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SAMMANFATTNING 

Olika internationella och nationella studier visar på bekymret med att elever redovisar allt 
sämre kunskaper i matematik. Orsakerna till detta tros ligga i elevernas lärmiljö bland annat 
på grund av att eleverna får för lite träning i att föra olika slags matematiska resonemang. 
Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning elever ges möjlighet att lära sig 
kompetensen att föra den sorts resonemang som kallas kreativt matematiskt grundat 
resonemang, KMR.  Denna typ av matematiskt resonemang inriktar sig på en förståelse för 
hur och varför något görs, till skillnad från andra typer av resonemang som inriktar sig på en 
förståelse för endast hur något görs. Undersökningen studerar förekomsten av KMR i lärares 
genomgångar av problematiska uppgiftsexempel. Studien inriktar sig specifikt mot 
lärargenomgångar på gymnasienivå till skillnad från tidigare studier av lärargenomgångar på 
högstadiet, gymnasiet samt universitetet. Frågeställningen undersökningen utgår från är: 
Presenteras kreativt matematiskt grundat resonemang under lärarens genomgångar, vid 
undervisningen på gymnasienivå, av problematiska uppgiftsexempel, och i så fall, på vilket 
sätt? Genom att utgå från de tre aspekter (kreativ reflektion, argumentation och matematisk 
grund) som krävs för att resonemanget ska anses som ett KMR kan lärarnas genomgångar 
analyseras. Resultaten visar att KMR är förekommande i endast två av sju analyserade 
problematiska uppgiftsexempel och sammantaget kan man säga att lärargenomgångarna 
innehåller delar av KMR men att alla tre aspekter sällan eller aldrig förekommer samtidigt på 
ett uttömmande sätt. Den största bristen visade sig ligga i aspekten argumentation genom att 
lärarna sällan gav matematiskt välförankrade motiveringar till varför de olika strategivalen var 
rimliga. Det visar sig också att lärarna endast uppfyllde aspekten kreativ reflektion genom att 
ställa frågor till eleverna, frågor som i en majoritet av fallen var procedurfokuserade. De 
slutsatser man kan dra från resultaten i denna undersökning är att eleverna ges små 
möjligheter att lära sig KMR vid lärargenomgångar. 

Nyckelord: Matematiska resonemang, kreativitet, lärargenomgångar, uppgiftsexempel, 
gymnasienivå. 
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1 INLEDNING 

En av de observationer av matematikundervisning jag gjort under mina praktikperioder, var 
då jag under ett tillfälligt vikariat skulle hjälpa en elev med en matematikuppgift. Jag hade vid 
detta tillfälle inte själv studerat eller undervisat i matematik på mycket länge och var därför 
tvungen att tänka efter och leta i minnet efter olika lösningsstrategier till uppgiften. Samtidigt 
behövde jag dessutom tänka på hur jag skulle framställa mitt resonemang för eleven i fråga. 
Jag blev alltså tvungen att konstruera något på stående fot och berättade högt för eleven hur 
jag resonerade och ställde många frågor till eleven av typen: Vad har ni lärt er om …? Vet ni 
vad … är? Vad betyder det att …? Mina frågor och mitt resonerande fram och tillbaka såg ut 
stressa och irritera eleven. Jag tyckte ju att min hjälp var optimal, logisk och kreativ men den 
verkade inte fungera för eleven. (Där det slutade med att en ordinarie matematiklärare 
kallades in och gav eleven en färdig lösningsmetod med vars hjälp eleven snabbt löste 
uppgiften.)  

Det verkade för mig som om eleven bara ville lära sig en metod utantill och inte alls var 
intresserad av att förstå resonemanget bakom metoden. Även om jag kunde komma på en 
mängd olika förklaringar till varför just denna elev reagerade som den gjorde var fenomenet 
(att elever verkar fokuserade på att lära sig en lösningsmetod utantill) inte nytt för mig utan 
något jag observerat ett flertal gånger. Observationerna pekade alltså mot en benägenhet hos 
eleverna att bara vilja eller vara intresserade av att få ett slags ”recept” att applicera på olika 
slags standaruppgifter inom matematiken.  

När det gäller lösandet av uppgifter inom matematiken föreslår Lithner (2008) att det finns två 
huvudtyper av resonemang som kan användas. Det resonemang som matematikläraren ovan 
gav eleven kan enligt Lithner kategoriseras som ett imitativt resonemang vilket innebär att 
lösaren minns ett svar eller härmar en hel lösningsstrategi (algoritm) för att lösa uppgiften. 
Det resonemang jag försökte mig på då jag hjälpte eleven kan enligt Lithner kategoriseras 
som kreativt matematiskt grundat resonemang med den betydelsen att lösaren konstruerar en 
ny lösningsstrategi genom att föra en matematiskt grundad argumentation kring sina 
strategival. 

Den tendens jag noterat hos eleverna var alltså att de föredrog ett imitativt resonemang 
baserat på färdiga algoritmer när de löste uppgifter. Min observation var inte unik, en statlig 
utredning med fokus på matematik visar på tendensen att svenska elever använder sig av 
ytliga resonemang som baseras på vad som är bekant och memorerat (algoritmer) när de löser 
uppgifter (Skolverket, 2003). Andra utredningar visar att undervisningen och läromedlen är 
inriktade på inlärning av färdiga procedurer (i ett begränsat antal kontexter) (Skolverket, 
2008) och att eleverna får för lite träning i problemlösning (Skolinspektionen, 2009).  Om 
man med problemlösning bland annat menar att lösa matematiska problem (som är uppgifter 
där lösningsmetoden inte är uppenbar från början (NCTM, 2000)) krävs det att lösaren 
konstruerar en ny lösningsstrategi genom att använda sig av ett kreativt matematiskt grundat 
resonemang. Att eleverna får för lite träning i problemlösning (Skolinspektionen, 2009) skulle 
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därför kunna indikera att eleverna i sin lärmiljö får för lite träning i att föra ett kreativt 
matematiskt grundat resonemang. 

Det är därför viktigt att studera denna benägenhet att elever föredrar ett algoritmiskt 
resonerande när de löser uppgifter eftersom det är tydligt uttryckt i kursplanen i matematik för 
gymnasieskolan (Skolverket, 2009) att just problemlösning är en av de viktiga aspekter som 
ska genomsyra utbildningen. Vidare står det att undervisningen ska sträva mot att eleven 
utvecklar sin förmåga att tänka matematiskt i olika situationer och att eleven utvecklar sin 
förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Syftet med utbildningen anges bland 
annat vara att eleverna ska uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 
utveckla sin förmåga att lösa problem (ibid.). 

Det verkar alltså finnas ett bekymmer med att elevernas undervisning idag är för starkt 
fokuserad på användandet av färdiga algoritmer. Det mål jag har med detta arbete är därför att 
undersöka hur elevernas undervisning ser ut när det gäller elevernas möjligheter att lära sig 
förmågan att lösa matematiska uppgifter med hjälp av ett kreativt matematiskt grundat 
resonemang. Den del av elevernas undervisning jag valt att studera närmare är lärarnas 
genomgångar av uppgifter vid tavlan vid undervisning i helklass. 

2 TEORI 

Detta kapitel innehåller den teori som ligger till grund för undersökningsområdet. Kapitlet 
inleds med att presentera ett teoretiskt ramverk för matematiska resonemang där matematiska 
resonemang, imitativt och kreativt matematiskt grundat resonemang samt matematiskt 
grundade argument definieras. Sedan följer ett avsnitt där det definieras vad som menas med 
förekomsten av kreativt matematiskt grundat resonemang i lärares genomgångar. De sista 
avsnitten i kapitlet avser att ge en bakgrund till undersökningsområdet genom att diskutera 
förekomsten av olika slags matematiska resonemang i elevers undervisning. Avsikten är att 
motivera undersökningens relevans, syfte och frågeställningar. I dessa avsnitt behandlas 
frågan om tendensen att eleverna använder sig av ett algoritmiskt resonemang vid 
uppgiftslösning är ett bekymmer eller inte, möjliga orsaker till att eleven använder 
algoritmiska resonemang vid uppgiftslösning samt vad den tidigare forskningen säger om 
olika slags resonemang i läromedel, lärargenomgångar och prov.  

2.1 TEORETISKT RAMVERK FÖR MATEMATISKA RESONEMANG 

När det gäller ramverk för att analysera och definiera olika typer av matematiska resonemang 
och lärande så är de inriktade på lite olika saker. Dels finns direkta styrdokument (Skolverket, 
2009) och riktlinjer för matematikundervisningen (NCTM, 2000; Niss, 2003) riktade till 
lärarna där dokumenten benämner problemlösning och resonemang som centrala mål med 
undervisningen. Dels finns det forskare som föreslår att man ska se lärandet i matematik som 
indelat i olika nivåer; Skemp (1978) skiljer på instrumentell och relationell förståelse och 
Sfard (1991) talar om strukturell och operationell förståelse vid problemlösning. Andra 
forskare talar om speciella kompetenser som behövs för problemlösning där Schoenfeld 
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(1985) baserar problemlösningen på fyra huvudkompetenser; resurser (baskunskaper), 
heuristik (metodlära, tumregler), uppfattningar (beliefs, matematisk världsbild), och kontroll 
(globala beslut kring genomförande och val). 

Inget av ovanstående ramverk har dock som mål att karaktärisera det matematiska 
resonemanget. Ett sådant ramverk har däremot Lithner (2008) arbetat fram. Ramverket är 
baserat på empiriska studier och syftar till att karaktärisera imitativt resonemang (IR) och 
kreativt matematiskt grundat resonemang (KMR) samt att förklara dess uppkomst och 
konsekvens. Ramverket har arbetats fram under ett flertal år och bygger på empiriska data 
från resonemang använda av elever som löser matematiska uppgifter. Ramverket är baserat på 
väldefinierade koncept och kan användas som verktyg för att karaktärisera empiriska data. 
Följande teoriavsnitt (2.1.1 – 2.1.4) är baserat på Lithners ramverk och i de fall andra 
författares syn på definitioner och begrepp lyfts in så har det tydligt uttryckts. 

2.1.1 VAD ÄR ETT MATEMATISKT RESONEMANG? 

Innan vi kan gå in på exakt vad som menas med imitativt och kreativt matematiskt grundat 
resonemang behöver vi reda ut begreppen kring vad ett matematiskt resonemang är. Lithner 
(2008) menar att ett matematiskt resonemang är den tankekedja som krävs för att göra 
påståenden och nå slutsatser i uppgiftslösning, ett resonemang är alltså en produkt som 
uppkommer under en följd av tankar som startar med en uppgift och slutar i en lösning. Den 
del av resonemanget som har för avsikt att övertyga (lösaren själv eller någon annan) om att 
den valda lösningsmetoden fungerar benämns i ramverket för argumentation. Lithner föreslår 
följande struktur på resonemanget vid uppgiftslösning: 

1. En uppgift erhålls. Den identifieras som en problematisk situation om det inte är 
uppenbart hur man ska gå till väga.  

2. Ett strategival görs. Där strategier kan variera från lokala procedurer till generella 
ansatser och där val kan bestå i att välja, minnas, konstruera, upptäcka, gissa etc. 
Strategivalet kan stödjas av förutsägande argumentation: Varför kommer denna 
strategi att lösa uppgiften? 

3. Strategin genomförs. Genomförandet kan stödjas av bekräftande argumentation: 
Varför löste strategin uppgiften? 

4. En lösning erhålls. 

(Lithner, 2008, s. 257, egen översättning.) 

Resonemangssekvensen ovan kan representeras som stigar i en riktad graf (se figur 1). Varje 
hörn vn representerar en uppgift eller (deluppgift) med ett visst tillstånd av kunskap. Lösaren 
gör sedan strategival längs stigarna som leder från vn. Strategigenomförandet representeras av 
stigen en, m som leder från ett hörn till ett annat. Vid det nya hörnet läggs ny kunskap till från 
kunskaperna i det tidigare hörnet, uppgiften är delvis löst och en ny (del)uppgift formuleras. 
Ett argument är den motivering som stödjer övergången mellan de olika hörnen och 
argumentet kan vara vagt, ytligt eller matematiskt välgrundat. 
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Figur 1: Uppgiftslösning representerad som stigar i en graf. (Återskapad från Lithner 2008, 
s. 258).  

Med hjälp av resonemangsstrukturen i punkt 1-4  ovan kan vi nu klassificera de olika typerna 
av matematiska resonemang. 

2.1.2 VAD ÄR ETT IMITATIVT RESONEMANG (IR)? 

Även om imitativt resonemang, IR, ej ingår i analysen i detta arbete kan det vara upplysande 
att ändå definiera begreppet och några olika typer av imitativa resonemang för att senare 
kunna ställa dessa i kontrast till begreppet kreativt matematiskt grundat resonemang, KMR.  

Ett gemensamt drag för alla imitativa resonemang är att lösaren minns ett helt svar eller 
härmar eller minns en hel lösningsstrategi (följer ett givet ”recept”) för hur uppgiften ska 
lösas. Lithner har klassificerat två huvudtyper av imitativa resonemang; memorerat 
resonemang (MR) och algoritmiskt resonemang (AR). Det som skiljer dessa åt är framförallt 
hur strategivalet görs och genomförandet av strategin (steg 2 och 3 i resonemangssekvensen 
ovan). (En översikt över de olika resonemangstyperna visas i figur 2.) 

Memorerat resonemang, MR: Memorerat resonemang innebär att strategivalet (steg 2) görs 
genom att minnas ett fullständigt svar och strategigenomförandet (steg 3) består helt enkelt av 
att skriva ner svaret. Exempel på när MR är effektivt är vid faktafrågor av typen: ”Hur många 
cm3 är en liter?”, eller ”Vad är ett polynom?”.  

Algoritmiskt resonemang, AR: Begreppet algoritm definieras av Lithner som alla 
fördefinierade procedurer, t.ex. att hitta nollställen till en funktion genom att zooma in 
funktionens skärningspunkter med x-axeln på miniräknaren.  Strategivalet i AR består av att 
minnas en algoritm. Den förutsägande argumentationen kan vara av olika slag men det finns 
inget behov av att skapa en ny lösning. Strategigenomförandet består i att följa algoritmen och 
utföra (för lösaren) enkla beräkningar där endast ett slarvigt misstag kan hindra att ett svar 
erhålls. Lithner har kategoriserat tre underkategorier av AR men de nämns inte här eftersom 
de inte är nödvändiga för den vidare förståelsen. 

Det gemensamma för alla imitativa resonemang är dock att strategivalet görs genom att 
antingen minnas strategin (MR) eller välja en passande algoritm (AR), där valet av algoritm 
baseras på uppgiftens ytegenskaper (och uppgiftens likhet med t.ex. övningsexempel från 

Möjliga lösningar 

vn 

en, m 

Uppgift 
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läromedlet). Strategigenomförandet och slutsatserna baseras antingen på lösarens egen (mer 
eller mindre korrekta) uppfattning om vad svaret borde vara eller på auktoriteten hos en lärare 
eller ett läromedel. 

 

 

2.1.3 VAD ÄR ETT KREATIVT MATEMATISKT GRUNDAT RESONEMANG 
(KMR)? 

Innan vi definierar vad som menas med kreativt matematiskt grundat resonemang behöver vi 
diskutera vad som menas med kreativitet i samband med tankeprocesserna i ett 
lösningsresonemang. 

Alla har vi nog en allmän uppfattning om vad som menas med kreativitet. Men hur definieras 
begreppet i forskarvärlden? Haylock (1997) talar om kreativitet och skiljer på användandet av 
begreppet som 1) en tankeprocess som är divergent och tar sig förbi fixeringar, och 2) en 
produkt som uppfattas som kreativ av någon anledning t.ex. ett konstverk, en dans etc. Silver 
(1997) föreslår en syn på kreativitet som en tankeprocess relaterad till djup, flexibel kunskap 
och associerad med långa perioder av hårt arbete och reflektion hellre än snabba och 
exceptionella insikter (liknande genialitet). Kärnan i begreppet kreativitet ligger enligt Silver i 
kvaliteterna flexibilitet, flöde och nyhet. Lithner (2008) har använts sig av delar av båda dessa 
forskares definitioner vid definitionen av kreativt matematiskt grundat resonemang, KMR.   

Kreativt matematiskt grundat resonemang (KMR) uppfyller följande kriterier: 

1. Nyhet. En ny (för lösaren) sekvens av lösningsresonemang skapas, eller en bortglömd 
sådan återskapas.  

2. Rimlighet. Det finns motiverande argument som stödjer strategivalets och/eller 
strategigenomförandets sanningsgrad och rimlighet. 

Matematiskt resonemang 

Kreativt matematiskt grundat resonemang, 
KMR 

Imitativt resonemang, IR 

Algoritmiskt 
resonemang, AR 

Memorerat 
resonemang, MR 

Figur 2: Översikt över några typer av resonemang som ingår i Lithners (2008) ramverk. 
(Delvis återskapad från Bergqvist, 2006, s. 16.) 
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3. Matematisk grund. Argumenten är förankrade i inneboende matematiska egenskaper 
hos komponenterna som ingår i resonemanget. 

(Lithner, 2008, s. 266, egen översättning.) 

Kreativt matematiskt grundat resonemang kan delas in i två underklasser, men dessa 
underklasser har skapats för och använts i analyser av läromedel (Bergqvist, 2007; Brodin, 
2009) och kommer därför ej att användas i denna studie och presenteras av den orsaken inte 
här. 

2.1.4 VAD MENAS MED ETT (MATEMATISKT GRUNDAT) ARGUMENT? 

Definitionen av KMR i avsnittet ovan innehåller vissa begrepp som behöver förklaras 
tydligare. För det första är det viktigt att reda ut vad som menas med ett argument och med ett 
matematiskt grundat argument. 

Vi såg i avsnittet om matematiska resonemang ovan att resonemang var den kedja av tankar 
som leder lösaren mot att nå slutsatser vid uppgiftslösning. Argumenten leder alltså tänkandet 
och kan ses som ett slags kontroll. Lithner (2008) påpekar att dessa argument inte 
nödvändigtvis måste baseras på deduktiv logik och kan till och med vara felaktiga så länge de 
leder (lösarens) tänkande. Angående de två typer av argument som ingår i 
resonemangsstrukturen vid uppgiftslösning föreslår Lithner att den förutsägande 
argumentationen innehåller komponenter som analys, utforskning och planering av uppgiften 
och att den bekräftande argumentationen berör genomförandet och slutsatserna och kan 
innehålla metakognitiva argument1. Argumenten behöver baseras på sociomatematisk norm 
(innehåll, status, logiskt värde, epistemiskt värde) för att vara matematiskt grundade, till 
skillnad från att exempelvis baseras på social status (t.ex. auktoritet hos läraren eller en 
smartare klasskamrat).  

