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Sammanfattning 
Studier och granskningar har visat på en fokusering på imitativt resonemang i 

skolsammanhang där eleverna många gånger inte bedöms utifrån samtliga kunskapskrav. 

Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap kring vilket resonemangskrav som ställs 

på elever vid skriftliga prov i Matematik 1. I studien har provuppgifter från en 

lärarhandledning analyserats och klassificerats utifrån ett ramverk för matematiska 

resonemang. Genom att jämföra resultatet med tidigare forskning om resonemangskrav i 

nationella prov har även en slutsats kunnat dras huruvida resonemangskraven i 

lärarhandledningens provuppgifter är tillräckligt höga för att generellt sett kunna följa 

styrdokumentens riktlinjer. Resultatet visade att 26 % av de analyserade uppgifterna krävde 

globalt kreativt resonemang medan 26 % fordrade lokalt kreativt resonemang och 47 % var 

lösbara med någon typ av imitativt resonemang. Utifrån jämförelsen med resonemangskraven 

för de nationella proven drogs slutsatsen att resonemangskraven i lärarhandledningens 

provuppgifter överlag inte var tillräckligt höga för att i tillräcklig utsträckning testa alla 

kunskapskrav. Resultatet indikerar att centrala förmågor, i första hand problemlösnings-, 

resonemangsförmågan och förmågan att använda matematiska begrepp, inte testas i 

tillräckligt hög grad. 
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1. Inledning 

Mina erfarenheter från den egna skoltiden och den verksamhetsförlagda utbildningen är att 

matematikundervisningen i hög utsträckning har kretsat kring inlärning av 

standardprocedurer. Min uppfattning är att standardprocedurer fyller en viktig funktion men 

att en snäv fokusering på standardprocedurer ofta kan resultera i en bristande förståelse hos 

eleven. Orsaken till detta är att standardprocedurer kan lära eleven hur man löser en specifik 

kategori av uppgifter men att eleven inte nödvändigtvis förstår varför lösningen fungerar. Om 

eleven saknar förståelse för varför lösningsprocedurer fungerar får eleven i första hand med 

sig utantillkunskaper i form av ”recept” att applicera på standarduppgifter inom matematiken. 

Utantillkunskaper är lätta att glömma och användbarheten är mycket begränsad eftersom 

memorerade lösningsprocedurer är svåra att tillämpa i situationer där de inte är direkt 

applicerbara. Vidare är min uppfattning att utantillkunskaper inte utgör någon solid grund att 

bygga vidare på.  

          För att ge eleven goda förutsättningar att kunna ta till sig ny matematik är det därför 

viktigt att eleven har en förståelse för de matematiska begrepp hon tidigare använt sig av. 

Utifrån styrdokumenten ska matematikundervisningen syfta till att eleven utvecklar förmågor 

utöver att hantera matematiska procedurer, så som sin problemlösningsförmåga och förmåga 

att använda matematiska begrepp. Eftersom uppgifter som testar utantillkunskaper överlag 

inte utvecklar vare sig problemlösningsförmågan eller begreppsförståelsen (Palm et al., 2011) 

bör det finnas en balans mellan rutininlärning och problembaserade aktiviteter i 

undervisningen. 

          Då de skriftliga proven är den dominerande bedömningsformen i matematik 

(Skolverket, 2003) kommer dessa att ge eleven en direkt respons på hur inlärningen har 

fungerat och även påverka elevens uppfattning kring vilka förmågor som är centrala inom 

ämnet. De förmågor som ämnet syftar till att utveckla ligger till grund för kunskapskraven och 

bör även av denna anledning finnas representerade sett över kursens samtliga 

bedömningstillfällen. Vidare är min uppfattning att genomtänkta och problembaserade 

provuppgifter kan ge läraren möjlighet att upptäcka om eleven förstår de matematiska 

begrepp hon använder. Något som är centralt för att läraren ska kunna anpassa sin 

undervisning utifrån eleven. Av dessa anledningar är det viktigt att standardprocedurer och 

andra typer av utantillkunskaper inte tillåts ta för stort utrymme vid skriftliga prov. 

          Mina erfarenheter gällande problemet med hur standardprocedurer snävt fokuserats i 

undervisningen och tankar kring dess konsekvenser är inte unika. En statlig utredning belyser 

att undervisningen och läromedlen är i huvudsak procedurinriktade, samt att mycket pekar på 

att detta kan leda till en bristande begreppsförståelse hos många elever (Skolverket, 2008).  

          En annan granskning visar på att påfallande många lärare bedriver en undervisning 

inriktad på "mekanisk räkning" som inte ligger i linje med styrdokumenten (Skolinspektionen, 

2010). Detta resulterar i att eleverna generellt sett inte får förutsättningar att utveckla olika 

matematiska förmågor och att de heller inte bedöms utifrån samtliga kursplanemål, vilket 

innebär att eleverna får höga och missvisande betyg (Skolinspektionen, 2010). Författarna 

menar att en orsak till detta kan vara att lärarna vill underlätta för underpresterande elever 

genom att fokusera på lösningsprocedurer och avstå från undervisning som tränar 

problemlösning, att se samband och utveckling av matematisk kreativitet. Vidare påpekar man 

att ett sådant tillvägagångssätt möjligen förenklar för eleven på kort sikt men att det ger 
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eleven sämre möjligheter att utveckla centrala förmågor. Sannolikt gör man därför eleven en 

"björntjänst" då hon istället får förlita sig på utantillkunskaper, vilket riskerar att ytterligare 

försvåra det långsiktiga lärandet (Skolinspektionen, 2010). 

          Utifrån Lithner (2008) kan det resonemang eleven använder vid uppgiftslösning 

klassificeras som imitativt eller kreativt resonemang (kreativt matematiskt grundat 

resonemang). Med imitativt resonemang syftar Lithner till uppgiftslösning baserad på 

strategin att utnyttja färdiga lösningsprocedurer och andra typer av utantillkunskaper. Kreativt 

resonemang är det imitativa resonemangets motpol och används istället i situationer som 

kräver att uppgiftslösaren använder den matematiska informationen i uppgiften för att 

producera en ny typ av lösning (Lithner, 2008). 

          I denna studie kommer jag att undersöka i vilken utsträckning kreativt resonemang 

krävs för att lösa provuppgifter från en lärarhandledning. För att kunna sätta in resultatet i ett 

sammanhang kommer jag även att göra en jämförelse med en studie där uppgifter från 

lärargjorda prov och nationella prov i Matematik A klassificerades (Palm et al., 2011).  

          Idén att klassificera uppgifter från en provbank kommer från den verksamhetsförlagda 

utbildningen där mina handledare alltid använt sig av lärarhandledningens provbank vid 

provkonstruktion. Problemområdet är relevant eftersom resonemangskraven i 

provbanksuppgifter, utifrån min kännedom, aldrig tidigare har analyserats och att detta kan ge 

en indikation på hur väl uppgifterna överlag följer styrdokumenten. En hög andel uppgifter 

som är lösbara med imitativt resonemang skulle indikera på att uppgifterna generellt sett 

främst testar utantillkunskaper. En hög andel uppgifter som kräver kreativt resonemang skulle 

i sin tur indikera på att flera matematiska förmågor, så som resonemangs-, 

problemlösningsförmågan och förmågan att använda matematiska begrepp, i hög utsträckning 

testas. Utifrån jämförelsen med resonemangskraven i de nationella proven (Palm et al., 2011), 

som är konstruerade utifrån styrdokumenten, kan därefter en slutsats dras huruvida 

lärarhandledningens provuppgifter generellt sett följer styrdokumentens riktlinjer. Detta görs 

med det övergripande syftet att fördjupa kunskapen kring vilka resonemangskrav 

provuppgifter i Matematik 1 ställer på eleven. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att presenteras. Först beskrivs begreppet 

matematiska kompetenser genom att visa på kopplingen till matematiska förmågor i 

styrdokumenten, samt genom exempel på ramverk som beskriver vad det innebär att kunna 

matematik utifrån kompetenser. Då fokus i denna studie ligger på matematiska resonemang 

följer därefter en presentation av ett ramverk för resonemang som även kommer att vara 

studiens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer en definition av hur begreppet matematiskt 

resonemang kommer att användas i denna studie. Vidare definieras begreppsförståelse och 

problemlösning med en beskrivning av hur dessa begrepp kan kopplas till 

resonemangsbegreppet. Avslutningsvis följer en redogörelse för tidigare forskning. 

2.1 Matematiska kompetenser 

Eftersom skriftliga prov är den dominerande examinationsformen inom matematikämnet 

(Skolverket, 2003) är det viktigt att provuppgifterna täcker styrdokumentens (Skolverket, 

2011a) riktlinjer på vad det innebär att kunna matematik. Därför bör hänsyn tas till såväl 

innehållsmål som kompetensmål vid bedömningstillfället. Innehållsmålen finns beskrivna 

under centralt innehåll i kursplanen och anger vilket undervisningsstoff kursen ska behandla. 

Kompetensmålen avser istället de sju förmågor matematikundervisningen ska syfta till att 

utveckla. Förmågorna är kopplade till: problemlösning, resonemang, begrepp, 

kommunikation, procedurer, modellering och att relatera matematiken till andra ämnen. Dessa 

förmågor ligger sedan till grund för bedömningen av de olika kunskapskraven. Kompetensmål 

är ingen ny företeelse i kursplanen men genom att även vara utskrivna i ämnesplanen har de 

enligt min uppfattning fått en tydligare roll i Gy 2011. I det ramverk där 1994 års 

styrdokument konkretiserades i sex kompetenser kan vi finna motsvarigheter till de sex första 

av ovanstående kompetensmål: problemlösnings-, resonemangs-, begrepps-, kommunikations-

, algoritm- och modelleringskompetens (Palm et al., 2004).  

          I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik för grundskolan (Skolverket, 2011b) 

framgår även där att kompetensmålen överlag inte har förändrats, då man utgår från samma 

syn på ämnet sen tidigare kursplan, däremot har kompetensmålen på ett tydligare sätt lyfts 

fram. Författarna menar att denna förändring gjorts mot bakgrund att de matematiska 

förmågorna var svåra att urskilja i den tidigare kursplanen, samtidigt som vikten av de 

centrala förmågorna har ett samstämmigt stöd inom matematikdidaktisk forskning. 

Författarna belyser även att matematikundervisningen till stor del har kretsat kring enskild 

räkning och att en konsekvens av detta är att eleverna har fått begränsade möjligheter att 

utveckla sin problemlösningsförmåga. I grundskolans kursplan finns numera en tydlig 

inriktning mot problemlösning, vilket lyfts fram som en central matematisk verksamhet, 

samtidigt har man även valt att betona vikten av att eleverna utvecklar förmågan att använda 

logiska resonemang (Skolverket, 2011b). 

          Det finns även internationellt sett ett flertal ramverk som ger riktlinjer för 

undervisningen och beskriver vad det innebär att kunna matematik genom olika kompetenser. 

Exempel på sådana ramverk där problemlösnings- och resonemangskompetensen har en 

central roll är: NCTM (NCTM, 2000), Adding it up (Kilpatrick et al., 2001), och KOM-

projektet (Niss, 2003).  
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2.2 Ramverk för matematiska resonemang  

De generella ramverken (NCTM, Adding it up, KOM-projektet) syftar till att vara 

heltäckande och en möjlig konsekvens av detta är att kompetenserna inte är definierade på 

detaljnivå (Bergkvist, 2006). I denna studie kommer jag att undersöka vilken kvalité på det 

matematiska resonemanget en uppgift fordrar av eleven. Därför har istället ett ramverk som 

fokuserar på olika typer av väldefinierade och kvalitativt åtskilda resonemangstyper (Lithner, 

2008) valts som utgångspunkt.  

          Lithner har i en serie empiriska studier (2000, 2003, 2004) undersökt orsaker bakom 

elevers inlärnings- och prestationssvårigheter i matematik. Dessa studier har resulterat i 

slutsatsen att en för snäv fokusering på rutininlärning i undervisningen är en huvudsaklig 

faktor bakom att elever hamnar i dessa typer av svårigheter (Lithner, 2008). Studierna har 

även resulterat i ett ramverk (Lithner, 2008) som fokuserar på det resonemang elever 

använder sig av vid uppgiftslösning. De resonemangstyper som karaktäriseras bygger på 

empirisk data och i ramverket ges även förklaringar kring hur de uppkommer, samt vilka 

konsekvenser de får. Ett syfte med ramverket är att tillhandahålla en begreppsapparat som 

specifikt kan kommunicera observationer och insikter, samt ge struktur till diskussionen 

rörande problemet med rutininlärning (Lithner, 2008):   

It seems that the gravity of the problem, as a main cause behind learning difficulties, is 
not fully apprehended by students, teachers, textbook writers, syllabus constructers, 
administrators, politicians, and perhaps also among many researchers. One reason may 
be that we lack terminology and frameworks to communicate the insights in more specific 
ways. Just to say that students learn by rote and need to practice creative reasoning will 
not help much, if we cannot specify the problem and suggest well-founded measures 
(s.273). 

 
Några centrala begrepp som definieras nedan kommer från Lithner (2008). Den del av 

ramverket som i första hand ligger till grund för operationaliseringen presenteras senare vid 

teoretisk utgångspunkt.  

2.3 Matematiskt resonemang 

I ämnesplanen för matematik på gymnasiet (Skolverket, 2011a) ingår matematiskt 

resonemang som en av de sju förmågor eleven ska ges förutsättningar att utveckla. Detta 

innebär att resonemangsförmågan är viktig kompetens inom skolmatematiken. Ross (1998) 

menar att resonemang utgör stommen i matematik och om eleverna inte utvecklar förmågan 

att resonera blir matematik reducerat till ett ämne som endast handlar om att följa färdiga 

procedurer och imitera exempel utan någon tanke på varför dessa metoder fungerar. I Palm et 

al. (2004), där 1994 års styrdokument konkretiserades i ett antal matematiska kompetenser, 

används följande definition på resonemangsbegreppet: 

Med resonemang avses här en argumentering som sker på allmänna logiska och speciella 
ämnesteoretiska grunder. Det inkluderar deduktiva resonemang där logiska slutledningar 
görs baserade på specifika antaganden och regler, där den striktaste formen av 
resonemang kan sägas vara bevis. Det inkluderar också induktiva resonemang där 
allmänna slutsatser nås fram till genom resonemang baserade på enskilda iakttagelser av 
mönster och regelbundenhet (s.25). 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik för grundskolan beskrivs innebörden i att 

föra matematiska resonemang som ett sätt att få insikt i att matematiska samband är 
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konstruerade och att de därigenom även kan "återupptäckas" genom matematiska resonemang 

(Skolverket, 2011b). Vidare får eleven genom att föra matematiska resonemang möjlighet att 

konstruera egna lösningar baserade på formella eller informella argument. Detta gör eleven 

bättre rustad att angripa nya situationer där hon med hjälp av matematiskt grundade 

resonemang måste motivera strategival eller slutsatser (Skolverket, 2011b).  

