

koordinatsystem med start i x-värdet –r och slut i x-värdet r. ”Roterar vi kring x här då ser ni 

att då uppstår det här klotet. Jag behöver ju bara ta halva cirkeln för den kommer ju dyka upp 

den nedre halvan här efter rotation. Så finns hela den här tredimensionella figuren med.” Och 

då gäller det ju att vi har ett uttryck för den här då, f(x) = … ? Och det blir? Vad blir det för 

någonting? Här har vi x, här har vi höjden f(x).” Föreläsaren visar i figuren. ”Vad får vi för 

värde här, hur lång är höjden när den är x? Då ska vi blanda in radien, som ju då är r. Och 

då kommer det stå? Vad blir det då?” 

Student: ”r
2
 – x

2
.” 

Föreläsaren: ”Mm, det är Pythagoras sats helt enkelt. Hypotenusan i kvadrat, som ju alltid är 

r, oberoende på var man är på kurvan så är det ju r, vår fixa radie r, och x-värdet är ju x, den 

längden är ju x oavsett var man befinner sig. Och då kan vi få volymen som, återigen är det 

integral, man integrerar ju alltid i variabelns positiva riktning normalt, så vi integrerar ifrån 

–r till r, och sen har vi då våran formel, π*f(x)
2
dx. Och så ersätter vi f(x) med det där uttryck-

et roten ur: (r
2
 – x

2
), då blir det roten i kvadrat, så vi får bort rottecknet vilket känns trevligt 

för det blir enklare att integrera. Så att det blir integralen från –r till r av π*( r
2
 – x

2
)*dx.” 

Sen finns det symmetri här som gör att vi kan förenkla, nämligen?” 

Student: ”2 gånger 0 till r.”  
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Föreläsaren: ”Just det, bra. 2 gånger 0 till r, för det är ju faktiskt så att högerhalvan är lika 

med vänsterhalvan. Jag hade till och med kunnat sätta upp det så från början initialt om jag 

hade velat, att bara tagit kvartcirkeln och roterat den och fått ett halvklot och sedan multipli-

cerat med 2.” Föreläsaren skriver om uttrycket så att det blir två gånger integralen från 0 till r, 

och så plockar han ut konstanten π. ”Då blir det primitiv funktion till det här, och då har vi 

två termer, så att vi gör det termvis. Primitiv funktion till r
2
 det blir?” 

Student: ”r
3
.” 

Föreläsaren: ”Nej, primitiv funktion till den här termen r
2
? 

Student: ”1/3*r
3
.” 

Föreläsaren: ”Nej, nu går ni i en fälla som är lätt att gå i. Vi integrerar med avseende på x, 

det är x som är variabeln. r
2
 är ju faktiskt en äkta konstant. Så vad blir det då?” 

Student: ”r
2
x.” 

Föreläsaren: ”Ja, just det, r
2
x, blir det av den termen. Det är ju en konstant, det är ungefär 

som att det hade stått en trea, integrera 3 då hade det blivit 3x, inget konstigare än så egent-

ligen men det är lätt att man, eftersom det är en bokstav, går i fällan. Den andra termen här 

då den är ju standard, det blir x
3
/3.  

 

Föreläsaren utför de beräkningar som återstår och kommer fram till svaret 4*π*r
3
/3, vilket han 

konstaterar är den kända volymsformeln för ett klot. 

 

Analys 
 

1. Reflektion: I denna uppgiftspresentation förekommer reflektion genom flera tydliga 

frågor rörande centrala delar av uppgiftslösningen. Läraren frågar vilken figur som ska 

roteras kring x-axeln för att ett klot ska uppstå (halvcirkel), han frågar vilket funk-

tionsuttryck, f(x), som fås för halvcirkeln (roten ur (r
2
 – x

2
)) och han frågar hur inte-

gralen kan förenklas (beräkna integralen från 0 till r två gånger istället för att beräkna 

integralen från –r till r). Dessutom frågar han vad den primitiva funktionen är men den 

frågan rör endast en lokal del av lösningen och bidrar inte till att reflektionsaspekten är 

uppfylld, vilket de andra frågorna gör.  

 

2. Rimlighet: Läraren har före uppgiftsexemplet gått igenom varför volymen av en kropp 

kan fås genom att beräkna integralen över ett intervall av en viss funktion (kopplad till 

kroppen vars volym ska beräknas) i kvadrat gånger π. I exemplet visar han med en fi-

gur, innan beräkningarna påbörjas, att ett klot uppstår om man roterar en halvcirkel 

runt x-axeln. Detta sammantaget innebär att förutsägande argumentation har före-

kommit i uppgiftspresentationen.  