Men vad menas då med att grunda sina argument i sociomatematisk norm? Det är något 
Lithner (2008)  kallar för förankring och handlar om att förankra de komponenter (objekt, 
transformationer, begrepp) man resonerar om i relevanta matematiska egenskaper. Objektet är 
det som det man gör något med, t.ex. tal, variabler, funktioner, diagram etc. och en 
transformation är det man gör med objektet. Vidare är det som kommer ut ur 
transformationen ett annat objekt (t.ex. f(x) = x3 kan ses som en transformation av objektet 2 
till objektet 8). En sekvens av transformationer (t.ex. att hitta maxima av en funktion) menar 
Lithner är en procedur, och ett begrepp är en central matematisk idé som bygger på objekt 
och transformationer, t.ex. funktion eller oändligheten.  Hur relevant en matematisk egenskap 
är hos en komponent beror på kontexten; om du t.ex. ska bestämma vilket av bråken 9/15 eller 
2/3 som är störst så är storleken på talen (9,15,2,3) en ytegenskap som är otillräcklig att ha i 
åtanke medan kvoten fångar den inneboende egenskapen. En inre matematisk egenskap ska 
vara central för kontexten och en ytegenskap har ingen eller låg relevans för sammanhanget 
(Lithner, 2003). 

                                                
1 T.ex. kring varför genomförandet går som det går och om strategin behöver ändras (Lithner, 2008, s. 260). 
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att vid ett kreativt matematiskt grundat resonemang 
måste lösaren (åter)skapa en ny lösningssekvens genom att föra en matematiskt grundad 
argumentation, där den matematiska grunden måste baseras på inre relevanta egenskaper hos 
komponenterna som ingår i resonemanget. Vid ett imitativt resonemang däremot, räcker det 
med att lösaren antingen minns ett helt svar eller en hel strategi (algoritm) där argumenten för 
valet av algoritm endast baseras på ytegenskaper hos de ingående komponenterna. En annan 
skillnad är att vid imitativa resonemang saknas matematiskt välgrundade argument som 
stödjer genomförandet och slutsatsernas rimlighet. 

2.2 KMR VID LÄRARGENOMGÅNGAR 

Med utgångspunkt från ramverket för matematiska resonemang (Lithner, 2008) har Bergqvist 
och Lithner (2010) har i en studie tagit fram ett analysverktyg för förekomsten av kreativt 
matematiskt grundat resonemang i lärargenomgångar. Analysverktyget syftar till att 
karaktärisera lärargenomgångar med avseende på i vilken grad imitativt respektive kreativt 
matematiskt grundat resonemang förs av lärarna i deras genomgångar. Studien betonar att för 
att elever ska lära sig att föra KMR vid problemlösning så behöver de först och främst öva sig 
själva i det men att de också kan lära sig KMR genom att se någon annan föra ett KMR. 
Slutledningen i studien är att det därför är viktigt att undersöka lärargenomgångar eftersom de 
kan ses som modeller eller bra exempel på hur man kan resonera. Bergqvist och Lithner 
menar att ett tänkbart sätt att ge eleverna möjligheten att lära sig KMR skulle kunna vara att 
läraren presenterar en genuin problemlösning på tavlan, d.v.s., läraren löser ett problem som 
är helt nytt för läraren själv. Dilemmat med denna metod är, enligt författarna, att ett äkta 
problem för läraren oftast är alldeles för matematiskt svårt för eleverna och alternativet är 
således att läraren simulerar lösningen av en uppgift genom att resonera som om det vore 
första gången läraren stötte på den. Eller med andra ord, läraren låtsas alltså att denne inte sett 
uppgiften förut, låtsas fundera över hur uppgiften ska lösas och argumenterar för sina 
strategival och strategigenomföranden. 

I analysverktyget för simulerat kreativt matematiskt grundat resonemang vid 
lärargenomgångar ingår aspekter som berör både imitativt och kreativt matematiskt grundat 
resonemang men eftersom denna studie endast berör kreativt matematiskt grundat 
resonemang så kommer endast de tre aspekter i verktyget som berör KMR att användas. De 
tre aspekterna från analysverktyget är; kreativ reflektion, argumentation och matematisk 
grund. Dessa tre aspekter för simulerat kreativt matematiskt resonemang vid 
lärargenomgångar är framarbetade ur och förknippade med de tre kriterierna för KMR (se s. 
5). Aspekten kreativ reflektion kan förknippas med kriteriet nyhet, aspekten argumentation 
kan förknippas med kriteriet rimlighet och aspekten matematiskt grund kan förknippas med 
kriteriet matematisk grund.  

Analysverktyget för simulerat kreativt matematiskt resonemang vid lärargenomgångar 
definieras och förklaras utförligare i metodavsnittet Analysverktyg för lärargenomgångar. 
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2.3 ÄR IR DÅLIGT OCH KMR BRA? 

Nu när vi kan skilja på olika typer av resonemang vid uppgiftslösning, vad är det då som 
säger att den ena eller andra typen av resonemang är bättre eller sämre? Finns det till exempel 
något som säger att en fixering vid algoritmiska lösningsprocedurer vid uppgiftslösning är 
dåligt för inlärningen? Behöver man inte en viss arsenal av algoritmer för att klara av 
matematiken? Och när behöver man egentligen använda KMR? 

Bergqvist (2006) diskuterar inlärningen av algoritmer och säger att man egentligen inte kan 
sortera in kunskaper om algoritmer som bra, dåliga eller skadliga utan att det t.o.m. finns 
indikationer på att kunskapen om vissa standardalgoritmer gynnar elevernas matematiska 
utveckling. Däremot finns det studier som visar på att en undervisning där komplexiteten 
reduceras och som fokuseras på algoritmer och procedurer påverkar matematiska 
kompetenser som begreppsförståelse och problemlösning negativt (Ebby-Brayer, 2005; 
Hiebert, 2003; Lithner, 2004; Pesek & Kirshner, 2000; Skemp, 1978; Vinner, 1997) bland 
annat för att matematiskt välgrundade argument till strategival och genomförande saknas och 
att dessa därför blir slumpartade (Lithner, 2008). 

Lithner (ibid.) uppmärksammar också att ett av bekymren med metoden att söka efter rätt 
algoritm (istället för att resonera KMR) vid uppgiftslösning är att den metoden blir matematik 
istället för att vara en del av matematiken. De aspekter som kan göra matematiken 
meningsfull för eleverna, såsom begreppsförståelse, KMR och insikter om centrala roller 
matematiken har i vårt samhälle, lyfts inte fram med ett lärande som fokuserar på att lära sig 
saker utantill menar Lithner. En studie av McNeal (1995) visar också på att ett konstant fokus 
på imitativt resonemang från lärare, i läromedel och på prov, kan begränsa elevens syn på vad 
matematik egentligen är. 

När det gäller fördelarna med KMR så är den sortens resonemang absolut nödvändigt att 
använda om man ska kunna lösa matematiska problem (uppgifter där lösningsmetoden inte är 
uppenbar från början (NCTM, 2000)), eftersom lösaren måste konstruera en ny 
lösningsstrategi.  

Sammanfattningsvis kan man säga att algoritmer är användbara att ha kunskaper om, men, en 
undervisning som fokuserar på algoritmer riskerar att påverka elevers syn på matematiken 
samt deras begreppsförståelse och problemlösningsförmåga negativt. Det finns ingen hierarki 
mellan IR och KMR, att memorera volymen av olika geometriska objekt är en mer 
tidseffektiv strategi än att resonera sig fram till hur volymerna kan beräknas varje gång det 
behövs. Däremot behöver man förstå resonemanget bakom hur volymerna härleds om man 
ställs inför uppgiften att beräkna volymen på ett nytt och tidigare okänt geometriskt objekt.  

2.4  (VARFÖR) VÄLJER ELEVEN IR? 

Det finns många studier som visar på att eleverna väljer ytliga och imitativa resonemang 
(Lithner, 2008; Långström, 2008; Sumpter, 2009) när de ska lösa uppgifter. Men vad är det då 
som påverkar eleverna att utveckla detta beteende?  
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Lithner (2000) föreslår att det för det första helt enkelt kan bero på att föra ett imitativt 
resonemang till en början är en framgångsrik metod för att lösa uppgiften. Dessutom, om den 
första algoritmen som används inte löser uppgiften, är det vanligt att eleven fastnar i att prova 
olika algoritmer, även om det skulle vara mer givande att byta till ett mer kreativt 
angreppssätt (ibid.). 

För det andra uppmärksammar Lithner (2003) att det finns ett så kallat didaktisk kontrakt i 
skolan som tillåter eleverna att misslyckas till en viss grad. Kontraktet innebär att det är 
tillåtet att gissa, chansa och använda ytliga resonemang i stor utsträckning. Det är till och med 
så att det är acceptabelt att bara ha 50 % rätt på proven (ibid.). 

För det tredje finns studier (Vinner, 1997) som pekar på att elever söker den lösningsprocedur 
som kräver minst ansträngning och att det viktigaste för eleverna är att få ett svar, vilket kallas 
för ett pseudo-analytiskt beteende (ibid.). Att hitta och använda en kortare procedur kräver 
mindre ansträngning och elever väljer därför detta pseudo-analytiska beteende (ibid.) (som 
kan liknas med imitativa resonemang). 

För att kunna förklara elevers val av resonemang är det viktigt att förstå vad som styr 
uppkomsten av ett resonemang hos en elev. Lithner (2008) har försökt förklara detta med 
hjälp av figur 3. Figuren illustrerar att en resonemangssekvens skapas från en rad 
tankeprocesser, dessa tankeprocesser är i sin tur styrda och begränsade av elevens 
kompetenser, som i sin tur formas i en sociokulturell miljö (ibid.).  

 

 

 

Figur 3: Schematisk bild över relationen mellan miljö, elevens kompetenser, tankeprocesser 
och resonemang. (Återskapad från Lithner, 2008, s. 256) 

Elevens tankeprocesser är dolda och svåra att påverka utifrån men hur kan vi inverka på 
elevens kompetenser och elevens miljö?  

Hiebert (2003) har sammanfattat forskningen från undervisning och lärande och dragit 
slutsatsen att elever lär sig vad de har möjlighet att lära. För att undersöka vilka kompetenser 
som eleverna utvecklar är det därför viktigt att granska vilka möjligheter eleverna har att 
utveckla dessa kompetenser och vad elever lär sig är relaterat till vilka aktiviteter och 
processer eleverna faktiskt engageras i (ibid.). Hiebert konstaterar att om målet är att lära 
eleverna en viss kompetens måste eleverna erbjudas goda möjligheter att engagera sig i 
aktiviteter som ingår i den kompetensen, där aktiviteter kan vara att lyssna, tala, skriva, 
resonera m.fl. intellektuella processer. 

Vilka möjligheter har då dagens elever att faktiskt lära sig att föra ett kreativt matematiskt 
grundat resonemang när de löser uppgifter i matematik? Vilka faktorer finns det i elevernas 
lärmiljö som påverkar deras lärande?  

Resonemangssekvens 
Miljö Elevens kompetenser 

 

Tankeprocesser 
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Troligtvis spelar många faktorer in när det gäller lärandet, t.ex. elevens sociala bakgrund, stöd 
hemifrån, tidigare erfarenheter, självkänsla och självförtroende, attityder till ämnet och 
skolan, etnicitet och kön. Men om man bortser från faktorer som är direkt kopplade till den 
enskilda eleven är det antagligen tre stora faktorer som påverkar eleverna i deras lärmiljö; 
läraren, läromedel och prov. Undersökningar (Lithner, 2004) visar också att lärmiljön i 
matematik i det svenska skolsystemet styrs mycket av läromedlet, undervisningen och proven. 

I linje med ovanstående resonemang om möjlighet att lära (Hiebert, 2003) innebär att 
eleverna engageras i passande aktiviteter är det därför viktigt att studera i vilken mån elever 
ges möjlighet att möta kreativt matematiskt grundat resonemang i läromedel och 
undervisning. Dessutom, vilka krav ställs det på eleven när det gäller proven? 

2.5 TIDIGARE FORSKNING OM KMR 

En rad olika forskare har fokuserat på frågan om och i vilken utsträckning elever stöter på 
kreativt matematiskt grundat resonemang i läromedel, vid lärarpresentationer och på prov. 
Deras forskning baseras på ramverket av Lithner (2008) om imitativa och kreativa 
resonemang. Följande avsnitt presenterar bland annat resultaten från några av dessa forskares 
studier och examensarbeten baserade på samma ramverk av Lithner. 

När det gäller användande av läromedlet visar undersökningar att svensk 
matematikundervisning i stor utsträckning baseras på läromedlet vilket gör det relevant att 
undersöka detta (Skolverket, 2003). Lithner (2004)  har undersökt ett läromedel på 
universitetet och fann att 70 % av uppgifterna gick att lösa med enbart algoritmiskt 
resonemang. I undersökningen nämndes det också att denna typ av uppgifter minskat i dagens 
läromedel i jämförelse med äldre läromedel. Ett examensarbete som undersökt läromedel på 
gymnasiet (Eklund & Söderström, 2006) visar att 73 % av uppgifterna gick att lösa med 
algoritmiskt resonemang.  

Prov utgör en del av de erfarenheter eleverna skaffar sig i sin matematikundervisning och 
proven påverkar också hur de studerar (Bergqvist, 2006). Palm, Boesen och Lithner (2005) 
jämförde andelen uppgifter som krävde ett kreativt matematiskt grundat resonemang i de 
nationella proven med lärarkonstruerade prov. Resultatet visade att de nationella proven 
krävde kreativt matematiskt grundat resonemang i cirka 50 % av uppgifterna jämfört med 7 – 
24 % (beroende på gymnasieprogram) av uppgifterna på de lärarkonstruerade proven. En 
undersökning av lärarkonstruerade prov på universitetet visade att 70 % av provuppgifterna 
gick att lösa enbart med imitativt resonemang (Bergqvist, 2007). 

Lärarens praktik påverkar sannolikt elevernas kompetensutveckling. En undersökning av 
lärarpresentationer under genomgångar på högstadiet, gymnasiet och universitetet visade att 
kreativt matematiskt grundat resonemang presenterades av lärare i en mycket begränsad 
utsträckning (Bergqvist & Lithner, 2010). Liknande resultat återfinns i ett examensarbete som 
undersökte lärarpresentationer på universitetet (Grahn, 2009). 
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Alla dessa resultat pekar alltså mot bekymret att elever idag (oberoende av utbildningsnivå) i 
begränsad utsträckning stöter på, och därmed ges möjlighet att lära sig, kreativt matematiskt 
grundat resonemang i sin lärmiljö.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Slutsatsen från det förra kapitlet är att om eleverna ska utveckla kompetensen att föra ett 
kreativt matematiskt grundat resonemang, KMR, måste eleverna ges möjlighet att engageras i 
aktiviteter som behandlar denna kompetens. Ett sätt ge eleverna denna möjlighet är att de får 
lyssna på, se och uppleva när läraren simulerar KMR under genomgångar och på så sätt få en 
uppfattning om hur KMR kan föras.  

Som det också nämndes i förra kapitlet har två tidigare studier undersökt i vilken grad lärarna 
använder sig av simulerat KMR i sina genomgångar (Bergqvist & Lithner, 2010; Grahn, 
2009). En av studierna undersökte universitetslärares genomgångar av uppgifter (Grahn, 
2009) och den andra studien undersökte lärargenomgångar på högstadiet, gymnasiet och 
universitet (Bergqvist & Lithner, 2010). Denna studie skiljer sig mot dessa två genom att den 
riktar sig specifikt mot undervisningen på gymnasienivå. 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att 
utveckla kompetensen att för kreativt matematiskt grundat resonemang, KMR, vid 
lärargenomgångar. Syftet uppnås genom frågeställningen: 

• Presenteras kreativt matematiskt grundat resonemang under lärarens genomgångar, vid 
undervisningen på gymnasienivå, av problematiska uppgiftsexempel, och i så fall, på 
vilket sätt?  

De avgränsningar som gjorts inför studien är att de av lärarna presenterade uppgiftsexempel 
på tavlan som valts till analys ska vara problematiska uppgiftsexempel för eleverna i den 
meningen att det är oklart hur man ska gå till väga för att nå en lösning. I praktiken innebar 
detta att alla helt nya uppgiftsexempel som läraren presenterade samt elevernas frågor under 
genomgången av ett problematiskt uppgiftsexempel analyserades. Motivet till denna 
avgränsning är för att begränsa mängden data samt att det är vid problematiska situationer 
som det är nödvändigt att använda KMR. En utförligare definition av problematiska 
uppgiftsexempel och hur de valdes ut förklaras i metodavsnittet Metod för dataanalys. 

Undersökningen svarar på frågeställningen främst med ett kvalitativt perspektiv (d.v.s. på 
vilket sätt) samt delvis på ett kvantitativt sätt (d.v.s. hur ofta?). Studien genomfördes genom 
att observera sex olika lärarpresentationer genomförda av tre olika lärare på tre olika skolor. 

4 METOD 

Detta kapitel beskriver och motiverar urvalet, datainsamlingen och dataanalysen för 
undersökningen. Avsnitt 4.4 som beskriver analysverktyget och innehåller bland annat en 
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utförligare redovisning och tolkning av det analysverktyg för lärargenomgångar som nämndes 
helt kort i avsnitt 2.2. Hela analysmetoden har både kvalitativa och kvantitativa inslag.  

4.1 URVAL  

Studien inriktar sig mot undervisningen på gymnasiet och därför bestod urvalsgruppen till en 
början av tre olika gymnasieskolor; en friskola och två kommunala skolor med olika profil. 
Detta för att få en så stor bredd på urvalet och därmed en ökad reliabilitet för undersökningen. 
Då detta förstahandsval av olika praktiska anledningar ej infriades resulterade urvalet av 
skolor slutligen i en gymnasial friskola, en kommunal gymnasieskola samt basårsprogrammet 
i naturvetenskap vid ett universitet. De matematikkurser som valdes ut för observation var 
kurs C, D och E eftersom dessa anses innehålla en större andel nytt material än kurs A och B 
och därför är det en större utmaning att lära eleverna KMR (eftersom eleverna kanske inte har 
tillräcklig matematiska grund att stå på) (Boesen, Lithner & Palm, 2005 2) i dessa kurser. 
Dessutom lästes dessa kurser av tredjeklassare över 18 års ålder vilket möjliggjorde att 
eleverna själva kunde avgöra om de ville delta i studien eller inte, något som är praktiskt av 
forskningsetiska skäl. Angående lärarna gjordes ett så varierat urval som möjligt när det 
gällde lärarnas kön, utbildning och antal undervisningsår med motiveringen att på så vis öka 
bredden på urvalet. 

Lärarna kontaktades först via e-post där studiens syfte angavs som att studera lärarens arbete i 
klassrummet utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv. I e-posten gavs även information om 
studiens praktiska genomförande och etiska överväganden. 