          Här finns en koppling mellan problemlösning och att föra matematiska resonemang 

som kommer att vara central för denna studie. Fokus kommer nämligen att ligga på 

resonemang där argumentationen förutser möjliga utfall vid strategival och där den bekräftar 

giltigheten i en lösning, argumentationsformer som i sig endast är nödvändiga vid 

problemlösning där eleven på förhand inte har en färdig lösningsmetod att följa. Denna aspekt 

medför även att förmågan att föra matematiska resonemang är mycket viktig i 

problemlösning. Bergqvist et al. (2007) konstaterar i linje med detta att 

resonemangskompetensen är central i matematik och i synnerhet vid problemlösning. I Palm 

et al. (2004) kopplas även problemlösning explicit samman med resonemangskompetensen. 

Detta eftersom att resonera matematiskt också blir till en problemlösningsaktivitet om man på 

egen hand måste producera argumentationen (Palm et al., 2004).  

          Vidare konstaterar författarna till kommentarmaterialet att rimlighetsbedömningar är en 

central aspekt i att resonera matematiskt (Skolverket, 2011b). Därför ska det ske en 

progression med stigande ålder där eleven vid rimlighetsbedömningar använder sig av ett 

resonemang baserat på en allt mer strikt argumentation. 

          Lithners (2008) ramverk för imitativt och kreativt resonemang är avgränsat till en 

fokusering på det resonemang en person använder sig av vid uppgiftslösning. I ramverket 

betraktas resonemang på ett relativt fritt sätt till att bestå av en uppgiftslösares tankegångar i 

strävan efter att konstruera påståenden och nå slutsatser. Med detta synsätt behöver inte 

resonemang vara baserat på logiska grunder och det kan även vara inkorrekt så länge 

resonemanget av någon anledning verkar rimligt för uppgiftslösaren (Lithner, 2008). Utifrån 

ramverket väljer författaren även att se på resonemang som ett resultat av tankeprocesser som 

framträder genom en resonemangssekvens. Sekvensen börjar med att uppgiftslösaren 

presenteras för en uppgift och avslutas med att hon formulerar ett svar. Nedan följer 

resonemangssekvensens fyra steg: 

1) Uppgiftslösaren ställs inför en uppgift, vilket benämns som en problematisk situation om 

lösningsförfarandet inte är uppenbart. 

2) Strategival, där ”strategi” innefattar allt från lokala procedurer till generella angreppssätt 

och val ses i vid bemärkelse (välja, komma ihåg, konstruera, upptäcka, gissa, etc.). 

Strategivalet kan stödjas av en prediktiv argumentation. Varför kommer strategin att lösa 

uppgiften?  

3) Strategigenomförande, vilket kan stödjas av verifierande argumentation. Varför löste 

strategin uppgiften?  

4) En slutsats erhålls.  

 

(Lithner, 2008, s.257, egen översättning) 
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I denna studie kommer jag att använda mig av Lithners (2008) synsätt på matematiskt 

resonemang där argumentationen driver tankekedjan framåt i strävan efter att erhålla en 

slutsats. Argumentationen i resonemanget är alltså de delar i tankekedjan där uppgiftslösaren 

övertygar sig själv om att en strategi löser eller löste uppgiften. Vidare är argumentation i 

denna kontext, och då i första hand prediktiv argumentation, endast nödvändig i 

problematiska situationer (Lithner, 2008). I ramverket konstaterar författaren att de 

tankeprocesser som resulterar i en resonemangssekvens är fundamentalt olika för kreativt 

respektive imitativt resonemang. De huvudsakliga parametrarna som avgör kvalitén på 

resonemanget är kreativitet, rimlighet och matematisk grund.  

2.3.1 Kreativitet 

Haylock (1997) menar att kreativitet definieras på olika sätt i forskningslitteraturen men att 

det åtminstone finns två huvudsakliga synsätt. Utifrån det ena synsättet kopplas kreativitet till 

divergenta tankeprocesser och utifrån de andra relateras kreativitet till skapandet av produkter 

som av uppfattas kreativa, t.ex. konstverk (Haylock, 1997). Silver (1997) konstaterar att 

kreativitet ofta förknippas med genialitet och exceptionella förmågor. Författaren poängterar 

att det skulle vara mer konstruktivt för matematiklärare att istället se på kreativitet som 

någonting vanliga elever kan utveckla. Silver (1997) föreslår ett synsätt på kreativitet där 

tankeprocessen är kopplad till djupa och flexibla kunskaper, som kan associeras till långa 

perioder av arbete och reflektion, snarade än snabba och exceptionella insikter. Vidare 

argumenterar författaren för att aktiviteter där eleven får formulera och lösa problem kan 

utveckla elevens matematiska kreativitet.  

          Haylock (1997) belyser att en central kognitiv process för kreativ matematisk 

problemlösning är att överbrygga fixering. Författaren ser två typer av processfixeringar som 

kan uppstå. Innehållsfixering innebär att eleven begränsar sitt tänkande vid problemlösning 

till ett otillräckligt eller olämpligt antal faktorer, algoritmisk fixering innebär att eleven 

fortsätter att använda en tidigare framgångsrik lösningsprocedur i situationer där den inte 

lägre är lämplig (Haylock, 1997). Vidare menar författaren att flexibilitet och originalitet är 

karaktäristiskt för matematisk kreativitet och att kriterier baserade på dessa aspekter därför 

kan användas för att bedöma kreativitet (i form av ”divergent produktion”) i elevlösningar. 

Silver (1997) anser att kärnan i kreativitet återfinns i de tre aspekterna flöde, flexibilitet och 

nyhet. 

          Lithner (2008) har använt sig av Haylocks och Silvers idéer för att inom ramverket 

definiera kreativitet vid uppgiftslösning. Författaren menar att kreativitet är tankeprocesser 

som är flexibla, fortlöpande kan byta angreppsätt och anpassa sig efter situationen, samt inte 

hindras av fixering.  

          Kreativitet är helt avgörande för att kunna producera nya resonemangssekvenser men är 

i sig inte tillräckligt. Kvalitén på resonemanget beror även på de två återstående parametrarna 

som gör resonemanget matematiskt. Den första av dessa (rimlighet) säkerställer även att den 

kreativa tankeprocessen bakom resonemanget inte kan vara impulsivt eller känslostyrt 

(Lithner, 2008). 
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2.3.2 Rimlighet  

Lithner (2008) menar att det finns olika synsätt på hur strikt logiskt ett matematiskt 

resonemang måste vara. Medan vissa författare likställer matematiskt resonemang med strikt 

bevisföring inkluderar andra författare olika typer av mindre strikta resonemang i begreppet 

(Lithner, 2008). Lithner påpekar att de uppgifter som elever stöter på överlag skiljer sig mot 

de uppgifter som t.ex. matematiker, ingenjörer och ekonomer ställs inför. Elever behöver 

heller inte argumentera för sina lösningar och slutsatser lika rigoröst som dessa yrkesgrupper 

(Bergqvist, 2006). Inom det "didaktiska kontraktet" (Brosseau, 1997) är det även tillåtet för 

elever att gissa, ta risker och använda sig av resonemang som är långt ifrån vattentäta 

(Lithner, 2008).  

          Mot bakgrund av detta behövs en friare syn på rimlighetsaspekten i resonemanget än en 

avgränsning till strikt logisk argumentation som sällan fordras i skolsammanhang. För att 

inom ramverket definiera rimlighet i matematiska resonemang har Lithner inspirerats av 

Polya (1954) som skiljer "strikt resonemang" från "rimligt resonemang": 

In strict reasoning the principal thing is to distinguish a proof from a guess, [...] In 
plausible reasoning the principal thing is to distinguish a guess from a guess, a more 
reasonable guess from a less reasonable guess. 

Lithner (2008) menar att resonemanget inte behöver vara strikt logiskt för att vara rimligt men 

att resonemanget ska vara konstruktivt genom stöd från rimliga argument. Som jag ser det 

ökar sedan rimlighetsgraden allteftersom argumentationen blir exaktare formulerad och 

resonemanget i högre utsträckning blir vattentätt.  

2.3.3 Matematisk grund  

Med matematisk grund avses hur välgrundad argumentationen är i det matematiska 

resonemanget. För att ett argument ska anses vara välgrundat måste det vara förankrat i 

relevanta egenskaper hos de matematiska komponenter som ingår i resonemanget: objekt, 

transformationer och begrepp (Lithner, 2008). Lithner definierar Objekt som de 

grundläggande enheterna i en uppgift, t.ex. tal, variabler, funktioner, diagram etc. Vidare 

definieras en transformation som en operation på ett eller flera objekt, där resultatet av 

transformationen är ett eller flera objekt. Palm et al. (2005) skriver: "Att räkna äpplen är en 

transformation tillämpad på verkliga objekt och resultatet blir ett tal. Att beräkna 

determinanten är en tranformation som utförs på en matris (s.6, egen översättning)". I 

ramverket beskrivs ett begrepp som en central matematisk ide konstruerat kring en mängd av 

objekt, transformationer och deras egenskaper, t.ex., funktionsbegreppet och begreppet 

oändlig mängd (Lithner, 2008). Vidare menar författaren att relevansen hos en komponents 

matematiska egenskaper är situationsbunden och att det därför är viktigt att skilja på 

inneboende egenskaper och ytliga egenskaper. Medan de inneboende egenskaperna är 

centrala så har de ytliga egenskaperna ingen eller begränsad betydelse för den specifika 

situationen (Palm et al., 2005). Lithner (2008) skriver: "För att avgöra vilket av bråken 9/15 

eller 2/3 som är störst så är storleken på talen (9, 15, 2, 3) en ytlig egenskap som är 

otillräcklig att betrakta medan kvoten fångar den inneboende egenskapen (s.261, egen 

översättning)". Empiriska studier (Lithner, 2000, 2003) har visat att en anledning bakom 

elevers matematiksvårigheter är att de fokuserar på ytliga egenskaper. 
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2.4 Begreppsförståelse 

Matematisk grundade argument kan relateras till förmågan att använda matematiska begrepp. 

Lithner (2008) beskriver hur "begreppsförståelse" (Niss, 2003) innefattas i kreativt 

resonemang genom att argumenten är förankrade i de matematiska komponenterna. Förmågan 

att använda matematiska begrepp är därför en förutsättning för att kunna resonera kreativt.  

          I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik för grundskolan lyfts 

begreppsförståelsen fram som en central aspekt för elevernas matematiska förståelse och 

deras fortsatta kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b). I Palm et al. (2004) benämns 

förmågan istället som en kompetens och definieras på följande sätt: "Med begreppskompetens 

menar vi en förtrogenhet med innebörden av ett begrepps definition. Detta inkluderar 

förmågan att definiera och använda innebörden av ett begrepp (s.13)". I denna studie syftar 

begreppsförståelse analogt med begreppskompetens till ovanstående definition.  

 

2.5 Problemlösning 

Problemlösningsförmågan och egenskapen att resonera matematiskt är nära besläktade. Detta 

då förmågan att föra matematiska resonemang är en förutsättning för framgångsrik 

problemlösning. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik för grundskolan 

konstateras i linje med detta att problemlösning omfattas av att kunna resonera matematiskt 

(Skolverket, 2011b). Med ramverkets (Lithner, 2008) perspektiv på matematiskt resonemang 

kan argumentationen direkt relateras till olika faser i problemlösningsprocessen. Med 

problemlösningsfaser avses de olika faser som först formulerades av Polya och därefter 

vidareutvecklades av Schoenfeld (1985): läsa uppgiften (inklusive att notera villkor och 

målsättningar), analysera (förstå uppgiften, välja perspektiv och eventuellt omformulera 

problemet), utforska (en bredare och mindre strukturerad form av informationsökning), göra 

upp en plan, genomföra planen (inklusive en fortlöpande utvärdering av implementeringen) 

och kontrollera resultatet. Lithner (2008) menar att analysera, utforska och göra upp en plan i 

första hand stöds av prediktiv argumentation medan att genomföra planen och kontrollera 

resultatet främst stöds av verifierande argumentation. I denna studie definieras problem 

utifrån Schoenfeld (1985):  

 

The difficulty with defining the term problem is that problem solving is relative. The same 
tasks that call for significant efforts from some students may well be routine exercises for 
others, and answering may just be a matter of recall for a given mathematician. Thus 
being a 'problem' is not a property inherent in a mathematical task. Rather, it is a 
particular relationship between the individual and the task that makes the task a problem 
for that person. The word problem is used here in this relative sense, as a task that is 
difficult for the individual who is trying to solve it. Moreover, that difficulty should be an 
intellectual impasse rather than a computational one. [...] To state things more formally, 
if one has ready access to a solution schema for a mathematical task, that task is an 
exercise and not a problem (s.74). 
 

För att avgöra huruvida en uppgift är ett problem måste alltså relationen mellan 

uppgiftslösaren och uppgiften betraktas. Detta är en viktig poäng i denna studie eftersom man 

på samma sätt måste betrakta relationen mellan uppgiften och uppgiftslösaren för att kunna 

avgöra vilken typ av matematiskt resonemang en uppgift kräver.  
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Schoenfeld (1985) har utifrån empiriska studier konstruerat ett ramverk med fyra kompetenser 

centrala för problemlösning: resurser (baskunskaper), heuristik (tumregler för icke-

rutinproblem), kontroll (globala beslut kring resurs och strategival, metakognition), 

föreställningar (matematisk världsbild). Studien syftade till att karaktärisera avgörande 

skillnader i beteendemönstret mellan framgångsrika och oerfarna problemlösare. En slutsats 

från studien var att oerfarna problemlösare ofta har tillräckligt med "resurser" (baskunskaper) 

men i huvudsak saknar de övriga kompetenserna.  

          Lithner (2008) belyser att dessa problemlösningskompetenser överlag även är centrala 

för att resonera kreativt. Författaren menar att "resurser" innefattas av kunskaper om de 

matematiska komponenter (objekt, transformationer och begrepp) som ingår i resonemanget. 

Vidare möjliggör en uppsättning tumregler för icke-rutinproblem ("heuristik") flexibilitet vid 

problematiska situationer. Författaren beskriver även att ett vanligt scenario i sin empiriska 

forskning har varit att eleven har angripit en problematisk situation med ett par stycken 

misslyckade lösningsförsök baserade på algoritmiskt resonemang. Karaktäristiskt för dessa 

situationer har varit att ingen metakognitiv ansats ("kontroll") har används för att 

återformulera och identifiera problemet. I linje med Schoenfelds (1985) forskning har även 

elevernas "föreställningar" om matematik ofta hindrat dem från att ens försöka sig på en 

lösning baserat på kreativt resonemang (Lithner, 2008). Lithner menar att detta även var 

vanligt förekommande i situationer där det relativt enkelt kunde leda till stora framsteg. 

