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Sammanfattning  

Klassrummet är den plats lärare och elever tillsammans lär sig kunskaper om matematik. En 

viktig del i klassrummen är undervisningens matematikuppgifter, uppgifterna som skapar ett 

utmanande hinder och engagerar eleverna att sträva mot ett lärande. Denna studie sker i 

anslutning till LICR-projektet vid Umeå universitet och syftar till att öka förståelsen för 

relationen mellan elevers lärande och vilken resonemangstyp elever använder när de löser 

matematikuppgifter designade så att eleven använder antingen algoritmiskt- eller kreativt 

resonemang. Studien använder en jämförande analys för att beskriva datamaterialet. Empiriskt 

visar studien att elever som utför matematikuppgifterna som prövar algoritmiskt resonemang 

lyckas signifikant bättre under träning än elever som utför matematikuppgifter som prövar 

kreativt resonemang. Under test gäller motsatsen och elever som tränat med 

matematikuppgifter som prövar kreativt resonemang presterar bättre än de som prövats på 

algoritmiskt resonemang. Det finns ett samband mellan elevers lösningsfrekvens och deras 

kognitiva förmåga under test oavsett vilka matematikuppgifter de tränat på.  
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1. Inledning  
 

Det sker inom matematikämnet didaktiskt forskning som bl.a. ska göra undervisningen mer 

tillgänglig för elever som läser matematik. En praktiknära forskning som jag själv upplevt att 

ämnet besitter när jag läst matematik på lärarutbildningen. Jag fick upp ögonen för hur viktigt 

matematikämnets förmågor är för att göra undervisningen tillgänglig på Matematikbiennalen 

(Matematikbiennalen, 2013). Nationellt sker Matematiklyftet för att fortbilda lärare i 

matematik så att de ska kunna ge eleverna förutsättningar att lära sig förmågorna 

(Matematiklyftet, 2015). En central del i matematiklärares undervisning, för att ge dessa 

förutsättningar, är vilka matematikuppgifter läraren låter eleverna lösa.  

En matematikuppgift ger eleven en möjlighet att lära men enbart om eleven accepterar och 

försöker lösa uppgiften (Lithner, 2008). När eleven försöker lösa uppgiften behöver den föra 

ett resonemang för att göra sig själv och andra förstådda att lösningen verkligen ger rätt svar 

till matematikuppgiften. Att föra och följa ett resonemang är en av fem förmågor i 

grundskolan (Skolverket, 2011). Elever som arbetar med resonemang kommer behöva 

använda sig utav förmågor som i längden bygger upp deras resonemangskompetens.  

Elevernas arbete menar Silver (1997) måste vara ihärdigt och långsiktigt för att eleverna ska 

kunna få förutsättningar att bilda sig en djup förståelse för t.ex. resonemangskompetens. Vad 

händer om det hinder som matematikuppgifterna skapar blir överväldigande för eleven? 

Hindret borde ses som ett tillfälle att utmana sig själv och då är det viktigt att läraren hjälper 

eleven att sträva för att nå en lösning till uppgiften. Men också att läraren fortsätter utmana 

eleven så att denne kan få förutsättningar att lära sig förmågor som bygger en kompetens. Jag 

har själv upplevt att det är när svårigheter uppstår i form av hinder som jag både lär mig och 

utvecklas mest om jag verkligen tar mig an hindret. I den situationen är det oftast extremt 

viktigt för mig att ha stöd och som blivande lärare vill jag kunna ge det stödet till mina elever.  

I dagsläget ger matematikuppgifterna i skolan som eleverna löser en bristfällig utmaning. 

Lithner (2004) menar att läromedel till stor del består av matematikuppgifter som utmanar 

elever att memorera lösningen till uppgiften. En memorerad lösning innebär att lösningsvägen 

är klar vilket inte utgör någon omfattande utmaning för eleven. Jag har själv upplevt att 

undervisningen ofta bestått av moment där jag skulle använda en färdig mall för att lösa 

matematikuppgifterna. Alternativet är att elever löser matematikuppgifter som utmanar att 

kreativt nå en lösning för uppgiften. Detta innebär att lösningsvägen inte är självklar och 
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utmaningen för eleven är betydligt svårare att lösa. I min skolmatematik har jag upplevt att 

vissa matematikuppgifter har utmanat mig att vara kreativ men att jag ofta undvek dessa 

uppgifter för att jag fick fel och inte kunde finna en lösning till uppgiften. Jag tror läraren är 

viktig för att ge stödet elever behöver för att lösa även de svåra uppgifterna.  

Att som elev kreativt lösa en matematikuppgift eller att memorera en lösning till en 

matematikuppgift är viktiga förmågor som bygger elevens resonemangskompetens. De två 

lösningsalternativen ryms inom kreativt resonemang (CMR) och imitativt resonemang (IR) 

som är ett paraplybegrepp till algoritmiskt resonemang (AR). Studiens syfte är att öka 

förståelsen för relationen mellan elevers lösning och vilken resonemangstyp elever använder 

när de löser matematikuppgifter designade så att eleven använder AR eller CMR. De 

designade matematikuppgifterna kommer fortsättningsvis kallas AR-uppgifter och CMR-

uppgifter. För att nå syftet delas deltagande elever upp i två grupper som besvarar AR-

uppgifter respektive CMR-uppgifter. Grupper i studien kommer kallas AR-gruppen och 

CMR-gruppen.  

Studien sker i anslutning till LICR-projektet och har som syfte bredvid projektet att undersöka 

hur AR-uppgifterna och CMR-uppgifterna påverkar en mer varierad elevgrupp än som 

tidigare gjorts inom projektet. Tidigare forskning inom LICR-projektet har gjorts på elever i 

gymnasiet med teoritung inriktning (Lithner et al, 2014) medan studien kommer ha ett 

elevunderlag från grundskolans senare år. Eleverna har därmed inte sorterats eller valt om de 

ska gå skola vilket tyder på att de är mer heterogena. Jag hoppas att studien kan ge riktlinjer 

till hur lärare kan, av matematikuppgifterna, i deras undervisning ge förutsättningar till eleven 

att använda förmågor som i längden ger grund för deras resonemangskompetens. 
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2. Syfte och frågeställning  
 

Studiens syfte är att öka förståelsen för relationen mellan elevers lärande och vilken 

resonemangstyp elever använder när de löser matematikuppgifter designade så att eleven 

använder antingen algoritmiskt eller kreativt resonemang. 

1. Hur skiljer sig deltagarnas lösningsfrekvens i relation till vilken typ av 

matematikuppgifter de löser?  

 

2. Hur skiljer sig deltagarnas lösningsfrekvens från träningstillfället till testtillfället? 

 

3. Hur påverkar deltagarnas kognitiva förmåga deras prestation?  

 

3. Bakgrund 
 

3.1 Den resonerande skolan  
 

Skolan är en kontext där samhällets invånare når formulerade mål tillsammans vilket sker i 

samspel mellan lärare och elev men även med skolledning, föräldern och vårt nuvarande 

samhälle. Detta påstående understryker även Skolverket i citatet ”att främja lärande förutsätter 

en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegreppet” (Skolverket, 2011). Cohen 

et al (2003) menar att lärandet kring ett innehåll uppstår i samspelet mellan lärare och elever i 

klassrummet. Denna interaktion stimulerar elever att nå målen som enligt Thorndike (2013) är 

formulerade av samhället. Skolverket (2011) skriver under rubriken 2.2 Kunskaper att det är 

skolans ansvar att elever ska kunna inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper. Begreppet 

nödvändigt indikerar att kunskapen är beroende av omgivningen som för skolan är samhället. 

Därför ändras läroplanen kontinuerligt av beslut (Boesen et al. 2014) för att elever ska få de 

kunskaper som är nödvändiga i samhället. Denna process är långsam och det finns många 

röster som vill säga sitt (Boesen et al. 2014; Hiebert et al, 1997; Hiebert, 2003; Hiebert and 

Grouws, 2007).  

Forskning är viktigt för skolan men vad kan forskningen egentligen säga om skolvärlden? Det 

forskningen kan göra i skolan är att förklara hur situationen i skolor ser ut nu, förklara 

misslyckanden och succéer med undervisningen och dokumentera hur effektiva introducerade 
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idéer är (Hiebert, 2003). På detta sätt menar Hiebert (2003) att forskningen kan påverka 

skolan. Dock menar Fray et al (1975) att lärare i princip lär ut på samma sätt som de själva 

har blivit utlärda och Hiebert (1997) menar att standardklassrummet har visat små 

förändringar över tid. Detta kan delvis bero på att forskningen på lärande och utbildning är 

undermålig och få studier finns representerade (Romberg and Carpenter, 1986). 

Lärande är dock ett komplext begrepp (Hiebert and Grouws, 2007). Lärande ses som en 

produkt från ett tillfälle. T.ex. har elever tid att lära sig vid ett tillfälle för att visa upp vad hen 

lärt sig vid ett annat tillfälle, alltså produkten. Lärandet består alltså av hur eleven lyckas lära 

sig från ett träningsmoment till ett testmoment.  

En bra lärare gör skillnad för elevens lärande. Hiebert (2007) anser att detta är en självklarhet. 

Lärarförbundet, ett av lärarnas fackförbund, lanserade 2010 kampanjen ”allt börjar med en bra 

lärare” och hade 2013 översatts till tio språk vilket visar på att detta också är en åsikt i 

samhället (Arevik, 2013). Dock frågar sig Hiebert (2007) hur lärare ska kunna utföra en bra 

undervisning och vad som gör en lärare bra. Ett sätt att undersöka detta är att studera hur 

effektiv undervisningen är. Hiebert (2007) menar dock att forskningen inte kan tala om för 

läraren att dennes undervisning är effektiv eller icke effektiv. Detta menar han beror på att 

undervisning alltid är effektiv för något syfte. 