 

3. Matematisk grund: Denna aspekt är uppfylld eftersom resonemanget är förankrat i in-

neboende matematiska egenskaper hos de inblandade komponenterna. Kopplingen 

mellan formeln (integralen av f(x)
2
*π*dx) och en kropps volym förklaras och visas 

med figur, varför funktionsuttrycket blir roten ur (r
2
 – x

2
) visas också i figur och moti-

veras med Pythagoras sats och att man kan förenkla integralen (beräkna integralen 

från 0 till r två gånger istället för at beräkna integralen från –r till r) motiveras med 

symmetri, d.v.s. att högerhalvan är lika med vänsterhalvan.  

 

Kommentar: Alla tre aspekter är uppfyllda vilket innebär att föreläsaren har presenterat simu-

lerat kreativt resonemang. Föreläsaren har i förväg presenterat förutsägande argument, vilka 

är matematiskt väl förankrade, som förklarar varför lösningsmetoden kommer att ge ett rim-

ligt svar. Han har dessutom låtit studenterna fundera över och komma med förslag till centrala 

delar av lösningen (vilken figur som ska roteras och vad det blir för funktionsutryck), vilket 
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gör att även reflektionsaspekten är uppfylld. Tillsammans med ovanstående situation (Exem-

pel 2) är denna uppgiftspresentation de enda av de analyserade situationerna som uppfyller 

alla tre aspekter, tillika de enda två situationer som innehåller frågor till studenterna om cen-

trala delar av uppgiften (utan att föreläsaren gett för mycket ledning). 

 

5.1.4 Exempel 4: Ingen aspekt förekommande 
 

Uppgift: Att bestämma hur fort radien i en badboll ökar då radien är 1 dm och då badbollens 

volym ökar (den fylls med luft) med hastigheten 0,2 dm
3
/s. 

 

Föreläsaren: ”Fyll en badboll med luft. Man blåser in luft med konstant hastighet, till exem-

pel från en kompressor. Bollen fylls med luft med hastigheten, vad är rimligt, kan 2 deciliter i 

sekunden vara rimligt, det vill säga 0,2 liter per sekund, alltså 0,2 dm
3
/s. Hur fort ökar radien 

då radien är 1 dm? Man får tänka sig att det här är en väldigt elastisk badboll, som är for-

mad som en sfär hela tiden. Så vad vet vi? Vi vet att volymen av en boll beror av radien. Vo-

lymen är 4*π*radien
3
/3. Vi vet också att radien beror av tiden, så egentligen så står det här 

V(r(t))= 4*π*(r(t))
3
/3. Eller hur? Vi vet att bollen fylls med 0.2 kubikdecimeter per sekund, 

volymen beror av tiden och volymen ökar med 0.2 dm
3
/s, så vi vet att dV/dt = 0.2 dm

3
/s. Det 

som söks är dr/dt då r = 1.”  

 

Föreläsaren: ”Okej, kedjeregeln säger att dV/dt, som vi vet, det var känt att det var 0.2, det 

är samma sak som dV/dr*dr/dt. V beror ju av r som beror av t, V(r(t)).Vi söker ju dr/dt här 

va, så dr/dt = (dV/dt) / (dV/dr). dV/dt visste vi vad det var, det var 0.2 dm
3
/s. dV/dr kan vi 

räkna ut, V(r) = 4*π*r
3
/3, så vi vet ju vad dV/dr är. dV/dr är ju 4*π*3r

2
/3, 4*π/3 är ju en kon-

stant framför och så r
3
 har ju derivatan 3*r

2
, 3:orna tar ut varandra så man får 4*π*r

2
. Den 

som kan alla area- och volymsformler för de grundläggande geometriska figurerna känner 

genast igen den här formeln. Vad är det där för någonting, för en sfär med radien r? Ringer 

det ingen klocka? 4*π*r
2
?” 

Student: ”Jag drar till med arean.” 

Föreläsaren: ”Det är helt rätt. Det är mantelarean. Det är arean av en sfär med radien r. 

Kom ihåg det. Så då kan vi svara då. dr/dt, då r är lika med 1 är 0.2 genom dV/dr som ju är 

4*π gånger radien, som är 1 då, i kvadrat. Så svaret blir 0.2, som är en femtedel, så en tju-

gondels π, vilket är 0.016 kubikdecimeter per sekund. Så radien ökar med rätt lite per se-

kund.”  