2.6 Tidigare forskning kring matematiska resonemang  
Det finns sedan tidigare en del forskning kring vilka typer av matematiska resonemang som 

elever främst använder och som krävs i olika sammanhang för gymnasieelever och 

universitetsstudenter. Här kommer tre studier som har varit betydelsefulla för det egna arbetet 

att presenteras. Den första behandlar resonemangskrav i matematikprov på gymnasiet, den 

andra undersöker i vilken utsträckning skrivningar på universitetsnivå var lösbara med 

imitativt resonemang och den tredje har analyserat elevers resonemang vid problematiska 

situationer på gymnasienivå.       

2.6.1 Resonemangskrav i matematikprov på gymnasiet  

Palm et al. (2011) har undersökt resonemangskrav i nationella prov och lärargjorda prov på 

gymnasiet. Resonemangskrav avser i vilken utsträckning kreativt resonemang (KR) krävs för 

att lösa uppgifter. I studien skiljer man på lokalt kreativt resonemang (LKR) och globalt 

kreativt resonemang (GKR). LKR innebär att en uppgift i huvudsak är lösbar genom imitativt 

resonemang (IR) men att mindre lokala delar av lösningen kräver kreativt resonemang, medan 

GKR innebär att stora delar av lösningen kräver kreativt resonemang.  

          Studien som genomfördes under 1994 års styrdokument spänner över olika 

studieinriktningar (hotell och restaurang-, samhällsvetenskaps- och 

naturvetenskapsprogrammet) och matematikkurser (A-D). Resultatet från undersökningen 

visar att resonemangskraven i hög utsträckning skiljde sig mellan de nationella proven och de 

lärargjorda proven. Detta då andelen uppgifter som krävde GKR var betydligt högre i de 

nationella proven, som konstruerats utifrån styrdokumentens riktlinjer, än i de lärargjorda 

proven. Palm et al. (2011) konstaterar att de finns en diskrepans med styrdokumenten och de 

nationella proven på den ena sidan och de lärargjorda proven på den andra sidan. Min egen 
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studie kommer att fokusera på Matematik 1 b som i huvudsak motsvarar Matematik A för 

samhällsvetenskapsprogrammet. Av denna anledning är det intressant att i första hand titta på 

resultatet från de lärargjorda proven för samhällsvetenskapsprogrammet och de nationella 

proven i Matematik A. För att få en mer heltäckande bild kommer dock studiens (Palm et al., 

2011) samtliga resultat för Matematik A att presenteras i tabellen nedan (tabell 1). 

 

Tabell 1: Tabellen visar hur stor andel av uppgifterna som fordrade imitativt resonemang (IR), 

LKR respektive GKR i de nationella och lärargjorda proven för Matematik A (Palm et al., 2011). 

Matematik A IR Lokalt KR Globalt KR 

Nationella prov 27 % 19 % 54 % 

Lärargjorda prov - samhällsvetenskapsprogrammet 88 % 6 % 7 % 

Lärargjorda prov - naturvetenskapsprogrammet 78 % 13 % 9 % 

Lärargjorda prov - hotell och restaurang 70 % 14 % 16 % 

 

I tabellen ovan kan man tydligt se att resonemangskraven var betydligt högre för de nationella 

proven i matematik A där 54 % av uppgifterna i genomsnitt krävde GKR. Andelen uppgifter i 

de lärargjorda proven för de olika studieinriktningarna som fordrade GKR låg istället mellan 7 

och 16 %. I de lärargjorda proven var istället IR den tydligt dominerande 

resonemangsklassen. Denna studie (Palm et al., 2011) kommer att vara central för min egen 

undersökning där ett liknande analysverktyg används och där resultatet av analysen diskuteras 

genom en jämförelse mellan studierna. 

2.6.2 Resonemangstyper fordrade i matematikskrivningar på Universitetet 

Bergqvist (2006) har undersökt i vilken utsträckning lärargjorda prov på universitetet varit 

lösbara med imitativt resonemang. Resultatet från studien var att 70 % av provuppgifterna var 

lösbara med IR. Vidare var IR tillräckligt för att klara 15 av 16 analyserade sluttentamina med 

godkänt betyg. Ett annat resultat från studien var att 90 % av provuppgifterna var lösbara med 

IR eller LKR. Vidare var 15 av 16 sluttentamina möjliga att klara med väl godkänt betyg utan 

att studenten behövde använda sig utav GKR. Bergqvist konstaterar att de analyserade 

skrivningarna innehåller en hög andel uppgifter som lösbara genom att endast betrakta 

uppgiftens ytliga matematiska egenskaper. Detta då uppgifter som är lösbara med IR per 

definition även är lösbara genom att endast ha ytliga egenskaper i åtanke. Författaren 

konstaterar att skrivningar generellt sett påverkar hur elever studerar och att en rimlig 

konsekvens av detta blir att elevers färdigheter och attityder till ämnet påverkas av hur 

skrivningar överlag är utformade. Bergqvist menar att studenter exempelvis kan få intrycket 

av att matematik i huvudsak består av memorerade och ytligt grundade algoritmiska metoder. 

Detta i synnerhet då en tidigare studie (Lithner, 2004) visat att studenternas läroboksuppgifter 

i huvudsak även var lösbara genom att leta efter exempel i boken och kopiera 

lösningsmetoden. 
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2.6.3 Gymnasieelevers resonemang vid uppgiftslösning 

Bergqvist et al. (2007) har analyserat gymnasieelevers resonemang vid uppgiftslösning med 

fokus på vilka grunder elever gör strategival och genomför sina strategier. I studien 

observeras fem elever från vart och ett av de olika studieinriktningarna hotell och restaurang-, 

samhällsvetenskaps- och naturvetetenskapsprogrammet när de löser sex uppgifter relaterat till 

ett matematiskt innehåll som eleverna nyligen hade gått igenom. Uppgifterna var 

konstruerade utifrån syftet att generera problematiska situationer och eleverna valdes mot 

bakgrunden att ingen av dessa hade anmärkningsvärt höga eller låga betyg. Studien visar att 

eleverna nästan uteslutande baserade sina strategival på de matematiska komponenternas 

ytliga egenskaper. När den valda lösningsproceduren inte kunde lösa uppgiften observerades i 

huvudsak två tillvägagångssätt. Det ena var att snabbt byta till en annan lösningsprocedur där 

strategivalet åter baserades på ytliga egenskaper. Det andra var att helt enkelt ge upp försöket. 

De båda tillvägagångssätten kombinerades oftast med ett försök att få forskaren att guida 

eleven till en lösning. Däremot saknades det i huvudsak helt självständiga ansatser till att 

utvärdera varför det algoritmiska lösningsförsöket misslyckats, att modifiera algoritmen till 

den specifika situationen eller att omformulera problemuppgiften.  

          I studien saknades det i huvudsak helt lösningsförsök baserade på KR. Forskarna menar 

att det verkar som att elever ibland inte ens försöker sig på KR och att de andra gånger är en 

bristande begreppsförståelse som hindrar eleverna från att resonera kreativt. Det senare 

eftersom KR fordrar en grundläggande begreppsförståelse. Forskarna konstaterar att förmågan 

att resonera kreativt antagligen inte heller är möjlig att utveckla i en lärandemiljö där elever i 

huvudsak endast löser icke-kreativa uppgifter med det övergripande målet att träna på 

standardprocedurer. Vidare menar man att denna fokusering på imitativa resonemang mycket 

väl kan förklara att inlärningssvårigheter dyker upp under senare läsår. Detta eftersom 

matematiken blir alltmer komplex och mängden av löst sammanhängande algoritmer till slut 

kan bli för omfattande för att kunna hanteras.  

2.6.4 Sammanfattning 

En tydlig tendens från de två första studierna är att imitativa resonemang (IR) i huvudsak är 

vad som fordras i provsammanhang på såväl gymnasie- som på universitetsnivå. De enda 

riktiga undantaget är de relativt höga resonemangskraven i de nationella proven (Palm et al., 

2011). Som tidigare nämnts kommer även denna studie att vara viktig för det egna arbetet. 

Detta då de nationella proven konstruerats utifrån styrdokumentens riktlinjer vilket möjliggör 

att resonemangskraven i det egna arbetet, genom en jämförelse, kan sättas in i ett relevant 

sammanhang. I den andra studien (Bergqvist, 2006) menar författaren att skrivningar generellt 

sett påverkar hur elever studerar och att en rimlig konsekvens av detta blir att elevers 

färdigheter och attityder till ämnet påverkas av hur skrivningar överlag är utformade. Den 

sista studien (Bergqvist et al., 2007) visar även på en mycket rimlig konsekvens av en 

fokusering på ytliga resonemang i skolsammanhang, nämligen att många elever har en 

bristfällig begreppsförståelse och i huvudsak saknar verktyg för att hantera uppgifter som 

kräver någon typ av självständig anpassning till situationen. Författarna menar även att det 

verkar som att eleverna många gånger inte ens försökte sig på att lösa uppgifterna kreativt. 

 



12 
 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap kring vilka resonemangskrav som ställs på 

elever vid skriftliga prov i matematik 1. 

Forskningsfråga 

 I vilken utsträckning krävs kreativt resonemang för att lösa lärarhandledningens 

provuppgifter? 

  

Med resonemangskrav avses i vilken uträckning kreativt resonemang krävs för att lösa 

uppgifter. I studien analyseras provuppgifter från uppgiftsbanken till lärarhandledningen för 

matematik 5000 1b. Genom att jämföra resonemangskraven från den egna studien med 

resonemangskraven för de nationella proven i Matematik A (Palm et al., 2011) kan även en 

slutsats dras om resonemangskraven i provuppgifterna överlag är tillräckligt höga för att 

uppgiftsbanken generellt sett kan anses följa styrdokumentens riktlinjer. Höga 

resonemangskrav indikerar på att kunskapskrav kopplade till problemlösnings-, 

resonemangsförmågan och förmågan att använda matematiska begrepp i hög utsträckning 

testas. Låga resonemangskrav indikerar istället på att förmågan att använda procedurer och 

lösa uppgifter av standardkaraktär sätts i fokus.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är Lithners (2008) ramverk för kreativt och 

imitativt matematiskt resonemang. I detta avsnitt kommer de olika resonemangsklasserna att 

karakteriseras. Först presenteras imitativt resonemang (IR) med tillhörande underkategorier, 

därefter följer kreativt resonemang (KR). Vid analysen kommer KR att delas upp i lokalt och 

globalt KR, men mot bakgrund att ingen sådan uppdelning görs i ramverket kommer detta 

tillvägagångsättet att presenteras först i metoddelen. Under varje resonemangstyp kommer jag 

först att beskriva kategorin utifrån min egen tolkning, vilket innebär att idéerna ursprungligen 

kommer från ramverket. Därefter följer en mer strikt definition av kategorin som är en fri 

översättning från Lithners (2008) ramverk. Vid analysen kommer sedan dessa 

resonemangskategorier att ligga till grund för hur lärarhandledningens provuppgifter 

klassificeras. 

 

Figur 1. Schematisk bild över de empiriskt fastställda resonemangskategorierna 

(Bergkvist, 2006, s.16, bilden är publicerad med tillstånd från upphovsrättshavaren). 

4.1 Imitativt resonemang 

Imitativa resonemang (IR) används när man löser en uppgift genom en färdig lösningsmetod 

eller formulerar ett svar utifrån sitt minne. Oavsett vilket av dessa tillvägagångsätt som 

används så behöver inte någon ny typ av lösning konstrueras. Karaktäristiskt för IR är även att 

det kan baseras på en uppgifts ytliga egenskaper och användas utan någon direkt förståelse för 

de inneboende matematiska egenskaperna. Den imitativa resonemangsklassen delas in i två 

huvudkategorier memorerat respektive algoritmiskt resonemang. 
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4.1.1 Memorerat resonemang 

Memorerat resonemang (MR) innebär att uppgiftslösaren minns ett fullständigt svar till en 

uppgift. Det kan t.ex. användas på uppgifter som efterfrågar faktakunskaper (hur många cm
2
 

går det på en m
2
?) eller definitionen (vad är en hexagon?). Vidare är MR alltid familjärt 

(innebörden av detta kommer närmare att beskrivas i metoddelen). Nedan följer Lithners 

(2008) definition av MR. Memorerat resonemang uppfyller följande villkor: 

1. Strategivalet baseras på att minnas ett fullständigt svar  

2. Strategigenomförandet består endast i att skriva ner svaret 

  

(Lithner, 2008, s.258, egen översättning) 

4.1.2 Algoritmiskt resonemang 

Algoritmiskt resonemang (AR) innebär att uppgiftslösaren använder sig av en algoritmisk 

lösningsmetod som överbryggar eventuella begreppsmässiga svårigheter. Att metoden är 

algoritmisk ses i sammanhanget i vid bemärkelse och innefattar lösningsprocedurer i flera 

steg. Ett exempel på detta kan vara att uppgiften uppmanar eleven att utifrån givna mått 

avgöra om en kon eller ett klot har störst volym. Lösningsproceduren kräver nu åtminstone 

två skilda steg, att beräkna konens resp. klotets volym, men lösningen kan alltså fortfarande 

vara baserad på AR förutsatt att uppgiftslösaren känner till den algoritmiska 

lösningsproceduren. Centralt för kategorin är att den algoritmiska metoden i princip tar 

uppgiftslösaren genom hela uppgiften medan eleven i huvudsak bara behöver känna till själva 

metoden. Det kan t.ex. innebära att som i exemplet ovan sätta in rätt mätetal i formeln för en 

kons resp. ett klots volym. Kvar blir endast triviala steg som att utföra beräkningen på 

räknaren och därefter jämföra de två volymerna. Nedan följer Lithners (2008) definition av 

AR. Algoritmiskt resonemang uppfyller följande villkor: 

1. Strategivalet består i att minnas en lösningsalgoritm. Den prediktiva argumentationen kan 

vara av olika slag, men det finns inget behov av att producera en ny lösning  

2. Vid strategigenomförandet är de återstående delarna av resonemanget triviala för 

uppgiftslösaren. De baseras på grundläggande räknefärdigheter och endast slarvfel kan 

hindra uppgiftslösaren från att erhålla ett svar.  