När syftet formas i skolan är det viktigt, menar Hiebert (2007), att forskningen ska användas 

som ett redskap i utformningen av syftet. Ett av syftena för skolan är att lära eleverna 

matematik. Skolverket skriver följande i avsnitt 2.2 Kunskaper att eleverna efter skolgång 

”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” (Skolverket, 

2011). Matematik är viktigt menar bl.a. Mats Andersson som är ordförande i Svenska 

matematiksamfundet i en debattartikel från Svenska Dagbladet och drar det så långt till att 

matematik är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle (“Därför Är Matematiken Så 

Viktig – För Alla”, 2011). I kursplanen för matematik årskurs 7-9 beskrivs matematiska 

kunskaper ge människor chansen att fatta välgrundade beslut och Skolverket (2011) skriver 

att eleverna ska kunna ”lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” 

(Skolverket, 2011) vilket är nycklar för en demokratisk grund. Citatet är inte direkt kopplat 

till matematikämnet men bearbetas inom ämnets ramar. I kursplanen för matematik årskurs 7-

9 står det att verksamheten i matematik ska i sig själv vara en kreativ och problemlösande 

aktivitet (Skolverket, 2011).        



 

5 
 

Skolan ska stimulera kreativitet och låta eleven i sin kreativitet pröva idéer som löser problem 

(Skolverket, 2011). Det är viktigt att fundera på hur skolan ska nå syftet inom 

matematikämnet. Højgaard (2009) menar att matematiken når syftet genom att fokusera på ett 

antal förmågor som bygger upp matematiska kompetenser. De matematiska kompetenser ska 

ge eleven egenskaper som att förstå, använda och bedöma matematik i olika kontexter (Niss, 

2003). Hiebert (2007) anser att forskningen avser bl.a. att matematikundervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla just dessa kompetenser.  

I Palm et al (2004) finns beskrivet sex stycken kompetenser som är problemlösnings-, 

algoritm-, begrepps-, modellerings-, resonemangs- och kommunikationskompetens. Fokus 

ligger på resonemangskompetens. Denna kompetens är tydligt utryckt i USA:s National 

Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000) standar som presenteras mer ingående i 

nästa avsnitt. I Sverige har den danska definitionen av kompetenserna utformade av Niss 

(1999) haft inflytande. Dessa har blivit tolkade av Palm et al (2004) som har format den 

svenska skolans definition av kompetenser som har anammats av Helenius (2006). Studien 

kommer utgå från den svenska definitionen av kompetenser (Palm et al, 2004).  

3.2 Resonemangets inflytande        
 

Resonemangskompetens är viktig i den svenska skolans matematikundervisning. Skolverket 

(2011b) menar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla fem stycken 

förmågor som bl.a. är att lösa problem, använda begrepp, välja metoder, använda metoder och 

att föra och följa resonemang. Resonemang är alltså en av fem förmågor som eleven ska 

kunna utveckla enligt den svenska grundskolans läroplan (Skolverket, 2011b). Det är alltså 

viktigt för eleverna att lära sig att använda ett resonemang vilket de kan lära sig i matematik. 

Skolan beskriver resonemangkompetens, inom matematikämnet, som ett område eleven ska 

utveckla genom att både argumentera logiskt samt att föra och följa matematiska resonemang 

(Skolverket, 2011a). Förutom detta står det relativt lite i den svenska ämnesplanen för 

matematik om kompetensen resonemang. Det kan bero på att begreppet ofta används utan 

definition bland utbildare (Yackel och Hanna, 2003). I NCTM (2000) standar beskrivs fem 

processer varav resonemang är en process, precis som i svensk läroplan, där resonemang 

handlar om att se mönster och strukturer i vardagen. De människor som ser mönstren frågar 

sig om deras resonemang är olycks- eller orsaksrelaterade och om det är orsaksrelaterat 

formas ett argument som styrker deras åsikter (NCTM, 2000). Detta menar NCTM (2000) 

skapar bevis som används till bevisföring för åsikterna.  
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Resonemang är en basegenskap (Ball och Bass, 2003). Att resonemang används och är 

ekvivalent med bevisföring är den vanligaste kopplingen när resonemang definieras (Duval, 

2002; Harel, 2006). När resonemang definieras som bevisföring är slutsatsen viktigast 

(Lithner, 2008). Lithner (2008) menar att resonemanget är anpassat till ett produktpåstående 

vilket gör det beroende till det strikt logiskt korrekta i bevisföringen. Ball och Bass (2003) 

menar att en mindre strikt bevisföring är gällande för att föra ett resonemang. När en mindre 

strikt bevisföring används är det rimligheten i argumentationen som är förutsättningen till 

resonemanget snarare än den logiska korrekta bevisföringen (Lithner, 2008). En rimlig 

argumentation är t.ex. att undersökt ett fåtal komponenter istället för alla komponenter för att 

skapa bevis till bevisföringen. Rimligheten beror då på vilken typ av logisk korrekthet som 

efterfrågas av bevisföringen. Till skillnad från strikt bevisföring handlar bevisföring om att 

övertyga och underbygga med argumentation för sitt resonemang (Lithner, 2008). Alltså har 

begreppet resonemang en dimension som handlar om sociala färdigheter. Begreppet 

resonemang är tudelat till att delvis handla om att bevisföra slutsatser till uppgifter och att 

rättfärdiga val av uppgifter (Lithner et al, 2014).  

Studien kommer att använda sig av LICR-projektets definition av begreppet resonemang. I 

projektet är resonemang en tankekedja som leder till en produkt som startar i en uppgift och 

slutar med ett svar. Tankekedjan är bekräftad genom rimlig argumentation och därmed inte 

bunden till enbart strikt logisk bevisföring.  Definitionen öppnar upp begreppet så att 

resonemang är en undersökande aktivitet som utmanar eleven att kritiskt granska fenomen i 

sin omgivning (Palm et al. 2004). Skolverket (2011b) menar att kritiskt granska är en 

färdighet som ingår i skolans uppdrag och mål, vilket motiverar användandet av den vida 

definitionen av begreppet resonemang.  

Inom definitionen som studien valt att använda kan eleven använda begreppet resonemang på 

två olika sätt. Silver (1997) och Haylock (1997) menar på att det finns en skillnad om 

lösningsvägen är tydlig eller otydlig. Antingen utmanas elever till att använda ett tydligt 

tillvägagångssätt för att nå förbi hindret en matematikuppgift utgör och hitta en lösning. Eller 

så utmanas eleven till att använda ett otydligt tillvägagångssätt som medför att eleven måste 

försöker hitta en ny väg förbi hindret för att kunna lösa uppgiften. Denna uppdelning av 

resonemangsbegreppet kan sammanställas i de två underkategorierna imitativt resonemang 

och kreativt resonemang (Boesen, 2006a). Dessa två begrepp förklaras i avsnitt 3.4 

Memorering och kreativitet i undervisningen.   
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3.3 Hinder som utmanar elever att sträva  
 

Som människa och speciellt som elev i skolan händer det att vi utmanas av den ena eller andra 

problematiska frågeställningen. Då menar Brousseau (1997) att eleven stöter på ett hinder. Ett 

hinder i studien ses som en ofullständig och/eller bristfällig tankekedja. När eleverna stöter på 

ett hinder i matematikundervisningen skapas en utmaning för eleven. När eleven utmanas 

menar Niss (2003) att det är viktigt att eleven börjar sträva. För att skapa ett lärandetillfälle är 

det enligt Brosseau (1997) viktigt att elevens strävan gör så att denne når förbi hindret och 

därmed löser matematikuppgiften. På så sätt fulländas elevens tankekedja. Enligt Dewey 

(1910) är strävan viktig för att skapa en djupare förståelse hos eleven eller så menar Skemp 

(1978) att strävan skapar en breddad förståelse för eleven. Ett hinder vars utmaning medför 

eleven lyckas sträva för att nå en lösning skapar därmed en utvecklad eller en breddad 

förståelse till matematiken. Bjork (1994) menar att hindret kan vara antingen avsiktligt eller 

oavsiktligt men de elever som strävar förbi hindret når ett lärande.  

Om det utmanande hindret blir för överväldigande för eleven kan dock lärandet utebli. En till 

synes överväldigande utmaning kan göra att lärandet uteblir om eleven inte accepterar 

utmaningen (Lithner, 2008). Om eleven däremot accepterar utmaningen måste hen nå förbi 

hindret och om eleven inte åstadkommer sig att nå förbi hindret missar eleven lärandetillfället 

(Brousseau, 1997; Hiebert och Grouws, 2007).  

För att undvika att lärandet uteblir är det viktigt att en lärare skapar en didaktisk situation 

(Lithner, 2008) där en elev får möjlighet att lära sig (Hiebert, 2003). Läraren, menar Lithner 

(2008), kan uppmuntra eleven att acceptera utmaningen och enligt Niss (2007) samt Hiebert 

et al (1997) kan läraren hjälpa eleven att sträva förbi hindret. Bjork (1994) menar att aktivt 

arbete är lärarens sätt att kunna kontrollera undervisningen för att skapa fullständiga 

tankekedjor hos eleverna. I arbetet beskriver Chapman (2013) att det finns en balans för 

läraren mellan att dels göra undervisningen intressant och samtidigt göra så eleverna utvecklar 

eller breddar sin förståelse. Om läraren tillsammans med eleverna kan bibehålla balansen kan 

de ta sig an en utmaning och sträva förbi hindret för att nå ett lärande. Ett produktivt lärande 

skapas av att initialt misslyckas med t.ex. en uppgift men om strävan i situationen uppstår 

skapas en fullständig tankekedja (Kapur, 2008; Kapur, 2011). 
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3.4 Memorering och kreativitet i undervisningen  
 

Enligt tidigare avsnitt är resonemangskompetens centralt för att ge eleverna förståelse för 

matematikuppgifter i undervisningen. Detta är ett komplext begrepp som går att dela upp i två 

huvudsakliga typer av resonemang. I matematik handlar en av typerna om att eleven 

memorerar svaret till en uppgift eller imiterar hur läraren löser uppgiften för att vid liknande 

uppgifter kunna repetera eller utföra uppgifterna på samma sätt som tidigare. Denna typ av 

resonemang kallas imitativt resonemang (IR) och är ett paraplybegrepp till algoritmiskt 

resonemang (AR). Avsnittet beskriver främst IR men studien använder sig utav AR och 

skillnaderna beskrivs i avsnittet. Den andra typen av resonemang är kreativt resonemang 

(CMR) och handlar om att uppgiftens lösning inte är självklar för eleven (Haylock, 1997). 

Eleven måste då tänka på vad som ligger bakom lösningen, behöver tänka ut hur och varför 

svaret skulle lösa uppgiften (Haylock, 1997). Denna typ kallas i denna studie för kreativt 

resonemang. Både imitativt (IR) och kreativt resonemang (CMR) bygger upp 

resonemangskompetens och kan ses som två samverkande motpoler.  