 

Efter att ha konstaterat att svaret blev 0.016 dm
3
/s löser föreläsaren uppgiften på ett annat sätt: 

 

Föreläsaren: ”Varför dök mantelarean upp där? Jo det kan man ge en geometrisk förklaring 

till. Istället för att bara använda kedjeregeln och egentligen ganska abstrakt skyffla symboler 

fram och tillbaks tills man får ett svar, så kan man lösa uppgiften på ett mer geometriskt sätt. 

Så då tänker man sig att man har en boll som har radie, säg 1. Och sedan blåser man in luft i 

den här bollen under en kort tidsperiod, delta t. Så under tiden delta t så ökar vi volymen med 

delta V, delta använder vi bara som ett tecken för att vi har ändrat någonting, och radien 

ökar med delta r. Så under en liten tid här så ökar vi radien lite grann, delta r, och då får vi 

en ny sfär som har radien r + delta r.”  

 

Föreläsaren ritar en sfär med radie r och ett ”skal” runt omkring sfären med tjocklek delta r. 
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Föreläsaren: ”Så hur mycket ökar volymen då? Jo, det blir volymen av det här lilla skalet. 

Kan ni föreställa er det, man har en boll och så om man ökar den lite grann så får man som 

ett skal här runt. Vad har det skalet för volym? Jo, volymen av det skalet det är ungefär, det 

är inte exakt, utan vi gör en linjär approximation, det är ungefär mantelarean gånger delta r. 

Det är inte helt sant va för arean är olika här och här (syftar på inre och yttre mantelarean på 

skalet) men om delta r är tillräckligt litet så är det en väldigt bra approximation. Volym är ju 

basarea gånger höjden. Så, vi har en basarea här som är den här sfären, och så gånger höj-

den. Det är ju inte en identitet det här, men för små delta r så är det ungefär rätt.” 

 

Föreläsaren: ”Så att delta V är ungefär mantelarean, som är 4*π*r
2
, gånger delta r. Så delta 

V/delta t, deriverar vi det med avseende på en tidsrymd, delta t, så får vi att det är ungefär 

samma sak som 4*π*r
2
 *(delta r/delta t). Det var väl delta r/delta t som söktes. Så då får vi 

igen då att delta r/delta t är ungefär lika med delta V/delta t genom 4*π*r
2
. Och sedan går vi 

i gräns. Så när delta t går mot 0 så får vi dr/dt = (dV/dt) / 4*π*r
2
. Det är samma formel som 

vi hade förut. Så att den här mantelarean dök upp här det var ingen slump, det finns en geo-

metrisk förklaring till det. När man ökar volymen lite grann så ökar man den med ungefär 

mantelarean gånger skillnaden i radie.” 

 

Analys  
 

1. Reflektion: Föreläsaren utför beräkningarna utan tveksamheter eller frågor om strate-

gival och därmed är reflektionsaspekten inte uppfylld.  

 

2. Rimlighet: Inga förutsägande argument till varför de beräkningar som görs kommer att 

leda fram till ett korrekt svar presenteras. Föreläsaren säger vad som ska göras och ut-

för det sedan själv, utan att i förväg ha förklarat varför. Efter att han kommit fram till 

ett svar presenterar han en geometrisk förklaring till de räkningar han tidigare utfört, 

som om den presenterats före beräkningarna hade kunnat ses som förutsägande argu-

mentation.  

 

3. Matematisk grund: I själva uppgiftslösningen diskuteras inga inneboende egenskaper 

hos de komponenter som är inblandade i resonemanget och därmed finns ingen mate-

matisk grund. Däremot efter att svaret har nåtts, när den geometriska förklaringen 

görs, förklaras varför formeln för mantelarea dök upp (”när man ökar volymen lite 

grann så ökar man den med ungefär mantelarean gånger skillnaden i radie”) och före-

läsaren visar med en bild och förklarar i ord vad symbolerna dV, dt och dr står för. 

 

Kommentar: Föreläsaren kommenterar själv efter att han nått ett svar att han nu, istället för att 

”ganska abstrakt skyffla symboler fram och tillbaka tills man får ett svar”, ska ge en geo-

metrisk förklaring till varför lösningen är rimlig. Risken finns att studenterna inte förstod vad 

föreläsaren gjorde när han löste uppgiften från början, men när han sedan gav den geometris-

ka förklaringen är det troligt att detta klarnade. Om föreläsaren börjat med den geometriska 

lösningen hade både förutsägande argumentation och matematisk grund förekommit och hade 

han dessutom frågat studenterna hur man skulle gå till väga, hade resonemanget kunnat liknas 

vid ett kreativt resonemang. Den här situationen presenteras här eftersom den är ett exempel 

på hur mindre förändringar i en uppgiftspresentation, som att ändra ordningsföljd och ställa 

enkla frågor (”Hur gör vi nu?”) kan göra att lösningsresonemanget ses som simulerat kreativt.  
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5.2 Reflektion 