 

(Lithner, 2008, s.259, egen översättning) 

4.1.2.1 Familjärt algoritmiskt resonemang 

Familjärt AR innebär att uppgiftslösaren kan koppla ihop en uppgiftstyp med en känd 

lösningsalgoritm. Uppgiftslösaren baserar ofta denna sammankoppling på erfarenheten att 

uppgifter med vissa språkliga, grafiska, geometriska och/eller symboliska egenskaper kan 

relateras till en lösningsalgoritm. Det kan t.ex. innebära att uppgiftslösaren har erfarenheten 

av att uppgifter som innehåller en triangel, där två av vinklarna är givna och den tredje 

representeras med ett okänt tal x, är lösbara genom att subtrahera de givna vinklarna från 

180°. När uppgiftslösaren sedan stöter på en uppgift med de givna egenskaperna så kopplas 

dessa samman med lösningsalgoritmen. Nedan följer Lithners (2008) definition av familjärt 

AR. Familjärt AR uppfyller följande villkor: 
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1. Anledningen bakom strategivalet är att uppgiften anses tillhöra en familjär kategori som 

kan lösas genom en motsvarande känd algoritm. 

2. Strategigenomförandet består i att tillämpa algoritmen.  

 

(Lithner, 2008, s.262, egen översättning) 

I studien kommer endast kategorierna familjärt AR/MR att användas för klassificering av IR. 

Övriga imitativa resonemangsklasser har exkluderats från studien av olika skäl. Avgränsat AR 

används av elever som hamnar i problematiska situationer och relativt planlöst testar olika 

algoritmer utifrån uppgiftens ytliga egenskaper. Denna kategori har exkluderats eftersom inga 

uppgifter på förhand kan anses lösbara med avgränsat AR. Vid guidat AR använder eleven sig 

utav en guide, t.ex. en lärobok eller en klasskamrat för att hitta en algoritmisk lösningsmetod 

till en uppgift. Denna kategori har exkluderats eftersom guidat AR normalt inte förekommer 

vid bedömningssituationer. Undantaget kan vara genom ett formelblad men i studien görs 

antagandet att inget formelblad finns tillgängligt. 

4.4 Kreativt matematiskt grundat resonemang 

Kreativt matematiskt grundat resonemang, förkortat till kreativt resonemang eller KR, krävs 

när en uppgiftslösare hamnar i en ny situation där ett imitativt resonemang inte är direkt 

tillämpbart. Uppgiftslösaren måste då ta ett kreativt steg där denne producerar någon typ av 

ny lösning. För att det kreativa steget ska vara möjligt måste eleven som utgångspunkt 

använda sig av i situationen relevanta egenskaper hos de komponenter (objekt, 

transformationer och begrepp) som ingår resonemanget. Vidare kan tankeprocessen leda till 

en korrekt slutsats om resonemanget underbyggs av rimliga argument. 

          Ett exempel på en situation där kreativt resonemang krävs kan vara att eleven (utifrån 

given längd, bredd och höjd) beräknat volymen av ett par stycken pyramider i läroboken, 

uppgifterna har varit lösbara algoritmiskt genom att sätta in givna mått i formeln för en 

pyramids volym, därefter stöter uppgiftslösaren på en uppgift där hon istället uppmanas ge 

förslag på en pyramids mått (längd, bredd och höjd) utifrån en given volym. Nu är den 

algoritmiska lösningsmetoden inte längre direkt tillämpbar. Eleven måste istället (om ingen 

guide finns tillgänglig) använda sig av komponenternas inneboende egenskaper och producera 

en egen argumentation, för att skapa en ny typ av lösning. Nedan följer Lithners (2008) 

definition av KR. Kreativt resonemang uppfyller följande villkor: 

1. Nyhet. En ny (för uppgiftslösaren) resonemangssekvens produceras eller så 

återkonstrueras en sedan tidigare bortglömd. 

2. Rimlighet. Det finns argument som underbygger strategivalet och/eller 

strategigenomförandet, samt motiverar varför slutsatsen är korrekt eller rimlig.  

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

de komponenter som ingår i resonemanget.  

 

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

I detta kapitel kommer två underklasser till kreativt resonemang (KR), samt urval och 

analysmetod att presenteras. Här kommer först en kortfattad beskrivning av 

tillvägagångssättet att presenteras. I studien kommer provuppgifter från en uppgiftsbank till 

en lärarhandledning att analyseras och klassificeras. Målet med analysen är att undersöka i 

vilken uträckning kreativt resonemang (KR) krävs för att lösa uppgifter i uppgiftsbanken. Vid 

analysen används ett klassificeringsverktyg där läroboken, som uppgiftsbanken är kopplad 

till, representerar elevens erfarenhetsbas. Först undersöks om det är möjligt att lösa uppgiften 

med någon typ av imitativt resonemang (IR). Visar sig varken algoritmiskt resonemang (AR) 

eller memorerat resonemang (MR) vara tillräckligt för att producera en lösning, undersöks i 

stället om en lösning baserat på KR är möjlig. Om en kreativ lösning visar sig vara möjlig kan 

uppgiften klassificeras kräva lokalt KR eller globalt KR beroende på i vilken utsträckning 

kreativt resonemang fordras.  

5.1 Lokalt och globalt kreativt resonemang 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap kring vilket resonemangskrav som ställs på 

elever vid skriftliga prov i Matematik 1. Med resonemangskrav avser i vilken utsträckning 

kreativt resonemang krävs för att lösa uppgifter. Mot bakgrund av detta har kreativt 

resonemang delats in i underkategorierna lokalt KR (LKR) och globalt KR (GKR). Om 

eleven i huvudsak kan lösa uppgiften genom IR men att något eller några lokala steg fordrar 

KR så anses uppgiften kräva LKR. Om stora delar av lösning istället fordrar KR så bedöms 

uppgiften kräva GKR, något som fortfarande kan innebära att stora delar av lösningen kan 

baseras på IR. 

5.2 Urval  
Studien behandlar Matematik 1 b eftersom det är den kurs som flest gymnasielever läser, med 

avseende på de elever som kommer att läsa mer matematik inom utbildningen. Att de som 

läser kursen sannolikt kommer att läsa åtminstone ytterligare en matematikkurs ansågs 

relevant eftersom det finns belägg för att en fokusering på ytliga resonemang kan leda till 

inlärningssvårighet under senare läsår (Lithner, 2008).  

          Beslutet att klassificera provbanksuppgifter grundar sig i att provuppgifter från 

lärarhandledningar, utifrån min kännedom, aldrig tidigare klassificerats. Vidare så har mina 

handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen alltid tagit stöd av färdiga 

provuppgifter från lärarhandledningen vid provkonstruktion. Genom att jämföra 

resonemangskraven från den egna studien med resonemangskraven i för de nationella proven 

i Matematik A (Palm et al., 2011) kan även en slutsats dras om kunskapskrav kopplade till 

problemlösning, resonemang och begrepp överlag testas i tillräckligt hög utsträckning. 

          De uppgifter som har analyserats och klassificerats kommer från ”uppgiftsbanken till 

lärarhandledningen för matematik 5000 1b” (UB-Ma 5000). Tanken med UB-Ma 5000 är att 

lärare ska kunna använda den som underlag vid provkonstruktion. Anledningen till att 

provuppgifter från denna lärarhandledning valdes ut för analys var i första hand därför att den 

hör till en bokserie som är mycket vanligt förekommande på gymnasiet, men även på grund 

av att det är den enda bokserie jag stött på under mina praktikperioder. 
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Geometrikapitlet valdes eftersom jag ville analysera ett kapitel där andelen uppgifter som 

fordrar kreativt resonemang (KR) var något högre än genomsnittet för uppgiftsbanken som 

helhet. Som jag ser det är geometri är en gren av matematiken där problemuppgifter är relativt 

sett något vanligare förekommande. Denna uppfattning bekräftas även i en artikel (Senk et al., 

1997) där geometrilärare hade färre uppgifter som var lösbara med standardprocedurer i sina 

prov jämfört med matematiklärare i andra discipliner. I en annan studie (Zackrisson, 2012) 

som stärker denna uppfattning undersöktes resonemangskraven i geometrikapitlet och 

procentkapitlet för läroböckerna Matematik 5000 1b (Ma 5000) och Matematik 4000 kurs A 

(Ma 4000). Resultatet för Ma 5000 visade att 22 % av uppgifterna i geometrikapitlet krävde 

KR medan 17 % av uppgifterna i procentkapitlet ställde krav på KR. För Ma 4000 var 

skillnaden ännu större, där krävde 20 % av uppgifterna i geometrikapitlet KR medan endast 

10 % av uppgifterna i procentkapitlet ställde krav på KR. I ytterligare en studie som stärker 

denna uppfattning (Bergqvist, 2006) intervjuades universitetslärare kring sin uppfattning om 

vilken nivå på det matematiska resonemanget som studenterna kan förväntas uppnå för att 

klara lärarens examinationstillfällen. I studien konstaterar en universitetslärare att 

resonemangskraven bör skilja sig mellan olika matematikområden inom samma 

utbildningsnivå och pekar ut geometri som en kurs där resonemangskraven skulle vara i 

synnerhet höga. 

          Genom att välja ett kapitel där resonemangskraven överlag förväntas vara något högre 

än genomsnittet för uppgiftsbanken blir även jämförelsen med nationella proven för 

Matematik A relevantare (Palm et al., 2011). Det vill säga då resonemangskraven i UB-Ma 

5000 överlag är sannolikt lägre kan ett resultat som pekar mot att resonemangskraven i 

geometrikapitlet är för låga för att kunna följa styrdokumentens riktlinjer även antas gälla för 

uppgiftsbanken som helhet. Med detta tillvägagångssätt görs en ansats till att generalisera 

resonemangskraven från geometrikapitlet till att gälla som en rimlig övre gräns för 

uppgiftsbanken som helhet. I studien kommer samtliga 68 uppgifter som hör till 

geometrikapitlet i UB-Ma 5000 att klassificeras. 

5.3 Val av analysmetod  

I studien används en modifierad version av analysmetoden i Palm et al. (2011). Metoden 

valdes av två anledningar. För det första ville jag möjligöra en relevant jämförelse av 

resonemangskraven med de nationella proven för matematik A (Palm et al., 2011). Genom att 

till stor del använda mig av samma verktyg kunde jag få indikationer på om 

resonemangskraven i uppgiftsbanken generellt sett var tillräckligt höga för att följa 

styrdokumentens riktlinjer utan att själv behöva analysera nationella prov. För det andra har 

analysmetodens giltighet bekräftats i en studie (Boesen et al., 2010). Valideringen visar att 

analysverktyget har förmågan att kunna fånga kvalitén på det resonemang som elever faktiskt 

använder i provsammanhang (Boesen et al., 2010).  
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5.4 Analysmetod 

I studien kommer en modifierad version av den analysmetod som används i Palm et al. (2011) 

att tillämpas för att systematiskt kunna klassificera vilken typ av resonemang en uppgift 

kräver. Detta innebär att alla idéer bakom den övergripande metoden, inkluderat 

klassificeringsverktyget och uppgiftsparametrarna, kommer från Palm et al. (2011). Metoden 

är dock något modifierad vilket i första hand innebär en exkludering av parametrar som 

bedömdes vara mindre relevanta i den specifika kontexten. Vad som har tagits bort från 

analysmetoden och andra mindre skillnader mellan metoderna kommer att presenteras och 

motiveras i metoddiskussionen. Under själva analysarbetet klassificerades provuppgifterna 

först i Word på samma sätt som mina klassificeringsexempel kommer att presenteras i nästa 

kapitel Resultat avsnitt 6.1. Därefter utfördes en kontrollanalys av samtliga provuppgifter 

varpå resultatet sammanställdes i Excel.  

          För att kunna bedöma vilken typ av matematiskt resonemang som krävs för att lösa en 

uppgift måste man studera själva relationen mellan uppgiften och uppgiftslösaren. Detta då 

kreativt resonemang krävs av en elev som ställs inför en ny situation (där ingen guide finns 

tillgänglig) medan samma elev i ett senare skedde kan lösa en likvärdig uppgift imitativt, om 

hon exempelvis har blivit bekant med en tillämpbar algoritmisk lösningsprocedur. I studien 

används läroboken - Matematik 5000 Kurs 1b Grön (Alfredsson m.fl., 2011) - som 

utgångspunkt för att avgöra vilken erfarenhetsbas uppgiftslösaren besitter. Denna 

erfarenhetsbas antas sträcka sig från bokens början till och med det kapitel som 

provuppgifterna tillhör. När en uppgift analyseras undersöks i första hand om det finns 

tillräckligt med förekomster av användbar information i läroboken för att en imitativ lösning 

skall vara möjlig och rimlig. För att en uppgift skall klassificeras som lösbar med algoritmiskt 

resonemang eller memorerat resonemang krävs det att: 

 Uppgiftslösaren måste ha påträffat en tillämpbar algoritm eller faktakunskap vid minst 

tre tillfällen i läroboken,  

 Varje sådant tillfälle måste till sin karaktär, med avseende på uppgiftsparametrarna 

(beskrivs under 5.4.2), påminna om bedömningsuppgiften. 

 

Uppgifter som uppfyller ovanstående villkor anses vara familjära. Att lösningsalgoritmen 

eller svaret till uppgiften måste finnas på tre ställen i läroboken beror på att eleven vid 

upprepade tillfällen ska ha stött på lösningsproceduren eller svaret för att de ska kunna 

betraktas som rutininlärda. Att bedömningsuppgiften till sin karaktär måste påminna om 

förekomster av användbar information i läroboken grundar sig i att en sammankoppling skall 

vara rimlig. När de ovanstående kraven för familjärt imitativt resonemang inte uppfylls 

indikerar det istället att kreativt resonemang krävs för att lösa uppgiften.  
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5.4.1 klassificeringsverktyg 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva det analysverktyg som har använts för att klassificera 

uppgifterna med avseende på resonemangskrav. Analysproceduren innefattar följande steg: 

I. Analys av bedömningsuppgiften – svar och lösningar 

I det första steget beskrivs hur man löser uppgiften. Med detta innefattas att urskilja möjliga 

svar (för MR) eller lösningsprocedurer (för AR). Vidare antecknas om det finns någon 

ledning i uppgiftstexten vilket i så fall kan påverka slutsatsen i det sista steget. 

II. Analys av bedömningsuppgiften utifrån uppgiftsparametrarna 

Andra steget i analysen är att undersöka vilka karaktärsdrag bedömningsuppgiften har. Här 

används fyra uppgiftsparametrar: uppmaning, situationsbeskrivning, uttrycksformer och 

nyckelord. (beskrivs under 5.4.2) Dessa används för att systematiskt kunna jämföra karaktären 

på bedömningsuppgiften med uppgifter, exempel och teoriavsnitt.  