En skillnad som beskrivits i tidigare avsnitt mellan typerna av resonemang är enligt Silver 

(1997) och Haylock (1997) att IR och AR använder sig av en tydlig lösningsväg för att lösa en 

matematikuppgift medan CMR använder sig av en otydlig lösningsväg för att lösa uppgiften. 

För IR innebär den tydliga lösningsvägen att memorera en lösning medan det för AR innebär 

att memorera en lösningsstrategi. Det är ett av många försök att beskriva resonemangstyperna 

och avsnittet kommer nu gå igenom några av dem. Skemp (1978) menar att elever använder 

sig av en instrumentell förståelse eller en relationell förståelse. Han menar att förståelserna 

skiljer sig på grund av att instrumentell förståelse innebär för eleven att veta vad hen ska göra 

för att lösa en uppgift. Relationell förståelse är däremot en vidare förståelse för eleven där 

denne kan besvara varför den gör på ett visst sätt för att lösa uppgiften (Skemp, 1978). 

Instrumentell förståelse är ett effektivt hjälpmedel som ger rätt svar till uppgiften där värdet är 

produkten och relationellt tankemönster är ett hjälpmedel i form av ett utbyte som ger ett 

relativt svar till uppgiften där värdet är processen. Denna uppdelning menar Hiebert och 

Grouws (2007) skapar en spänning i undervisningen, dels att eleverna ska lära sig att skapa en 

korrekt produkt i form av ett svar och att eleverna ska lära sig om processen bakom produkten 

som kan ge eleven nya varierande svar. Hiebert och Grouws (2007) menar att de två sätten 

skapar två olika förståelser nämligen procedurell förståelse som handlar om hur man ska gå 

till väga för att lösa uppgiften och konceptuell förståelse som handlar om hur uppgiften är 
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uppbyggd för att nå en lösning. Förståelserna menar Vinner (1997) skiljer sig i hur analytiska 

eleverna är och då är procedurell förståelse pseudo-analytisk och relationell förståelse är 

analytisk. Boesen (2006a) tänker sig att detta innebär att procedurell förståelse inte är lika 

bunden av en matematisk kontext t.ex. om en elev frågar hur man löser uppgiften svarar 

läraren att du gör på detta sätt. Den konceptuella förståelsen är enligt Boesen (2006a) 

beroende av en matematisk kontext t.ex. att läraren informerar att eleverna jobbar med 

köksredskap.  

Lithner (2008) menar att IR använder sig av en färdig lösningsväg medan CMR har en dold 

eller för tillfället inte klar lösningsväg. IR handlar till stor del om att komma ihåg en algoritm 

för att i efterhand strategiskt använda algoritmen för att nå lösningen. I IR finns bara en 

lösning för en uppgift och om det skulle finnas flera lösningar uppgiften finner eleverna ingen 

anledning att använda de andra lösningarna. Resonemanget för IR är att argumentera för vald 

strategi eller algoritm som bygger på att de är bevisade genom en auktoritär och belagd källa. 

CMR handlar om att fundera på bakomliggande faktorer och på det sättet hitta en ny lösning 

för uppgiften eller komma ihåg en glömd lösning. Det är viktigt för CMR att lösningen är ett 

val, en lösning av många lösningar som eleven väljer grundat i ett matematiskt tankemönster. 

Resonemanget för CMR är att argumentera för hur sannolikt är det att lösningen är korrekt 

och hur logiskt rimliga är argumenten för lösningens korrekthet. Detta exkluderar impuls- och 

känslomässiga handlingar.  

CMR uppmuntrar eleverna att sträva av en utmaning vilket inte är en självklarhet för IR. 

Hiebert et al (1997) menar att strävan uppkommer om eleven inte förstår lösningsvägen och 

därmed får eleven försöka förstå uppgiften. Anledningen varför strävan försvinner för IR 

menar Brousseau (1997) beror på att om eleverna ser lösningsvägen innan de ska lösa 

uppgiften så kommer de veta att svaret för uppgiften kommer bli korrekt och därmed kommer 

de inte sträva för att hitta sin egen lösningsväg, den är redan funnen. Hiebert (2003) menar att 

IR och CMR har effekter på klassrummets undervisning. IR skapar följande effekter från 

undervisningen: Kortfattade instruktioner under ett inledande arbete, frågor som ställer krav 

på kort respons från eleverna, många svåra uppgifter presenteras och eleverna löser de flesta 

uppgifter korrekt. Medan CMR skapar dessa effekter från undervisningen: Omfattande 

instruktioner under ett inledande arbete, frågeställningar som ställer krav på längre respons 

från eleverna, få svåra uppgifter presenteras och eleverna löser få uppgifter korrekt.  
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Studien kommer fortsättningsvis använda algoritmiskt resonemang (AR) som handlar om att 

memorera en lösningsstrategi istället för imitativt resonemang (IR) som handlar om att 

memorera en lösning. Sättet AR skiljer sig från IR presenteras mer ingående i avsnitt 3.6 

LICR-projektet. 

3.5 Tidigare forskning  
 

Empiriska data inom forskningen anser Lithner (2008) består dominerat av algoritmiskt 

resonemang (AR) och är ofta bristfälliga av kreativt resonemang (CMR). I svensk 

undervisning är de av läraren konstruerade proven uppbyggda av memorerade kunskaper som 

ger grund till IR, dock finns en osäkerhet kring hur proven ger grund till AR och CMR (Palm 

et al, 2005). Boesen (2006a) och Boesen et al (2014) visar att det beror på att läraren inte har 

fått tillräckligt med förståelse för resonemangskompetens och begreppets komplexitet. Det 

som beskrivs ovan speglar traditionell undervisning i matematik. I en traditionell 

undervisning menar Hiebert (2003) att kompetenserna inte är en del av det läraren lär ut. 

Lärare som undervisar i skolan behöver mer kunskap om CMR för att få förståelse för 

resonemangskompetens.  

Silver (1997) menar att en bredare användning av matematikuppgifter som uppmanar eleven 

att vara kreativ borde införas på en bredare skala i undervisningen. Multidimensionella 

matematikuppgifter med flera lösningsvägar visar Chapman (2013) styrker elevers lärande 

oavsett hur denne presterar. Undermåligt strukturerade matematikuppgifter kan vara svaret till 

att införa kreativitet i matematiken eftersom de ger upphov till en strävan, som utmanar elever 

och även om eleverna initialt presterar sämre så presterar de bättre än elever som har löst 

välstrukturerade matematikuppgifter både i långsiktiga och kortsiktiga mätningar (Kapur 

2008). Detta visar Chapman (2013) beror på att matematikuppgifter som utmanar elever ökar 

signifikant deras kunskap. Alltså är kreativa matematikuppgifter med flera lösningsvägar 

viktigt för att utmana eleven så att denne når ett lärandetillfälle oavsett om det till en början 

känns som ett misslyckande för eleven att lösa matematikuppgifterna.  

Hiebert (2003) är tydlig med att elever lär när de får möjlighet att lära. Boesen et al (2010) 

menar att eleven inte har något behov av att använda ett djupare resonemang än vad som 

behövs. T.ex. kommer elever som löser AR-uppgifter inte att använda CMR. Om eleven 

behöver CMR kommer hen att använda sig av resonemanget för att lösa matematikuppgiften 

(Liljekvist, 2014). Dock menar Haavold (2011) att elever prioriterar att använda algoritmiskt 

resonemang. Det är alltså viktigt för läraren att utmana eleverna med CMR-uppgifter.  
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För att skapa möjligheter för elever i skolan menar Hiebert (2003) att en lösning är att 

kompletterande undervisning, t.ex. extra kurser som utmanar elever att utveckla 

resonemangskompetens. Den kompletterande undervisningen menar han kommer göra så att 

eleven lära sig mer och mer ingående av traditionell undervisning. I svensk skola är nationella 

proven ett exempel utav det Hiebert (2003) beskriver som kompletterande undervisning 

eftersom de enligt Palm et al (2005) prövar icke memorerade kunskaper. Boesen (2006b) 

menar att de nationella proven i skolan prövar CMR medan Boesen et al (2014) anser att 

nationella prov inte räcker för att utveckla elevernas resonemangskompetens. En 

innehållskompakt undervisning kan ge upphov till att elever inte utvecklar CMR i skolan 

(Boesen et al 2010). Behövs kompletterande undervisning i skolan eller är det bättre att 

integrera CMR som en central del i traditionell undervisningen? Svaret på frågan, som delvis 

framgått i stycket, är att det lär finnas ett sampel mellan dessa som kan vara lösningen för 

undervisningen i skolan.  

När elever löser CMR-uppgifter presterar eleverna initialt sämre än elever som löser AR-

uppgifter men i längden presterar elever som löser CMR-uppgifterna bättre än de som löser 

AR-uppgifter (Liljekvist, 2014). Empiri visar att CMR är bättre för elever med begränsad 

kognitiv förmåga än AR (Liljekvist, 2014).  Läraren har enligt Haavold (2011) möjlighet att 

guida eleven till att använda CMR när denna stöter på en matematikuppgift. Dock visar 

empiri att lärare använder sig utav AR i undervisningen både för att de har låga förväntningar 

på eleverna och för att de vill att så många elever som möjligt ska klara proven (Boesen, 

2006c). CMR-uppgifterna bör enligt detta avsnitt vara bättre i det långsiktiga perspektivet och 

ge stöd till de lågt presterande eleverna. Det bör därmed vara rimligt att läraren använder sig 

utav CMR-uppgifter men främst att läraren tror på att eleverna klarar att lösa sådana 

uppgifter.  

3.6 LICR-projektet  
 

Denna studien utförs i anslutning till LICR-projektet och använder en del av projektets ramar. 

LICR-projektet är ett tvärvetenskapligt projekt mellan matematikdidaktik, psykologi och 

neurovetenskap (LICR, 2015). Projektet bidrar till ett samarbete mellan skola och lärosäte 

vilket gör forskningen ytterst praktiknära. Målet med LICR-projektet är att på lång sikt bidra 

med något till området utbildningsvetenskap genom att studera fyra inlärningsmodeller 

(beskrivet som aspekter nedan) som ger förutsättningar till att förstå matematik (LICR, 2015).  
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Projektets fokus är att designa matematikuppgifter för att kunna studera fyra aspekter ur LICR 

(2015) som beskriver hur eleverna lär sig:  

1. Att memorerar fakta  

2. Att memorera algoritmiska procedurer utan förståelse  

3. Att lära sig algoritmer med motiverande förklaring 

4. Att eleven själv konstruerar lösningsvägen 

De fyra aspekterna ligger till grund för och utgör strukturen till matematikuppgifterna som ger 

projektet en förståelse för begreppet resonemang (LICR, 2015). Målet med LICR-projektet är 

att skapa kunskaper om sambandet mellan uppgiftens egenskaper och elevens lärande. 