Reflektion är endast förekommande i tre av de 22 analyserade situationerna. I ett av uppgifts-

exemplen gjorde föreläsaren ett simulerat misstag, han antog felaktigt att en funktion var kon-

tinuerlig på hela integrationsintervallet, vilket resulterade i att integralens värde blev 0 trots 

att en figur med funktionen uppritad tydligt visade att arean under funktionskurvan borde bli 

åtminstone positiv. Studenterna fick i detta fall själva komma på vad felet var. De två övriga 

situationer som innehåller reflektion är Exempel 2 och Exempel 3 ovan. I det förstnämnda 

visar föreläsaren på en öppenhet för alternativa lösningsmetoder när han ändrar sin tänkta 

lösningsmetod något efter att ha fått ett förslag från en student. Dessutom frågar han studen-

terna ”hur går man vidare här, vad blir nästa steg?”, vilket är en tydlig fråga om strategival. I 

Exempel 3 förekommer reflektion genom flera tydliga frågor till studenterna som rör centrala 

delar av lösningen.  

 

I ytterligare två uppgiftspresentationer ställdes en fråga till studenterna som rörde en central 

del av respektive lösning, men i de fallen gav föreläsaren så pass mycket ledning till studen-

terna, plus att han dessutom utförde alla övriga strategival och beräkningar helt på egen hand, 

att det inte anses tillräckligt för att lösningsresonemangen ska innehålla reflektion. I de övriga 

17 analyserade uppgiftspresentationerna förekommer ingen reflektion alls, antingen därför att 

föreläsaren utförde alla strategival och beräkningar självständigt utan tveksamheter och utan 

att ställa frågor till eller få hjälp av studenterna, eller (i tio situationer) på grund av att de frå-

gor föreläsaren ställde rörde lokala delar av uppgiftslösningen som studenterna med all sanno-

likhet stött på under sina tidigare studier.  

 

Något som noterades under observationerna av föreläsningarna var att när föreläsarna ställde 

frågor, både lokala och centrala, gavs studenterna i de flesta fall mycket kort tid att fundera på 

och besvara frågorna. Om inte någon student besvarat en fråga, felaktigt eller korrekt, efter 

endast några få sekunder, gav föreläsaren själv svaret och gick vidare med lösningen.  

 

5.3 Rimlighet 

Rimlighetsaspekten är uppfylld i 19 av de 22 analyserade situationerna eftersom förutsägande 

argumentation, som motiverar och förklarar varför en lösningsmetod kommer leda till ett rim-

ligt svar, presenterades av föreläsaren innan beräkningar påbörjades. I alla dessa fall består 

den globala förutsägande argumentationen av en genomgång av lösningsmetoden innan själva 

uppgiftsexemplet påbörjas. Med globalt menas här argument som rör strategivalet och lös-

ningsmetoden på ett övergripande plan, och inte argument som rör lokala delar av lösningen. 

Alla observerade föreläsningar började med en teoretisk metodgenomgång som sedan följdes 

av flera liknande uppgiftsexempel där metoden var tillämpbar. Detta medför att nio uppgifts-

exempel föregicks direkt av global förutsägande argumentation om varför lösningsmetoden 

fungerar, medan den globala förutsägande argumentationen för resterande tio uppgiftsexem-

pel fanns i ett tidigare genomgått exempel eller i en genomgång som inte direkt efterföljdes av 

det analyserade uppgiftsexemplet. Lokal förutsägande argumentation, som rör delar av lös-

ningen men inte hela lösningsmetoden, är förekommande i elva situationer.  

 

Om ingen hänsyn tas till genomgångar och tidigare uppgiftsexempel, utan om endast den re-

sonemangssekvens som börjar med att föreläsaren uttryckligen konstaterar vad uppgiften be-

står i och avslutas med ett svar, så förekommer ingen global förutsägande argumentation i 

någon av de analyserade situationerna. Däremot förekommer, som tidigare nämnts, förutsä-

gande argument om varför delar av lösningen är rimlig i elva av situationerna.   
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5.4 Matematisk grund 

I 19 av de analyserade situationerna är lösningsresonemanget förankrat i inneboende matema-

tiska egenskaper hos de involverade komponenterna, vilket innebär att resonemanget vilar på 

en matematisk grund. I alla de situationer där rimlighetsaspekten är förekommande (se 5.3 

Rimlighet), är den förutsägande argumentationen matematiskt väl förankrad. Matematisk 

grund finns även i andra delar av lösningsresonemangen än i den förutsägande argumentatio-

nen i 13 av situationerna, när inneboende egenskaper hos komponenter i lokala delar av lös-

ningarna diskuteras. Som nämndes ovan presenterades den globala förutsägande argumenta-

tionen (i alla situationer där rimlighet är förekommande) innan lösningen av själva uppgifts-

exemplet påbörjades. Detta medför att i sex av situationerna är aspekten matematisk grund 

inte förekommande i själva uppgiftsexemplet, utan i en genomgång eller i ett annat liknande 

exempel som föreläsaren presenterat före han går igenom det analyserade exemplet.   