III. Analys av läroboken – svar och lösningar 

Det tredje steget i analysen är att söka efter exempel och uppgifter i läroboken som innehåller 

delar av eller hela lösningsalgoritmen till bedömningsuppgiften. Hur man löser de uppgifter 

och exempel som bedöms vara relevanta beskrivs därefter vid detta steg. Om endast svar 

erfordras undersöks det på samma sätt om det finns en matchning mellan svar till exempel och 

uppgifter respektive svaret till bedömningsuppgiften. Därefter följer en genomsökning av 

teoriavsnitten efter användbar information som kan ligga till grund för ett svar eller en 

lösning. För bedömningsuppgifter som endast kräver ett svar kan eventuellt ett fullständigt 

svar hittas i teorin. Det kan vara faktastycken, begreppsbeskrivningar, formler etc.    

IV. Analys av läroboken utifrån uppgiftsparametrarna 

Det fjärde steget i analysen är att på samma sätt som för bedömningsuppgiften karaktärisera 

relevanta uppgifter och exempel, som identifierats under förgående steg, utifrån 

uppgiftsparametrarna. Karaktären på dessa analyserade förekomster från läroboken jämförs 

sedan med karaktären på bedömningsuppgiften. Därefter karakteriseras på samma sätt 

identifierade teoridelar för att jämföras med karaktären på bedömningsuppgiften.  

V. Argumentering slutsats 

Det avslutande steget består av en argumentation – baserad på föregående steg – med syfte att 

fastställa i vilken utsträckning det finns användbar information i läroboken, samt huruvida 

dessa förekomster till sin karaktär kan anses vara relaterbara till bedömningsuppgiften. Efter 

argumentationen följer en slutsats kring vilket typ av matematiskt resonemang uppgiften 

kräver. De uppgifter som bedöms vara familjära klassificeras som lösbara med AR eller MR 

beroende på vilken typ IR som kan ligga till grund för en lösning. När familjärt IR inte visar 

sig vara möjligt eller rimligt undersöks istället förutsättningarna för att lösa uppgiften med 

KR. Om uppgiften bedöms vara lösbar kreativt dras slutsatsen att uppgiften antingen kräver 

LKR eller GKR beroende på i vilken utsträckning som KR är nödvändigt. Kärnan i den 

argumentation som används för respektive resonemangsklass beskrivs på nästa sida. I nästa 

kapitel Resultat avsnitt 6.1 kommer även klassificeringsexempel till de olika 

resonemangsklasserna att presenteras. 
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AR klassificering 

Det finns åtminstone tre stycken exempel och/eller uppgifter i läroboken som kan lösas med 

samma huvudsakliga lösningsförfarande som bedömningsuppgiften. Vidare så bedöms dessa 

exempel och uppgifter till sin karaktär vara tillräckligt lika bedömningsuppgiften för att en 

sammankoppling skall anses vara rimlig. Exempel och/eller uppgifter i läroboken behöver 

inte fullständigt matcha uppgiftsparametrarna för bedömningsuppgiften. Det som är 

avgörande är att de är tillräckligt lika för att kunna indikera att en bekant algoritmisk 

lösningsprocedur kan vara tillämpbar. 

MR klassificering 

Totalt sett finns det minst tre stycken förekomster i teorin eller svar till exempel och/eller 

uppgifter som löser bedömningsuppgiften. På samma sätt som för AR klassificering så 

bedöms dessa teoriavsnitt, uppgifter och exempel, till sin karaktär, vara tillräckligt lika 

bedömningsuppgiften för att en sammankoppling skall anses vara rimlig. Uppgiftstexten kan 

däremot skilja sig från tidigare förekomster så länge ett i princip färdigt svar eller ett svar 

baserat på identifikation löser uppgiften.  

 

KR klassificering 

För KR klassificering krävs i första hand att en lösning baserad på imitativ resonemang inte är 

möjlig eller rimlig. Vidare måste det matematiska innehåll som är nödvändigt för att lösa 

uppgiften finnas med i läroboken. Därtill görs även bedömningen att åtminstone ett par elever, 

vid ett provtillfälle, skulle klara av att utföra det kreativa steget för att lösa uppgiften. 

Beroende på i vilken utsträckning som kreativt resonemang bedöms vara nödvändigt 

klassificeras uppgiften kräva lokalt kreativt resonemang (LKR) eller globalt kreativt 

resonemang (GKR). Vid LKR klassificering kan uppgiften till stora delar lösas genom ett 

imitativt resonemang men vid något eller några lokala lösningssteg krävs en modifikation på 

lösningsproceduren. Om stora delar av lösningen istället kräver KR så klassificeras uppgiften 

kräva GKR. 

 

5.4.2 Uppgiftsparametrar 

För att avgöra huruvida karaktären på bedömningsuppgiften påminner om uppgifter och 

exempel i läroboken används en uppsättning uppgiftsparametrar. Dessa används för att 

systematiskt kunna jämföra egenskaper hos bedömningsuppgiften med innehållet i läroboken. 

Vid argumentationen inför slutsatsen ligger dessa till grund för rimligheten i att eleven kan 

göra eventuella sammankopplingar.  

 

1. Uppmaning 

I alla uppgifter finns någon typ av uppmaning i uppgiftstexten i form av en instruktion eller en 

fråga. Eftersom uppmaningen sätter upp målet för elevens arbete spelar den en central roll för 

en uppgifts karaktär. Om uppgiftslösaren kan relatera uppmaningen till en viss uppgiftstyp i 

läroboken kan detta leda till antagandet att samma lösningsmetod är tillämpbar. Exempel på 

uppmaningar kan vara: ”beräkna basvinklarna i triangeln” eller ”vad är det för skillnad mellan 

en rak och en rät vinkel?”.  
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2. Situationsbeskrivning 

De flesta uppgifter innehåller någon typ av situationsbeskrivning. Denna kan bestå av två 

delar.  

a) Information om de matematiska komponenterna.  

b) Information kring en verklighetsnära händelse. 

Given information om matematiska komponenter (objekt, transformationer och begrepp) kan 

användas för att koppla ihop bedömningsuppgiften med exempel, uppgifter och teoriavsnitt i 

läroboken. Om till exempel uppgiften innehåller en rätvinklig triangel där längden på 

kateterna finns utskrivna så kan detta indikera på att Pythagoras sats ska användas för att 

beräkna hypotenusan. Något som gäller under förutsättningen att eleven har erfarenheten av 

att lösningsalgoritmen är tillämpbar på uppgifter med denna kombination av matematiska 

komponenter.  

          Det är ganska vanligt förekommande att uppgifter innehåller någon typ av 

verklighetsnära information. Något som kan användas för att koppla ihop 

bedömningsuppgiften med exempel, uppgifter och teoriavsnitt i läroboken. På samma sätt kan 

detta indikera att en lösningsmetod som tidigare varit framgångsrik kan vara användbar. Om 

till exempel alla uppgifter som innehåller en karta (med given skala) varit lösbara genom att 

först multiplicera det större talet i skalan (1:A där A > 1) med ett mätetal i texten och därefter 

enhetsomvandla, så kan den verklighetsnära informationen användas för att relatera uppgiften 

till en lösningsmetod. 

 

3. Uttrycksformer 

De centrala matematiska komponenterna i uppgiften kan representeras genom olika 

uttrycksformer. Beroende på om komponenterna representeras med samma uttrycksform i 

bedömningsuppgiften som i teoriavsnitt, uppgifter och exempel från läroboken kan dessa 

förekomster från läroboken vara lättare eller svårare att relatera till bedömningsuppgiften. 

Exempel på uttrycksformer är konkret, språklig, algebraisk, aritmetisk, grafisk och 

geometrisk. 

 

4. Nyckelord 

Det har visat sig att nyckelord kan påverka elevens val av lösningsmetod (Hegarty et al. 

1995). Enkla exempel på nyckelord som vid tidiga läsår kan vägleda elever mot en lösning är 

att ordet "mindre" i uppgiftstexten relateras till subtraktion och att ordet "mer" kopplas 

samman med addition (Hegarty et al., 1995). Nyckelord (och fraser) kan alltså fungera som en 

slags ledtråd för att koppla samman en bedömningsuppgift med en lösningsalgoritm. Ett 

exempel på ett nyckelord, inom samma kontext som den egna studien, kan vara att eleven har 

erfarenheten att ett flertal uppgifter som innehåller ordet ”storleksordning” är lösbara genom 

att man enhetsomvandlar en uppsättning mätetal till samma enhet varpå de rangordnas 

inbördes. Om ordet ”storleksordning” förekommer i uppgiftstexten till en bedömningsuppgift 

kan ordet därav kopplas samman med lösningsförfarandet. Det vill säga vi enhetsomvandlar 

först och därefter rangordnar vi mätetalen. 
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6. Resultat 
Kapitlet inleds med klassificeringsexempel för de olika resonemangskategorierna. I slutet av 

kapitlet kommer sedan resultatet från analysen av presenteras 

6.1 Klassificeringsexempel  
Här kommer ett klassificeringsexempel från varje resonemangsklass att presenteras. Inför 

varje klassificeringsexempel kommer även en kortfattad beskrivning av hur respektive 

resonemangskategori har framträtt under analysarbetet. De fyra klassificeringsexemplen har i 

första hand valts ut mot bakgrund att de tydligt uppfyller och illustrerar respektive kategori. I 

ett försök att göra klassificeringsexemplen tydligare har information som inte varit avgörande 

för argumenteringen och slutsatsen oftast sorterats bort. Exempel på sådan information är 

analyserade exempel eller läroboksuppgifter som hade marginell betydelse för 

klassificeringen. Genomgående har deluppgifter i uppgiftsbanken analyserats som separata 

uppgifter. Detta gäller dock bara provuppgifterna. För uppgifterna i läroboken kunde istället 

deluppgifter betraktas som en uppgift som de sammantaget innehöll lösningsproceduren till 

provuppgiften. Vid något tillfälle kunde även en läroboksuppgift betraktas som två uppgifter 

om eleven uppmanades att göra två skilda saker. Detta visas i det tredje 

klassificeringsexemplet (uppgift 3) för lokalt kreativt resonemang.  

6.1.1 Algoritmiskt resonemang 

Den resonemangstyp som förekom i högst utsträckning var algoritmiskt resonemang (AR). I 

studien klassificerades 38 % av uppgifterna som lösbara med denna kategori. Uppgifterna 

kunde se ganska olika ut och lösningsmetoden varierade mellan att bestå av relativt enkla 

algoritmiska enstegslösningar till mer komplicerade lösningsprocedurer i flera steg. Oavsett 

komplexitet bedömdes uppgiftstypen vara familjär och lösbar utan att eleven behövde ta 

hänsyn till inneboende egenskaper hos de matematiska komponenterna. I exemplet nedan 

(uppgift 1) för AR är det tydligt hur eleven kan relatera bedömningsuppgiften till fyra 

uppgifter i läroboken som var lösbara med samma lösningsprocedur. Detta då 

läroboksuppgifterna innefattas av samma kontext och till sin karaktär är mycket lika 

bedömningsuppgiften. Samtidigt som exemplet tydligt visar resonemangsklassen så är det inte 

helt representativt. Under analysarbetet var det nämligen endast en handfull 

bedömningsuppgifter i kategorin som lika tydligt, med avseende på såväl lösningsmetod som 

karaktär, kunde kopplas till ett flertal uppgifter och/eller exempel i läroboken. 

Klassificeringsexemplet illustrerar även hur fraser har betraktats som nyckelord.  

Uppgift 1 - AR 

Avståndet mellan Detroit och New York är 3,5 cm på en karta i skala 1:20 000 000.  

Hur många mil är avståndet i verkligheten? 

I. Analys av bedömningsuppgiften - svar och lösningar 

Man löser uppgiften genom att först multiplicera avståndet på kartan med 20 000 000. 

Därefter enhetsomvandlar man mellan cm och mil. 

II. Analys av bedömningsuppgiften utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: Hur många mil är avståndet i verkligheten? 

2. a) Information om de matematiska komponenterna: Avståndet ... är 3,5 cm (på en karta 

med) skala 1:20 000 000. 
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b) Information kring en verklighetsnära händelse: Ja, ett avstånd på en karta mellan två 

städer. 

3) Uttrycksformer: Språklig och aritmetisk. 

4) Nyckelord: Ja en fras, hur många (längdenhet)... i verkligheten?   

III. Analys av läroboken - svar och lösningar 

a) Uppgifter och exempel: Det finns fyra uppgifter (A1, B2, C3, D4) i läroboken som 

innehåller hela den huvudsakliga lösningsalgoritmen. D.v.s. att först skala upp ett givet 

avstånd på en karta och sedan enhetsomvandla till efterfrågad enhet.  

b) Teori: Användes inte som underlag för klassificeringen. 

IV. Analys av läroboken utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: A1: Hur långt är det i verkligheten? B2: Hur lång blir promenaden? Svara i 

km. C3: Hur många mil motsvarar det i verkligheten? D4: Hur många mil är avståndet i 

verkligheten? 

2. a) Information om de matematiska komponenterna: A1: (På kartan är det) 48 mm ... 

Skala 1:750000. B2: (På kartan är det) 15 cm ... Skala 1:20000. C3: (På en karta i) skala 

1:6500000 är det 63 mm ... D4: Avståndet ... är 3,5 cm (på en karta i) skala 1:20000000 

b) Information kring en verklighetsnära händelse: Ja, samtliga uppgifter handlar, analogt 

med bedömningsuppgiften, om ett avstånd på en karta mellan två platser. 

3) Uttrycksformer: B2, C3, D4: Språklig, aritmetisk. A1: Språklig, aritmetisk, bild (karta). 

4) Nyckelord: A1, C3, D4: Ja, hur många/långt … i verkligheten? B2: Nej. 

V. Argumentering och slutsats 

Baserat på informationen i steg I-IV finns det fler än tre exempel/uppgifter (A1, B2, C3, D4) 

som både kan lösas med samma huvudsakliga lösningsalgoritm som bedömningsuppgiften. 

Dessa exempel/uppgifter påminner även till sin karaktär, med avseende på 

uppgiftsparametrarna, i hög utsträckning om bedömningsuppgiften. Slutsatsen blir att uppgift 

1 är lösbar med AR. 