Projektet har hittills studerat elever i gymnasiet med teoritung inriktning. 

Detta examensarbete sker i anslutning till LICR-projektet och studiens syfte är att öka 

förståelsen för hur matematikuppgifternas design påverkar elevers lärande. Projektet skapar 

med hjälp av studien ett större underlag för hur de designade matematikuppgifterna påverkar 

lärande i en yngre årskurs nämligen grundskolans senare år och även hur det påverkar en mer 

heterogen elevgrupp. Studien utgår ifrån aspekterna två och fyra inom LICR-projektet. 

På så sätt ger studien en förståelse till elevers lärande när de löser matematikuppgifter som 

efterfrågar en memorerad algoritm och när de löser matematikuppgifter som efterfrågar en 

egenkonstruerad algoritm. Algoritm menar Lithner (2008) är en kombination av 

genomförbara instruktioner. Studien kommer använda sig av AR och CMR. AR handlar om 

att minnas en lösningsstrategi till en uppgift som kan garantera ett korrekt svar (Boesen 

2006a). AR är en del av IR som tidigare i studien har förklarats tillsammans med CMR (se 

avsnitt 3.4 Memorering och kreativitet i undervisningen).  

LICR-projektet visar att elever som löser AR-uppgifter presterar bättre än elever som löser 

CMR-uppgifter under träning, eleverna har ca 95 % korrekta svar från att de löst AR-

uppgifterna och ca 60 % korrekta svar från att de löst CMR-uppgifterna (Lithner et al, 2014). 

Elever som löst CMR-uppgifter presterar dock bättre än elever som löst AR-uppgifter vid ett 

senare tillfälle när eleverna testas av deras träning, eleverna har vid ett testtillfälle ca 25 % 

korrekta svar om de tidigare löst AR-uppgifterna och ca 40 % korrekta svar om de tidigare 

löst CMR-uppgifterna (Lithner et al, 2014). Lithner et al (2014) visar att elevernas resultat är 

beroende av elevernas kognitiva förmåga och elever som löser uppgifter med hjälp av AR är 

mer beroende av hög kognitiv förmåga än elever som löser uppgifter med hjälp av CMR.  
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3.7 Centrala begrepp  
 

I detta avsnitt summeras centrala begrepp för studien:  

Lärande: En produkt från ett tidigare lärtillfälle, individer lär sig och visar upp vad de lärt sig 

vid senare tillfälle. Lärandet mäts alltså av hur individer lyckas lära från ett träningsmoment 

till ett testmoment. 

Imitativt resonemang (IR): Memorerad lösning till en uppgift eller en imitation av hur 

läraren löser uppgiften. En klar lösningsväg till uppgifter.  

Algoritmiskt resonemang (AR): Memorerad algoritm eller lösningsstrategi till en uppgift. 

En klar lösningsväg till uppgifter. En del av IR.  

Kreativt resonemang (CMR): Uppgifter vars lösning inte är självklar utan elever måste 

skapa en egen lösningsväg. En ofullständig lösningsväg till uppgifter.  

Resonemangskompetens: Ett antal förmågor en elev besitter som bygger upp en kompetens 

bestående av IR och CMR.  

Tankekedja: En individuell process som leder till en produkt som startar i en uppgift och 

slutar med ett svar. 

Hinder: En ofullständig eller bristfällig tankekedja.  

Strävan: En ansats från en elev att nå förbi hindret och finna en lösning till en uppgift.  

Utmaning: En förutsättning för att en elev ska använda sig av strävan när denne stöter på ett 

hinder.   
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4. Metod  
 

Studiens syfte är att öka förståelsen för relationen mellan elevers lärande och vilken 

resonemangstyp elever använder när de löser matematikuppgifter designade så att eleven 

använder antingen algoritmiskt- (AR) eller kreativt resonemang (CMR). De designade 

matematikuppgifterna kommer fortsättningsvis kallas AR-uppgifter och CMR-uppgifter. För 

att uppnå syftet delas deltagarna in i två grupper. Inom grupperna får deltagarna under två 

tillfällen lösa ett antal uppgiftspaket som består av matematikuppgifter. Första tillfället är ett 

träningstillfälle och andra tillfället är ett testtillfälle. Data jämförs mellan de två grupperna 

under båda tillfällena och data från de två tillfällena jämförs med varandra. En av variablerna 

som analyseras, för att besvara studiens frågeställningar, är lösningsfrekvens som undersöker 

om deltagarnas lösning är korrekt eller ej.  

4.1 Urval 
 

Deltagarna i studien är elever mellan 14 och 16 år som går i svensk grundskola i årskurserna 

8-9. Studien består av sex stycken klasser från två skolor inom Umeå kommun. Skolor inom 

Umeå kommun informeras, de skolor som svarar först deltar i studien och när underlaget är 

tillräckligt omfattande bryts kontakten med resterande skolorna. Kontakt etableras med 

skolledningen och matematiklärare på respektive skola och vidare kontakt sker därefter med 

ansvarig matematiklärare till varje deltagande elevklass. Skolorna bidrar totalt med 34 

respektive 68 stycken deltagare vilket ger ett underlag på 102 stycken deltagare till studien. 

Totalt är 150 stycken deltagare tillfrågade att delta i studien. Anledningen till varför inte alla 

tillfrågade deltagare är med i studien beror på att de och/eller vårdnadshavare inte samtycker 

till studien, se avsnitt 4.4. Etiska aspekter. De deltagare som samtycker till studien bör anses 

vara mer benägna att fullfölja hela studien och därmed förväntas vara med under alla 

datainsamlingar (presenteras mer ingående under avsnitt 4.3.1 Avgränsning). Varje deltagare 

får en ersättning på 300 kr i biocheckar.  

4.2 Datainsamling  
 

Studiens sker i anslutning till LICR-projektet och använder sig av ramverket för projektets 

metod. Insamlingen av data presenteras i fyra avsnitt med ordningen 4.2.1 

Datainsamlingsupplägg, 4.2.2 Indelning av deltagande elever i grupper, 4.2.3 Uppgiftspaket 

och 4.2.4 Designade matematikuppgifter. Avsnitt 4.2.1 ger en överblick över proceduren till 
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hur data samlas in. De två nästkommande avsnitten beskriver mer ingående komponenter i 

proceduren. Avsnitt 4.2.2 förklarar hur deltagarna delas in i likvärdiga grupper och avsnitt 

4.2.3 förklarar grundläggande struktur till de matematikuppgifter deltagarna ska hitta 

lösningar till. Slutligen presenteras avsnitt 4.2.4 som ger en inblick i hur uppgifterna är 

designade så att deltagarna använder AR eller CMR vid lösning.  

4.2.1 Datainsamlingsupplägg  
Datainsamlingen består av tre huvudsakliga steg varav varje steg utförs vid tre olika tillfällen. 

Först genomför deltagarna tre olika typer av kognitiva sonderingstest som innehåller ett 

problemlösningstest, arbetsminnestest och bakgrundstest. Deltagarna delas utifrån resultatet 

på dessa tester in i två likvärdiga grupper, som hädanefter kommer att kallas AR-gruppen och 

CMR-gruppen (presenteras mer ingående under avsnitt 4.2.2 Indelning av elever i grupper). 

Grupperna används i studien för att kunna utföra en jämförande analys av datamaterialet. Hela 

tillfället tar ca en timme.  

Vid nästa tillfälle, träningstillfället, ska deltagarna arbeta med matematikuppgifter inom 

uppgiftspaketen (presenteras mer ingående under avsnitt 4.2.3 Uppgiftspaket). 

Uppgiftspaketen är utformade så att deltagarna använder sig utav ett av två olika resonemang; 

AR eller CMR beroende på vilken grupp de tillhör. Träningstillfället ska ta reda på hur 

deltagarna tillägnar sig kunskapen i matematikuppgifterna när de utmanas att lösa och besvara 

dem. Detta tillfälle sker för de två likvärdiga grupperna men matematikuppgifterna är 

designade på två olika sätt; AR-uppgifter och CMR-uppgifter, se avsnitt 4.2.4 Designade 

matematikuppgifter. Hela tillfället tar ca femtio minuter.  

Slutligen ska deltagarna testas på kunskapen som de hittills har tränat på. Denna del kallas 

testtillfället och är ungefär en vecka efter träningstillfället. Deltagarna ska besvara 

matematikuppgifter inom uppgiftspaketen. Denna gång löser och besvarar alla deltagare 

samma matematikuppgifter, men de två grupperna har fortfarande olika förkunskaper från 

träningstillfället till testtillfället. Testtillfället mäter vad deltagaren lärt sig från 

träningstillfället. Hela tillfället tar ca fyrtio minuter.  

Under både träningstillfället och testtillfället besvarar deltagarna uppgiftspaketen på dator 

utan hjälp från ansvarig lärare eller mig förutom vid krånglande teknik.  

De data som samlas in och bearbetas från matematikfrågorna i uppgiftspakten under 

träningstillfället och testtillfället är lösningsfrekvensen som mäter om deltagarna har svarat 

korrekt eller ej. För att få veta hur data bearbetas i detalj i studien se avsnitt 4.4 Analysmetod.  
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4.2.2 Indelning av deltagande elever i grupper  
För att studien ska kunna ta reda på hur olika resonemang ligger till grund för deltagarnas 

lärande från träningstillfälle till testtillfälle måste deltagarna i de båda grupperna vara 

likvärdiga. Deltagarna delas därför in i två grupper som är likvärdiga utifrån kognitiv 

förmåga, betyg och kön. Den ena gruppen kallas efter indelningen AR-gruppen eftersom 

deltagarna får lösa AR-uppgifter och den andra gruppen kallas CMR-gruppen för att de får 

lösa CMR-uppgifter, se avsnitt 4.2.3 Uppgiftspaket.  