Sammanlagt deltog tre olika lärare och tre olika klasser i studien. Antalet lektioner som 
observerades var sex till antalet, antalet elever på varje lektion varierade mellan två till 24 
stycken och samtliga genomgångar varade mellan 15 och 30 minuter. Lärarna ombads att gå 
igenom något nytt uppgiftsexempel med eleverna vid det tillfälle observationen skulle ske. 
Detta för att undersökningens frågeställning berör lärargenomgångar av problematiska 
uppgiftsexempel och helt nya (i den mening att de berör moment som eleverna ej redan gått 
igenom) uppgiftsexempel är i sig problematiska uppgiftsexempel eftersom eleverna inte stött 
på typen av uppgifter tidigare.  

4.2 DATAINSAMLINGSPROCEDUR 

Datainsamlingsproceduren bestod i att observera autentiska lärargenomgångar. Under 
observationerna videoinspelades läraren med bild och ljud eftersom det är vad läraren 
uttryckligen säger och skriver på tavlan som avgör i vilken utsträckning och på vilket sätt ett 
eventuellt simulerat kreativt matematiskt grundat resonemang förs. Genom videoupptagning 
ökar också sannolikheten att lärarens alla eventuella gester och/eller användande av redskap 
(t.ex. linjal) fås med, vilket kan komma att få betydelse för hur tydligt läraren framställer 
något. På detta sätt säkerställer ljud- och bildinspelningar datainsamlingens exakthet (ökad 

                                                
2 Källan ger denna kommentar om C- och D-kursen. E-kursen berör till största delen komplexa tal vilket är ett 
helt nytt område i matematiken för eleverna. 
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reliabilitet) eftersom det ger möjligheten att återblicka på lärarens genomgång upprepade 
gånger. Då fokus i studien ligger på lärarens arbete så var det endast läraren som spelades in 
med bild och ljud, om eleverna ställde frågor under genomgången kunde dessa i viss mån 
fångas på ljud (beroende på hur pass nära läraren eleven var placerad). 

De forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning beaktades under studien 
på följande vis. Läraren informerades både skriftligen och muntligen i stora drag om studiens 
syfte, om att denne själv bestämmer över sin medverkan och när som helst kan avbryta sin 
medverkan, att all data från studien endast ska utnyttjas i forskningssyfte samt att alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, skriftligen via e-post samt muntligen då 
observationen skulle ske. Ingen av lärarna avböjde att bli inspelande varken med ljud eller 
med bild. Eleverna informerades om de etiska principerna muntligen vid observationens start. 
Under observationerna kodades eleverna utifrån hur de var placerade i klassrummet och alla 
eventuella konversationer en elev hade med läraren antecknades och markerades med elevens 
kod. På detta sätt kunde en elevs medverkan enkelt uteslutas från studien om eleven så 
önskade vilket erbjöds men dock inte skedde i något av fallen. 

Innan observationerna genomfördes testades metoden under två pilotstudier genomförda vid 
basårsundervisningen i fysik vid ett universitet. Under dessa pilotstudier upptäcktes och 
åtgärdades värdefulla aspekter kring ljud- och bildupptagning samt anteckningsteknik, t.ex. 
mikrofonens förstärkning, videokamerans placering samt tidseffektivare anteckningar.  

Vid varje observationstillfälle agerade observatören som öppen-känd passiv deltagare 
(Dimenäs 2007). Läraren försågs med trådlös mikrofon och videokameran placerades längst 
bak i klassrummet för att minimera dess påverkan på elever och lärare. Observatören började 
med att presentera sig och förklara studiens syfte och forskningsetiska principer och placerade 
sig sedan i närheten av videokameran. Under lärarens genomgång antecknade observatören 
vad som skrevs på tavlan samt förde protokoll över elevernas konversation med läraren 
eftersom kamerans placering omöjliggjorde en fullgod bildupptagning av tavlan samt hörbar 
inspelning av alla elevers kommentarer. Efter varje observationstillfälle lästes anteckningarna 
igenom och kompletterades om det behövdes för observatörens senare förståelse av 
anteckningarna.  

En av de observerade lektionerna ströks senare ur undersökningen eftersom denna lektion i 
princip endast innehöll repetition av uppgifter på grund av att majoriteten av eleverna varit 
frånvarande den föregående lektionen (som redan observerats). Sammanlagt analyserades 
alltså fem lektioner. 

4.3 METOD FÖR DATAANALYS 

Det är vad läraren uttryckligen sagt och gjort som analyserats i denna studie eftersom just det 
är vad eleverna sett och haft möjlighet att lära sig av. Lärarens eventuella intention och syfte 
med genomgången har ej tagits hänsyn till. Alla fem för analys utvalda genomgångar 
transkriberades i sin helhet och anteckningarna integrerades i transkriberingen där det var 
nödvändigt för förståelsen och för de aspekter som berörde analysen.  
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De transkriberade genomgångarna delades sedan upp i olika typer av avsnitt varav vissa var 
relevanta för analys. I figur 4 visas en schematisk bild över denna indelning (steg 1 och 2). 
Hur och på vilka grunder detta gjordes beskrivs nedan under steg 1 och steg 2. Vad som 
analyserats och hur analysen gått till i de utvalda avsnitten från steg 1 och 2 förklaras under 
steg 3 nedan, se även schematisk bild över detta steg i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Schematisk bild över de tre steg där avsnitt väljs ut för analys och vad som 
analyserats i dessa. 

STEG 1 

När det gäller att avgöra vilka avsnitt i de observerade lärargenomgångarna som var relevanta 
för analys är det undersökningen syfte och frågeställning som styr. Frågeställningen berör 
lärarens genomgång av problematiska uppgiftsexempel. Först gäller det att avgöra om 
genomgångarna innehåller uppgiftsexempel, där det med uppgiftsexempel menas att läraren 
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Rutin-
deluppgift 

Problematisk 
deluppgift 
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av dem problematiska? 

Problematisk 
deluppgift 
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deluppgift 

Problematisk 
deluppgift 

Problematiskt 
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Problematisk 
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löser en uppgift på tavlan. I nästa led sorteras de uppgiftsexempel som kategoriseras som 
problematiska uppgiftsexempel ut. I likhet med resonemangsstrukturen för uppgiftslösning 
(se s. 3) så blir en uppgift problematisk då det är oklar hur man ska gå till väga för att lösa 
den. Vilka uppgifter som identifierats som problematiska uppgiftsexempel utgick från lärarens 
utsaga om vad som är nytt för eleverna (de har inte stött på det tidigare). Övriga 
uppgiftsexempel kategoriseras som rutinuppgifter3. Samtliga problematiska uppgiftsexempel 
går vidare till steg 2. 

STEG 2 

Varje problematiskt uppgiftsexempel kan bestå av en eller flera deluppgifter. Dessa 
deluppgifter kategoriserades i sin tur antingen som rutindeluppgifter eller som 
problematiska deluppgifter. Med rutindeluppgift menas en deluppgift som redan är bekant 
för eleverna (t.ex. att derivera eller förenkla ett uttryck). Med problematiska deluppgifter 
menas deluppgifter som eleverna aldrig stött på förut, eller där eleverna tydligt visar att 
strategin är oklar (t.ex. genom att ställa en fråga). När det gällde att avgöra vilka deluppgifter 
som identifieras som problematiska deluppgifter respektive rutindeluppgifter uppstod 
svårigheter med att avgöra vad som är problematisk för eleverna. Initialt gjordes 
identifieringen av problematiska deluppgifter med hjälp av vad läraren informerat om 
elevernas förkunskaper och erfarenheter. Senare upptäcktes det dock att identifieringen av 
problematiska deluppgifter var mer krävande än så och då användes representativt läromedel 

(Alfredsson, Erixon, Heikne & Palbom, 2008, 2009a, 2009b, 2009c) för respektive kurs som 
hjälpmedel för att ta reda på eleverna ungefärliga förkunskaper och därmed kategorisera olika 
deluppgifter med större säkerhet. Det problematiska uppgiftsexemplet inklusive alla dess 
deluppgifter (problematiska och rutin-) går sedan vidare till steg 3. 

STEG 3 

Vilka delar av resonemanget analyseras innefattar två nivåer; global och lokal. Den globala 
nivån berör de delar av resonemanget som kopplar samman samtliga deluppgifter med 
varandra, den del av resonemanget som argumenterar varför de olika deluppgifterna behövs 
för att lösa det problematiska uppgiftsexemplet som helhet. På den lokala nivån återfinns den 
nya resonemangssekvens som krävs för att lösa de problematiska deluppgifterna i sig. I figur 
4 representeras det globala resonemanget av böjda, röda pilar och det lokala resonemanget av 
raka, röda pilar. Resonemanget på global (problematiska uppgiftsexemplet som helhet) och 
lokal nivå (problematiska deluppgifter) i de för analys utvalda uppgiftsexemplen analyserades 
enligt följande steg i – ii. Analysen började med att (del)uppgiften presenterades och slutade 
då en lösning erhållits. 

i. Resonemanget i varje problematiskt uppgiftsexempel och varje problematisk 
deluppgift karaktäriserades utifrån de tre aspekterna för simulerat kreativt matematiskt 
grundat resonemang i lärargenomgångar (för definition av detta se nästa avsnitt).   

                                                
3 Kriteriet 1 i definitionen för KMR (se s. 5) innefattar att skapa en ny lösningssekvens eller att återskapa en 
glömd sådan. I praktiken kan KMR alltså användas vid repetition av uppgiftsexempel men av praktiska skäl har 
repetition av uppgiftsexempel ej innefattats i definitionen för problematiska uppgiftsexempel i denna studie. 
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ii. Karaktäriseringen summerades och kommenterades för varje problematiskt 
uppgiftsexempel. 

Kommentar till STEG 1 till STEG 3 

Ett rutinuppgiftsexempel kan naturligtvis också innehålla problematiska deluppgifter. Men av 
praktiska skäl samt det faktum att frågeställningen i denna undersökning bara berör 
problematiska uppgiftsexempel så har dessa ej valts in till analys. 

När samtliga problematiska uppgiftsexempel och problematiska deluppgifter var fastlagda 
genomfördes en analys av dessa (enlig steg 3 ovan) ett upprepat antal gånger. 

4.4 ANALYSVERKTYG FÖR LÄRARGENOMGÅNGAR 

Bergqvist och Lithner (2010) samt Grahn (2009) har använt sig av följande analysverktyg för 
förekomsten av KMR i lärargenomgångar i syftet att studera lärarpresentationer på högstadiet, 
gymnasiet samt universitetet vilket styrker motivet till dess användning i denna studie. 
Analysverktyget är framtaget av Bergqvist och Lithner (2010) och reviderat ett antal gånger. 
Dessa två versioner skiljer sig dock endast åt i små detaljer och definitionerna av de tre 
aspekterna nedan är därför från den senaste versionen av verktyget. 

Samtliga tre aspekter måste vara uppfyllda för att resonemanget ska klassificeras som KMR.  

1. Kreativ reflektion. Vid lösandet av rutinuppgifter så är strategivalet och 
genomförandet uppenbara för lösaren från början. Vid en verklig problematisk 
situation är dessa val inte tydliga från början och det kan vara nödvändigt för lösaren 
att använda sig av metakognitiv kontroll (i form av reflektioner och överväganden om 
ens eget resonerade (Schoenfeld, 1985)) för att undvika fixeringar och vägleda 
flexibiliteten och flytet i resonemanget. Detta kan t.ex. visa sig som reflektioner (i 
bred mening), inklusive frågor, analyser, upptäckter, att rätta sina misstag eller icke-
produktiva strategival, verifieringar, utvärderingar av alternativa lösningsstrategier, 
etc., t.ex. genom att ställa explicita frågor rörande strategivalen. Aspekten är inte 
förekommande om endast reflektioner som rör lokala och elementära delar av 
lösningen finns, t.ex. genom att fråga ”Vad är 12/4?” då man löser en 
andragradsekvation. 

2. Argumentation. Rimligheten hos valen och slutsatserna kan motiveras av explicita 
argument av två typer: a) förutsägande argumentation som formuleras innan 
slutsatserna dras. Aspekten är inte förekommande om resonemanget startar med en 
slutsats som förklaras efteråt, eftersom så aldrig är fallet i en verklig 
förstagångslösning, man kan inte veta vad slutsatsen är innan man börjar resonera, b) 
bekräftande argumentation kan användas för att bekräfta antaganden. Kan finnas med 
i lärarpresentationer som förklaringar efter slutsatserna.  

3. Matematisk grund. Resonemanget kan förankras i inneboende matematiska 
egenskaper hos komponenterna som ingår i resonemanget. Aspekten är förekommande 
om slutsatserna baseras på explicita beaktanden av relevanta matematiska egenskaper 
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t.ex. på ett sätt som kan omformuleras som ”påståendet är sant eftersom 
komponenterna har de här matematiska egenskaperna som har dessa konsekvenser”.   

(Bergqvist & Lithner, 2010, s. 8-9, egen översättning.) 

Alla aspekter berör att något ska göras tydligt (explicit). I denna analys har att göra tydligt fått 
innebära att läraren uttryckligen ska säga det som ska tydliggöras eftersom metoden utgår 
från det som faktiskt sägs. Läraren kan t.ex. välja att bara säga det eller att dessutom använda 
sig av figurer/gester/skriva på tavlan etc. för att understryka det sagda där en kombination av 
flera uttryckssätt naturligtvis ger bäst effekt. Detta begrepp är ej förtydligat hos Grahn (2009) 
eller Bergqvist och Lithner (2010) men båda undersökningarna betonar att det är vad läraren 
uttryckligen sagt som är relevant ur analyssynpunkt. 

Ovanstående analysverktyg för förekomsten av KMR i lärargenomgångar visade sig inte vara 
tydligt nog när det gällde att förstå hur det skulle användas i praktiken. Därför gjordes det en 
utförligare tolkning av analysverktyget inför denna undersökning. 

Den utförligare tolkningen gick till på följande vis: 

1. Andra studier (Bergqvist & Lithner, 2005, 2010; Grahn, 2009) baserade på samma 
analysverktyg för lärargenomgångar samt tidigare studier (Lithner, 2003, 2008) 
baserat på ramverket för matematiska resonemang studerades i detalj. 

2. De tolkningar och definitioner av aspekterna som kunde utläsas ur de andra studierna 
sammanställdes för varje aspekt.  

3. Tolkningarna preciserades till villkor och exempel för varje aspekt. 

Nedan presenteras en utförligare tolkning av varje aspekt genom att presentera; motivering till 
hur tolkningen gjorts, en tabell med villkor och exempel samt en kommentar för att tydliggöra 
vissa slutsatser av tolkningen.  

4.4.1 ASPEKT 1: KREATIV REFLEKTION 

Motivering 

Fokus i aspekten kreativ reflektion ligger enligt analysverktyget i att läraren tydligt visar att 
strategival och genomförande inte är uppenbara från början. Läraren behöver simulera en 
metakognitiv kontroll som vägleder flytet och flexibiliteten i resonemanget men också 
undviker fixeringar. På grund av denna breda definition av aspekten valdes den att delas in i 
två underkategorier för att tydligare besvara på vilket sätt aspekten eventuellt är uppfylld i en 
lärargenomgång. De två underkategorierna valdes till Simulerad tveksamhet och Kontroll, där 
den första fokuserar på att vägleda flyt och flexibilitet och den andra på att undvika fixeringar. 
Exempel på var i resonemanget underkategorin simulerad tveksamhet kan visa sig togs från 
vad de två olika argumenttyperna som ingår i definitionen för KMR (förutsägande och 
bekräftande argument) kan beröra för delar av resonemanget (se s. 6) samt exempel från 
analysverktyget ovan. Exempel till underkategorin kontroll togs från analysverktyget där 
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exempel på fixeringar hämtats från Haylock (1997) (som i sin tur citeras i ramverket för 
matematiska resonemang, se Teori). 

Grahn (2009) noterade i sin studie av lärargenomgångar på universitetet att föreläsarna i de 
flesta fall gav studenterna mycket kort tid till att fundera över och svara på frågor. Med 
utgångspunkt från detta samt observationer från denna studie har förekomsten och längden av 
pauser i samband med frågor från lärarnas sida bedömts som relevant och noterats i 
transkriberingarna4. Vid aspekten kreativ reflektion är förekomsten och längden av pauser 
särskilt relevant eftersom en av underkategorierna berör frågor explicit (se tabell 1 nedan). I 
denna analys har frågor med efterföljande paus bedömts ha högre kvalitet eftersom eleverna 
då hinner reflektera innan de (eventuellt) svarar. Frågor utan pauser eller med paus under en 
sekund har i denna analys ej kategoriserats som frågor till eleverna. Däremot har det bedömts 
mindre relevant om lärarens fråga faktiskt besvaras av eleverna eller läraren själv förutsatt att 
eleverna getts möjlighet (i form av en efterföljande paus) att reflektera över frågan. 
Metodmässigt var det dessutom svårt vid genomgångarna att avgöra om lärarens frågor 
besvarades av eleverna genom nickningar eller annat ickeverbalt språk vilket är en av 
anledningarna att förekomsten av ett faktiskt besvarande av lärarens fråga ej bedöms som 
särskilt relevant. 

Kommentar 

Väldigt öppna frågor av typen: Hur gör vi nu? bedöms som svagt uppfyllande av aspekten på 
grund av att frågan inte anses särskilt vägledande för resonemanget. Att ställa frågor som 
tydligt leder in eleverna på strategival och/eller slutsatser anses också som svagt uppfyllande 
av aspekten. Att läraren snabbt svarar på sin egen fråga utan någon efterföljande paus anses ej 
uppfylla aspekten. 

Lärarens agerande bedöms som simulerat tveksamt om denne exempelvis ställt tydliga 
reflekterande frågor med efterföljande pauser. Det är ej relevant om läraren eller en elev 
svarar på frågorna.  

Om läraren gör klara konstateranden kring val och genomföranden bedöms aspekten som ej 
förekommande (eftersom ingen tveksamhet finns). Exempel: Vi ska använda oss av … för att 
ta reda på … och då gör man såhär … Det vi måste kolla är… 

 

 

 

 

                                                
4 På tre olika sätt; Kort paus (under 1 sekund), paus (mellan 1 och 2 sekunder) och lång paus (2 sekunder eller 
mer), där mätningen av antalet sekunder innehåller en viss mätosäkerhet. 
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Tabell 1: Villkor för och exempel på var de två underkategorierna av kreativ reflektion kan 
förekomma i resonemanget. 

 KREATIV REFLEKTION, 2 underkategorier 
Simulerad tveksamhet  
VILLKOR - Läraren visar en simulerad tveksamhet (genom att resonera högt med 

sig själv och/eller genom att ställa explicita reflekterande frågor) som 
vägleder flytet och flexibiliteten i resonemanget kring strategival 
och/eller genomförande. 
- Explicita frågor och/eller simulerad tveksamhet måste beröra centrala 
delar av (del)uppgiften. 