 

De tre situationer som inte uppfyller aspekten matematisk grund är samma tre situationer som 

inte heller uppfyller rimlighetsaspekten. I två av de situationerna är uppgiften att derivera en 

funktion med hjälp av de deriveringsregler som föreläsaren just innan skrivit upp på tavlan 

utan att förklara varför reglerna är som de är. Resonemanget i dessa uppgiftsexempel ses som 

imitativt eftersom studenterna kan klara av uppgiften genom att tillämpa regler utan att behö-

va förstå vad de gör. Den tredje situationen som inte heller uppfyller rimlighetsaspekten eller 

innehar matematisk grund är Exempel 4 ovan. Aspekterna hade dock varit förekommande i 

det lösningsresonemanget om föreläsaren ”vänt” på sin presentation och börjat med den geo-

metriska förklaringen (se 5.1.4).  

 

5.5 Resultatsammanställning 

Under de sex observerade föreläsningarna som analyserats presenterades simulerat kreativt 

resonemang endast i två situationer. Dessa två situationer (Exempel 2 och 3 ovan) är de enda 

av totalt 22 analyserade situationer som innehåller alla de tre aspekter; reflektion, rimlighet 

och matematisk grund, som ska förekomma i lösningsresonemanget för att det ska betraktas 

som simulerat kreativt. Rimlighet och matematisk grund är förekommande i 19 av situatio-

nerna genom att föreläsaren presenterat tydlig förutsägande argumentation, förankrad i inne-

boende matematiska egenskaper hos komponenterna i resonemanget, som motiverar och för-

klarar varför lösningsmetoden kommer leda till ett rimligt svar. Det som gör att 17 av dessa 

situationer ändå inte anses innehålla simulerat kreativt resonemang är bristen på reflektion. De 

observerade föreläsarna visade sällan tveksamheter, de simulerade inte att de inte visste hur 

en uppgift ska lösas och de frågade sällan studenterna hur man ska gå till väga för att lösa en 

uppgift. Frågor ställdes till studenterna men i de flesta fall rörde dessa frågor endast lokala 

delar av uppgiftslösningen, frågorna rörde inte strategival eller centrala delar av lösningen. 

Endast två situationer innehåller sådana frågor till studenterna som gör att reflektionsaspekten 

uppfylls.  
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6 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, studenter ges en 

möjlighet att lära sig kreativt resonemang. Svaret på frågeställningen ”Presenteras, och i så 

fall på vilket sätt, simulerat kreativt resonemang under föreläsningar?” söktes genom att sex 

föreläsningar observerades och från dessa analyserades därefter 22 identifierade uppgifts-

situationer. Vid analysen undersöktes om situationerna innehåller de tre aspekterna reflektion, 

rimlighet och matematisk grund, vilka ska finnas i lösningsresonemanget för att det ska be-

traktas som simulerat kreativt. Resultatet visar att 19 situationer innehåller rimlighet och ma-

tematisk grund, blott tre situationer innehåller reflektion och endast två situationer innehåller 

alla tre aspekterna, vilket medför att dessa två situationer är de enda där simulerat kreativt 

resonemang presenterades. I detta avsnitt diskuteras först metoden som använts för studien 

och därefter diskuteras resultaten, vad de kan bero på och vilka konsekvenser de kan ha.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts i undersökningen kan och bör diskuteras. Till att börja med kan man 

ställa sig frågan om det faktum att föreläsarna hade en mikrofon på sig och att en filmkamera 

fanns närvarande i föreläsningssalen kan ha påverkat föreläsningen. Detta är svårt att svara på 

men alla observerade föreläsare sade sig inte ha några problem med vare sig mikrofon eller 

filmkamera och personligen upplevde jag inte heller att föreläsarna stördes av detta. De ob-

serverade föreläsarna betraktas av mig vara så pass rutinerade och säkra i sin roll att det är 

troligt att de föreläste på samma sätt som de skulle ha gjort om de inte blivit observerade. 