För att kunna göra en likvärdig indelning av grupperna utför deltagarna tre tester. De två 

viktigaste testar kognitiva variabler; de är Raven’s Standard Progressiva Matris som i studien 

kommer att kallas problemlösningstestet (Raven et al, 1958) och Operations-span som i 

studien kommer att kallas arbetsminnetestet (Unsworth och Engle, 2005). Dessa två 

kompletteras med ett tredje enkät rörande deltagarnas bakgrundsdata som efterfrågar tidigare 

betyg, kön och extra matematikkurser.  

Deltagarna genomför först problemlösningstestet. Testet utmanar deltagarnas icke-verbala 

problemlösningsförmåga genom att de ska avgöra vad som är sista biten i ett mönster (se figur 

1). Anledningen till att studien testar en icke-verbal problemlösningsförmåga är att förhindra 

språkliga barriärer hos deltagaren som i annat fall kunde ha gett en missvisande indikation för 

deltagarens problemlösningsförmåga. Deltagarna introduceras först till vad 

problemlösningstestet går ut på och svarar sedan på 30 mönsteruppgifter genom att markera i 

ett fysiskt provhäfte. 

 

 

 

 

Figur 1 Exempel på en uppgift i problemlösningstest: Ett mönster med 
en tom ruta, deltagaren ska lokalisera vilken ruta som saknas. I figuren 
är det bild nummer 8 som saknas i den tomma rutan.  
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Bakgrundsdata efterfrågas mellan de två kognitiva testerna. Bakgrundsdata används för att 

manuellt kontrollera variabler som kan vara av betydelse för gruppernas likvärdighet t.ex. kön 

och tidigare betyg. Kön och betyg är variabler som kan vara betydande, kön för dess vanliga 

förekomst i andra studier och betyg för att det säger något om hur deltagarna presterar 

matematiskt. Extra matematikkurser finns med som variabel för att se hur mycket matematik 

deltagarna läser och om det kan spela roll för resultatet från problemlösningstestet och/eller 

arbetsminnestestet. Deltagarna besvarar frågorna på dator. 

Slutligen besvarar deltagarna ett arbetsminnestest. Arbetsminnet används när man ska 

bearbeta data, alltså vid lagring och användning av information till och från långtidsminnet 

(Lithner 2008; Baddeley, Allen, och Hitch 2011). Arbetsminnet hjälper långtidsminnet att 

lagra informationen från träningstillfället och under testtillfället används arbetsminnet för att 

använda informationen som ligger lagrad i långtidsminnet. För att mäta arbetsminnet får 

deltagarna se en bokstav, sen möter de en matematisk ekvation, deltagarna får ett svar till 

ekvationen och ska svara på om det svaret är sant eller falskt för ekvationen. Sen repeteras 

processen, deltagarna ska komma ihåg vilka de bokstäver de sett och efter ett antal 

repetitioner av processen får deltagarna presentera vilka bokstäver de sett i rätt ordning. 

Arbetsminnestestet utförs på dator.  

Efter att de tre testerna gjorts delas deltagarna in i två likvärdiga grupperna utifrån ett 

normaliserat värde från dessa två kognitiva tester om korrelation mellan testerna är signifikant 

med p<0,01. Värdena översattes till standardiserade mätvärden, alltså mätvärden som 

förhåller sig mellan en uttänkt skala t.ex. en skala mellan -3 och 3 och användes i studien till 

att göra en sammansatt skala för kognitiv förmåga. Ett index för kognitiv förmåga (KI) 

skapas. Studien skapar likvärdiga grupper utifrån indexet som sedan korrigeras mot 

deltagarnas bakgrundsdata. Grupperna är därefter likvärdiga utifrån kognitiv förmåga (KI), 

betyg och kön. Om de två kognitiva testerna inte korrelerar kommer problemlösningstestet 

anses vara mer tillförlitligt att använda för studien på grund av studiens matematiska karaktär. 

Båda testen går att använda men problemlösningstestet har en starkare koppling till 

deltagarens matematiska förmåga och är därför studiens val. Om testen inte korrelerar så 

kommer deltagarna därför delas upp efter resultatet på problemlösningstestet och som tidigare 

kommer likvärdigheten korrigeras utifrån bakgrundsdatatestet.  

Likvärdigheten korrigeras sedan utifrån bakgrundsdata så att grupperna innehåller ungefär 

lika många kvinnor och män, en jämn fördelning av betyg och har likvärdig kognitiv förmåga.  
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4.2.3 Uppgiftspaket 
Deltagarna svarar på ett antal matematikuppgifter indelade i fjorton uppgiftspaket (Lithner, 

2014). LICR-projektet tar sin utgångspunkt ur Boesen et al (2010) och Palm et al (2005)  

gällande utformningen av uppgiftspaketen som förutsätter att deltagarna använder sig av AR 

när de löser AR-uppgifter och av CMR när de löser CMR-uppgifter. Uppgiftspaketen vid 

träningstillfället innehåller fem matematikuppgifter för AR-gruppen och tre 

matematikuppgifter för CMR-gruppen (se figur 2). Deltagarna får sedan vid testtillfället tre 

matematikuppgifter oavsett grupptillhörighet. Tre uppgifter för varje uppgiftspaket de tidigare 

besvarat under träningstillfället.  

 

Figur 2 Uppgiftspaketen är uppbyggda av matematikuppgifter som alla består av en beskrivande text, bild och 
frågeställning. AR-gruppen får formeln given till alla fem matematikuppgifter. CMR-gruppen har ingen given 
formel utan försöker återskapa formel till varje uppgiftspaket. Se sista uppgiften för CMR i figuren.  

 

Uppgiftspaketen som använts i studien är tagna från tidigare studier inom LICR-projektet med 

undantag från ett antal uppgiftspaket som bedömts vara för svåra för deltagande eleverna i 

denna studie och som därför har blivit utbytta. Exempel på de uppgiftspaket som konstruerats 

specifikt för denna studie presenteras på avsnitt 4.2.4 Designade matematikuppgifter. Här 

presenteras först allmän information om uppgiftspaketen.  

Uppgiftspaketen i studien består av matematikuppgifter. Dessa matematikuppgifter är 

designade så att deltagarna ska genomföra en viss typ av resonemang under träningstillfället, 

AR- eller CMR-uppgifter. Varje matematikuppgift består av en kort beskrivning, en 

tillhörande bild och en frågeställning som deltagaren uppmanas att besvara (se figur 2). För 

varje uppgiftspaket till AR-gruppen finns ett motsvarande uppgiftspaket till CMR-gruppen. 

Skillnaderna mellan matematikuppgifterna för de olika grupperna är att AR-gruppen får en 

given lösningsformel till uppgiften och ett exempel på hur lösningsformeln kan användas. Det 
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gör att deltagaren får en klar lösningsväg att använda till matematikuppgiften för att försäkra 

att denna använder sig utav AR. CMR-gruppens matematikuppgifter är färre, som beskrivet 

tidigare, men de kräver att deltagaren själv hittar lösningsformeln till uppgiften för att 

försäkra att deltagaren använder sig utav CMR. Sista matematikuppgiften i varje 

uppgiftspaket för CMR-gruppen efterfrågar en lösningsformel medan denna information 

inledningsvis ges till deltagare inom AR-gruppen (se figur 2).  

Det är viktigt för studien att deltagarna använder AR för att lösa AR-uppgifterna och CMR för 

att lösa CMR-uppgifterna (se figur 3). Om matematikuppgifterna uppmuntrar deltagarna att 

använda CMR där det egentligen är tänkt att deltagarna ska använda AR eller vice versa (se 

figur 3) är studiens resultat inte längre pålitligt. Matematikuppgifterna uppmuntrar därmed 

deltagarna att välja AR, som presenteras med blå fält, eller CMR, som presenteras med gula 

fält beroende på vilken uppgift de löser (se figur 3). Om deltagarna inte använder det uttänkta 

resonemanget när de besvarar matematikuppgifter utan väljer det andra resonemanget, 

presenterat med gröna fältet (se figur 3) blir resultatet inte pålitligt.  

 

 

Vid träningstillfället är uppgiftspaketen alltså olika beroende på vilken av de två grupperna 

deltagaren tillhör. AR-gruppen löser fem stycken matematikuppgifter på ca tre minuter 

vardera för varje uppgiftspaket och CMR-gruppen löser tre stycken matematikuppgifter på ca 

fem minuter vardera för varje uppgiftspaket (se figur 2).  

Vid testtillfället besvarar deltagarna tre matematikuppgifter per uppgiftspaket. Alla tre 

matematikuppgifter deltagaren löser ser exakt likadana ut oavsett dennes grupptillhörighet 

och liknar matematikuppgifterna som de löst vid tidigare tillfälle. Deltagarna kommer 

Figur 3 Matematikuppgifterna kan bearbetas av resonemangen AR genom den blå sträckan eller CMR 
genom den gula sträckan. Resonemangen används för att nå  en lösning till matematikuppgiften. Om 
båda resonemangen används för att nå lösningen byter deltagaren när den löser uppgiften vilket 
representeras av den gröna sträckan i mitten av figuren . 
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antagligen därför känna sig bekant med matematikuppgifterna som de nu ska besvara. Första 

matematikuppgiften efterfrågar en lösningsformel. Andra matematikuppgiften efterfrågar en 

lösning till y om x är känt t.ex. skriv en formel som anger hur stor bunke (y) behövs för x 

stycken satser? (se figur 4) För AR-gruppen går denna matematikuppgift att besvara med 

hjälp av lösningsformeln i tidigare matematikuppgifter och för CMR-gruppen går den att 

besvara om de har löst sista matematikuppgiften under träningstillfället. Deltagarna har 40 

sekunder på sig att besvara de två första matematikuppgifterna. Tredje och sista 

matematikuppgiften vid testtillfället är en repetition av andra matematikuppgiften men med 5 

minuters betänketid. Denna Matematikuppgift finns med i studien för att se om deltagarna 

prestation påverkas av tidspressen. Alltså får deltagarna tillräckligt med tid för att kunna 

återskapa matematikuppgiften som de utfört under träningstillfället och på så sätt kunna 

besvara matematikuppgiften under testtillfället.  

 

Figur 4 Ett exempel på egenkonstruerad matematikuppgift (förklarat i nästa avsnitt) taget ur AR-gruppens 
uppgiftspaket under träningstillfället. Matematikuppgiften har en bild som ska föreställa 7 dl mjöl samt 4 dl 
socker, text i tre stycken och en frågeställning. Första textstycket ger en beskrivning till vad vi ser på bilden och 
ger indikationer på att det finns ett mönster. Andra textstycket ger en formel till mönstret och tredje 
textstycket ger ett exempel på hur deltagaren kan använda formeln.  Matematikuppgiften avslutas med en 
frågeställning. 