 
EXEMPEL 
Kan visa sig t.ex. i: 

- Analysen, genom simulerad tveksamhet om komponenters egenskaper 
och konsekvenser.  Exempelvis: Vilka regler kan vägleda oss? Vad 
behöver vi veta för att lösa uppgiften? Vad innebär det att komponent x 
har egenskapen y? Vad betyder definitionen? 
- Upptäckten, som explicita avväganden om olika utfalls användbarhet, 
eller i planeringen, som explicita avvägande om olika infallsvinklar. 
Exempelvis: Om vi gör så, vad får vi reda på då? Hjälper det oss? 
Varför/varför inte? När det gäller just funktioner av typen x vore det 
bättre att använda sig av metoden y eller z? 
- Genomförandet, genom simulerad tveksamhet: Exempelvis: Varför går 
det som det går? Vad innebär resultatet?  
 

  
Kontroll  
VILLKOR - Läraren överväger strategival och/eller genomförande genom att 

kontrollera effektiviteten i dessa. 
- Kontrollen måste beröra centrala delar av (del)uppgiften. 

 
EXEMPEL 
Kan visa sig genom att t.ex. 

- Rätta icke-produktiva strategival. 
- Tydligt utvärdera alternativa lösningsstrategier.  
- Hjälpa eleverna att komma över fixeringar av olika slag: 
* Innehållslig (elevens resonemang kring en uppgift är begränsat till ett 
otillräckligt antal delar av uppgiften som kan användas och relateras till 
den.) 
* Algoritmisk (eleven håller fast vid en algoritm som inledningsvis ger 
framgång även när denna senare visar sig ej fungera eller vara optimal 
och har svårt att tänka vidare och söka efter andra metoder som löser 
uppgiften mer effektivt och elegant än stereotypsättet.) 

 
  

4.4.2 ASPEKT 2: ARGUMENTATION 

Motivering 

Den andra aspekten berör argument av två typer; förutsägande och bekräftande argument. I 
analysverktyget ovan betonas det att rimligheten hos val och slutsatser kan motiveras av 
förutsägande argumentation som ska formuleras före slutsatserna. I en tidigare version av 
analysverktyget (Bergqvist & Lithner, 2005) betonas det att den förutsägande 
argumentationen i förväg ska stödja just strategivalen. När det gäller den bekräftande 
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argumentationen så fanns denna ej med i den tidigare versionen av analysverktyget men dock 
i den version som används i denna undersökning. I detta analysverktyg nämns att bekräftande 
argumentation kan användas för att bekräfta antaganden och finnas med i lärarpresentationer 
som förklaringar efter slutsatserna.  

När det gäller vad argumentationen kan bestå av och beröra för delar i resonemanget så är 
analysverktyget ovan dock lite otydligt. I Lithners teoretiska ramverk för matematiska 
resonemang förs en diskussion om just argument (2008, s. 260 -261) och dess förekomst i 
lösningsproceduren där momenten analys, upptäckt och planering föreslås främst stödas av 
förutsägande argumentation och momenten genomförande och bekräftelse främst stödas av 
bekräftande argumentation. I definitionen för resonemangsstruktur (se Teori, s. 3) betonas det 
att strategivalet kan stödas av förutsägande argumentation och strategigenomförandet av 
bekräftande argumentation vilket går i linje med diskussionen om olika slags 
argumentationers förekomst ovan. 

Däremot är det otydligt i analysverktyget för lärargenomgångar ovan om både den 
förutsägande och bekräftande argumentationen behöver finnas med i ett resonemang för att 
det skall betraktas som ett KMR. I definitionen för KMR (se s. 5) står det under kategorin 
rimlighet att det ska finnas argument som stödjer rimligheten i strategival och/eller 
strategigenomförandet. Läser man de analysexempel som ingår i Bergqvists och Lithners 
(2010) undersökning av lärarpresentationer framträder tolkningen att ett resonemang betraktas 
som KMR om det innehåller matematiskt grundade förutsägande argument, resonemang med 
endast bekräftande resonemang har ej tolkats som KMR. I samma studie görs det också 
tydligt i analyserna att bekräftande argumentation kan förekomma i situationer där de flesta av 
valen och slutsatserna förklaras i strategigenomförandet efter att de är fastlagda. 

Kommentar 

Ett argument som saknar motivering kallas påstående. Förutsägande och bekräftande 
argument kan alltså förekomma även om de ej är matematiskt grundade, dock är inte aspekten 
uppfylld för KMR i de fallen. Exempel på ej matematiskt grundade argument är; flytta alla x 
dit de är flest (praktiskt aspekt), jag gjorde så förut och det gick bra (baserat på erfarenheter 
av tidigare aktivitet). 
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Tabell 2: Villkor för och exempel på var de två typerna av argumentation kan förekomma i 
resonemanget. 

 ARGUMENTATION, 2 typer 
Förutsägande argumentation  
VILLKOR - Ska föregå strategivalen och i förväg stödja dessa. 

- Måste tydligt motivera/förklara rimligheten hos strategivalen. 
- Motiveringarna måste vara förankrade i matematisk grund för att 
uppfylla aspekten argumentation för KMR. 
 

EXEMPEL  
Kan förekomma t.ex. i: 
 

- Analysen genom att argumentera varför vissa egenskaper hos 
komponenterna i uppgiften har vissa konsekvenser. 
- Upptäckten genom att avväga/studera varför vissa utfall kan vara 
användbara. 
- Planeringen genom att avväga/studera varför vissa infallsvinklar 
bättre leder till ett svar. 
 
Svarar på frågan: Varför kommer denna strategi att lösa uppgiften? 
 

  
Bekräftande argumentation  
VILLKOR - Förekommer som förklaringar i genomförandet och/eller efter 

slutsatserna. 
- Måste tydligt motivera/förklara rimligheten hos 
genomförandet/slutsatserna. 
- Behöver ej förekomma eller innehålla matematiskt grundade 
motiveringar för att uppfylla aspekten argumentation för KMR. 
 

EXEMPEL 
Kan förekomma t.ex. i: 
 

- Genomförandet och/eller i slutsatserna. 
 
Svarar på frågan: Varför löste denna strategi uppgiften? 
 

  

4.4.3 ASPEKT 3: MATEMATISK GRUND 

Motivering 

Det viktigaste i aspekten matematiskt grund är enligt analysverktyget ovan att resonemanget 
är tydligt förankrat i inneboende matematiska egenskaper och att relationen mellan 
komponent, inre matematisk egenskap och konsekvens görs tydlig för eleverna. (Vad som 
menas med förankring av inneboende matematiska egenskaper finns beskrivet i teoriavsnittet 
på s. 6). I definitionen för KMR (se s. 5) står det tydligt att det är argumenten som ska 
förankras i inneboende matematiska egenskaper medan det i analysverktyget står att 
resonemanget ska förankras. Man kan fråga sig om det är skillnad på att förankra ett 
resonemang och ett argument. Efter en diskussion med en forskare (T. Bergqvist, personlig 
kommunikation, 9 april, 2010) insatt i analysverktyget ovan blev det tydligt att matematiskt 
grundat resonemang kan finnas (exempelvis om läraren utför en matematisk helt korrekt 
lösning utan förklaringar) utan att det finns någon argumentation.  
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Kommentar 

Det kan finnas matematisk grund i en uppgiftslösning som inte hör till tydliga argument. 
Således kan aspekten matematisk grund vara uppfylld även om argumentation saknas, under 
förutsättningen att den matematiska grunden görs tydlig. 

Tabell 3: Villkor för aspekten matematisk grund samt exempel på komponenter och skillnaden 
mellan inre matematisk egenskap och ytegenskap. 

 MATEMATISK GRUND 
  
VILLKOR - Relationen mellan komponent, inre matematisk egenskap och 

konsekvens måste göras tydlig för eleverna. 
- Den inre matematiska egenskapen måste vara central för kontexten och 
den problematiska (del)uppgiften samt accepterad ur sociomatematisk 
norm. 
 

EXEMPEL 
På komponent: 
 
 
 
På inre matematisk  
egenskap och ytegenskap: 
 
 
Aspekten kan förekomma 
t.ex. genom att säga: 

 
- Objekt (tal, variabler, funktioner, diagram) 
-Transformationer (det som görs med objektet, t.ex. derivera) 
-Begrepp (funktionsbegreppet, oändlighetsbegreppet) 
 
Om uppgiften är att jämföra storleken på två bråktal (9/15 och 2/3) så är 
talen (9, 15, 2, 3) ytegenskaper som är otillräckliga för att lösa uppgiften 
medan kvoten fångar den inre matematiska egenskapen. 
 
Påståendet är sant eftersom komponenterna har de här matematiska 
egenskaperna som har dessa konsekvenser.   

  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras till att börja med några utvalda exempel från dataanalysen och 
sedan följer ett avsnitt som sammanställer olika kategorier av resultat (kvantitativt och 
kvalitativt). Sist i kapitlet presenteras en sammanfattning av de olika resultaten med avseende 
på frågeställningen: Presenteras kreativt matematiskt grundat resonemang under lärarens 
genomgångar, vid undervisningen på gymnasienivå, av problematiska uppgiftsexempel, och i 
så fall, på vilket sätt?  

5.1 ANALYSEXEMPEL PÅ LÄRARPRESENTATIONER 

Upplägget på de observerade lektionerna följde ungefär samma mönster, läraren hade ibland 
en teoretisk genomgång innan ett antal uppgiftsexempel löstes eller så började läraren lösa 
uppgiftsexempel direkt vid lektionens start. Genomgångarna bedömdes utifrån egen 
erfarenhet vara relativt typiska och kan därför anses som tämligen representerbara för 
elevernas undervisningssituation. Dock är antalet observationer alltför få för att några 
generella resultat ska kunna dras av datamaterialet. 
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De fyra exemplen som presenteras nedan innehåller delar av fyra problematiska 
uppgiftsexempel och sex problematiska deluppgifter. Varje rubrik börjar med en bokstav och 
ett nummer där bokstaven anger från vilken kurs exemplet är hämtat och numret anger vilket 
redovisat och observerat problematiskt uppgiftsexempel från den kursen som analyserats. 
Beteckningarna återkommer också senare i resultatredovisningarna. 

Exemplen har valts ut för att representera olika aspekters förekommande (vilket förklaras i 
deras rubrik). Summerade versioner av den egentliga analysen presenteras. Efter varje 
presentation redovisas dessutom en kommentar som ger exempel på hur eller på vilket sätt 
aspekterna kunnats uppfyllas i högre grad. I transkriberingen betyder bokstaven T vad som 
skrivs på tavlan, L står för läraren och E står för en elev. Markeringen (…) betyder att delar 
av konversationen utelämnats på grund av att den berör delar som är ointressanta i 
sammanhanget (t.ex. tillsägningar från läraren eller diskussioner om datum för prov etc.).  

5.1.1 EXEMPEL C2: INGEN FÖRUTSÄGANDE ELLER BEKRÄFTANDE 
ARGUMENTATION MEN MATEMATISK GRUND OCH KREATIV 
REFLEKTION 

Följande exempel kommer från en C-kurs. Det problematiska uppgiftsexemplet går ut på att 
”Visa att y = 1 + 3x + x� är växande för alla x”.  Lösandet startar med följande resonemang: 

T: Hur kan vi veta att y = 1 + 3x + x� är växande för alla x? 
L: Jag påstår att den här funktionen växer för alla x (lång paus, blickar ut över klassen). Kommer ni 
ihåg vad vi sa, vad innebär det att en funktion växer? (kort paus) Jo, det var ju det att … 
E10: Kan inte bli noll …  
L: Vad kan inte bli noll? 
E10: x, kan inte bli noll … 
L: Jo, x kan bli noll, fortfarande. (E10 fortsätter att tyst gissa/mumla, L går in och förtydligar) 
Derivatan kan inte bli noll. Och derivatan måste hela tiden ... När det var växande, vad var det då? 
Jo, det är att derivatan är? (kort paus) Om en funktion växer (L ritar en ständigt växande funktion på 
tavlan, elever hörs humma olika svar/förslag på svar) så är derivatan..?  
E1: Större än noll. 
L: Större än noll hela tiden (sägs nästan samtidigt som E1) Derivatan är positiv, det är ju det vi är ute 
efter. Och är derivatan positiv för alla x, det är det vi måste bevisa. Det är det lättaste sättet. (…) Men 
det här att en funktion är växande, det betyder att … (ritar på tavlan ett koordinatsystem, skissar en 
ständigt växande funktion, markerar två x-värden (x1, x2) och motsvarande y-värden (y1, y2), streckar 
från y-värdena in till funktionen) … går jag från ett x-värde, x1, till höger till ett annat x-värde, x2, 
alltså jag tar ett större x-värde, x2 är större, så för att den ska vara växande funktionen så måste även 
y-värdet, y1 och y2 här, så sa jag att, för att en funktion ska vara växande så måste y2 vara större än 
y1, då är den växande (kort paus). Om y2 är mindre än y1 då är den avtagande. För det är det man 
menar med växande. Och då sa vi det även att en funktion ska vara växande så betyder det att 
derivatan ska vara positiv, i ett visst intervall. Men nu ska vi visa att den här är växande för alla x 
(pekar på funktionen). Och hur gör vi då? Jo då måste vi visa att derivatan är positiv för alla x, det är 
ju det det handlar om. 

Analys: Läraren inleder med en diskussion om vad växande för en funktion innebär. Strategin 
till första problematiska deluppgiften (visa att derivatan > 0) saknar aspekten förutsägande 
argumentation som förklarar varför strategin är rimlig. Läraren ritar en figur (på en ständigt 
växande funktion) men gör inte tydligt vad det innebär för funktionen att derivatan är positiv 
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(alla tangenter positiv lutning t.ex.), därför saknas motiv till strategin. Formuleringen ”om 
derivatan är positiv så växer funktionen” kan därför i det närmaste ses som en algoritmisk 
minnesregel. Argumentation för senare problematiska deluppgifter saknas. Den matematiska 
grunden är förekommande eftersom relevanta egenskaper hos funktionens derivata tydligt 
kopplas till konsekvenser hos funktionen. Läraren ställer en reflekterande fråga om vad 
växande för en funktion innebär som läraren börjar besvara själv. Men då en elev ändå svarar 
på frågan uppmärksammar läraren detta och ber eleven om en motivering vilket gör att 
aspekten kreativ reflektion är uppfylld.  

Kommentar: Läraren hade på ett enkelt sätt kunnat motivera rimligheten till strategin att visa 
att derivatan > 0 genom att förklara relationen mellan positiv derivata och växande hos 
funktionen på ett tydligt sätt (där läraren redan var på god väg genom de figurer som ritats). 

5.1.2 EXEMPEL D2: FÖRUTSÄGANDE ARGUMENT (EJ MATEMATISKT 
GRUNDAT), BEKRÄFTANDE ARGUMENT OCH KREATIV REFLEKTION 

Exemplet är hämtat ur en D-kurs. Det problematiska uppgiftsexemplet består i att hitta 
samtliga primitiva funktioner till polynomet f(x) = x2. Läraren har tidigare under 
genomgången repeterat derivata för några olika polynom genom att räkna några exempel på 
tavlan (exemplen står kvar på tavlan) och definierat att ”F är en primitiv funktion till f om 
F’(x)=f(x)”. Läraren kallar också F för antiderivata och förklarar metoden med att ”derivera 
baklänges”. Problematisk deluppgift: Hitta en primitiv funktion till f(x). 

L: Vi kommer alltså veta derivatan och då vill vi veta ursprungsfunktionen. Okej så då tar vi några 
här och så ska vi se om ni kan räkna ut. (…)(skriver x2 under f(x)) Så ska vi se om ni kan räkna ut … 
Vi tar en primitiv funktion till x2? (lång paus). Och då ska man ju tänka, om ni vet att derivatan är x2, 
hur ser då ursprungsfunktionen ut? (kort paus) Och då vill jag veta en primitiv funktion till den där. 
(kort paus) Om derivatan är x2, hur har då funktionen då sett ut? (lång paus) Kan vi klura ut det på 
något sätt? (paus) Vilken funktion har jag deriverat så att jag fått x2? (paus) 
E2: Men vilken av som helst av den som den där (Eleven syftar på de funktioner som deriverades 
tidigare och står kvar på tavlan där två av dem blev x2). 
L: Jamen kör! Och hur många varianter hade jag där? 
E2: 2. 
L: Jamen ska vi ta en av dom? Ja, så hur kan den här funktionen se ut om vi bara ska ha en primitiv 
funktion till den där? Då skulle det kunna vara… ge mig en? 

E2: 
�	
� − �

� . 

L: Sådär skulle den absolut kunna se ut. Det här är en primitiv funktion till den där (pekar på x2) 
funktionen. Och om vi tittar nu på det här så ser ni, när jag sa så här att vi skulle tänka baklänges, då 
måste vi gå in och tänka, hur gör vi när vi deriverar för då ska ju vi göra tvärtom. Så om vi börjar 
med att titta på själva den där (pekar på 3� från tidigare och dess derivata), x-termen där då. Vad är 
det vi gör med den? Jo, kommer ni ihåg då att vi flyttar ner säger vi femman, alltså vi säger att vi 
multiplicerar med fem, också drar vi bort en [syftar på exponenten]. Hur ska vi göra om vi ska göra 
tvärtom då? (Lång paus)  
E1: Plussa. 
L: Då plussar vi en på x. Bra. Så vi plussar en i exponenten, och vad gör vi mer? (paus) (pekar på 

3:an i  
�	
�  ) Ser ni det vad vi har gjort? (pekar på x2 som det nyss hittades en primitiv funktion till och 
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dess primitiva funktion). Vi har plussat en i exponenten då har vi fått x3, men vad har vi gjort mer? 

(Lång paus). Ser ni det på den här? (fortsätter peka på 3:an i  
�	
�  ) 

E2: Dela. 
L: Vi har ju delat med tre. Och det känns ju rätt okej med tanke på att vad gör vi här? (pekar på 
tavlan där de deriverat funktioner) Jo här multiplicerar vi med exponenten och där tar vi och 
dividerar (pekar på tavlan där de beräknat primitiva funktionen) och då gör man ju precis motsatsen. 

Vi kan ju bara kolla lite snabb i huvudet att det där (pekar på 
�	
�  ) och nu vet ju vi att derivatan den 

blir ju x2 och det här var ju en primitiv funktion.  