Däremot upplevde jag att studenterna var återhållsamma med att ställa frågor och komma med 

kommentarer. Eftersom jag i efterhand varken pratat med studenterna eller föreläsarna om 

detta vet jag inte om så alltid var fallet eller om en möjlig orsak kan ha varit rädslan att höras 

på film, trots att det tydligt framgått under föreläsningarna att ingenting som sägs av studenter 

kommer att höras varken i filmkameran eller i mikrofonen. Att studenterna eventuellt påver-

kades av observationen har dock liten betydelse för utgången av undersökningen eftersom det 

är föreläsarnas uppgiftspresentationer som analyserats oavsett studentmedverkan. Centrala 

frågor till studenterna eller frågor om tillvägagångssätt uppfyller reflektionsaspekten även om 

studenterna inte svarar.  

 

Största svårigheten med denna undersökning har varit att analysera de 22 utvalda uppgifts-

situationerna. Att avgöra om en situation innehåller en aspekt eller inte var sällan enkelt efter-

som det är många faktorer att ta hänsyn till och det finns inte några tydliga gränser för när en 

aspekt är uppfylld eller inte. Problemet med att avgöra aspekternas närvaro eller ej belystes 

ytterligare när vissa situationer i inledningsskedet av analysen diskuterades med tre olika per-

soner, relativt insatta i ramverket och aspekterna, och alla tre hade delvis avvikande åsikter 

och motiveringar om vilka aspekter som finns närvarande eller ej. Jag har därför förtydligat 

kriterierna som använts för att avgöra om varje aspekt är uppfylld och sedan i min analys för-

sökt följa dem till punkt och pricka. Svårigheter har dock ändå uppstått som bl.a. bestått i att 

avgöra vad som är lokalt respektive centralt i uppgifter (d.v.s. vad studenterna tidigare stött på 

respektive inte stött på) och därmed om de innehåller reflektion, samt avgöra om resone-

manget verkligen är förankrat i inneboende matematiska egenskaper och därmed har matema-

tisk grund. Trots att jag följt definitionerna kring aspekterna strikt och anser att jag gjort en 

rimlig analys och trots att jag dessutom gått igenom alla situationer två gånger för att analysen 

ska vara konsekvent, är det ändå möjligt att ett till viss del annorlunda resultat skulle uppstå 

om en annan person skulle göra om samma analys. På grund av de tydliga kriterierna är det 

dock inte troligt att en annan person skulle dra fullständigt motsatta slutsatser. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Det sammantagna resultatet av den här studien visar att simulerat kreativt resonemang presen-

terades i väldigt liten utsträckning under de observerade föreläsningarna. Bergqvist och 

Lithner (2008) presenterar liknande resultat i sin klassrumsstudie från högstadiet, gymnasiet 

och universitetet. Av 23 analyserade situationer fann de reflektion i sex situationer, rimlighet i 

fyra och matematisk grund i tolv situationer. Från deras artikel går det inte att utläsa hur 

många situationer som innehåller alla tre aspekter men deras slutsats är att få presenterade 

uppgiftsexempel har likheter med ett kreativt resonemang, främst på grund av bristen på re-

flektion och rimlighet. Tillsammans ger resultaten från denna och deras studie indikationer på 

att studenter ges små möjligheter att lära sig kreativt resonemang under föreläsningar. Väger 

man även in de studier som visar att stora delar av uppgifter i läroböcker (t.ex. Lithner, 2004) 

och prov (t.ex. Bergqvist, 2007) går att lösa med imitativt resonemang ger det antydningar om 

att studenter ges små möjligheter över huvudtaget att lära sig kreativt resonemang. Som 

Lithner (2004, 2008) påpekar kan denna brist på kreativt resonemang vara en av orsakerna till 

studenters matematiksvårigheter, eftersom man genom att enbart använda sig av imitativt re-

sonemang kan få svårt att skaffa sig den grundläggande förståelsen för matematik som är så 

viktig både för kunskap och för motivation.  
 

6.2.1 Reflektion 

Som både denna undersökning och Bergqvist och Lithners (2008) studie visar är största an-

ledningen till att få situationer uppfyller kriterierna för simulerat kreativt resonemang avsak-

naden av reflektion. Föreläsarna visar sällan tveksamheter och frågar sällan studenterna hur 

man ska gå till väga eller gå vidare i en för studenterna ny uppgift. Däremot ställs en hel del 

frågor som rör lokala delar av lösningarna, men dessa frågor gäller sådant som studenterna 

redan förväntas kunna och bidrar inte till att de får fundera över hur uppgiften kan lösas och 

därmed försöka konstruera ett nytt lösningsresonemang. Avsaknaden av reflektion kan få till 

följd att studenterna kan ledas att tro att antingen kan man en metod från början eller så kan 

man den inte. Studenterna kan få den felaktiga uppfattningen att matematik inte är ett kreativt 

ämne där de själva kan skapa lösningar utan ett ämne där man enbart lär sig färdiga metoder 

eller härmar andras lösningsprocedurer.  