 

4.2.4 Designade matematikuppgifter  
Eftersom de ursprungliga uppgiftspaketen med tillhörande matematikuppgifter är designade 

inom LICR-projektet för ett urval av deltagare som är äldre än de som ingår i denna studie så 

har fem uppgiftspaket bedömts vara på en för hög svårighetsgrad för deltagarna i studien.  



 

21 
 

Studien har därför formulerat fem nya uppgiftspaket för AR- och CMR-gruppen som ligger på 

en svårighetsgrad strax under uppgiftspaketen inom LICR-projektet. De fem uppgiftspaketen 

med respektive matematikuppgifter tar på samma sätt som LICR-projektet sin utgångspunkt i 

Boesen et al (2010) och Palm et al (2005) gällande utformningen som förutsätter att 

deltagarna använder sig av AR när de löser AR-uppgifter och av CMR när de löser CMR-

uppgifter. Exempel på en egenkonstruerad matematikuppgift finns representerad i figur 4 och 

5. Det är den första matematikuppgiften i sekvensen som AR-gruppen ska besvara under 

träningstillfället (se figur 2). Denna matematikuppgift är en AR-uppgift och det är därför 

viktigt att deltagaren använder sig av AR för att lösa uppgiften. 

 

Figur 5 Ett exempel på egenkonstruerad matematikuppgift taget ur AR-gruppens uppgiftspaket under 
träningstillfället. Matematikuppgiften har en bild som ska föreställa tre bord (brunt) med tillhörande stolar 
(grått), text i tre stycken och en frågeställning. Första textstycket ger en beskrivning till vad vi ser på bilden och 
ger indikationer på att det finns ett mönster. Andra textstycket ger en formel till det mönster och tredje 
textstycket ger ett exempel på hur deltagaren kan använda formeln.  Matematikuppgiften avslutas med en 
frågeställning. 

Denna matematikuppgift redogör för ett mönster mellan hur många bord som finns i en 

festlokal och hur många personer som kan bjudas in till en fest (se figur 5). Deltagaren ska ta 

reda på hur många som ryms på festen om denne har ett antal bord i festlokalen. För att göra 

det får deltagaren i AR-gruppen en beskrivande text, formeln för mönstret och ett exempel 

medan deltagare i CMR-gruppen bara får den beskrivande texten (se figur 2, 4 och 5). Under 

testtillfället återkommer matematikuppgiften med den beskrivande texten och så ska 

deltagarna hitta en lösningsformel (som är y=4x+2) och sen följer de andra 

matematikuppgifterna som finns beskrivna i avsnitt 4.2.3 Uppgiftspaket.  
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För att undvika tak- och golveffekter, alltså att alla deltagare klarar en matematikuppgift eller 

att alla deltagare misslyckas med matematikuppgiften, är det viktigt att designen av 

matematikuppgifterna ger en utmaning till deltagarna utan att alla deltagare ger upp när de 

stöter på dem. Därför tar studiens egenkonstruerade matematikuppgifter hänsyn till läromedlet 

Matte Direkt årskurs 8-9 (Carlsson et al, 2003; Carlsson et al 2010) vilket är läromedlet 

deltagarna arbetar med. Med detta sagt är uppgifterna inte direkt tagna ur läromedlen.  

Vid konstruktionen av matematikuppgifterna har studien utgått från att deltagarna ska 

använda det avsedda resonemanget, AR eller CMR, för att nå en lösning. Om konstruktionen 

uppmuntrar deltagarna att använda CMR under en matematikuppgift där det egentligen är 

tänkt att deltagarna ska använda AR eller vice versa är studiens resultat inte längre pålitligt. 

Om deltagarna inte använder det uttänkta resonemanget kan studiens resultat inte ge en ökad 

förståelse för relationen mellan elevers lärande och resonemangstyp. Matematikuppgifter i 

studien är därför konstruerade så att deltagarna använder det uttänkta resonemanget när de 

löser AR-uppgifter och CMR-uppgifter.  

4.3 Avgränsning  
 

Studiens avgränsning inkluderar deltagare som uppfyller ett av kriterierna; antingen en 

lösningsfrekvens på >10 % eller ett medelvärde på >15 sekunder/matematikuppgift under 

träningstillfälle eller testtillfälle. Om deltagaren uppfyller ett av kriterierna under 

träningstillfälle eller testtillfälle kommer deltagarens data ingå i resultat. Undantaget till denna 

regel är deltagare som tillhör CMR-gruppen under träningstillfället, dessa deltagare behöver 

ett medelvärde på >25 sekunder/matematikuppgift eftersom deltagarna kan förväntas behöva 

mer tid med uppgifterna.  

Studien väljer att ha ett krav på att deltagaren ska löst 10 % av uppgifterna korrekt dels för att 

denna avgränsning tidigare använts inom LICR-projektet (Lithner et al, 2014) och för att det 

förväntas att deltagare med under 10 % korrekthet inte gjort ett ärligt försök till att lösa 

matematikuppgifterna. Kravet ställs i kombination med en tidsbegränsning för att det finns 

deltagare som verkligen försöker lösa matematikuppgifterna men fortfarande inte löst 10 % av 

uppgifterna korrekt. Dessa deltagare anses ha gjort en tillräcklig ansats och deltar i studien.  

Bara deltagare som är närvarande vid alla tre tillfällen kommer avgränsas till studien. Alltså 

kommer studien inte ta hänsyn till frånvaro som t.ex. sjukdom, semester eller annan frånvaro. 

För varje deltagare som av någon tidigare beskriven anledning inte faller inom ramen för 
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studiens avgränsning kommer en likvärdig deltagare korrigeras från den andra gruppen, AR-

gruppen eller CMR-gruppen, för att grupperna ska fortsatta vara likvärdiga. 

4.4 Analysmetod  
 

Data från deltagarnas lösningar av matematikuppgifter samlas in från träningstillfället och 

testtillfället. För varje korrekt uppgiftslösning genereras 1:a för deltagarna i data och en för 

varje utebliven lösning genereras 0:a i data. Detta sker både automatiskt och manuellt för att 

försäkra sig om att få med de deltagare som löst uppgifter korrekt i data.  

En sammanställning av varje individs lösningsfrekvens bildar ett medelvärde av 

lösningsfrekvensen för respektive tillfälle, träning och test samt ett medelvärde för respektive 

uppgift under testtillfället. Medelvärdet är summan av alla korrekta lösningar delat med det 

totala antalet besvarade matematikuppgifter. Lösningsfrekvens är den totala frekvensen av 

deltagarnas korrekta lösningar under ett visst tillfälle.  

Medelvärdet av lösningsfrekvensen används för att kunna göra en jämförande analys mellan 

tränings- och testtillfället samt mellan AR- och CMR-gruppen. Det besvarar första och andra 

frågeställningen i studien och presenteras med hjälp av ett stapeldiagram i resultatet. 

Ytterligare data som samlas in är hur lång tid deltagarna tog på sig att lösa 

matematikuppgifterna men dessa kommer inte presenteras i resultatet även om de är viktiga 

för studiens avgränsning (se avsnitt 4.5 Avgränsning).  

Studien använder sig av t-test för att se om det finns någon signifikant (p<0,05) skillnad 

mellan AR- och CMR-gruppens medelvärde av lösningsfrekvens under respektive tillfället. 

Studien använder sig av ett standardfel på +/-2 för att ge insikt i hur medelvärdet av 

lösningsfrekvensen varierar för varje stapel som presenteras i resultatet.  

För att besvara studiens tredje frågeställning kommer kognitiv förmåga från KI eller 

problemlösningstestet och medelvärdet av lösningsfrekvensen från testtillfället att prövas mot 

varandra för att se relationen mellan värdena. Dessa data presenteras med hjälp av ett 

spridningsdiagram i resultatet. En regressionslinje för AR- och CMR-gruppen skapas för att 

kunna urskilja sambandet mellan kognitiv förmåga och medelvärde av lösningsfrekvens från 

testtillfället i diagrammet.  
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4.5 Etiska aspekter  
 

Deltagarnas uppgifter lagras av Umeå Universitet i anslutning till LICR-projektet och LICR-

projektet använder sig utav samtycke i sina studier. Det är därför viktigt med samtycke till 

studien eftersom individuella data sparas och studien ligger i anslutning till LICR-projektet. 

Men främst är samtycke viktigt i studien för att säkerställa deltagarens trygghet och integritet. 

Studien har därför valt att använda sig av samtycke och utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer.  

Studien i sig publicerar inte deltagarnas individuella data utan gruppernas resultat och därför 

behöver inte ytterligare tystnadsplikt skrivas på av deltagarna enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Med anledning av detta är det viktigt för studien att alla namnen kodas inom LICR-projektet 

på Umeå Universitet för att säkra att data inte sprids i linje med regel 6 från Vetenskapsrådet 

(2002). Deltagarna kan, en gång per år, begära att få ut information från deras individuella 

data. Studien innehåller inga känsliga personuppgifter som t.ex. politiska åsikter eller 

religiösa övertygelser hos deltagarna 13§ personuppgiftslagen (1998:204).  

Deltagarna i studien ger sitt samtycke efter att fått information om vad forskningen innebär 

(se bilaga 1) i linje med regel 1 från Vetenskapsrådet (2002). Samtycket får när som helst dras 

tillbaka av deltagaren enligt regel 3 från Vetenskapsrådet (2002). Dock får de insamlade data 

innan dess fortfarande användas för forskning. Deltagarna blir informerade om detta muntligt, 

och samtycker skriftligt till att vara med i studien (se bilaga 2).  

Vissa deltagare är under 15 år. Dessa individer får själva inte samtycka deltagande i studien 

utan måste få sitt samtycke från en vårdnadshavare enligt regel 2 från Vetenskapsrådet 

(2002). Eftersom majoriteten av deltagarna i studien är under 15 år (se avsnitt 4.1. Urval) 

kommer alla deltagare bli informerade om att samtycket ska ske i samråd med 

vårdnadshavare. Både vårdnadshavare och deltagaren skriver slutligen på samtycket (se bilaga 

3).  
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5. Resultat  
 

Resultatet kommer att presenteras med hjälp av två diagram. En kort beskrivning av 

grupperna och matematikuppgifterna i det inleder avsnittet 5.1 Redovisning av likvärdiga 

grupper och uppgiftspaket. Första diagrammet presenteras i avsnitt 5.2 Deltagarnas 

lösningsfrekvens och besvarar frågeställningarna ett och två i studien: 

 Hur skiljer sig deltagarnas lösningsfrekvens i relation till vilken typ av 

matematikuppgifter de löser?  