Analys: Läraren arbetar med att leda in eleverna på att upptäcka hur man kan göra för att hitta 
den primitiva funktionen. Den förutsägande argumentationen baseras på att ”göra baklänges” 
jämfört med metoden för att derivera och metoden för att hitta primitiv funktion (addera 1 i 
exponenten, dividera med det talet) tas fram genom att jämföra med tidigare matematisk 
aktivitet som står på tavlan. Strategin för att hitta primitiv funktion utgår alltså från 
deriveringsregler och läraren använder också de missledande begreppen antiderivata och 
”derivera baklänges”. Den bekräftande argumentationen består av att läraren snabbt deriverar 
uttrycket för F(x) i huvudet och konstaterar att F’(x) = f(x). Den bekräftande argumentationen 
baseras på den matematiska definitionen för F(x) (skriven på tavlan), men den förutsägande 
argumentationen saknar matematisk grund. När det gäller aspekten kreativ reflektion så 
använder sig läraren av först öppna och sedan ledande frågor till eleverna. Förekomsten av 
många (och långa) pauser i samband med de talrika frågorna till eleverna gör att läraren visar 
på simulerad tveksamhet. 

Kommentar: I ovanstående exempel är det svårt att ge konstruktiva förslag på hur den 
förutsägande argumentationen kunnat vara matematiskt grundad. Metoden för att hitta 
primitiva funktioner baseras starkt på att pröva sig fram och sedan bekräfta sitt svar med 
definitionen för primitiv funktion. Eventuellt skulle läraren kunnat utgå från en diskussion om 
integraler och integrering men det är osäkert om detta faktiskt hade motiverat metoden.  

5.1.3 EXEMPEL C1: KREATIV FRÅGA OCH MATEMATISKT GRUNDAD 
FÖRUTSÄGANDE OCH BEKRÄFTANDE ARGUMENTATION  

Exemplet är hämtat från en C-kurs. Det problematiska uppgiftsexemplet är att ”Skissa y = x� − 6x� + 9x + 3 ”. Strategin från lärarens sida består i att först hitta derivatans 
nollställen (rutindeluppgift) och sedan använda en teckentabell för att avgöra max- och 
minpunkter till funktionen för att underlätta skissandet. Slutsatsen från rutindeluppgiften och 
argumentationen kring den problematiska deluppgiftens strategi (att använda en teckentabell) 
går enligt följande: 

L: Alltså, när x är 1 eller när x är 3 är derivatan lika med noll. Så när x är 1 och x är 3 då vänder den 
här funktionen. Är ni med? Så vi har hittat två nollställen och då är det bra att ni vet (…)(L ritar en 
tredjegradare på tavlan (växer, max, avtar, min, växer). Pekar och säger att vi hittat vändpunkten där 
x1 är vid maxpunkten och vändpunkten x2 vid minpunkten.) 
L: Är jag helt hundra på att funktionen måste se ut på det här sättet nu? (Paus) (eleverna instämmer 
inte) Nä, varför inte? 
E10: Den kan ju gå åt ett annat håll. 
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L: Ja, bra, den kan alltså gå åt det här hållet också (ritar en tredjegradare som avtar, min, växer, 
max, avtar) Och det är det jag inte vet. Jag vet inte om den ser ut så eller så (pekar på figurerna). Sen 
när ni blir rutinerade och har gjort några såna här så kan ni se det genom att titta på den här (pekar 
på faktorn framför ��-termen). Men för att avgöra det så måste ni använda något som kallas för 
teckentabell.(Läraren ritar in x-värdena 1 och 3 i de två tredjegradsfunktionerna han skissat upp 
tidigare. ) 
L: Antingen kan den se ut så eller så (pekar på de olika figurerna). Då gäller det att avgöra: Hur vet 
man vilken av dom här det är? Jo, vad är det som händer innan x är 1? Om den ser ut på det 
sättet?(pekar på vänstra grafen) Jo funktionen växer ju hela tiden innan, eller hur? Och här (visar på 
den andra) avtar den hela tiden innan. Och då använder man något som kallas för teckentabell, då 
gäller det bara att kolla, för ett x-värde innan (paus) och kolla om det är positivt eller negativt. Om 
det är positivt hur ser det ut då? Jo, på det där sättet (pekar på vänstra grafen). Och är det negativt så 
ser det ut på det där sättet. Det här har ni aldrig gjort förut så jag förstår om ni ser lite frågande ut.  
L: Vi ska prova och göra så ska vi se om ni förstår. Teckentabell kallas det för.  

Då teckentabellen är nästan helt ifylld förklarar läraren: 

L: Och ni får ta vilket x-värde som helst här. För det här är viktigt. Om man vet att det är en 
polynomfunktion som är sammanhängande så om den växer på en punkt innan, är ni med på att den 
måste växa överallt då innan? Även om jag skulle sätta in y´(-18) t.ex., allstå ett värde långt till 
vänster, så skulle … Därför för att den ska växla från att växa till att avta så måste den ju ha en 
nollpunkt någonstans (ritar en maxkurva på tavlan och pekar på var den växer, blir max och avtar) 
och vi har ju kollat att det finns inga andra nollpunkter än när x=1 och när x=3. Är ni med på det? 

Analys: Läraren inleder den förutsägande argumentationen med ett resonemang som baseras 
på att jämföra två tredjegradsfunktioner (som båda saknar nollställe för derivatan) och 
diskutera hur man kan avgöra vilken uppgiften handlar om. Läraren ger tips om en annan 
infallsvinkel men utvärderar inte den vidare. Strategivalet (att använda en teckentabell) nämns 
direkt av läraren. Läraren förklarar rimligheten med att argumentera om vad det är som skiljer 
de två graferna åt (vad som händer innan x=1) och att det därför är motiverat att studera 
derivatans tecken vid dessa punkter (genom att använda en teckentabell). Däremot nämner 
läraren ej begreppet derivata explicit vilket gör den matematiska grunden något otydlig. Den 
bekräftande argumentationen till att eleverna kan välja vilket x-värde som helst i tabellen 
(bara det ligger innan och efter de x-värden där derivatan är noll) motiverar läraren med 
egenskaper hos polynomfunktioner och genom att visa i figur. Den matematiska grunden är 
förankrad i relevanta inre egenskaper hos polynom och växande funktioner. Aspekten kreativ 
reflektion är ej förekommande i det lokala resonemanget kring den problematiska 
deluppgiften eftersom läraren inte visar någon tvekan eller ställer reflekterande frågor där 
eleverna ges en chans att svara. Frågan i början av det problematiska uppgiftsexeplet berör 
analys av slutsatserna från den föregående rutindeluppgiften. En elev svarar på frågan och 
läraren begär motivering till svaret vilket gör att aspekten kreativ reflektion delvis är uppfylld 
globalt sett. Förutsägande argumentation om varför och hur en teckentabell är till hjälp vid 
skissandet av funktionen globalt sett saknas. 

Kommentar: I den förutsägande argumentationen nämner inte läraren begreppet derivata 
explicit men eftersom läraren i resonemanget innan (och efter) tydligt använde begreppet 
anses ändå den matematiska grunden uppfylld. När det gäller aspekten kreativ reflektion hade 
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läraren i den problematiska deluppgiften kunnat låta eleverna analysera konsekvenser och 
fundera ut strategier istället för att själv konstatera dem. 

5.1.4 EXEMPEL E3: MATEMATISKT GRUNDAD BEKRÄFTANDE 
ARGUMENTATION 

Nedanstående exempel kommer från en E-kurs. Det problematiska uppgiftsexemplet består i 
att lösa ekvationer av typen zn = w. Lärarens strategi är att visa metoden genom ett exempel.  
Nedan finns lärarens resonemang kring det problematiska uppgiftsexemplet och tre 
problematiska deluppgifter redovisade. Resonemanget börjar på följande vis: 

T: Ekv. av typen: zn = w (där w är ett givet komplext tal) 
L: Det är alltså z vi ska lösa ut. Så och egentligen så blir hela genomgången på det här avsnittet ett 
rejält exempel. Så jag tänkte att vi ska lösa: 

T: z� =  − ��
� −  i ��∗√�

�    

L: Också ska vi plocka fram alla z som uppfyller den ekvationen. Så uppgiften här är kan man tänka 
sig (skriver:”Lös ekv., markera rötterna i det komplexa talplanet” på tavlan). Och sättet man går 
tillväga på den här typen av ekvationer är; vi skriver på HL och VL på polär form, så vi utnyttjar 
polär form. 
T: Lösn: Skriv VL och HL på polär form! 
L: (…) Okej, vad menar jag med att skriv VL på polär form? (kort paus) Ja, då får vi tänka oss såhär 
(skriver z på polär form på tavlan) men om z ser ut så då blir ju z upphöjt till 4, då kan vi använda de 
Moivre och skriva: 
T: VL: z = r ∗ (cos θ + i sin θ) ! z� =  r� ∗ (cos 4θ + i sin 4θ) 

Läraren tar sedan fram den polära formen för HL. 

L: Då har vi två stycken komplexa tal på polär form, ett i VL och ett i HL och om dom två ska kunna 
vara lika så måste ju beloppet här som står framför parentesen vara lika och argumentet, vinkeln 
härinne vara lika. Så det här är ekvivalent med 

T: % & r� = 814θ =  �(
� +  n2π+  % ,r =  81-. = 3θ =  (

� +  n (
�

+     n heltal. n = 0,1,2,3 ger θ mellan 0 och 2π 

L: Men sen är jag inte riktigt färdig på andra raden, vad är det jag inte får glömma? (Lång paus) Att 
vi kan lägga till och dra ifrån hela (visar varv med armarna) antal varv, måste komma ihåg perioden, 
för när ni läste trigonometriska funktioner (…) så 4θ behöver inte bara vara 4π tredjedelar det kan 
vara det plus n gånger 2π för vilket heltal som helst. Och det måste vi komma ihåg för att inte missa 
några lösningar. 

Läraren beräknar sedan de fyra rötterna till ekvationen och ritar in dessa i det komplexa 
talplanet. Slutligen säger läraren: 

L: Och där har ni figuren i det komplexa talplanet. Och det kommer alltid att bli såhär, den här 
exponenten n talar om hur många rötter vi får (pekar på zn), alla kommer att ligga på en cirkel med 
samma radie, någon radie i det här fallet blev det 3, och dom kommer att vara jämt utspridda. Om vi 
skulle ha haft z5 istället så skulle vi ha en femtedels varv emellan, så det blir symmetri och 
regelbundenhet.  
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Analys: Förutsägande argumentation på global eller lokal nivå saknas. En teorigenomgång av 
de Moivres formel5 har dock gjorts tidigare under genomgången vilket motiverar övergången 
till polär form men eftersom teorigenomgången inte ingår i uppgiften är aspekten 
förutsägande argumentation ej uppfylld. Användandet av de Moivre på VL motiveras med 
bekräftande argumentation vid genomförandet genom att läraren säger att de har ett potenstal 
på polär form. Argument för att sätta belopp och argument lika i ekvationssystemet saknas 
helt. Strategin att addera n2π till lösningen för vinkel motiveras i efterhand på global nivå 
med att det ger alla lösningar till ekvationen och på lokal nivå med periodicitet hos 
trigonometriska funktioner. Uppgiften avslutas med att läraren bekräftar att antalet 
lösningar/rötter till ekvationen förklaras av exponentens storlek. Motiv till varför lösningarna 
är jämnt utspridda saknas. Den matematiska grunden är uppfylld i samtliga fall av bekräftade 
argumentation. Den hade dock kunnat göras tydligare genom att läraren betonat villkor för 
användandet av de Moivre tydligare. Läraren visar genom två öppna frågor till eleverna på en 
viss tveksamhet inför strategivalen. Men eftersom frågorna är öppna och ej särskilt 
vägledande anses aspekten kreativ reflektion vara svagt uppfylld. I övrigt så visar läraren 
ingen tvekan inför strategin eller genomförandet. 

Kommentar: Om läraren diskuterat allmänna mål och regler vid ekvationslösning och hur 
detta tillämpas för komplexa tal (realdel och imaginärdel sätts lika ty de är oberoende vektorer 
i det komplexa talplanet) hade delar av global förutsägande argumentation varit 
förekommande. Läraren hade också kunnat diskutera olika angreppssätt (den som gjordes och 
exempelvis att beräkna potensen på z i sin helhet) och för- och nackdelar med dessa. Den 
matematiska grunden till ”exponenten anger antalet rötter” hade kunnat fördjupas genom att 
hänvisa till algebrans fundamentalsats. Läraren skulle också ha kunnat börja med den 
geometriska tolkningen av uppgiften (rötterna till ekvationen zn = w i det komplexa talplanet 
utgör hörn i en regelbunden n-hörning). 

5.2 KVANTITATIVA RESULTAT 

Av översiktliga skäl presenteras resultatet från de fem lärarpresentationerna angående 
uppfyllandet av de tre olika aspekterna för KMR (kreativ reflektion, argumentation, 
matematisk grund) först kvantitativt. Totalt analyserades 19 uppgifter (sju problematiska 
uppgiftsexempel och tolv problematiska deluppgifter) från de fem observerade 
genomgångarna som användes i analysen. I tabell 4 nedan redovisas de kvantitativa resultaten 
för varje problematiskt uppgiftsexempel. Den första kolumnen talar om vilket problematiskt 
uppgiftsexempel som avses (där bokstaven anger matematisk kurs, vilket sammanfaller med 
vilken lärare). I kolumn två visas antalet problematiska deluppgifter av det totala antalet 
deluppgifter (problematiska samt rutin-) som varje problematiskt uppgiftsexempel innehöll. 
Sedan följer fyra kolumner med de tre aspekter (aspekten argumentation är indelat i två typer) 
som ingår i kriterierna för KMR i lärgenomgångar. För varje problematiskt uppgiftsexempel 
redovisas dels resultatet för varje aspekt globalt (det övergripande resonemanget för varje 
problematiskt uppgiftsexempel) och dels resultatet för varje aspekt lokalt (resonemanget för  

                                                
5 (cos v + i sin v)n = cos nv + i sin nv, n = 0, ± 1, ± 2, ±3, … 
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Tabell 4: Kvantitativt resultat för varje problematiskt uppgiftsexempel. Den sista kolumnen 
anger om samtliga tre aspekter för KMR vid lärargenomgångar är uppfylld för det 
problematiska uppgiftsexemplet som helhet. 

P. uppgifts- 
exempel 

P.d.u
/tot 

Kreativ 
reflektion 

Förutsägande 
argument 

Bekräftade 
argument 

Matematisk 
grund 

KMR 

C1 
 

C2 

2/3 
 

1/2 

Delar globalt 
1 st lokalt 

Delar globalt 
- 

Delar globalt 
1 st lokalt 

Delar globalt 
- 

Delar globalt 
2 st lokalt 

- 
1 st lokalt* 

    Delar globalt** 
2 st lokalt 

Delar globalt 
- 

JA 
 

JA 

D1 
 

D2 
 

1/3 
 

2/2 

- 
1 st lokalt 

- 
2 st lokalt 

- 
1 st lokalt* 

Delar globalt* 
2 st lokalt* 

- 
1 st lokalt 

- 
2 st lokalt 

- 
- 
- 

1 st lokalt 

NEJ 
 

NEJ 
 

E1 
 

E2 
 

E3 
 

1/2 
 

2/3 
 

3/4 

- 
- 

Delar globalt 
- 
- 

2 st lokalt 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Delar globalt 
- 
- 

2 st lokalt 
Delar globalt* 

2 st lokalt 

- 
- 
- 

2 st lokalt 
Delar globalt 

1 st lokalt 

NEJ 
 

NEJ 
 

NEJ 

∑        7 12/19 6 2 6 5 2 

* =Ej matematisk grund. ** = Dessutom i resonemang (ej kopplat till argument) 

varje problematisk deluppgift för sig). Med ”1 st lokalt” menas att den aktuella aspekten är 
uppfylld i en av de problematiska deluppgifterna. Den sista kolumnen anger om det 
problematiska uppgiftsexemplet som helhet (globalt och lokalt resonemang inräknat) 
kategoriserats som KMR. De fall där argumentationsaspekten varit uppfylld men dock utan att 
argumenten baserats på sociomatematiskt grund anges i tabellen med en asterisk (*). Två 
asterisker (**) betyder att aspekten matematisk grund förekommit dels kopplat till ett 
argument och dels i resonemanget utanför argumentationen. I tabellen summeras varje 
kolumn för sig med avseende på det antal problematiska uppgiftsexempel där aspekten (eller 
KMR) varit uppfylld (med undantag för kolumn två där antalet problematiska deluppgifter 
samt det totala antalet deluppgifter summeras). I summeringen för de två typerna av 
argumentation tas endast de fall där argumentationen varit matematiskt grundad med (ty det är 
då de anses uppfylla aspekten argumentation för KMR). 

Det kvantitativa resultatet indikerar att förekomsten av förutsägande argumentation är mycket 
sparsam, förekomsten av matematisk grund högre och förekomsten av kreativ reflektion och 
bekräftande argumentation vanligast i lärarnas genomgångar. Sammanlagt bedömdes två 
problematiska uppgiftsexempel till att innehålla KMR. 

Jämför man förekomstfrekvensen av de olika aspekterna mellan det globala och lokala 
delarna av resonemanget kan man se att procentuellt sett förekommer aspekten bekräftande 
argument oftare lokalt än globalt, i övrigt är den procentuella skillnaden ej särskilt stor. 

Tabellen visar också kvantitativa skillnader mellan kurserna och/eller lärarna. De mest 
framträdande skillnaderna mellan kurserna (och/eller lärarna) är att samtliga exempel från E-
kursen helt saknar aspekten förutsägande argumentation samt att de två exemplen från D-
kursen i mycket låg utsträckning innehåller aspekten matematisk grund. Det bör dock nämnas 
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att matematiskt grundad förutsägande argumentation (för vissa av de problematiska 
deluppgifterna) i de tre problematiska uppgiftsexemplen från E-kursen förekom i en 
teorigenomgång6 som föregick dessa. 

5.3 KVALITATIVA RESULTAT 

För att tydliggöra på vilket sätt och i vilken utsträckning de olika aspekterna för KMR är 
uppfyllda redovisas i följande avsnitt det kvalitativa resultatet för varje aspekt där aspekten 
argumentation återigen är indelad i förutsägande och bekräftande argumentation. Sist i varje 
delavsnitt ges en del konstruktiva förslag kring hur aspekten kunnat uppfyllas överhuvudtaget 
eller i högre grad. Eftersom aspekten kreativ reflektion i analysverktyget för denna 
undersökning delats in i två underkategorier (för att bättre kunna besvara på vilket sätt 
aspekten är uppfylld) presenteras ett utförligare kvalitativt (och kvantitativt) resultat av dessa 
två underkategorier. 