 

Men varför ställer föreläsarna främst lokala frågor och varför beskriver de allt som oftast nya 

lösningsmetoder rättframt istället för att studenterna själva får försöka komma på dem? En av 

orsakerna tror jag kan vara tidsbrist. Min egen erfarenhet är att föreläsare ofta anser sig ha 

problem med att hinna gå igenom det kursplanen säger på de timmar kursen tilldelas. Detta 

kan göra att föreläsarna väljer att själva presentera lösningsmetoder, istället för att låta studen-

terna fundera ut dem vilket troligtvis skulle ta längre tid. Frågan är dock om man i så fall 

verkligen vinner något på att hinna gå igenom fler moment under kursen, eftersom förståelsen 

kan bli lidande vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för fortsatta studier, så som bris-

tande motivation och svårigheter att klara av fortsättningskurser. Även den observation som 

gjordes att studenterna får mycket lite tid på sig att besvara frågor, vilket återigen kan leda 

studenterna till att tro att man måste kunna ett svar direkt istället för att fundera fram det, kan 

ha sin förklaring i just denna tidsbrist. Jag får uppfattningen att föreläsarna inte anser sig ha 

tid att vänta på att studenter ska fundera länge på ett svar, eftersom föreläsarna då troligen inte 

hinner gå igenom allt som var planerat för föreläsningen. 

 

En orsak till att främst lokala frågor ställs tror jag kan vara att föreläsarna i någon mening inte 

tänker på vilka frågor de ställer, eller rättare sagt på vad studenterna egentligen måste fundera 

över när de får frågan, d.v.s. om de måste försöka söka ett svar från minnet eller konstruera ett 
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nytt svar utifrån sina kunskaper. De kan vara så att föreläsarna inte är medvetna om eller har 

fått upp ögonen för de nackdelar som finns med att i alltför hög grad använda imitativt reso-

nemang, och att om lokala frågor ställs är det möjligt för studenterna att besvara dem endast 

med hjälp av just imitativt resonemang. Fler frågor om centrala delar av lösningen eller om 

tillvägagångssätt skulle med största sannolikhet kräva mer kreativt resonemang av studenter-

na. Å andra sidan kan det vara så att föreläsarna är mycket väl medvetna om vilka frågor de 

ställer och vilket resonemang som krävs av studenterna för att besvara dem, men att de har 

andra goda anledningar till att ställa de frågor de gör. En intressant studie vore att djupare 

undersöka varför främst lokala frågor ställs och varför föreläsare i de flesta fall väljer att själ-

va presentera lösningsmetoder. Detta skulle kunna undersökas genom att intervjua föreläsare, 

och kanske parallellt göra observationer för att studera om det föreläsarna säger stämmer med 

hur de agerar i föreläsningssalen. Det är inte helt otänkbart att föreläsare tror att de testar stu-

denter på kreativt resonemang när de i själva verket testar dem på imitativt resonemang, eller 

vice versa.  

 

En fråga jag ställt mig under studiens gång är hur många föreläsare som tar upp uppgiftsex-

empel på föreläsningar som de inte räknat på i förväg? För att studenter inte ska få uppfatt-

ningen att matematik är ett icke-kreativt ämne som handlar om att i förväg kunna metoder 

eller att härma färdigutvecklade lösningsprocedurer, anser jag att det är viktigt att studenterna 

även får se föreläsaren grubbla på hur en uppgift kan lösas. Om föreläsaren har förberett en 

lösning tror jag det är svårare för honom/henne att visa tveksamheter och förklara tankegångar 

än om uppgiften är ny även för föreläsaren. Dessutom tror jag att föreläsaren har lättare att 

använda idéer och förslag från studenterna om han/hon i förväg inte har bestämt sig för ett 

visst tillvägagångssätt. Min åsikt är att fler uppgiftspresentationer skulle innehålla reflektion 

om föreläsaren valde att inte räkna på dem i förväg. En oförbered uppgiftspresentation kan 

dock lätt bli ostrukturerad och upplevas som otydlig för studenterna och risken finns att före-

läsaren ”kör fast” och inte kommer till en lösning. Det kan därför vara så att en föreläsare 

behöver förbereda sig extra mycket för att kunna presentera en uppgift med reflektion och 

osäkerhet.  
 