  Hur skiljer sig deltagarnas lösningsfrekvens från träningstillfället till testtillfället?  

Andra diagrammet presenteras i avsnitt 5.3 Relation till kognitiv förmåga och besvarar 

frågeställning tre i studien: 

 Hur påverkar deltagarnas kognitiva förmåga deras prestation? 

Gemensamt når frågeställningarna studiens syfte att öka förståelsen för relationen mellan 

elevers lärande och vilken resonemangstyp elever använder när de löser matematikuppgifter 

designade så att eleven använder antingen algoritmiskt- eller kreativt resonemang.  

5.1 Redovisning av likvärdiga grupper och uppgiftspaketen 
 

De två kognitiva testen korrelerar inte (se avsnitt 4.2.2 Sortering) så studien kommer använda 

sig av data utifrån problemlösningstestet vilket gör grupperna likvärdiga efter variablerna 

kognitiv förmåga, betyg och kön.  

Totalt 80 deltagare genomförde studien inom avgränsningen (se avsnitt 4.3.1 Avgränsning). 

Av de deltagarna är 39 deltagare inom AR-gruppen och 41 deltagare inom CMR-gruppen. 

Avgränsningen som studien valde medförde inte någon omorganisering för att göra grupperna 

likvärdiga, alltså är grupperna likvärdiga. Den för studien avgränsade gruppen visar sig inte 

bestå av några överrepresenterade variabler t.ex. att majoriteten av de avgränsade var 

deltagare med låga betyg.  

Matematikuppgifterna fungerade under tränings- och testtillfället, alltså inga tak – och/eller 

golveffekter. Detta kan ske om alla deltagare klarar en matematikuppgift eller att alla 

deltagare misslyckas med matematikuppgiften. Ett antal matematikuppgifter var på gränsen 

till golveffekter men inga av dessa var de egenkonstruerade matematikuppgifterna i studien.  
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5.2 Deltagarnas lösningsfrekvens   
 

 

Figur 6 Ett stapeldiagram på medelvärdet av lösningsfrekvensen för deltagarna i de olika grupperna under 
tränings- och testtillfälle och de tre testuppgifterna från testtillfället med ett +/-2 standardfel. Grupperna är 
färgskalade blå (AR-gruppen) och grön (CMR-gruppen).  Testuppg. 1 efterfrågar en formeln, testuppg. 2 
efterfrågar ett svar för y om x är känt och testuppg. 3 som efterfrågar svar för y om x är känt men ger 
betänketid.  

Diagrammet beskriver medelvärdet av lösningsfrekvensen för deltagarna i de olika grupperna 

under tränings- och testtillfället (se figur 6). Resultatet som kan urskiljas i diagrammet visar 

att AR-gruppen presterar signifikant (p<0,001) bättre än CMR-gruppen under 

träningstillfället. När det sedan är dags för testtillfället presterar CMR-gruppen bättre än AR-

gruppen men skillnad är inte signifikant (p<0,43).  

Resultatet visar att AR-gruppens prestation skiljer sig med ca 50 % -enheter mellan tränings- 

och testtillfället med en lägre lösningsfrekvens under testtillfället. Även CMR-gruppens 

prestation skiljer sig mellan tillfällena med en lägre lösningsfrekvens under testtillfället men 

skillnaden är inte lika markant. Mellan träning och test gäller samma relation beskrivet ovan 

oavsett vilken av de tre matematikuppgifterna deltagarna löser under testtillfället (testuppg. 1-

3 se figur 6).  Testuppgift tre ger deltagarna betänketid till skillnad från testuppgifterna ett och 

två. Resultatet visar att deltagarna i CMR-gruppen presterar på samma sätt när de löser 

testuppgift tre under testtillfället som de gjorde under träningstillfället.  
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5.3 Relationen till kognitiv förmåga   
 

 

Figur 7 Ett spridningsdiagram på relationen mellan medelvärde av lösningsfrekvens vid testtillfället och kognitiv 
förmåga från problemslösningstestet. Två regressionslinjer beskriver förhållandet mellan variablerna, blå linje 
representerar AR-gruppen (r

2
=0,1) och grön linje representerar CMR-gruppen (r

2
=0,2).  

Diagrammet beskriver relationen mellan medelvärdet av lösningsfrekvensen vid testtillfället 

och kognitiv förmåga från problemlösningstestet (se figur 7). Resultatet kan urskiljas med 

linjerna i diagrammet som visar att det finns ett samband mellan problemlösningstestet och 

lösningsfrekvens under testtillfället. Där deltagare med högre kognitiva förmåga presterar en 

högre lösningsfrekvens. Detta samband gäller för både AR - och CMR – gruppen, se blåa 

respektive gröna linjerna i figur 7.  

Resultatet visar att deltagarnas kognitiva förmåga är viktig för att kunna lösa 

matematikuppgifterna. Deltagare med låg kognitiv förmåga presterar i viss omfattning bättre 

utav AR-uppgifter, t.ex. har deltagare med 14 i värde från problemlösningstestet en 

lösningsfrekvens på ca 1-2 % i AR-gruppen medan CMR-gruppen har en lösningsfrekvens på 

0 %, alltså icke existerande. Skillnaden mellan grupperna är dock obetydlig vilket går att se i 

figur 7 när deltagare har ett kognitivt värde på 17. Då presterar båda grupperna med en 

lösningsfrekvens på ca 8 %.  
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Enligt regressionslinjerna i (se figur 7) så skiljer sig gruppernas resultat för deltagare med hög 

kognitiv förmåga. Det går urskilja att när deltagarna har ett kognitivt värde på 25 så presterar 

CMR-gruppen ca 10 % bättre i lösningsfrekvens än AR-gruppen. Ett högre kognitivt värde än 

25 medför en större skillnad mellan grupperna till CMR-gruppens fördel.   
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6. Diskussion  
 

6.1 Sammanfattning av resultat  
 

Empiriskt visar studien att deltagare som utför AR-uppgifter presterar signifikant bättre under 

träning än deltagare som utför CMR-uppgifter. Deltagare som utfört CMR-uppgifter presterar 

bättre men inte signifikant under test än deltagare som utför AR-uppgifter. Deltagare i AR-

gruppen presterar betydligt sämre efter träningstillfället vilket även gäller för CMR-gruppen 

men inte i lika stor omfattning och CMR-gruppen presterar lika bra som de gjorde under 

träningen när de under test får tid på sig att löser CMR-uppgifter. Deltagarnas prestation 

under test är beroende av deras kognitiva förmåga för båda grupperna. CMR-gruppen är mer 

beroende av hög kognitiv förmåga än AR-gruppen.  

6.2 Deltagarnas förutsättningar till att använda resonemang 
 

Avsnittet tar upp deltagarnas förståelse för resonemangskompetens när de bearbetar och löser 

olika matematikuppgifter. Påverkar deltagarnas förutsättningar deras prestation under 

tränings- och testtillfället? 

Totalt har färre deltagare lyckas lösa matematikuppgifterna i i jämförelse med Lithners et al 

(2014) som finns presenterat i bakgrunden. Det som är intressant i jämförelse till tidigare 

studie är att deltagarna i alla avseenden presterade sämre men att AR-uppgifter under 

testtillfället ger ungefär samma resultat. Att deltagarna presterar sämre kan bero på två saker. 

Dels att deltagarna är mer heterogena än tidigare studie och att deras erfarenhet är bristfällig 

för denna typ av matematikuppgifter som används i studien. Om deltagarna har bristfälliga 

förkunskaper innebär det att de är mer beroende av sin kognitiva förmåga när de löser 

matematikuppgifterna. I relation till detta kan förstås att deltagarna lyckas prestera under 

träning med AR-uppgifter som därmed kan antas kräva låg kognitiv förmåga men har 

svårigheter att prestera under alla övriga tillfällen.  

Argumenterat i bakgrunden är att den traditionella undervisningen i skolan består av att 

memorera lösningar. Det stärker studiens resultat till varför AR-gruppen lyckas prestera under 

träning. Men det indikerar också att deltagarna kan ha svårt att lösa CMR-uppgifterna i 

samma utsträckning under träning och det kan vara därför uppgifterna inte används i 

undervisningen. En extern del av undervisning är nationella prov som Boesen (2006) menar 
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testar CMR vilket skulle tala för att deltagarna har erfarenhet av CMR. Dock är det inte 

tillräckligt för deltagaren att utveckla sin resonemangskompetens.  

Deltagarna i studien har antagligen inte behärskat sin resonemangskompetens som eleverna i 

Lithners (2014) kan antas gjort, både för att de har fått längre tid att bekanta sig med ämnet 

och för att de går en matematiskt utmanande inriktning på gymnasiet. I bakgrunden 

argumenteras det för att resonemangskompetens inte lärs ut i matematikämnet och om det lärs 

ut är det till stor del imitativt resonemang (t.ex. Lithner, 2004; Boesen, 2006). CMR-

uppgifterna är det som deltagarna har svårt för men oavsett vilken matematikuppgift de lär sig 

utav verkar grupperna ha lärt sig ungefär lika mycket eller snarare lika lite under testtillfället.  

6.3 Vilka lärandemöjligheter ger resonemangen  
 

Avsnittet kommer beskriva relationen mellan gruppernas resultat under båda tillfällena och 

hur det kan relatera till vilka matematikuppgifter de löser under träningstillfället. Avsnittet tar 

sin utgångspunkt i AR-uppgifterna, går vidare till CMR-uppgifterna och avslutar avsnittet 

med att fokusera på hur lärare kan använda sig utav resultatet i sin undervisning.  