6.1.2 Memorerat resonemang 

Den resonemangsklass som förekom i lägst utsträckning var memorerat resonemang (MR). I 

studien klassificerades 9 % av provuppgifterna som lösbara med MR. Dessa uppgifter var 

relativt homogena och de fanns egentligen bara två uppgiftstyper som bedömdes tillhöra 

denna kategori. Vid den ena uppgiftstypen skulle eleven genom identifikation avgöra om en 

figur var linje- och/eller rotationssymmetrisk. Vid den andra uppgiftstypen skulle eleven 

avgöra huruvida en ekvivalens- eller implikationspil skulle stå i "rutan" mellan två 

påståenden. Precis som för algoritmiskt resonemang (AR) bedömdes uppgifterna som 

familjära och lösbara utan att betrakta inneboende egenskaper hos komponenterna. De 

uppgifter som betraktades som lösbara med MR skiljde sig dock från den andra imitativa 

kategorin genom att ingen lösningsmetod ansågs krävas och att svaret direkt kunde formuleras 

utifrån uppgiftslösarens minne. Dessa klassificeringar var dock inte helt självklara eftersom 

man även skulle kunna se identifikation som en lösningsmetod vid den första uppgiftstypen 

och att avgöra huruvida en implikations- eller ekvivalenspil skulle stå mellan de två kända 

påståendena som en lösningsmetod i det andra. Med en sådan bedömning skulle uppgifterna 

istället vara lösbara med familjärt AR, vilket däremot i sig inte skulle påverka 

resonemangskraven (i vilken utsträckning kreativt resonemang krävs för att lösa uppgifter).  
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I klassificeringsexemplet (uppgift 2) för MR behöver uppgiftslösaren både använda sig av de 

logiska operatorerna implikation och ekvivalens och veta hur de två påståendena förhåller sig 

till varandra. Det är dock tydligt hur användningen av de logiska operatorerna i den specifika 

situationen kan betraktas som rutininlärt, samt att Pythagoras sats (hur påståendena förhåller 

sig till varandra) på ett liknande sätt beskrivs i tillräcklig uträckning i läroboken för att MR 

ska kunna ligga till grund för svaret. Vidare är exemplet det enda som illustrerar hur 

teoriavsnitt har analyserats.  

 

Uppgift 2 - MR 

Placera rätt tecken i rutan,       eller       . 

a) I en triangel är summan av kvadraterna på katetrarnas längder lika med längden av 

hypotenusan i kvadrat.               Triangeln har en rät vinkel. 

I. Analys av bedömningsuppgiften - svar och lösningar 

Rätt svar på uppgiften är en "ekvivalenspil". 

II. Analys av bedömningsuppgiften utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: Placera rätt tecken i rutan,        eller        . 

2. a) Information om de matematiska komponenterna: Två påståenden är givna "I en 

triangel är summan av kvadraterna på katetrarnas längder lika med längden av hypotenusan i 

kvadrat", respektive "Triangeln har en rät vinkel". Logiska operatorer       och      . 

b) Information kring en verklighetsnära händelse: Nej. 

3) Uttrycksformer: Språklig och logisk. 

4) Nyckelord: Nej.   

III. Analys av läroboken - svar och lösningar 

a) Uppgifter och exempel: De finns tio liknande uppgifter (a/b/c/d/e/f/g/h/i/j) i läroboken där 

eleven ska avgöra om       eller       ska stå i "rutan" mellan två givna påståenden.  

b) Teori: Svaret till hur påståendena förhåller sig till varandra finns beskrivet på tre ställen i 

teorin: a
2
 + b

2
 = c

2
       triangeln är rätvinklig (s.11, s.22, s.33). På två av dessa ställen (s.11, 

s.22) beskrivs Pythagoras sats även i text med begreppen katet och hypotenusa. Pytagoras sats 

(samt katet och hypotenusa) återkommer även under "kan du det här?" (s.44). 

IV. Analys av läroboken utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j: Vilken av symbolerna        eller        ska stå i rutan.  

Teori (s.44): Kan du det här? Pythagoras sats, katet, hypotenusa. 

2. a) Information om de matematiska komponenterna: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j: Två påståenden är 

givna. Fokus ligger dock på användandet av de logiska operatorerna       och       .  

Teori (s.11/22/33): a^2 + b^2 = c^2        triangeln är rätvinklig. 

b) Information kring en verklighetsnära händelse: Denna uppgiftsparameter bedöms i 

mindre utsträckning vara relevant i denna situation då analysen av uppgifterna endast syftar 

till att styrka att användandet av        och       är bekant för eleven. Teori (s.11/22/33): Nej. 

3) Uttrycksformer: Fler än tre uppgifter som direkt matchar bedömningsuppgiften. Denna 

uppgiftsparameter blir även mindre relevant för uppgifterna av samma anledning som ovan. 

Teori (s.1/2/3): Geometrisk figur (Rätvinklig triangel), språklig, logisk, aritmetisk, algebraisk. 

4) Nyckelord: Nej. 
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V. Argumentering och slutsats 

Baserat på informationen i steg I-IV finns det fler än tre uppgifter (a/b/c/d/e/f/g/h/i/j) som man 

på samma sätt löser genom att placera       eller        mellan två påståenden. Dessa uppgifter 

påminner även till sin karaktär om bedömningsuppgiften. För att korrekt lösa uppgiften 

behöver man även känna till hur påståendena förhåller sig till varandra. Svaret på detta hittar 

vi vid tre tillfällen i teorin: a
2
 + b

2
 = c

2
        triangeln är rätvinklig (s.11, s.22, s.33). På två av 

dessa ställen (s.11, s.22) beskrivs Pythagoras sats även i text med begreppen katet och 

hypotenusa. Dessa teoriavsnitt (s.11, s.22) bedöms i hög utsträckning, till sin karaktär, 

påminna om bedömningsuppgiften. Karaktären på det tredje teoriavsnittet (s.33) bedöms i 

mindre men i sammanhanget tillräcklig utsträckning påminna om bedömningsuppgiften. 

Utöver detta återkommer Pytagoras sats (samt katet och hypotenusa) under "kan du det här?" 

(s.44). Slutsatsen blir att uppgift 2 är lösbar med MR (eftersom ekvivalenspilen även fanns 

utskriven vid de tre teoriavsnitten (s.11, s.22, s.33) behövde eleven inte heller förstå 

innebörden av implikation och ekvivalens för att lösa uppgift 2 med MR). 

6.1.3 Lokalt kreativt resonemang 

I studien fordrade 26 % av provuppgifterna lokalt kreativt resonemang (LKR). Dessa 

provuppgifter skiljde sig åt i stor utsträckning men den vanligaste uppgiftstypen var 

algoritmiska proceduruppgifter där ett lösningssteg fordrade kreativt resonemang. Alla 

uppgifter hade dock gemensamt att de i huvudsak var lösbara med imitativt resonemang (IR) 

medan något eller några lokala steg i lösningen krävde kreativt resonemang. I 

klassificeringsexemplet nedan (uppgift 3) för LKR illustreras vad som i studien betraktas som 

en mindre lokal del av lösningen. Här finns det tillräckligt med användbar information i 

läroboken för att i huvudsak lösa uppgiften med IR. Däremot finns det bara en uppgift i 

läroboken där man ritar en triangel med trubbig vinkel vilket medför att detta lokala steg 

måste produceras med kreativt resonemang. Exemplet visar även hur en uppgift som 

innehåller två uppmaningar har betraktas som två uppgifter. 

Uppgift 3 - LKR  

Rita triangel med en trubbig vinkel och arean 6 cm
2
. 

I. Analys av bedömningsuppgiften - svar och lösningar 

Man kan lösa uppgiften genom att först ställa upp ekvationen för en triangels area. A = 

(b*h)/2. Sedan väljer man ett värde för b respektive h som uppfyller b*h = 12. Därefter ritas 

en triangeln med trubbig vinkel (med valda värden för höjd och bas). 

II. Analys av bedömningsuppgiften utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: Eleven uppmanas att rita en triangel med given area och en trubbig vinkel. 

2. a) Information om de matematiska komponenterna: Triangel med arean 6 cm
2
, samt 

trubbig vinkel. 

b) Information kring en verklighetsnära händelse: Nej. 

3) Uttrycksformer: Språklig och aritmetisk. 

4) Nyckelord: Nej.   

III. Analys av läroboken - svar och lösningar 

a) Uppgifter och exempel: Det finns tre uppgifter (A1 (fall I & II), B2) som innehåller stora 

delar av lösningsproceduren. Först tar man på samma sätt som i bedömningsuppgiften fram 
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höjd och bas till en triangel utifrån given area. Därefter ritas trianglarna ut dock utan krav på 

trubbig vinkel. Observera här att uppgift A uppmanar eleven att rita två trianglar med arean 5 

cm
2
. Med min analysmetod räknas detta som två olika fall och kommer därav att betraktas 

som två uppgifter. Vidare finns det en uppgift (C3) som man däremot löser genom att rita en 

triangel med trubbig vinkel.  

b) Teori: Användes inte som underlag för klassificeringen. 

IV. Analys av läroboken utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: A1 (fall I & II): Rita två olika trianglar med arean ... B2: Rita en triangel med 

arean... C: Rita en triangel med trubbig vinkel.  

2. a) Information om de matematiska komponenterna: A1 (fall I & II): Två olika trianglar 

med arean 5 cm
2
. B2: En triangel med arean 12 cm

2
. C3: En triangel med trubbig vinkel.  

b) Information kring en verklighetsnära händelse: I samtliga uppgifter saknas 

verklighetsnära information. 

3) Uttrycksformer: A1 (fall I & II), B2: Språklig och aritmetisk. C3: Språklig.  

4) Nyckelord: Nej. 

V. Argumentering och slutsats 

Det finns tre uppgifter (A1 (fall I & II), B2) som innehåller stora delar av lösningsproceduren 

men som saknar kravet på en trubbig vinkel. Dessa uppgifter påminner även till sin karaktär 

om bedömningsuppgiften. Det finns endast en uppgift (C3) i läroboken som man löser genom 

att rita en triangel med en trubbig vinkel. Även denna uppgift påminner till sin karaktär om 

bedömningsuppgiften. Bedömningen blir att det inte finns tillräckligt med uppgifter och/eller 

exempel i läroboken som innefattar detta lösningssteg. Denna lokala del av det övergripande 

resonemanget i lösningen måste därav produceras genom KR. Eftersom det anses bestå av 

endast en mindre del i lösningen och resterande del av uppgiften kunde lösas med familjärt 

algoritmiskt resonemang, klassificeras uppgift 3 kräva LKR.  

6.1.4 Globalt kreativt resonemang 

I studien krävde 26 % av provuppgifterna globalt kreativt resonemang (GKR). Även här 

skiljde sig uppgifterna i hög utsträckning från varandra. Medan vissa uppgifter (som 

klassificeringsexemplet på nästa sida) var relativt komplexa var andra lösbara med relativt 

elementära resonemang. Att resonemangsklassen innehöll uppgifter som var lösbara med 

relativt elementära resonemang kunde t.ex. innebära att eleven skulle avgöra vilken av två 

geometriska figurer som hade störst omkrets respektive area, ett resonemang som ett flertal 

elever med en grundläggande förståelse för de två matematiska begreppen antagligen skulle 

klara av att producera. Det är därför viktigt att poängtera att komplexiteten i uppgifterna 

varierade i hög utsträckning men att dessa hade alla gemensamt att ett kreativt resonemang 

krävdes för en stor del av lösningen. I exemplet ovan hade eleven även 50 % chans att gissa 

sig till rätt slutsats. Flervalsuppgifter har dock inte påverkat bedömningen av 

resonemangskravet, utgångspunkten har istället varit vilken typ av resonemang som krävs för 

att med säkerhet kunna nå en korrekt slutsats. Klassificeringsexemplet på nästa sida (uppgift 

4) för GKR uppfyller tydligt sin resonemangskategori. Exemplet valdes även för att belysa 

gränsdragningar mellan när lösningsmetoden och karaktären på provuppgiften bedömdes vara 

tillräckligt lik förekomster av användbar information i läroboken. 
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Uppgift 4 - GKR  

I en rektangel som har mått enligt gyllene snittet är förhållandet mellan långsidan och 

kortsidan 1,618:1. Beräkna långsidan i en gyllene rektangel om diagonalen är 10,0 cm. 

I. Analys av bedömningsuppgiften - svar och lösningar 

Man kan lösa uppgiften algebraiskt med hjälp av Pythagoras sats. Låt längden på kortsidan 

vara x cm då måste längden på långsidan vara 1,618x cm. Pythagoras sats ger: x2 + (1,618x)2 

= 102. Vi får: x2 + 2,617...x2 = 100. Alltså x = √(100/3,617…) = 5,257... (kortsidan). 

Långsidan blir då 5,257...*1,618 = 8,506... = ca: 8,51 cm. 

II. Analys av bedömningsuppgiften utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: Beräkna långsidan i en gyllene rektangel om diagonalen är...?. 

2. a) Information om de matematiska komponenterna: Diagonalen är 10,0 cm och 

förhållandet mellan långsidan och kortsidan är 1,618:1. 

b) Information kring en verklighetsnära händelse: Nej. 

3) Uttrycksformer: Språklig och aritmetisk. 

4) Nyckelord: Nej  

III. Analys av läroboken - svar och lösningar 

a) Uppgifter och exempel: Det finns en uppgift (A1) i läroboken som man löser med samma 

huvudsakliga lösningsprocedur som bedömningsuppgiften. I uppgiften ska bredden och 

höjden på en widescreen-TV beräknas utifrån att diagonalen är 32 tum och att bredden 

förhåller sig till höjden som 16 till 9 (ansatsen blir: (16x)
2
 + (9x)

2
 = 32

2
).  

Det finns även en uppgift (B2 a/b) där diagonalen (56 m) i en kvadrat är given och man 

använder Pythagoras sats för att beräkna sidlängderna (ansatsen blir: x
2
 + x

2
 = 56

2
). Vidare 

finns det en uppgift (C3) där eleven utifrån längden på hypotenusan (24 m) ska beräkna 

längden av en katet i en likbent triangel (ansats x
2
 + x

2
 = 24

2
). 

Utöver detta analyserades fyra uppgifter (D4, D5, D6, D7) för att visa att eleven var bekant 

med gyllene rektanglar. Dessa kommer dock inte att redovisas eftersom deras betydelse för 

klassificeringen var mycket begränsad.  

b) Teori: Användes inte som underlag för klassificeringen. 

IV. Analys av läroboken utifrån uppgiftsparametrarna 

1. Uppmaning: A1: Beräkna bildrutans bredd och höjd, svara i cm. B2 a/b: Diagonalen i en 

kvadratisk lekplats är... beräkna a) omkretsen/ b) arean. C3: Hur lång är en katet?  

2. a) Information om de matematiska komponenterna: A1: Bildrutans diagonal är 32 tum, 

bredden förhåller sig till höjden som 16 till 9 (1 tum = 2,54 cm). B2 a/b: Diagonalen på en 

kvadratisk lekpark är 56 m. C3: Hypotenusans längd 24 m och längden på kateterna x finns 

angivet i figur.  

b) Information kring en verklighetsnära händelse: A1: Ja, en TV. B2 a/b: Ja, en lekpark. 

C3: Nej.  

3) Uttrycksformer: A1, B2 a/b: Språklig och aritmetisk, C3: Geometrisk figur i form av en 

likbent triangel, aritmetisk, algebraisk och språklig.  

4) Nyckelord: Nej. 