5.3.1 ASPEKT 1: KREATIV REFLEKTION 

I två av de problematiska uppgiftsexemplen förekommer aspekten kreativ reflektion genom 
att läraren ställer reflekterande frågor (och ber om motivering) (se Exempel C2 och Exempel 
C1) som berör en analys av något slag. Men eftersom frågorna i ena fallet bara förekommer 
på delar av det globala resonemanget och i andra fallet på få delar av det globala och lokala 
resonemanget anses aspekten svagt uppfylld. I ett annat problematiskt uppgiftsexempel 
förekommer en öppen fråga om strategival vilket betraktas som svagt uppfyllande av 
aspekten. I de problematiska deluppgifterna förekommer aspekten i tre fall som öppna och 
ledande frågor (se t.ex. Exempel D2) vilket anses svagt uppfyllande. I två andra problematiska 
deluppgifter berör frågorna upptäckt och reflektion vilket gör aspekten uppfylld. I ytterligare 
två problematiska deluppgifter förekommer öppna frågor om strategival (svagt uppfyllande) 
samt i en problematisk deluppgift ställdes en fråga kring delvis som berörde delvis triviala 
delar vilket gör aspekten mycket svagt uppfylld. 

Vid analysen visade det sig att underkategorin kontroll inte förekom i någon del av de 
analyserade uppgiftsexemplens resonemang. Däremot förekom kontroll (i form av att läraren 
hjälpte eleverna att undvika algoritmiska fixeringar) i två av rutindeluppgifterna. Samtliga fall 
av aspekten kreativ reflektion kategoriserades således till underkategorin simulerad 
tveksamhet. I analysverktyget står det att simulerad tveksamhet kan förekomma genom att 
läraren antingen resonerar högt med sig själv eller genom att läraren ställa explicita 
reflekterande frågor till eleverna.  I analysen framgick det dock att det enda sätt på vilket 
läraren visade simulerad tveksamhet var genom att ställa frågor. Sammantaget för hela 
analysen förekom 24 frågor från läraren till eleverna. Dessa 24 frågor delades av praktiska 
skäl in i två empiriskt framtagna kategorier. Detta för att på ett tydligare sätt kunna svara på 
vilket sätt aspekten var uppfylld. De två empiriska kategorierna var; stimulerande frågor 
respektive procedurfokuserade frågor. Generellt kan man säga att med en stimulerande fråga 

                                                
6 Vilken ej var föremål för analys, se avsnittet Metod för dataanalys. 
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menas en fråga där eleven måste redovisa ett resonemang och en procedurfokuserad fråga 
fokuserar på att eleven ska minnas och återge en procedur. Empiriska exempel på de två 
kategorierna är: 

• Stimulerande frågor; Vad händer om …? Är det säkert att …? Vad betyder det att…? 
Går det? Varför inte? 

• Procedurfokuserade frågor; Hur gör …? Vad gör…? Kommer ni ihåg? 

Resultatet för i vilka problematiska uppgiftsexempel de olika frågekategorierna förekom 
redovisas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Resultatet för underkategorin simulerad tveksamhet. Tabellen visar antalet olika 
frågor av varje frågekategori samt i vilka problematiska uppgiftsexempel frågorna förekom.  

P. uppgifts- 
exempel 

Stimulerande 
frågor 

Procedurfokuserade 
frågor 

  

C1 
C2 

3 
1 

1 
- 

D1 
D2 

3 
2 

5 
6 

E1 
E2 
E3 

- 
- 
- 

- 
1 
2 

∑                    7 9 15   

Tabellen visar att de procedurfokuserade frågorna förekommer i högre grad än stimulerande 
frågor. Om man skulle välja att procedurfokuserade frågor inte får ingå i aspekten kreativ 
reflektion (eftersom dessa frågetyper kan tolkas som algoritmiska) reduceras aspektens 
förekomst till fyra från tidigare sex problematiska uppgiftsexempel. 

Jämför man de olika lärarna emellan ser man att läraren på E-kursen inte ställer några 
stimulerande frågor alls och att läraren på D-kursen använder sig av stimulerande frågor i 
mycket hög grad. 

Konstruktiva förlag till aspekten kreativ reflektion är att lärarna skulle kunna simulera mer 
tveksamhet samt kontrollera sina lösningsförslag i större utsträckning (för att på så sätt 
simulera en verklig förstagångslösning på uppgiften). Många gånger förekommer exempelvis 
både reflekterande frågor och resonemang men läraren försummar ofta att vänta in svar eller 
bjuda in eleverna till en diskussion (se t.ex. Exempel C2 och Exempel E3). Överlag så saknas 
simulerad osäkerhet och tvekan inför strategival och slutsatser i mycket hög grad.  

5.3.2 ASPEKT 2: FÖRUTSÄGANDE ARGUMENTATION 

Den förutsägande argumentationen för enbart de problematiska uppgiftsexemplen 
förekommer genom att i en uppgift basera rimligheten för strategivalet på tidigare aktivitet 
(återanvände tidigare resultat). I två andra uppgiftsexempel förekommer förutsägande 
argumentation till vissa av de problematiska deluppgifterna genom att visa figurer och 
argumentera. Den globala argumentationen i dessa uppgiftsexempel bedöms svag eftersom 
endast delar av strategin argumenteras för. I tre fall förekommer förutsägande argumentation 
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för vissa problematiska deluppgifter i en teorigenomgång innan själva det problematiska 
uppgiftsexemplet presenterades. I de problematiska deluppgifterna förekommer förutsägande 
argumentation i ett fall (se Exempel C1) men den matematiska grunden anses diskutabel vilket 
gör uppfyllandet svagt. I tre problematiska deluppgifter var den förutsägande argumentationen 
förekommande men dock ej matematisk grundad (Se Exempel D2). 

Kvalitetsmässigt är skillnaden mellan lärarna att läraren på C-kursen alltid har matematisk 
grund för sina argument medan läraren på D-kursen saknar matematisk grund för många av 
sina argument. 

Ett exempel på hur den förutsägande argumentationen kan bli mer förekommande är att i de 
fall där det är nödvändigt att introducera ny teori kan man istället för att börja med en 
teorigenomgång presentera ett problematiskt uppgiftsexempel där teorin behövs och härleda 
teorin därifrån. På så sätt kan teorin göras både mer begriplig och mer meningsfull för 
eleverna. 

5.3.3 ASPEKT 2: BEKRÄFTANDE ARGUMENTATION 

Bekräftande argumentation globalt sett berör i ett fall bara vissa av de problematiska 
deluppgifterna som ingår i det problematiska uppgiftsexemplet vilket gör den svag (exempel 
E3). I en uppgift är det bekräftande argumentet för uppgiftsexemplet matematisk ogrundat 
(strategin motiveras med att den är ”snabb”). I de problematiska deluppgifterna görs slutsatser 
från strategival och slutsatser ofta genom att läraren bekräftar dessa under eller efter själva 
genomförandet (se Exempel C1, Exempel D2, och Exempel E3). Matematisk grund 
förekommer i alla dessa problematiska deluppgifter. I en problematisk deluppgift saknas 
matematisk grund då läraren bara använder sig av att följa en figur med pennan för att 
förklara begreppet ”sammanhängande” (angående polynom) utan att läraren säger något 
explicit om begreppet.  

Läraren på E-kursen hade den högsta matematiska kvalitén på sin bekräftande argumentation. 

Bekräftande argumentation är den aspekt som är oftast och tydligast förekommande. Den 
största bristen är dock att den globalt sett kunnat förekomma i högre grad. 

5.3.4 ASPEKT 3: MATEMATISK GRUND 

På samma sätt som den bekräftande argumentationen förekommer matematisk grund endast 
till vissa av de problematiska uppgiftsexemplens problematiska deluppgifter vilket gör 
aspekten svagt förkommande. I ett problematiskt uppgiftsexempel förekommer matematisk 
grund genom att läraren inledningsvis diskuterar egenskaper hos polynom men dock ej 
kopplar detta till något argument. För de problematiska deluppgifterna uppfylls aspekten 
delvis i Exempel E3 (periodicitet), Exempel C1 (polynom och växande funktioner) och 
Exempel C2 (derivata och växande) samt svagt i Exempel D2 (definition av primitiv 
funktion). Matematisk grund förekommer annars ej (Se Exempel D2) eller gjordes implicit 
genom att relationen mellan komponent, inre egenskap och konsekvens ej gjordes tydlig. 
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Läraren på E-kursen utmärkte sig genom att genomgående utföra ett mycket välgrundad 
matematiskt resonemang (även om grunden var svagast vid de problematiska 
uppgiftsexemplen och problematiska deluppgifterna och starkast vid rutindeluppgifterna).  

Den främsta orsaken till att den matematiska grunden var svag eller ej förekom var att det 
problematiska uppgiftsexemplet hade föregåtts av en teorigenomgång där den matematiska 
grunden gjorts tydlig (för vissa av de problematiska deluppgifterna) och att aspekten då ej 
förekom explicit i själva det problematiska uppgiftsexempel där teorin tillämpades. Att 
upprepade gånger påpeka den matematiska grunden är ett sätt att åtgärda det dilemmat. Att 
tänka på att tydligt förankra alla argument i inre matematiska egenskaper (även om 
förankringen är trivial för läraren själv) är ett annat sätt. 

5.4 RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

I detta avsnitt summeras resultaten med avseende på frågeställningen: Presenteras kreativt 
matematiskt grundat resonemang under lärarens genomgångar, vid undervisningen på 
gymnasienivå, av problematiska uppgiftsexempel, och i så fall, på vilket sätt?  

I det kvantitativa resultatet framgår det att KMR (d.v.s. de tre aspekterna kreativ reflektion, 
argumentation och matematisk grund) är förekommande i endast två av sju problematiska 
uppgiftsexempel. Kvalitativt är samtliga aspekter i båda dessa fall svagt uppfyllda. Den aspekt 
som presenteras i allra lägst frekvens är förutsägande argumentation och många gånger saknas 
också matematiskt grund för den argumentationen. Aspekten matematisk grund förekommer 
relativt ofta och aspekterna kreativ reflektion samt bekräftande argumentation är de två 
aspekter som förekommer allra oftast i lärargenomgångarna. Den bekräftande 
argumentationen berör för det mesta det lokala resonemanget. Av de två underkategorierna till 
kreativ reflektion (simulerad tveksamhet och kontroll) förekom aspekten endast som 
simulerad tveksamhet genom att läraren ställde frågor till eleverna. Av dessa totalt 24 frågor 
berörde majoriteten (15 stycken) procedurer.  

Ur resultaten går det också skönja en viss tendens till att de tre aspekterna för KMR 
förekommer i resonemanget på lokal nivå7 (det kring de problematiska deluppgifterna) något 
oftare än i resonemanget på global nivå (det som kopplas samman samtliga deluppgifter med 
det övergripande problematiska uppgiftsexemplet).  

Sammantaget kan man säga att lärargenomgångarna innehåller delar av KMR men att alla tre 
aspekter sällan eller aldrig förekommer samtidigt på ett uttömmande sätt. Den största bristen 
ligger i aspekten förutsägande argumentation. 

Eleverna ges därmed störst möjlighet att utveckla aspekten bekräftande argumentation samt 
att utveckla kompetensen att svara på procedurfokuserade frågor. 

 

                                                
7 Se figur 4, Metod för dataanalys, för förklaring av och grafisk översikt på de olika nivåerna för resonemang. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en diskussion av undersökningens resultat, en diskussion kring 
metoden och källkritik. Kapitlet avslutas med framåtsyftande frågor och några personliga 
avslutande tankar. 

6.1 RESULTATDISKUSSION 

Observera att eftersom datamängden varit relativt liten så kan inga generella slutsatser dras 
från materialet. 

Följande delavsnitt innehåller en jämförelse med andra undersökningars resultat, slutsatser 
och didaktiska konsekvenser, spekulationer om orsaker till resultatet samt slutligen en egen 
reflektion. 

Resultaten från denna undersökning visade att samtliga tre aspekter för KMR vid 
lärargenomgångar var förekommande i två av totalt sju uppgiftsexempel, dock ej till en 
tillfredsställande grad. De aspekter som var vanligast förekommande var bekräftande 
argumentation samt kreativ reflektion (förekom i sex av sju problematiska uppgiftsexempel). 
Aspekten kreativ reflektion var dock uppfylld endast genom att läraren visade simulerad 
tveksamhet genom att ställa frågor till eleverna, frågor som i en majoritet av fallen var 
procedurfokuserade. Att läraren visade på kreativ reflektion genom att utföra kontroll av olika 
slag förekom ej.  Aspekten matematisk grund förekom i relativt hög grad (fem problematiska 
uppgiftsexempel), allra oftast på kurserna C och E . Förutsägande argumentation var den 
aspekt som förekom i en mycket låg grad (två problematiska uppgiftsexempel), och dessutom 
i två problematiska uppgiftsexempel där den matematiska grunden dock saknades. 

6.1.1 JÄMFÖRELSE MED ANDRA LIKNANDE UNDERSÖKNINGAR 

Två tidigare undersökningar (Bergqvist & Lithner, 2010; Grahn, 2009) har analyserat 
lärargenomgångar på högstadiet, gymnasiet och universitetet med det analysverktyg för 
lärarpresentationer som presenterades i avsnittet Analysverktyg för lärargenomgångar 8 (s. 
16). Den bör nämnas att de tre undersökningarna förutom i urvalet av utbildningsnivå också 
skiljer sig åt i urvalet att analyserade uppgifter (fler, mindre betydande, skillnader i studiernas 
genomförande finns8,9). Studien av Bergqvist och Lithner har ett bredare urval av uppgifter 

                                                
8 Där undersökningen av Grahn (2009) dock använder den tidigare versionen av analysverktyget (Bergqvist & 
Lithner, 2005) där aspekten argumentation beskrivs innehålla förutsägande argumentation och/eller bekräftande 
argument. I studien av Grahn analyseras alla uppgifter med avseende endast på förutsägande argumentation. 
9 Det bör noteras att begreppen och indelningen av de uppgifter som analyserats skiljer sig något åt i de olika 
undersökningarna. Bergqvist och Lithner (2010) har jämförbar indelning av uppgifter, de kallar problematiska 
uppgiftsexempel för globala problematiska situationer och problematiska deluppgifter för lokala problematiska 
situationer. Indelningen i studien av Grahn (2009) är inte lika transparent. Men det verkar som om det där skiljs 
på globala uppgifter (jämför med problematiska uppgiftsexempel) och lokala delar i dessa, men om dessa lokala 
delar är problematiska eller ej är svårt att tyda. Varken Bergqvist och Lithner eller Grahn har analyserats 
problematiska deluppgifter separat. Bergqvist och Lithner redovisar analysexempel där argumentationen ej är 
matematiskt grundad med räknar ej in dessa i aspekten för argumentation i resultatredovisningen.   
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(t.ex. uppgiftsexempel, eget elevarbete med problemlösning, nya sätt att använda matematiska 
teorem) medan denna och Grahns undersökningars urval av uppgifter av praktiska skäl endast 
bestått av så kallade uppgiftsexempel. En jämförelse mellan dessa två undersökningars 
resultat och denna undersöknings resultat redovisas i tabell 6 nedan. Aspekten argumentation 
är indelad i förutsägande och bekräftande argumentation.  

Tabell 6: Jämförelse mellan denna undersökning och två andra undersökningar (Bergqvist & 
Lithner, 2010; Grahn, 2009) med liknande syften.  

Uppgifter  
analyserade i: 

Kreativ 
reflektion 

Förutsägande 
argumentation 

Bekräftande 
argumentation  

Matematisk 
grund 

     
Denna undersökning 6/7 2/7  6/7  5/7  
     
Bergqvist och Lithner, 2010      6/23 4/23      6/23    12/23 
     
Grahn, 2009      3/22        0          -    13/22 
     

Av tabell 6 framgår det att resultaten i de tre undersökningarna är relativt lika när det gäller 
förutsägande argumentation. Den förutsägande argumentationen förekom i Grahns 
undersökning endast i teorigenomgångar innan själva uppgiftsexemplet presenterades, och då 
i utsträckningen 19/22 uppgiftsexempel.  I alla uppgifter som identifierades som 
uppgiftsexempel av Bergqvist och Lithner bedömdes den förutsägande argumentationen som 
ej förekommande på grund av att presentationen karaktäriserades som en algoritmbeskrivning.  

Kvantitativt sett är den matematiska grunden jämförelsevis lika uppfylld i alla tre 
undersökningarna. Däremot pekar de kvalitativa resultaten (syns ej i tabell 6) från Bergqvist 
och Lithner mot att aspekten är starkast uppfylld vid lärargenomgångar från universitetet och 
gymnasiet. Om man i denna undersökning ställer de olika lärarna mot varandra så visar det 
sig att den lärare som är högst utbildad (disputerad i matematik, kurs E) och den läraren med 
näst högst utbildning (teknisk ingenjörsexamen, kurs C) är de som uppvisar starkast och mest 
frekvent återkommande matematiskt grundat resonemang. Möjliga orsaker till denna skillnad 
skulle kunna vara att med högre matematisk utbildning erhålls en djupare teoretisk kunskap 
samt högre förståelse och medvetenhet om vilket resonemang som krävs för olika uppgifter. 
Det bör i sammanhanget nämnas att den matematik som samtliga uppgiftsexempel i denna 
undersökning behandlat berör områdena komplex och reell analys vilka båda är förhållandevis 
moderna områden i matematiken och också mycket svåra områden att till fullo begripa och 
förklara, även för en disputerad erfaren matematiker.  

Resultaten visar en signifikant skillnad vad gäller den bekräftande argumentationen. Av de 
redovisade exemplen i Bergkvists och Lithners undersökning kan man se att bekräftande 
argumentation förekommer i en presentation från universitetet. En möjlig förklaring till 
skillnaden mellan denna undersökning och deras skulle därför kunna vara att bekräftande 
argumentation används i högre grad beroende på vilken utbildningsgrad läraren har. Med 
högre matematisk utbildning följer en betydande ökad träning och ökat krav att verifiera sitt 
resonemang och sina slutsatser. (Vilket också kunde ses i analysen av denna studie på lärarnas 
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resonemang, de högre utbildade lärarna, kurs C och E, visade ett högre användande av 
bekräftande argument i sina resonemang, detta syns dock inte tydligt i de redovisade 
exemplen i avsnittet Analysexempel från lärargenomgångar.) Tyvärr analyserade inte Grahn 
(som undersökte föreläsningar på universitetet) sina data utifrån den del av aspekten 
argumentation som berör bekräftande argumentation vilket hade varit intressant att se 
resultatet av med tanke på diskussionen ovan. 