6.2.2 Rimlighet och matematisk grund 

Den förutsägande argumentationen som presenterades under de observerade föreläsningarna 

bestod i samtliga fall av en metodgenomgång före själva uppgiftsexemplet, och var ej ”inba-

kad” i lösningspresentationen. Om jag anser detta bra eller dåligt har jag svårt att svara på. En 

tydlig metodgenomgång som med matematiskt väl förankrade argument förklarar för studen-

terna varför och hur metoden fungerar, kan hjälpa studenterna att förstå metoden och därmed 

också att kunna tillämpa den till olika uppgifter. Om lösningsmetoder alltid förklaras separat 

och inte i själva uppgiftslösningarna kan det dock återigen få studenterna att tro att man måste 

kunna metoder, istället för att konstruera metoder. Ett alternativ vore att oftare försöka ”upp-

finna” lösningsmetoden (d.v.s. att föreläsarna låtsas att de inte kan metoden men diskuterar 

och argumenterar fram den) i samband med att en passande uppgift ska lösas.  

 

Den förutsägande argumentationen är i alla situationer väl förankrad i en matematisk grund. 

De exempel som Bergqvist och Lithner (2008) presenterar i sin artikel och som också rör uni-

versitetsnivå innehåller även de matematisk grund. Detta tyder på att föreläsare på universitet 

är bra på att förankra argument om varför lösningsmetoder ger rimliga svar i inneboende ma-

tematiska egenskaper hos de inblandade komponenterna. Resultatet indikerar också att om 

förutsägande argumentation finns så finns matematisk grund, dock kan matematisk grund 

finnas även om inte förutsägande argumentation finns. I Bergqvist och Lithners studie, som 

innehåller situationer från både högstadiet, gymnasiet och universitetet, innehåller totalt en-
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dast 12 av 23 situationer matematisk grund. Tillsammans med min egen erfarenhet får det mig 

att tro att lärare på gymnasiet och kanske framför allt högstadiet är sämre på att förankra sina 

argument i inneboende matematiska egenskaper än föreläsare på universitetet. Detta är emel-

lertid endast spekulationer från min sida.   
 

6.3 Avslutande tankar 

Begreppet möjlighet att lära har genomsyrat detta arbete och syftet var att undersöka om stu-

denter ges möjlighet att lära sig kreativt resonemang. Den slutsats jag drar är att studenter ges 

små möjligheter att lära sig kreativt resonemang under föreläsningar eftersom föreläsare inte 

visar på reflektion. Däremot ges studenter stora möjligheter att lära sig att presentera förutsä-

gande argument förankrade i en matematisk grund eftersom många exempel på det visas un-

der föreläsningarna. För att studenter ska ges möjlighet att lära sig kreativt resonemang ge-

nom att föreläsare presenterar simulerat kreativt resonemang, måste även föreläsarna ges möj-

ligheten att lära sig hur de ska göra detta (framför allt då hur de ska visa på reflektion). Man 

kan inte säga åt en föreläsare att presentera simulerat kreativt resonemang och sedan förvänta 

sig att han/hon ska veta vad det innebär, på samma sätt som man inte kan säga åt en student 

att lösa en andragradsekvation utan att förklara och hjälpa studenten att förstå hur man gör. 

Jag hoppas därför att ni, genom att läsa min rapport, har fått en möjlighet att lära er hur man 

kan göra för att presentera simulerat kreativt resonemang, eller åtminstone att ni fått upp ögo-

nen för vad simulerat kreativt resonemang innebär och hur viktigt det kan vara att införa det i 

föreläsningssituationer. För egen del har jag dragit stora lärdomar av arbetet med denna studie 

som jag kommer att ha nytta av både i mina egna fortsatta studier och om jag en dag kommer 

att ställas i en undervisningssituation.  

 

Även om de observerade föreläsningarna inte innehöll simulerat kreativt resonemang kan de 

ha varit bra på många andra sätt. Föreläsarnas syfte, vilket jag inte vet något om, kan ha varit 

något helt annat än att lära studenterna konstruera egna lösningar och utföra kreativt resone-

mang och denna undersökning säger till exempel inget om hur välstrukturerade, tydliga och 

pedagogiska föreläsningarna var. Det kan finnas bra anledningar till att föreläsarna valt att 

fokusera på annat, och som jag tidigare nämnt vore det intressant att vidare forska i, till ex-

empel genom en intervjustudie, varför föreläsarna väljer att göra som de gör. 
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