 

 



28 
 

V. Argumentering och slutsats 

Det finns en uppgift (A1) i läroboken som man löser med samma huvudsakliga 

lösningsprocedur som bedömningsuppgiften. Uppgiften påminner även till sin karaktär i 

tillräckligt hög utsträckning om bedömningsuppgiften. Utöver detta finns det ytterligare två 

uppgifter (B2 a/b, C3) vars lösning innehåller ett snarlikt men mindre komplicerat 

lösningsförfarande och bedömningen blir att lösningsalgoritmen skiljer sig i för hög 

utsträckning. Till sin karaktär påminner en av dessa uppgifter (B2 a/b) endast i mindre 

utsträckning om bedömningsuppgiften medan den andra uppgiften (C3) skiljer i för hög 

utsträckning för att det ska anses rimligt att eleven överhuvudtaget kan göra en 

sammankoppling. Övriga uppgifter (D4, D5, D6, D7) analyserades för att visa att en mindre 

del i lösningsförfarandet var känt. Det vill säga förstå vad som menas med att förhållandet 

mellan långsidan och kortsidan i en gyllene rektangel är 1,618:1 (kortsidan*1,618 = 

långsidan). Slutsatsen blir att det inte finns tillräcklig information i läroboken (tre 

uppgifter/exempel och/eller andra förekomster av användbar information) för att klassificera 

uppgiften som helt eller till stora delar lösbar med hjälp av imitativt resonemang. Det 

matematiska innehållet som är nödvändigt för att kunna lösa uppgiften finns dock inkluderat i 

läroboken och det kreativa steget bedöms vara möjligt att utföra för åtminstone några elever 

som läser kursen. Därför klassificeras uppgiften kräva GKR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

6.2 Resultat från analysen 

 

I vilken utsträckning krävs kreativt resonemang för att lösa lärarhandledningens 

provuppgifter? 

I studien har alla uppgifter i uppgiftsbankens geometrikapitel analyserats. Kapitlet innehåller 

totalt 68 uppgifter fördelat över tre avsnitt. I Val av metod (5.2.2) argumenteras för att 

resonemangskraven i geometrikapitlet även bör vara generaliserbara till att gälla som en 

rimlig övre gräns för uppgiftsbaken som helhet. Diagram 1 visar hur stor andel av 

provuppgifterna som klassificerades fordra respektive resonemangsklass. 

 

Diagram 1 visar hur stor andel av provuppgifterna som fordrade respektive resonemangstyp. 

I diagrammet kan vi avläsa att 26 % av de analyserade uppgifterna krävde globalt kreativt 

resonemang (GKR). Vidare så krävde ytterligare 26 % av uppgifterna lokalt kreativt 

resonemang (LKR). I den imitativa resonemangsklassen finner vi den vanligaste 

klassificeringen då 38 % av uppgifterna bedömdes vara lösbara med algoritmiskt resonemang 

(AR). Samtidigt blev bedömningen att endast 9 % av uppgifterna gick att lösa med memorerat 

resonemang (MR). Att vi totalt sett inte summerar upp till 100 % beror på avrundning. 

         Totalt sett bedömdes alltså 52 % av uppgifterna kräva någon typ av kreativt resonemang 

medan 47 % klassificerades som lösbara med någon typ av imitativt resonemang (IR). I 

sammanhanget är det dock viktigt att ha i åtanke att uppgifter som fordrar LKR i huvudsak är 

lösbara med IR. Medan GKR och de två imitativa resonemangstyperna utgör två ytterligheter 

bör LKR betraktas som ett mellanting. För att få en uppfattning om vilka kunskaper som i 

huvudsak testas är det därför även relevant att betrakta hur stor andel av uppgifterna som var 

lösbara med AR, MR eller LKR. Summerar vi dessa får vi att 73 % var lösbara med någon typ 

av IR eller LKR. Eftersom denna andel främst består av uppgifter som endast testar IR leder 

detta även till slutsatsen att de analyserade uppgifterna överlag i första hand testar IR.  

MR 
9% 

AR 
38% 

LKR 
26% 

GKR 
26% 

Diagram 1 
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7. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där även möjliga konsekvenser av resultatet 

diskuteras. Därefter följer en metoddiskussion med ett separat avsnitt där modifieringar av 

analysverktyget diskuteras. Kapitlet avslutas sedan med en slutsats och förslag på fortsatt 

forskning.    

7.1 Resultatdiskussion 

Här kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte "att få fördjupad kunskap kring 

vilka resonemangskrav som ställs på elever vid skriftliga prov i matematik 1". 

          Resultatet av denna studie visar att de analyserade provuppgifterna, i uppgiftsbanken 

till lärarhandledningen för Matematik 5000 1b (UB-Ma 5000), överlag främst testar imitativt 

resonemang (IR). En slutsats som grundades i att 73 % av uppgifterna var lösbara med IR (47 

%) eller lokalt kreativt resonemang (26 %), där det i sammanhanget är viktigt att ha i åtanke 

att uppgifter som klassificerades fordra lokalt kreativt resonemang (LKR) i huvudsak var 

lösbara med IR. För att sätta in resultatet från den egna studien i ett sammanhang kommer nu 

en jämförelse att göras med resonemangskraven i de nationella och lärargjorda proven för 

Matematik A (Palm et al., 2011). I tabell 2 sammanfattas först resultatet från den egna 

studien. Med syfte att ge en bättre översikt inför jämförelsen visas sedan åter resultatet för de 

nationella och lärargjorda proven för Matematik A (Palm et al., 2011) i tabell 3. 

  

Tabell 2: Tabellen visar andelen provuppgifter i geometrikapitlet till uppgiftsbanken som 

fordrade imitativt resonemang (IR), LKR respektive GKR. 

Matematik 1 b IR Lokalt KR Globalt KR 

Geometrikapitlet till UB-Ma 5000 47 % 26 % 26 % 
 

 

Tabell 3: Tabellen visar hur stor andel av uppgifterna som fordrade imitativt resonemang (IR), 

LKR respektive GKR i de nationella och lärargjorda proven för Matematik A (Palm et al., 2011). 

Matematik A IR Lokalt KR Globalt KR 

Nationella prov 27 % 19 % 54 % 

Lärargjorda prov - samhällsvetenskapsprogrammet 88 % 6 % 7 % 

Lärargjorda prov - naturvetenskapsprogrammet 78 % 13 % 9 % 

Lärargjorda prov - hotell och restaurang 70 % 14 % 16 % 

 

Vid en jämförelse med resonemangskraven för de nationella proven i Matematik A (Palm et 

al., 2011), kan vi tydligt se att provuppgifter som krävde globalt kreativt resonemang (GKR) 

förekom i betydligt lägre utsträckning i uppgiftsbanken, samtidigt som en betydligt större 

andel uppgifter var lösbara med IR. Den resonemangsklass som relativt sett förekom i ungefär 

samma utsträckning var LKR. Andelen uppgifter som fordrade LKR var dock större i UB-

Ma-5000 än i de nationella proven. Vidare fordrade 46 % av uppgifterna i de nationella 

proven IR (27 %) eller LKR (19 %). Dessa siffror stärker även vid en jämförelse slutsatsen att 

resonemangskraven inte är tillräckligt höga i uppgiftsbanken, detta då lösningar baserade på 

IR i betydligt högre utsträckning är tillräckliga i UB-Ma 5000 jämfört med de nationella 
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proven som konstruerats utifrån styrdokumentens riktlinjer. För att få helhetsbilden är det 

även relevant att göra en jämförelse mellan studierna med avseende på hur många uppgifter 

som fordrade någon typ av kreativt resonemang (KR). I den egna studien krävde 52 % av 

uppgifterna LKR (26 %) eller GKR (26 %) medan 73 % av uppgifterna i de nationella proven 

för Matematik A krävde LKR (19 %) eller GKR (54 %). Även genom denna jämförelse är det 

tydligt att resonemangskraven i de nationella proven generellt sett var betydligt högre än för 

de analyserade uppgifterna i uppgiftsbanken. Denna observation stärks ytterligare när vi 

endast jämför den andel uppgifter som krävde GKR mellan de båda studierna. Medan 26 % av 

uppgifterna i den egna studien krävde GKR så krävde 54 % av uppgifterna GKR i de 

nationella proven. Andelen uppgifter som fordrade den resonemangskategori där stora delar 

av lösningen krävde KR var alltså mer än dubbelt så hög i de nationella proven. 

          Däremot kan man konstatera att resonemangskraven var betydligt högre i UB-Ma 5000 

än i de lärargjorda proven för Matematik A i Palm et al. (2011). Att specifikt göra en 

jämförelse med de lärargjorda proven för samhällsvetenskapsprogrammet är relevant eftersom 

Matematik 1 b riktar sig till bland annat elever som läser detta studieprogram. I dessa 

lärargjorda prov krävde endast 7 % av uppgifterna GKR medan 6 % av fordrade LKR och 88 

% av uppgifterna var lösbara med IR. I sammanhanget kan det vara av vikt att notera att 

resonemangskraven var exceptionellt låga för de lärargjorda proven för 

samhällsvetenskapsprogrammet. I de lärargjorda proven för naturvenskapsprogrammet i 

Matematik A krävde 9 % av uppgifterna GKR medan 13 % fordrade LKR och 78 % var 

lösbara med IR. Vidare var resonemangskraven ännu något högre i de lärargjorda proven för 

yrkesprogrammet (Hotell och restaurang) i Matematik A där 16 % av uppgifterna krävde 

GKR medan 14 % fordrade LKR och 70 % av uppgifterna var lösbara med IR. Mot bakgrund 

av detta är det tydligt att uppgiftsbanken generellt sett i betydligt högre utsträckning följer 

styrdokumentens riktlinjer, genom att testa fler kunskapskrav, än de lärargjorda proven i 

Matematik A.  

          Eftersom de nationella proven konstruerats utifrån styrdokumentens riktlinjer indikerar 

resultatet att resonemangskraven inte är tillräckligt höga i UB-Ma 5000 för att samtliga 

centrala förmågor, som ligger till grund för kunskapskraven och som ämnet syftar till att 

utveckla, i tillräckligt hög utsträckning testas. Provuppgifter som är lösbara med IR testar per 

definition varken problemlösningsförmågan eller de delar av resonemangsförmågan som 

innefattas av att föra egenproducerade matematiska resonemang. Vidare är uppgifter som är 

lösbara med IR inte heller lämpliga för att testa elevens förmåga att använda matematiska 

begrepp (Palm et al., 2011). Detta då det per definition är tillräckligt att betrakta ytliga 

egenskaper hos de matematiska komponenterna för att lösa en uppgift imitativt.  

          Ytterligare en aspekt som talar för att resonemangkraven borde ha varit något högre i 

uppgiftsbanken är att den är skriven under nuvarande styrdokument (Skolverket, 2011a) där 

kompetensmålen tydligare betonats. I kommentarmaterialet till matematik för grundskolan 

konstaterar man också att synen på matematikämnet inte har förändrats men att de centrala 

förmågorna tydligare lyfts fram (Skolverket, 2011b). Därtill har man även lagt tonvikten på en 

tydlig inriktning mot problemlösning (Skolverket, 2011b). 

          Att 73 % av uppgifterna var lösbara med IR (47 %) eller LKR (26 %) indikerar en 

inriktning mot förmågan att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär. Palm 

et al. (2011) menar att prov som i första hand fokuserar på IR kan förstärka den vanliga 
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uppfattningen bland elever att memorerade faktakunskaper och standardprocedurer baserade 

på komponenternas ytliga egenskaper är i första hand vad som krävs inom matematikämnet. I 

linje med detta belyser Bergqvist (2006) att prov påverkar hur eleven studerar eftersom de 

ligger till grund för bedömningen och därigenom ofta har en direkt inverkan på elevens betyg. 

Ur detta perspektiv är det viktigt att förmågan att hantera procedurer och lösa uppgifter av 

standarkaraktär inte får för stort utrymme vid bedömningstillfället, då en rimlig konsekvens 

blir att eleverna får uppfattningen att det är denna förmåga man i första hand behöver 

utveckla.  

          Lithner (2003) har visat att universitetstudenter ofta lär sig ny matematik genom att 

utan hänsyn till komponenternas inneboende egenskaper imitera färdiga lösningsmetoder från 

exempel i läroboken (text-guidat AR). En metod som även visade sig vara framgångsrik för 

att lösa upp till 70 % av uppgifterna i läroboken (Lithner, 2004). Bergqvist (2006) 

argumenterar för att en avgörande anledning till att studenter fokuserar på IR är att KR varken 

krävs för att lösa uppgifter i läroboken eller för att, som den egna studien visade, klara 

skrivningar på universitetet. Författaren konstaterar att detta antagligen kan vara en 

bidragande orsak till studenters inlärningssvårigheter. Här är det lätt att dra paralleller till 

gymnasieelevers situation. Zackrisson (2012) har visat att cirka 80 % av uppgifterna i två 

kapitel i läroboken - Matematik 5000 Kurs 1b Grön (Alfredsson m.fl., 2011) - var lösbara 

med IR. Om KR inte heller fordras i tillräckligt hög utsträckning vid skrivningar är det kanske 

enklare för eleven att hålla fast vid att lära sig matematik imitativt. Detta eftersom IR i det 

korta perspektivet kan anses fordra en mindre ansträngning. Konsekvensen kan dock bli att 

centrala förmågor inte utvecklas vilket på sikt kan leda till inlärningssvårigheter (Lithner, 

2008; Skolinspektionen, 2010). En annan konsekvens är att elever som inte testas på alla 

kunskapskrav kan få höga och missvisande betyg som ger en falsk bild av elevens kunskaper 

(Skolinspektionen, 2010). 

          Bergkvist (2006) menar även att en situation där varken läroboken eller skrivningar 

fordrar KR i tillräckligt hög utsträckning kan ge intrycket av att matematik i huvudsak består 

av memorerade och ytligt grundade algoritmiska metoder. Detta tolkar jag som att elevens 

”föreställningar” (Schoenfeld, 1985) kan påverkas. Schoenfeld (1985) har visat att elevens 

föreställningar om matematik ofta kan hindra denne från att försöka sig på konstruktiva 

resonemang. I Bergqvist et al. (2007) var eleverna utan undantag strikt procedurinriktade och 

saknar verktyg för att hantera situationer som kräver någon typ av självständig anpassning till 

uppgiften. Författarna menar att eleverna många gånger inte ens försökte sig på att lösa 

uppgiften kreativt och att de vid andra tillfällen antagligen var en bristande begreppsförståelse 

som hindrade ett kreativt försök. Att eleverna ofta inte ens försökte sig på en kreativ lösning 

kan i linje med Lithner (2008) tolkas som att elevernas föreställningar kring matematik 

hindrade dem från att använda kreativt tänkande. Lithner (2004) menar att en vanlig 

föreställning bland många elever är att matematik i första hand handlar om att följa färdiga 

lösningsmetoder konstruerade av andra. En rimlig konsekvens av att IR får för stort utrymme i 

såväl undervisningen som vid bedömningstillfällen är att elevens föreställningar om 

matematik kan påverkas i den riktningen, vilket alltså kan göra eleven passiv i problematiska 

situationer. Bergqvist (2006) skriver: 
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No single lesson will change a student’s beliefs, but a constant focus on imitative 

reasoning – from teachers, textbooks, and tests – might narrow the student’s idea of what 

mathematics really is (s.34). 