Den mest slående skillnaden mellan de tre undersökningarna är dock resultatet för aspekten 
kreativ reflektion. Till viss del kan dessa skillnader härledas ur studiernas tolkningar av 
aspekterna. Grahn har till exempel valt att ej kategorisera ledande frågor, där läraren dessutom 
utför alla övriga strategival och beräkningar på egen hand, som en del av aspekten vilket 
denna undersökning och Bergqvists och Lithners gjort. Om Grahn inkluderat ledande frågor 
skulle antalet uppgifter som uppfyllde aspekten för kreativ reflektion blivit 6/22 i den 
undersökningen vilket gör den jämförbar med Bergqvists och Lithners undersökning. I denna 
studie delades aspekten kreativ reflektion in i två underkategorier; simulerad tveksamhet och 
kontroll, där analysen visade att aspekten endast uppfylldes genom att läraren simulerade 
tveksamhet genom att ställa (mestadels procedurfokuserade) frågor till eleverna. I Bergqvists 
och Lithners studie bestod uppfyllandet av aspekten kreativ reflektion av tre stycken öppna 
frågor, två stycken där läraren gjorde enkla fel och en där läraren ställde en ledande fråga om 
hur man använda en känd metod på nytt sätt. I Grahns studie bestod aspekten av ett simulerat 
misstag som rättades, en visad öppenhet för alternativ lösningsmetod och en tydlig central 
fråga. Sammantaget kan man säga att de två tidigare studierna (Bergqvist & Lithner, 2010; 
Grahn, 2005) visar ett bredare kvalitativt uppfyllande av aspekten (eftersom de redovisar fall 
där läraren utfört kontroll), men dock ett lägre kvantitativt uppfyllande.  

Vad kan då dessa skillnader för aspekten kreativ reflektion mellan de denna och de andra två 
undersökningarna bero på?  

En möjlig orsak kan vara skillnader i studiens urval av undersökt utbildningsnivå. Aspekten i 
samtliga tre undersökningar berörde ofta frågor till eleverna och kanske är det så att läraren 
oftare ställer frågor till eleverna på gymnasiet dels på grund av att läraren där känner eleverna 
relativt väl och dels för att eleverna uppnått en viss kunskapsnivå. Det redovisade exempel i 
Bergqvists och Lithners studie som visade på kreativ reflektion var också hämtat just från 
gymnasiet. Att lärarna på universitetet ställer få frågor till studenterna kanske beror på att 
lärarna inte känner studenterna väl och att antalet studenter vid föreläsningarna ofta är högt. 

En annan orsak skulle kunna vara att hälften av de analyserade problematiska 
uppgiftsexempel som visat kreativ reflektion i denna undersökning varit av betydande längd 
vad gäller antalet deluppgifter, läraren har alltså haft längre tid och möjlighet att reflektera 
kring olika moment. Längden på de analyserade uppgifterna i Bergqvist och Lithners och 
Grahns undersökning är ej angivet, men de uppgiftspresentationer de båda undersökningarna 
redovisar är relativt korta (där presentationerna visserligen dock ibland är nedkortade av 
praktiska skäl). 
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Sammanfattningsvis kan man säga att de tre undersökningarna som gjorts med samma 
ursprungliga analysverktyg för förekomsten av KMR vid lärargenomgångar visar liknande 
tendenser när det gäller samtliga tre aspekter för KMR. Tendenserna är att av 
argumentationsaspekten är den förutsägande argumentationen är svag och mycket sällan 
förekommande och den bekräftande argumentationen är oftast och starkast uppfylld. Aspekten 
matematisk grund förekommer i ungefär hälften eller oftare i de analyserade uppgifterna 
(dock med varierande kvalitet) och aspekten kreativ reflektion förekommer mycket sparsamt 
(med låg men bred kvalitet) (Bergqvist & Lithner, 2010; Grahn, 2009) eller i majoriteten av 
uppgifterna (med låg kvalitet). 

6.1.2 SLUTSATSER OCH DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att 
utveckla kompetensen att föra kreativt matematiskt grundat resonemang, KMR, vid 
lärargenomgångar. Frågställningen berör om, och i så fall på vilket sätt, simulerat kreativt 
matematiskt grundat resonemang presenteras vid lärargenomgångar. I följande avsnitt 
presenteras några huvuddrag som kunnat urskiljas i resultaten från denna studie med avseende 
på studiens syfte och frågeställning. 

En tendens som visade sig är att det möjligtvis kan vara så att eleverna ges olika möjlighet att 
utveckla kompetensen att föra kreativt matematiskt grundat resonemang beroende på den 
undervisande lärarens utbildningsgrad. Bland de tre lärare som deltog i denna studie 
uppvisades en märkbar skillnad i om, och på vilket sätt, de olika aspekterna för KMR var 
uppfyllda. De två lärare som hade en högre utbildning i matematik uppvisade högre grad av 
bekräftande argumentation och matematisk grund samt (i de fall den förekom) högre kvalitet 
på den förutsägande argumentationen (genom att argumentationen vilade på matematisk 
grund). Läraren med lägst matematisk utbildning uppfyllde däremot aspekten kreativ 
reflektion i högre grad än de andra två lärarna. Om detta resultat är generellt gällande kan ej 
besvaras av studien eftersom datamängden är liten men resultaten visar att det finns en 
tendens till att lärarens utbildningsgrad ger konsekvenser på den utsträckning och kvalitet 
eleverna möter de olika aspekterna för KMR vid lärargenomgångar av problematiska 
uppgiftsexempel. 

De svaga indicierna i resultatet att lärargenomgångarna i något lägre grad uppfyller samtliga 
aspekter för KMR när det gäller resonemanget på global nivå10 jämfört med resonemanget på 
lokal nivå (se tabell 4, Kvantitativa resultat) innebär att eleverna ges mindre möjlighet att lära 
sig KMR på den globala nivån. Konsekvensen för eleverna blir då att de tränas mer i att föra 
kreativt matematiskt grundat resonemang kring de problematiska deluppgifterna. I en studie 
(Lithner, 2003) av studenters lösningsstrategier visade det sig att studenterna i sitt 
strategigenomförande fokuserar på lokal förståelse och ej på globala strategier. Med ganska 
hög sannolikhet är nog gymnasieelevers fokus lösningsstrategier liknande och om då lärarna 
vid sina genomgångar också fokuserar på lokal förståelse förstärker detta elevernas beteende. 

                                                
10 Se figur 4, Metod för dataanalys, för förklaring av och grafisk översikt på de olika nivåerna för resonemang. 
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Konsekvensen för eleverna blir då att de ges ännu mindre möjlighet att lära sig föra KMR på 
global nivå, något som också torde minska deras problemlösningsförmåga. 

Den låga förekomsten av resonemang på global nivå märks i synnerhet för den bekräftande 
typen av argumentation. Bekräftande argumentation är bland annat viktig för att, med 
välgrundade matematiska argument, motivera varför metoden löste uppgiften. Om den saknas 
på global nivå riskerar eleverna att inte förstå hur de olika delarna av resonemanget hänger 
ihop (varför leder slutsatsen från den första deluppgiften till nästa, varför gav alla deluppgifter 
tillsammans ett svar på uppgiftsexemplet). Konsekvensen kan då bli att eleverna ges intrycket 
att de själva inte behöver motivera slutsatserna utan att lärarens auktoritet räcker för att stödja 
metodens riktighet. Samma studie av Lithner (2003) som ovan visade att studenterna hade en 
benägenhet att låta läromedlets auktoritet verifiera lösningsmetoden då de själva löser 
uppgifter. Om vi återigen antar att gymnasieelevers lösningsstrategier i hög grad liknar 
studenternas i undersökningen av Lithner, blir konsekvensen att elevernas beteende (att inte 
verifiera sina egna lösningsmetoder) ytterligare förstärks genom att lärarna vid sina 
genomgångar inte heller bekräftar de olika lösningsmetoderna med (matematiskt förankrade) 
argument. 

Aspekten matematisk grund var förhållandevis väl förekommande i denna undersökning. Men 
med tanke på mängden problematiska uppgiftsexempel och problematiska deluppgifter samt 
att resonemanget kunde föras både på en global lokal nivå så hade den matematiska grunden 
kunnat vara mycket högre förekommande. När matematisk grund ej förekommer i 
resonemangen kan konsekvensen bli att eleverna då saknar de kunskaper om inre matematiska 
egenskaper som gör att eleverna sedan själva kan skapa eller återskapa lösningsprocedurer. 
Om eleverna inte har sambandet mellan komponent, inre matematisk egenskap och 
konsekvens klar för sig borde bli svårt för dem att argumentera fram en matematiskt grundad 
lösning på egen hand senare. 

Angående den förutsägande typen av argumentation så förekom den i allra lägst grad i 
lärarnas genomgångar. Det innebär ett allvarligt bekymmer för elevernas del eftersom de då 
riskerar att tro att man antingen måste kunna lösningsmetoden i förväg eller att bara en 
matematiskt begåvad person (t.ex. läraren) kan förstå och veta hur uppgiften ska lösas. 
Signalen till eleverna att lösningsmetoder är fastlagda från början förstärks ytterligare genom 
förekomsten av teorigenomgångar innan de problematiska uppgiftsexemplen presenteras. Om 
läraren aldrig för en förutsägande argumentation (genom att göra avväganden om för- och 
nackdelar med olika angreppssätt, eller genom att diskutera olika infallsvinklars effektivitet 
eller diskutera vilka egenskaper som är relevanta i sammanhanget) finns risken att eleverna 
inte upplever matematiken som kreativ och intressant. Just den förutsägande argumentationen 
tillsammans med aspekten kreativ reflektion är också de aspekter som främst gör att 
presentationen liknar en verklig förstagångslösning (Bergqvist & Lithner, 2010). 

Resultaten från aspekten kreativ reflektion visade att eleverna erbjuds möjligheter att lära sig 
detta i relativt hög grad. Aspekten delades inför analysen i två underkategorier; simulerad 
tveksamhet (genom att läraren resonerar högt med sig själv eller genom att läraren ställer 
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explicita frågor till eleverna) och kontroll. Resultaten visar att aspekten bara förekom i form 
av simulerad tveksamhet genom frågor till eleverna, där majoriteten av frågorna var 
procedurfokuserade. Den låga förekomsten av simulerad tveksamhet och avsaknaden av 
kontroll i lärarnas genomgångar bidrar till konsekvensen att eleverna får uppfattningen att en 
lösningsmetod måste kunnas från början och inte går att resonera fram. En annan konsekvens 
för eleverna kan vara att de uppfattar det som att man ska vara snabb och inte tvekar när man 
löser uppgifter. Intressant nog motsäger det bokstavligen vad Silver (1997) säger om 
kreativitet: ”… en tankeprocess relaterad till djup, flexibel kunskap och associerad med långa 
perioder av hårt arbete och reflektion hellre än snabba och exceptionella insikter (liknande 
genialitet)” (se s. 4, Teori). Bristen på simulerad metakognitiv kontroll från lärarna kan 
möjligtvis ge den kanske mest allvarliga konsekvensen för eleverna, då metakognitionen kan 
ses som en central och nödvändig kompetens för att nå framgång i problemlösning 
(Schoenfeld, 1985). Frågan är då hur eleverna ska kunna öva upp sin metakognitiva förmåga 
om de inte ges möjlighet till att lära sig den. Ett intressant projekt med en undervisningsmetod 
där eleverna ges speciell träning i att ställa metakognitiva frågor till sig själva när de löser 
uppgifter och problem har genomförts av Mevarech och Fridkins (2006) i projektet 
IMPROVE. Projektet visade att de elever som deltagit i projektet överträffade motsvarande 
kontrollgrupp som inte fått någon metakognitiv träning i sin undervisning. Eleverna i 
projektet visade högre matematisk kunskap och högre förmåga att föra matematiska 
resonemang än eleverna i kontrollgruppen. Studien bekräftar alltså att goda metakognitiva 
färdigheter går att öva upp och att de påverkar kompetensen att föra matematiska resonemang 
positivt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att slutsatserna från denna undersökning visar att de 
lärargenomgångar som eleverna möter i sin undervisning erbjuder dem små möjligheter att 
lära sig kreativt matematisk grundat resonemang. Den kanske största orsaken till detta är att 
lärarna tenderar att presentera algoritmiska lösningar 11 på uppgiftsexempel där den 
matematiska grunden, argumentationen och reflektionen tas om hand av algoritmen. För det 
långsiktiga lärandet kan bristen av KMR i lärarnas presentationer resultera i att eleverna 
uppfattar matematiken som ett ämne där man enbart lär sig färdiga algoritmer istället för att 
vara det kreativa ämne det faktisk är.  

Slutsatserna från denna undersökning förstärker det som nämndes i teorigenomgången till 
denna studie; att tidigare resultat från undersökningar av läromedel (Eklund & Söderström, 
2006; Lithner, 2004), prov (Bergqvist, 2007; Palm et al., 2005), lärargenomgångar (Bergqvist 
& Lithner, 2010; Grahn, 2009), pekar mot bekymret att elever idag (oberoende av 
utbildningsnivå) i begränsad utsträckning stöter på, och därmed ges möjlighet att lära sig, 
kreativt matematiskt grundat resonemang i sin lärmiljö.  

 

 

                                                
11 Jämför med den grafiska representationen av uppgiftslösning (se figur 1, Teori). En algoritmisk lösning kan 
jämföras med en graf som helt saknar förgreningar och mer liknar en rak linje. 
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6.1.3 VILKA ORSAKER KAN LIGGA BAKOM RESULTATEN? 

Även om det är lärarens insatser som studerats i denna undersökning är det viktigt att inte 
härleda orsakerna bakom resultaten till lärarna som individer. Istället bör man se till 
utbildningssystemet i stort, både lärarnas arbetsmiljö men också lärarutbildningen. Innan man 
börjar anmärka på lärarnas insatser vid deras genomgångar bör man också vara aktsam på att 
lärarnas syfte med genomgångarna kan ha varit av helt annat slag än det som studerats här. 
Nedan följer en diskussion om möjliga orsaker till de resultat och slutsatser som redovisats i 
avsnitten ovan.  

Den första slutsats som togs upp i förra avsnittet var om det möjligtvis kan vara så att lärarnas 
utbildningsgrad påverkar vilka aspekter för KMR de redovisar (främst med avseende på hur 
och om den matematiska grunden för argumenten redovisas). Som det nämndes tidigare när 
denna undersöknings resultat jämfördes med andra liknande studiers resultat så kan lärarens 
kunskapsnivå i matematik mycket väl påverka i vilken utsträckning läraren har möjlighet att 
förklara och själv förstå den matematiska grunden bakom argumentationen. Min uppfattning12  
är att de matematikkunskaper som krävs (och därmed de matematikkurser som erbjuds) för att 
examineras inom lärarutbildningen för matematiklärare är lägre än motsvarande på en teknisk 
ingenjörsutbildning och avsevärt lägre än motsvarande på en forskarutbildning i matematik. 

En annan fråga man kan ställa sig angående lärarutbildningen för matematiklärare är i vilken 
grad lärarstudenterna själva har möjlighet att lära sig KMR under sin utbildning. 
Undersökningar av läromedel (Lithner, 2004), prov (Bergqvist, 2007) och lärargenomgångar 
(Grahn, 2009) på universitetet indikerar alla att förekomsten av och/eller kravet att använda 
sig av KMR är lågt. En (utländsk) undersökning som Crespo (2003) gjort där en grupp 
lärarstudenter (grundskola) fick öva sina strategier på problemuppställning på elever visade 
att lärarstudenternas strategier ändrades från att redovisa enkla beräkningsproblem med få 
steg till problem som hade multipla angreppssätt, var öppna och utforskande samt kognitivt 
mer komplexa. En av anledningarna till denna märkbara förändring anger författaren vara att 
lärarstudenterna fick öva sig på autentiska elever, fick respons från dessa elever samt att 
lärarna på kursen gav några föreläsningar fokuserade på problemlösningsstrategier av ”icke-
traditionell”-typ. Lärarstudenter i Sverige genomför alla en verksamhetsförlag utbildning där 
de möter autentiska elever. Men i vilken utsträckning inbjuds lärarstudenterna till att under 
denna fokusera på hur de presenterar problemlösning för eleverna och får lärarstudenterna 
någon specifik undervisning om (kreativ) problemlösning och olika matematiska 
resonemangstyper själva? 

Lärarnas okunskap om olika resonemangstyper inom matematiken kan vara en annan 
anledning till den låga förekomsten av KMR i deras genomgångar. Boesen (2006) 
genomförde en intervjustudie av gymnasielärare där orsaker bakom den låga förekomsten av 
KMR i lärarnas egenkonstruerade prov undersöktes. I studien framkom det att lärarna hade en 
begränsad medvetenhet om hur olika uppgifter skilde sig åt med avseende på vilket slags 

                                                
12

 Grundat i egna erfarenheter från genomgången magisterutbildning i naturvetenskap och genom diskussioner 
med forskarstudenter och lärarstudenter i naturvetenskap (däribland matematik). 
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resonemang uppgifterna krävde. Lärarna kategoriserade oftast uppgifter som kunde lösas med 
IR som lätta och uppgifter som krävde KMR som svåra. Endast ett fåtal av de intervjuade 
lärarna motiverade skillnaden mellan uppgifterna med att de krävde olika slags resonemang. I 
studien framkom det också att lärarna hade uppfattningen att uppgifter som kräver KMR ej är 
lämpliga för lågpresterande elever eftersom dessa elever inte ansågs klara av att föra ett 
sådant resonemang.  

Strukturella faktorer i lärarnas arbetsmiljö kan också påverka i vilken utsträckning lärarna 
undervisar eleverna i KMR. När det gäller kursplanerna i matematik så angav lärarna i studien 
ovan av Boesen att de var osäkra på vad kursplanerna egentligen sa om KMR. Kursplanerna 
för matematikkurserna B, C och D 13   är också mycket innehållstäta och dessa kurser 
(inklusive E-kursen) innehåller dessutom avsevärt mer nytt material (i jämförelse med A-
kursen) (Boesen et al., 2005). Det kan alltså vara så att när eleverna måste lära sig en viss 
mängd ny kunskap under en begränsad tid så är det den relationella förståelsen (hur och 
varför) som prioriteras jämfört med den instrumentella förståelsen (hur). En annan strukturell 
faktor är lärarnas resurser i form av tid. Lundström (2009)  påpekar att lärarnas profession på 
senare år utvidgats med konsekvensen att tidsbristen är ett av de största bekymren i lärarnas 
arbete. Att exempelvis bedöma en elevs resonemang kan kräva att läraren sitter ned med 
eleven enskilt och vilken lärare har tid att göra det med varje elev? Det kan också vara så att 
lärarna har den uppfattningen att undervisning av KMR tar längre tid än undervisning av 
imitativa resonemang. En empirisk studie av Pesek och Kirshner (2000) visar att så måste inte 
alls vara fallet och i studien påpekas det också att en vanlig (miss-)uppfattning hos lärarna är 
att relationella instruktioner tar mer tid är instrumentella.  