I sammanhanget är det även viktigt att påpeka att resonemangskraven var betydligt högre i 

uppgiftsbanken än i de lärargjorda proven för Matematik A. Mot bakgrund av detta kan man 

argumentera för att uppgiftsbanken ändå kan hjälpa många lärare att konstruera prov som i 

högre utsträckning motsvarar styrdokumentens riktlinjer. Det är naturligtvis även upp till de 

enskilda lärarna att bedriva en undervisning där eleven testas på alla kunskapskrav och får 

möjlighet att utveckla samtliga centrala förmågor. Många lärare har dock inte tillräckliga 

kunskaper för att kunna tolka de koncisa styrdokumenten som innehåller ett flertalt överlag 

vagt definierade begrepp (Palm et al., 2011; Skolinspektionen, 2010). Vidare är de ofta i hög 

utsträckning utlämnade åt sina egna tolkningar då lärare många gånger inte erbjuds något stöd 

för att tyda styrdokumenten (Palm et al., 2011; Skolinspektionen, 2010). Som jag ser det är 

det därför än viktigare att de provuppgifter som finns i lärarhandledningen följer 

styrdokumentens riktlinjer. Detta då många lärare istället förlitar sig på att de 

läroboksförfattare som konstruerat provuppgifterna har gjort en korrekt tolkning av 

styrdokumenten (Skolinspektionen, 2010). 

7.2 Metoddiskussion 

I studien valdes geometrikapitlet i uppgiftsbanken till lärarhandledningen för matematik 5000 

1b (UB-Ma 5000) ut för analys. Genom att välja det kapitel där andelen uppgifter som kräver 

kreativt resonemang (KR) förväntas vara något högre än för uppgiftsbanken i genomsnitt 

antogs resultatet i viss utsträckning vara generaliserbart som en rimlig övre gräns för 

resonemangskravet totalt sett i UB-Ma 5000. Detta sätt att försöka generalisera resultatet har 

naturligtvis vissa brister. En konsekvens av detta blir att resultatet i första hand kan anses 

gälla för det analyserade kapitlet även om det finns tydliga indikationer på att 

generaliseringen var rimlig. 

          I studien jämförs resonemangskraven för de nationella och lärargjorda proven i 

Matematik A med resonemangskraven i UB-Ma 5000 som hör till Matematik 1b. Trots att 

provuppgifterna är konstruerade under olika kursplaner anses denna jämförelse inte speciellt 

problematisk. Detta eftersom kunskapskraven för de olika kurserna i grund och botten är 

desamma. I kommentarmaterialet till matematik för grundskolan konstaterar man att synen på 

matematikämnet inte har förändrats i 2011 års styrdokument men att de centrala förmågorna 

tydligare lyfts fram (Skolverket, 2011b). Därtill har man även lagt tonvikten på en tydlig 

inriktning mot problemlösning (Skolverket, 2011b). Detta indikerar snarare att 

resonemangskraven generellt sett bör vara ännu något högre i prov som konstruerats under 

2011 års styrdokument.  

          Alla uppgifter klassificerades först i Word på samma sätt som redovisas i 

klassificeringsexemplen. Därefter överfördes resultaten till Excel varpå alla uppgifter även 

analyserades en andra gång. Avsikten med att analysera datamaterialet vid ytterligare ett 

tillfälle var för att kontrollera om det hade blivit någon förskjutning i bedömningen av 

gränserna för de olika resonemangsklasserna. Detta då jag inte använt analysmetoden tidigare 

och ville försäkra mig om att bedömningen hade varit konsekvent. Vidare pekade resultatet på 

att provuppgifter i betydligt högre utsträckning var lösbara med IR i den senare delen av 
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geometrikapitlet i UB-Ma 5000. Kontrollanalysen bekräftade dock att bedömningen hade 

varit konsekvent och att framförallt det sista avsnittet innehöll en hög andel uppgifter som var 

lösbara med IR. Ett annat sätt som användes för att kontrollera giltigheten i mitt analysarbete 

var att jag i ett tidigt skede av arbetet fick möjlighet att diskutera mina färdiga analyser med 

en forskare på universitetet som använt ett liknande analysverktyg. I detta skede när cirka 20 

% av analysarbetet genomförts överenstämde mina klassificeringar med forskarens sätt att se 

på analysmaterialet utifrån klassificeringsverktyget.  

          Under analysarbetet var det i första hand två kategorier av uppgifter som jag upplevade 

vara svårklassificerade. Dessa är de kategorier av uppgifter som kom att klassificeras som 

lösbara med memorerat resonemang (MR). Min bedömning blev att eleven kunde formulera 

ett svar direkt från sitt minne och att ingen egentlig lösningsmetod fordrades. Detta bör dock 

ses som en något friare syn på MR än ramverkets (Lithner, 2008) där innebörden av MR är att 

eleven minns ett svar. Dessa uppgifter diskuterades utförligare i resultatdelen (6.1.2 

Memorerat resonemang). Om en annan bedömning hade gjorts och uppgifterna istället hade 

klassificerats som lösbara med algoritmiskt resonemang (AR) hade detta dock inte påverkat 

resonemangskraven (i vilken utsträckning kreativt resonemang krävs för att lösa uppgifter) 

vilket studien syftade till att undersöka. 

          Klassificeringsmetoden har heller inte varit helt oproblematisk vid andra tillfällen under 

analysarbetet. Även om jag anser att bedömningen har varit konsekvent så innehåller 

analysverktyget en rad gränsdragningar där utfallet kommer att färgas av den person som 

använder verktyget. Det finns till exempel ingen tydlig skiljelinje mellan lokalt KR (LKR) 

och globalt KR (GKR). I de allra flesta fall har det fallit sig naturligt om mindre lokala delar 

av lösningen fordrar KR eller om stora delar av lösningen fordrat KR. Vid några tillfällen har 

det dock varit svårare att avgöra vilket i första hand har resulterat i att det tagit mycket tid i 

anspråk innan man har känt sig tillfreds med att bedömningen har varit korrekt. Ett annat 

exempel på detta är gränsdragningen när karaktären på en bedömningsuppgift är tillräckligt 

lik tre läroboksuppgifter. Vid bedömningen används uppgiftsparametrarna för att beskriva 

karaktären på uppgifterna och för att IR ska vara möjligt måste det finnas en sådan matchning. 

Det flesta gånger faller det sig även här naturligt men självklart finns det gränsfall som 

hamnar inom ramen för subjektiv bedömning. På ett liknande sätt hamnar man vid 

gränsdragningar huruvida en lösning på en bedömningsuppgift verkligen är tillräckligt lik 

lösningen på tre läroboksuppgifter för att algoritmen ska vara tillämpbar. Även om samma 

lösningsalgoritm används till de båda uppgifterna så kan lösningen till bedömningsuppgiften 

anses vara svårare rent räknetekniskt. Genomgående har bedömningen blivit att lösningen på 

bedömningsuppgiften i betydande utsträckning inte får vara räknetekniskt svårare än 

uppgifterna i läroboken. På samma sätt har detta sällan förorsakat några problem men vid 

något tillfälle kan en annan person som använt verktyget uppfattat situationen annorlunda.  

7.2.1 Modifieringar av analysverktyget 

Det klassificeringsverktyg som användes i studien konstruerades utifrån Palm et al. (2011). 

Verktyget är i huvudsak detsamma men skiljer sig i några delar, vilka jag nu kommer att 

redogöra för. I det första analyssteget, där lösningen till bedömningsuppgiften analyseras, har 

jag valt att ta hänsyn till eventuella ledtrådar i uppgiftstexten. Om uppgiftstexten innehåller 

någon typ av ledning tas detta med i bedömningen för vilka lösningssteg som eleven själv 
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måste komma fram till. Palm et al. (2011) har i sin studie istället tagit hänsyn till givna 

ledtrådar genom att analysera dessa som en uppgiftsparameter. Eftersom 

uppgiftsparametrarna används för att jämföra karaktären på bedömningsuppgifter och 

förekomster av användbar information i läroboken var min bedömning att eventuell ledning 

snarare hör hemma i det steg där lösningen analyseras.  

          Vidare använder sig Palm et al. (2011) av de två parametrarna svarsformat och 

syntaktiska egenskaper vilka helt har exkluderats i min studie. Den främsta anledningen till 

detta var att analysmetoden var väldigt tidskrävande och ett sätt att påskynda arbetet var att 

fokusera på de uppgiftsparametrar som bedömdes vara mest relevanta i den specifika 

situationen. Svarsformat innebär vilket typ av svar som uppgiften efterfrågar. Exempel på 

detta kan vara, att endast svar erfordras, att en fullständig lösning med motiverat svar krävs, 

eller en flervalsfråga (givna svarsalternativ). Denna parameter visade sig vara problematisk att 

använda eftersom uppgifterna i uppgiftsbanken, undantaget flervalsfrågorna, inte innehöll 

någon information kring hur svaret skulle presenteras. Därför bedömde jag att det skulle bli 

godtyckligt om jag själv gjorde en bedömning av vilken typ av elevlösning en lärare skulle 

kräva. Detta i synnerhet då något svarsformat heller inte innefattades i läroboksuppgifterna 

och att jag även där skulle behöva bedöma hur en elev besvarade uppgifterna. När det gäller 

flervalsfrågor så var min uppfattning att parametrarna uppmaning och information om de 

matematiska komponenterna i viss utsträckning redan fångade detta karaktärsdrag 

(svarsalternativ). Exempel på syntaktiska egenskaper kan vara längden på uppgiftstexten, om 

ord eller siffror används eller svår grammatik. Min tolkning var att parametern i huvudsak 

används för att hitta skillnader i syntaktiska egenskaper mellan bedömningsuppgifter och 

läromedel. Min bedömning var att de syntaktiska egenskaperna överlag överenstämde mellan 

uppgiftsbanken och läroboken. En anledning till detta kan vara att de är skrivna av samma 

författare. Vidare gjordes bedömningen att huruvida siffror eller text används i uppgiftstexten 

i viss utsträckning redan undersöktes genom parametern uttrycksformer. 

          En annan skillnad mellan analysverktygen är att Palm et al. (2011) har tagit hänsyn till 

hjälpmedel så som miniräknare. Den främsta anledningen till att jag själv inte har gjort någon 

sådan särskillnad är att det nästan helt saknas uppgifter med eller utan miniräknare i 

läroboken. Den enda gången detta förekommer är under avsnitten ”blandade övningar” i slutet 

på varje kapitel. Då det heller inte framgår i Palm et al. (2011) hur hänsyn hade tagits valde 

jag att bedöma alla uppgifter likvärdigt. Vidare så gjordes bedömningen att när lösningen till 

en bedömningsuppgift jämförs med lösningar till läroboksuppgifter så täcker detta till viss del 

redan den information man skulle kunna få genom att särskilja huruvida miniräknare är 

tillåtet. Utöver detta gjordes även en förändring i klassificeringsverktyg där uppgifter som var 

lösbara med identifikation inkluderades vid klassificering för MR. En förändring som gjordes 

mot bakgrund av tidigare diskuterade uppgifter som ansågs vara svåra att klassificera.  

          Avslutningsvis tror jag att dessa modifieringar överlag endast har haft en marginell 

påverkan på resultatet. Undantaget kan vara den något friare synen på MR men som tidigare 

nämnts har detta endast påverkat hur uppgifter klassificerats inom den imitativa 

resonemangsklassen. Av denna anledning har det inte påverkat resonemangskraven vilket 

studien syftat till att undersöka. 
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7.3 Slutsats 

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap kring vilket resonemangskrav som ställs på 

elever vid skriftliga prov i Matematik 1. Genom att analysera ett kapitel i uppgiftsbanken som 

överlag förväntades innehålla något högre resonemangskrav kunde resultatet även i viss 

utsträckning generaliseras till att gälla som en rimlig övre gräns för uppgiftsbanken som 

helhet. Utifrån jämförelsen med resonemangskraven för de nationella proven kunde slutsatsen 

dras att resonemangskraven i lärarhandledningen inte var tillräckligt höga för att i tillräckligt 

hög utsträckning kunna testa alla kunskapskrav. Resultatet indikerar att centrala förmågor, i 

första hand problemlösnings-, resonemangsförmågan och förmågan att använda matematiska 

begrepp, inte testas i tillräckligt hög grad. En tidigare studie (Palm et al., 2011) har visat att 

lärare tenderar att konstruera prov smalt fokuserade på att testa imitativt resonemang. I linje 

med detta har en granskning (Skolinspektionen, 2010) belyst att lärare ofta fokuserar på 

standardprocedurer och att en konsekvens av detta blir att många elever inte bedöms utifrån 

samtliga kunskapskrav. Mot bakgrund av detta är det problematiskt att samma tendens, om än 

i mindre utsträckning, har observerats hos läroboksförfattare. En konsekvens av att imitativt 

resonemang i första hand testas är att förmågan att använda procedurer och lösa uppgifter av 

standardkaraktär kan snävt fokuseras av eleverna. I sin tur kan detta leda till att andra centrala 

förmågor inte utvecklas tillräckligt, något som på sikt kan medföra inlärningssvårigheter. 

Eftersom det finns indikationer på att lärobokens uppgifter även i hög grad är lösbara imitativt 

(Zackrisson, 2012) är ett rimligt antagande att detta sammantaget kan påverka elevernas 

föreställningar om matematik som ämne. Det vill säga att ämnet i grund och botten handlar 

om att imitera färdiga procedurer och minnas faktakunskaper. Detta kan sin tur ytterligare 

begränsa elevens möjligheter att tillämpa sina matematikkunskaper inom ämnet, andra 

ämnesområden och i sin vardag. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle naturligtvis vara intressant att arbeta vidare med studien genom att analysera fler 

kapitel från provbanken. I synnerhet eftersom mitt sätt att generalisera resultatet har vissa 

brister. Genom en mer omfattande studie där uppgifter från samtliga kapitel analyserades 

skulle resultatet med betydligt större säkerhet kunna antas gälla generellt. Vidare vore det 

intressant att även analysera resonemangskraven i provuppgifter från andra 

lärarhandledningar för att bilda sig en uppfattning om resultatet är unikt eller om 

läroboksförfattare överlag tenderar att i första hand testa imitativt resonemang i sina 

provuppgifter. 
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