Många lärare anger också att det finns ett mer eller mindre uttalat krav att alla elever ska få 
godkänt betyg (Boesen, 2006) och att eleverna ska få bra provresultat (Skemp, 1978). Detta i 
samband med lärarnas eventuella uppfattning att undervisning i KMR tar längre tid och att 
endast vissa elever kan förstå ett sådant resonemang kan då leda till att lärarna fokuserar sin 
undervisning på algoritmiska resonemang och instrumentell förståelse.  

Att lärarna till stor del använder sig av läromedlet när de planerar sin undervisning 
(Skolverket, 2003) kan också påverka hur undervisningen ser ut eftersom studier av läromedel 
på gymnasiet (Eklund & Sundström, 2006) visat att dessa inriktar sig på algoritmiska 
resonemang.  

Det kan också vara så att vissa områden i matematiken inte är lika enkla att föra ett KMR 
kring, speciellt aspekten förutsägande argumentation. I matematikområden som är lättare att 
förstå kognitivt kan den förutsägande argumentationen möjligtvis komma in på ett mer 
naturligt sätt. Geometri t.ex. är ett ämne som (till en viss gräns i alla fall) är kognitivt lättare 
att förstå än t.ex. analys. Detta antagligen på grund av att geometri är ett område som till 
största delen fastlades redan under antiken och där definitioner och axiom bygger på en 
deduktiv logik och användandet av passare och linjal. Analys däremot härstammar från 1800-
talet och definitioner och teorem kräver en högre grad av abstrakt tänkande för att förstå. 

                                                
13 Kurs E ingår ej i källans undersökning. 
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Sedan är det också så att vissa matematikområden bygger på andra matematikområden på ett 
sådant sätt att en eventuell förutsägande argumentation för det ena området i princip måste 
förankras i det andra området. Analysexempel C2 från lärargenomgångarna i denna studie är 
ett exempel på en sådan situation. Att föra en förutsägande argumentation kring hur man hittar 
primitiv funktion måste i princip förankras i derivatan (d.v.s. du måste först pröva att hitta en 
primitiv funktion, sedan kontrollera att den stämmer genom att derivera ditt uttryck och 
jämföra med ditt ursprungsuttryck). Sammantaget kan det alltså vara så att olika områden i 
matematiken är olika lämpade att föra ett KMR kring, i synnerhet för den förutsägande typen 
av aspekten argumentation som ingår i KMR. 

Sammanfattningsvis kan man allstå säga att främsta orsakerna bakom lärarnas svaga 
tendenser till att presentera KMR i sina presentationer av uppgiftsexempel till största delen 
antagligen beror på; brister i lärarnas utbildning som leder till att lärarna har dåliga kunskaper 
om olika slags matematiska resonemang, låga förväntningar på elever från lärarnas sida, en 
uppfattning från lärarna att KMR är svårt, innehållstäta och svårtolkade kursplaner i 
matematik, begränsade tidsresurser för lärarna och ett överdrivet användande av läromedel 
som fokuserar på algoritmiska resonemang. 

6.1.4 REFLEKTION 

Den främsta orsaken till den rådande situationen angående elevers bristande möjligheter att 
lära sig KMR tror jag till främsta delen beror på en okunskap och omedvetenhet hos lärarna 
(och läromedelsförfattare). Om lärarna själva lärare aldrig fått möjlighet att lära sig KMR, hur 
ska de då veta hur man undervisar i det? Om de heller aldrig medvetandegjort deras egen 
metakognitiva kontroll då de löser problematiska uppgifter, hur ska de då veta att den är 
viktig? Eller om de själva (mer eller mindre medvetet) låter olika slags auktoriteter styra deras 
strategival, hur ska de då någonsin lära sig att grunda sina argument i inre matematiska 
egenskaper? Eller är lärarna egentligen medvetna om vilka slags frågor de ställer till eleverna, 
d.v.s. vilka kompetenser och kognitiva krav de efterfrågar? 

De viktigaste didaktiska lärdomarna vi kan dra från detta arbete tror jag är att först och främst 
komma ihåg att fokusera på den kreativa reflektionen när vi som lärare presenterar uppgifter 
för eleverna. Det jag menar är alltså att vi tänker på att resonera utifrån utgångspunkten att 
uppgiften i fråga kräver en förstagångslösning av oss. Men minst lika viktigt är 
argumentationen, främst den förutsägande. Även om vi som lärare kanske känner tidspress att 
hinna lösa många uppgifter på tavlan behöver vi komma ihåg att vi gör eleverna en björntjänst 
om vi glömmer bort att argumentera för strategivalen innan de är sagda eller glömmer bort att 
föra en bekräftande argumentation på en global nivå likväl som på lokal nivå. Skulle vi 
dessutom märka att vi själva har svårt att förstå den matematiska grunden, desto intressantare 
för oss, då har ju vi chansen att lära oss något! 

Till sist anser jag att det viktigt att påpeka (om läsaren glömt) att olika matematiska 
resonemang inte går att orda hierarkiskt, de passar olika bra in vid olika tillfällen. Ett 
resonemang (IR) som bara bygger på att lära sig hur något görs är ofta lättare att förstå och 
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ger snabba resultat. Resonemang (KMR) baserade på hur och varför är ofta lättare att komma 
ihåg (men svårare att lära sig) och bättre anpassade att använda på nya uppgifter. Mer precist i 
vilka situationer vilken resonemangstyp passar bäst handlar ett pågående forskningsprojekt 
vid om. Projektet heter LICR, Learning by Imitative and Creative Reasoning, (J. Lithner, 
personlig kommunikation, 28 januari, 2010) och leds av professor Johan Lithner vid Umeå 
universitet. Projektet syftar till att jämföra olika undervisningssituationer och utgår från 
frågorna; Vilken resonemangstyp (MR, AR, KMR) passar bäst i den specifika situationen och 
varför? Vilka sorts matematiska resonemang gör att vi minns och/eller förstår mest? Hur 
planerar man sin matematikundervisning så att den passar den mänskliga hjärnan bäst?  

Kanske kan detta vara ett forskningsprojekt att hålla ögonen på för den intresserade läsaren? 

6.2 METODDISKUSSION 

Insamlad empiri till studien har bearbetats både kvantitativ och kvalitativt och analysen har 
skett med hjälp av ett analysverktyg (Bergqvist & Lithner, 2010) som utvidgats inför denna 
studie. Fokus i studien har legat på de kvalitativa tolkningarna. Följande avsnitt för en 
diskussion kring metodens reliabilitet och validitet (Dimenäs, 2007), svårigheter som uppstått 
och hur (om) de hanterats samt avslutningsvis en diskussion om möjliga förbättringar av 
metoden. 

Både antalet utvalda skolor (3), antalet lärare (3) och antalet observerade genomgångar (6) var 
få till antalet vilket sänker undersökningens reliabilitet, dessutom valdes av praktiska skäl en 
av genomgångarna bort inför analysen av vilket ytterligare sänker reliabiliteten. Men eftersom 
undersökningen inte gör anspråk på att vara generell av något slag bör reliabiliteten inte 
påverkas nämnvärt. De observerade genomgångarna bedöms (utifrån egen erfarenhet) till att 
vara rätt typiska för hur undervisningen ser ut i svenska skolor idag vilket gör resultaten 
trovärdiga. När det gäller själva datainsamlingens reliabilitet så är den hög på grund av att 
observationerna spelandes in (med både bild och ljud) vilket minskar risken att missa någon 
information och risken för feltolkning (på grund av t.ex. subjektiva anteckningar). 
Reliabiliteten förstärks ytterligare av att samtliga analyser genomförts ett upprepat antal 
gånger.  

Tre faktorer stärker undersökningsmetodens validitet; 1) analysmetoden som använts i denna 
studie är hämtad och framarbetad ur vetenskapligt publicerade verk (Bergqvist & Lithner, 
2005, 2010; Lithner, 2003, 2008), 2) diskussioner med vetenskapligt skolade personer har 
förts när det gäller vissa delar av de analytiska tolkningarna av datamaterialet samt angående 
urvalet och datainsamlingsproceduren, 3) inför datainsamlingen genomfördes två pilotstudier. 

Allmänt sett så har den tolkningsproblematik som finns vid kvalitativ forskning (Dimenäs, 
2007) varit märkbar på några olika sätt. För det första har det varit svårt att inte påverkas av 
min egen förförståelse av vad matematik är och hur undervisningen i matematik ser ut. Det 
sätt som jag tyckt varit det ”rätta” att lägga fram ett argument på och presentera en uppgift har 
ibland stört mig från att utvärdera det som läraren faktiskt gjorde och sa och inte det jag tyckte 
den borde gjort och sagt. För det andra kunde jag märka att om läraren i fråga hade en 
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undervisningsmetodik och/eller personlighet liknade min egen fick jag en tendens att tolka 
lärarens utförande mer positiv. För det tredje upptäckte jag att jag ibland hade svårt att 
separera min upplevelse från genomgången från det som faktiskt sagts och gjorts av läraren.  

Hur det faktum att en av de utvalda lärarna undervisade vid ett universitet 
(basårsundervisning) påverkade i vilken grad frågeställningen (preciserad mot gymnasienivå) 
kan anses som besvarad är oklart. Basårsundervisningen på universitetet är en del av 
undervisningen på gymnasienivå men det förekommer enligt min uppfattning ändå vissa 
tydliga skillnader mellan den undervisningen och den på en gymnasieskola14.  

En svårighet med genomförandet var att endast läraren hade mikrofon och att jag som 
observatör satt längst bak i klassrummet vilket medförde att det ibland var svårt att uppfatta 
vad eleverna sade. Svårigheten löstes dock genom att förstärka ljuduppspelningen med en 
speciell brusreducerade programvara där det behövdes för förståelsen vid transkriberingen. 
Att lärarnas genomgång påverkades av att de fick bära mikrofon, bli inspelande med 
videokamera samt ha en okänd lärarstudent i sitt klassrum är självklart. Frågan är bara hur de 
påverkades och om det påverkade denna studie. Personligen upplevde jag inte att lärarna blev 
särskilt påverkade och i övrigt så verkade alla observerade lärare så pass rutinerade och säkra 
i sin roll att det är troligt att de skulle ha genomfört lektionen på samma sätt även om ingen 
observation skett. Det faktum att min undersökning visar på att kreativt matematiskt grundat 
resonemang förekommer i låg grad gör det dessutom mindre troligt att lärarna eventuellt 
skulle ha varit påverkade att simulera KMR i högre grad vid sina genomgångar. 

Analysarbetet har varit det mest tidkrävande momentet i hela undersökningen.  Till en början 
analyserades samtliga deluppgifter som ingick i ett problematiskt uppgiftsexempel. Men allt 
eftersom analysverktyget utvecklades mot att skilja på olika uppgiftsexempel (rutin- och 
problematiska) och olika deluppgifter (rutin- och problematiska) beslöts det för stringensens 
skull att bara analysera problematiska deluppgifter. Något som också tog mycket tid i anspråk 
var att allteftersom analysverktyget växte fram och min förståelse för forskningsområdet i 
allmänhet och metoden i synnerhet ökade upptäckte jag att det var nödvändigt att transkribera 
vissa partier av genomgångarna ännu mer detaljerat.  

Det finns vissa delar av dataanalysmetoden som bör diskuteras. Först och främst, vad som är 
tydligt för mig som observatör är inte detsamma som vad som är tydligt för eleverna. Inte 
minst för att mina matematikkunskaper och erfarenhet av studier vida överstiger deras (vilket 
gör att saker blir mer tydliga för mig och att jag blir ”blind” för vad som kan vara otydligt för 
eleverna) men också för att jag inte har tagit del av deras undervisning och är obekant för vad 
som är underförstått för eleverna (vilket gör att vad som är tydligt för eleverna kanske inte är 
det för mig). Därför har det ibland varit svårt för mig att komma underfund med vad jag ska 
tolka som tydligt för eleverna eller inte. För att vara så konsekvent som möjligt ur 

                                                
14 Lärarna har oftare en högre utbildning, undervisningen inriktar sig mot att eleverna/studenterna ska studera 
vidare vid ett universitet och studietakten är högre. Däremot är det inte lika sannolikt att lärarna har en 
pedagogisk utbildning.  
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forskningssynpunkt så har jag därför fokuserat på det som läraren tydligt sagt, skrivit eller på 
något sätt tydligt visat då jag bedömt mitt material.  

Dessutom, eftersom genomgångarna indelades i problematiska uppgiftsexempel och 
problematiska deluppgifter på ett väldigt strikt sätt (där varje (del)uppgift startade med att 
uppgiften presenterades och avslutades med att en lösning erhölls) gav det konsekvensen att 
de analyserade (del)uppgifterna blev väldigt isolerade och delvis ryckta ur sitt sammanhang. 

Överlag så anser jag att mitt analysverktyg är aningen osmidigt med tanke på att en mänsklig 
presentation är variationsrik och därför svår att passa in och bedöma med ett alltför osmidigt 
verktyg. Om det är något jag skulle vilja förändra med min analysmetod så är det just detta att 
anpassa verktyget ännu bättre efter materialets variationsrikedom (olika lärare, olika 
presentationssätt) och kanske till och med att anpassa den mer specifikt mot genomgångar av 
just problematiska uppgiftsexempel.  

6.3 KÄLLKRITIK 

De allra flesta källor till detta arbete är mer eller mindre samtida vilket gör dem relevanta i 
sammanhanget. Vissa av källorna berör studier gjorda på undervisning utomlands men dessa 
har ej använts som huvudargument i några avgörande avsnitt i denna undersökning utan mest 
använts som komplement och för att bekräfta bekymren i elevernas lärmiljö. De få källor som 
är av lite äldre slag (Schoenfeld, 1985; Skemp, 1978) återfinns i de flesta av de andra 
vetenskapliga verken som referenser. Många av de mer samtida källorna (Hiebert, 2003; 
NCTM, 2000; Niss, 2003; Vinner, 1997) återfinns också i de flesta av de andra vetenskapliga 
verken som referenser. 

Samtliga källor som berör tidigare studier av olika faktorer i elevernas lärmiljö ställer viktiga 
frågor och är riktade mot att förstå ett pedagogiskt problem vilket gör forskningen av hög 
kvalitet och relevanta att använda ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Dessutom använder 
dessa källor en variation av metoder för att beskriva (i princip) samma problematik vilket 
bekräftar en konvergens för bekymren i elevernas lärmiljö. 

De vetenskapliga artiklarna har en högre kvalitet av äkthet på grund av att de är vetenskapligt 
granskade och godkända jämfört med exempelvis de examensarbeten och böcker som använts 
i denna studie. Den källa analysverktyget utgår från (Bergqvist & Lithner, 2010) är inskickad 
för publikation, dock finns en tidigare version (Bergqvist & Lithner, 2005) men den är ej 
publicerad i en vetenskaplig tidsskrift utan internt vid ett universitet. Majoriteten av de 
vetenskapliga tidsskrifterna där de olika artiklarna som använts är publicerade är väl ansedda 
internationellt sett.15 Olika källor och/eller författare använder ibland olika definitioner på 
matematiskt problem och matematikuppgift men samtliga artiklar teorin och analysverktyget 
baserats på i denna undersökning använder genomgående samma definitioner och begrepp. 

                                                
15Se NCM:s översikt över internationella tidsskrifter: http://ncm.gu.se/node/205. 
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Beträffande de statliga utredningarna som använts i denna studie baseras de i vissa fall på 
internationell forskning (Skolverket, 2008) och i andra fall (Skolinspektionen, 2009; 
Skolverket, 2003) på nationella undersökningar. Samtliga utredningar torde dock kunna 
betraktas som relativt oberoende och tendensfria. 

6.4 FRAMÅTSYFTANDE FRÅGOR 

Det är främst två frågor som väckts under arbetet med denna studie. Den första frågan berör 
lärarnas syn på undersökningsområdet. Med tanke på att lärarna har en så stor inverkan på 
elevernas lärmiljö vore det intressant att studera hur lärarna ser på sina egna möjligheter i 
form av tidsresurser, vilja och kunskap att presentera KMR vid sina genomgångar. En 
intervjustudie med ett antal matematiklärare (gärna från olika stadier) vore därför intressant 
att göra. Den andra frågan berör lärarnas interaktioner med eleverna under den del av 
lektionen då eleverna arbetar själva. Vid en lärarpresentation är det läraren som är i fokus och 
leder genomgången (med vissa inslag av elevinverkan), men under interaktionerna är (eller i 
alla fall borde) den enskilde eleven vara i fokus. Läraren har då möjlighet att guida och 
stimulera eleven till att lära sig resonera med ett kreativt matematiskt grundat resonemang. En 
studie där lärarnas interaktioner med eleverna under del av lektionen då eleverna arbetar 
själva skulle kunna belysa i vilken utsträckning och på vilket sätt eleverna på individnivå ges 
möjlighet att lära sig föra ett KMR. 

6.5 AVSLUTANDE TANKAR 

Den främsta kritik jag vill rikta mot min egen insats med detta arbete är att jag påbörjade 
datainsamlingen lite väl sent (nionde veckan). Konsekvensen för detta blev att arbetet med att 
ta fram ett fungerande analysverktyg drog ut på tiden eftersom jag märkte att detta var svårt 
att göra i många avseendet innan jag själv börjat öva mig i att analysera verkligt data. 

Mest givande med arbetet har varit allt jag lärt mig om olika matematiska resonemang, om 
elevers strategier vid uppgiftslösning och hur (illa) det är ställt i lärmiljön med elevers 
möjligheter att lära sig KMR. Jag är inte alls förvånad över att matematiken idag betraktas 
som tråkig och meningslös av elever (och samhället).  För är det inte så, att när vi verkligen 
har fått kämpa med en uppgift, försökt komma på kluriga angreppssätt och till slut efter 
mycket möda faktiskt löser uppgiften, är det inte då vi känner oss som mest nöjda, tillfreds 
och tycker att det vi gör är roligt och givande? Att bara sitta och arbeta med 
matematikuppgifter eller lyssna på lärares genomgångar som båda fokuserar på algoritmiska 
resonemang tror jag inte är lika givande i det långa loppet. 

Till sist vill jag avsluta med en berättelse från samma matematiklektion jag inledde detta 
arbete med en berättelse från. En annan elev bad mig om hjälp med en uppgift som handlade 
om differentialer tillämpade i ett verklighetsnära problem. Jag började resonera på liknande 
sätt såsom jag gjort med den förra eleven. Jag ritade och förklarade och gick nog ibland också 
lite väl djupt in i teorin (som fysiker blev jag nog lite väl exalterad över ämnet). Men eleven 
lyssnade tålmodigt och räknade på i linje med min guidning. Visst var det så att eleven var 
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mer fokuserad på att få ett svar än ett rimligt (och långt) resonemang och till slut löste vi 
också uppgiften – men, bäst av allt – eleven verkade förstå vad den gjorde och varför! 

Allra slutligen vill jag tacka de lärare som så frikostigt lät mig ta del av deras praktik – utan er 
hade detta arbete inte varit möjligt. Tack! 
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