AR-gruppen får en formel för att kunna lösa AR-uppgifter under träningstillfället vilket ger en 

klar lösningsväg som eleverna kan välja att använda för att lösa uppgifterna. Boesen et al 

(2010) och Liljekvist (2014) menar att deltagarna kommer använda sig av det resonemanget 

som behövs, i detta fall AR, för att lösa uppgifterna. Deltagarna kommer då antagligen inte 

utmana sig själva till att använda ett annat resonemang. Frågan är dock om deltagarna 

utmanas av AR-uppgifterna. Chapman (2013) menar att utmaningen är signifikant för lärandet 

vilket i så fall borde visat på ett annat resultat för deltagarna som löser AR-uppgifter under 

träningstillfället. Under testtillfället borde AR-guppen presterat som de gjorde under träningen 

men det resultatet visar att de presterade sämre vid det senare tillfället. Hindret som är 

förutsättningen för att eleverna ska utmanas menar jag uteblir för AR-gruppen p.g.a. att 

lösningsvägen är given. Denna nackdel med utformningen av AR-uppgifterna skapar 

effektivitet med flera korrekta lösningar under träning men utelämnar lärandet. Så när 

deltagarna ska visa vad de lärt sig under ett test- eller provtillfälle ger deras prestation få 

korrekta lösningar. 

Deltagarna som löser CMR-uppgifter har svårt att lösa uppgifterna under träning. Det kan 

bero på att dessa matematikuppgifter utgör ett för stort hinder för deltagarna som gör så att 

lärandet antingen uteblir på grund av att de inte accepterar utmaningen (Lithner 2008) eller 
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som Brosseau (1997) menar med att deltagarna inte tar sig förbi hindret. Deltagare som 

klarade CMR-uppgifterna under träning kan lösa CMR-uppgifterna på testtillfället. Eftersom 

de hinder som uppstår för deltagarna i CMR-gruppen utmanar deltagarna, de som väljer att ta 

sig an utmaningen för att sträva förbi hindret lyckas med att når ett lärandetillfälle.  

En annan anledning till att deltagare som löser CMR-uppgifter kommer ihåg kan vara som jag 

har varit inne på tidigare att elevernas lösningsväg är otydlig eller icke existerande så att de 

själva måste konstruera lösningsvägen. Som beskrivet i bakgrunden skulle detta innebära att 

deltagaren får en förståelse för vad de håller på med och kan därmed använda vad de lärt sig 

från träning under senare tillfällen.  

Undervisningen är det tillfälle läraren kan ge upphov till lärande. I studien reflekterar 

träningstillfället lärarens undervisningstillfälle och testtillfället reflekterar ett provtillfälle efter 

undervisningen. Att deltagarnas prestation är den samma från träning till test indikerar på att 

deltagarna förstått matematikuppgifterna under träning/undervisning och lär sig av 

matematikuppgifterna för att under test/prov visa vad denne lärt sig. Detta samband gäller för 

CMR-gruppen som i princip presterar samma under träning och test men inte för AR-gruppen 

som presterar mycket bättre under träning än de gör under test. Antingen lär sig AR-gruppen 

mer än vad de behöver, det är svårare för deltagarna att kunna redovisa vad de lärt sig eller så 

förstår inte deltagare vad de lär sig när de löser matematikuppgifterna under träning. Dock 

presterar AR-guppen inte mycket sämre än CMR-gruppen under test. För att läraren ska skapa 

ett lärandetillfälle i sin undervisning borde med tidigare resonemang i stycket denna använda 

sig av CMR-uppgifter i undervisningen.  

6.4 Vilka faktorer påverkar resultatet  
 

Avsnittet kommer diskutera hur deltagarnas kognitiva förmåga hänger samman med deras 

prestation. 

Deltagarna i studien har varierande kognitiv förmåga p.g.a. av att de går i grundskolan vilket 

innebär eleverna är inte antagna på speciella grunder och att det är skolplikt. Grupperna kan 

därmed antas vara heterogena och i jämförelse med urvalet i Lithner et al (2014) mer 

heterogena. Utifrån tidigare studier i LICR-projektet bör deltagarnas kognitiva förmåga antas 

vara lägre. Detta beror dock främst på att deltagare i tidigare studien har valt en teoritung 

inriktning med mycket matematik medan deltagarna i denna studie inte valt någon specifik 

inriktning.  
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AR-uppgifter borde göra så att deltagare med låg kognitiv förmåga kan prestera bättre. Dock 

kan det inte urskiljas under testtillfället. Tidigare har diskuterats att CMR-uppgifter utgör ett 

större utmanade hinder för deltagarna. Deltagarnas varierande kognitiva förmåga kan därmed 

vara en anledning till att CMR-gruppen har svårt med matematikuppgifterna och att hindret 

skapar en utmaning som deltagarna inte klarar av att sträva sig förbi. Deras lärande skulle 

alltså utebli (Brosseau, 1997). AR-gruppens utmaning av det låga hinder AR-uppgifterna 

utgör skulle i så fall betyda att de klarar av att sträva förbi hindret för att nå lärandet. Dock 

verkar inte det vara fallet utan deltagarna löser AR-uppgifter utan att bli utmanade och på så 

sätt missar hindret. Det kan finnas en fördel av att deltagarna lyckas lösa AR-uppgifter istället 

för att hindret just sätter hinder för deltagarnas lärande som för CMR-gruppen.  

CMR har dock en betydande fördel över AR. I bakgrunden (t.ex. Vinner, 1997 och Silver, 

1997) förklaras att CMR utmanar deltagarna att analysera den bakomliggande matematiken 

för matematikuppgiften. På så sätt kan deltagaren reflektera över kunskaperna de lär sig och 

ett djupare och flexiblare lärande än AR-gruppen. Om deltagaren får utmana sitt eget 

perspektiv kan de antingen fördjupa eller vidga sitt perspektiv. CMR-uppgifter ger deltagare 

som strävar en förståelse och skapar i längden ett lärande.  

Resultatet indikerar att deltagare som strävar tar till sig kunskapsmålet, tolkar och skapar sig 

en förståelse för vad de gör. Därmed kan de prestera på liknande sätt under test som de gjorde 

under träningen. Om deltagarna får tid på sig under testtillfället presterar de i princip på 

samma sätt som de gjorde under träning medan de totala lösningsfrekvenser för CMR-

gruppen minskar marginellt från träning till test. Dock är frågan huruvida AR-uppgifter kan 

skapa en förståelse och ett lärande. I resultatet finns ett stort antal deltagare som inte visar på 

att de lärt sig från träning till test i AR-gruppen men det finns fortfarande deltagare som har 

lärt sig av träningen. För dessa deltagare är det svårt att avgöra varför de lyckas lösa 

matematikuppgifter under testtillfället. Har deltagarna förståelse för detta sen tidigare, lyckas 

deltagarna utmana sig själva av uppgifterna och kan på så vis sträva för att nå en lösning eller 

är det så att deltagarna just utmanas av dessa matematikuppgifter.  
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6.5 Lärarens undervisning 

 

Avsnittet avrundar hur lärares undervisning kan påverkas av de två olika resonemangstyperna, 

AR och CMR. Det kommer främst ta utgångspunkt i egna reflektioner och slutsatser.  

Det studien kan anta är att deltagande elever i studien har lärt sig av matematikuppgifterna i 

studien till den grad att de minns kunskapen ca en vecka efter träningstillfället. AR-gruppen 

presterar bättre under träning än test och signifikant bättre än CMR-gruppen under träning och 

marginellt sämre än CMR-gruppen under test. Prestationerna från CMR-gruppen är liknande 

under träning och test, medelvärdet på lösningsfrekvensen är dock lågt på ca 20 % under båda 

tillfällena.  

Att CMR-gruppens prestation är den samma under test som den är under träningen tror jag är 

viktigt för lärare att ta hänsyn till i undervisningen om de vill ha vetskap om vilka elever som 

lär sig under ett lärandetillfälle. På så sätt kan läraren skapa ett synligt klassrumsklimat där 

kunskap är något som delas och eleverna kan visa vilken kunskap de besitter och vilken de 

inte besitter. Resultatet menar jag indikerar att CMR-uppgifter är bättre att använda om lärare 

vill skapa ett synligt lärande i klassrummet. Om läraren använder sig av CMR när den 

utformar sina uppgifter till undervisningen så har läraren möjlighet att se vilka elever som inte 

förstår, därmed kunna hjälpa dem att ta sig an hindret och nå ett lärandetillfälle. Lärare som 

använder sig av AR kommer givetvis också ha elever som behöver hjälp ta sig an hindret men 

en stor andel av eleverna som inte behöver hjälp kommer mista lärandetillfället.  

Med synligt lärande förlitar sig eleverna på lärarens undervisning och därför är det viktigt att 

läraren förlitar sig på att eleverna kommer lära sig även om det är svårt och elever utrycker att 

det är svårt. Läraren har ansvaret att utmana med matematikuppgifter som enligt mig bör 

förutsätta att elever lär sig under ett lärandetillfälle. Ett tillfälle där läraren och andra elever 

ser vilka som inte lärt sig så att båda parter kan finnas där för att utmana, hjälpa till att sträva 

och gemensamt nå förbi hindren. ”Allt börjar med en bra lärare” beskrivet i bakgrunden är en 

sådan kampanj av Lärarförbundet med stor genomslagskraft i Europa på grund av att 

kampanjen prioriterar att läraren är elevernas viktigaste resurs. Jag har sen länge förstått att 

relationen mellan lärare och elever har betydelse för lärandet. Det är därför viktigt att lärare 

tar sitt ansvar och tror på att eleverna kommer lära sig av undervisningen.  

Att arbeta utifrån det kreativa resonemanget i undervisningen menar jag är viktigt för att visa 

på matematikämnets flexibla och komplexa värld. En lösning är oftast inte enda svaret utan 
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det finns ofta flera lösningar för samma uppgift som antingen ger samma eller ett annat svar. 

För eleven handlar det då om att prioritera vilken lösning som behövs för just denna uppgift 

ska lösas. Ett exempel på detta är matematikuppgiften 6/2(1+2) som går att lösa på två sätt. 

Antingen så väljs att följa prioriteringsreglerna, löser parentesen och löser räkneuppgifterna 

från vänster till höger för att få svaret nio eller så väljs att multiplicera in tvåan i parentesen, 

lösa parentesen och dividera för att få svaret ett. Beroende på hur andra ser på uppgiften kan 

vi säga att personer som löser matematikuppgiften alltid kommer få fel. Alltså är denna 

matematikuppgift otydlig. Är det viktigt att tolka eller förtydliga matematikuppgiften? 

Lärandetillfället borde kunna uppnås oavsett och hotas snarare av tydligheten i en för eleven 

klar lösningsväg.  

Som jag förtydligat tidigare är läraren viktig för elevens lärande. Frågan är hur läraren skulle 

hjälpa eleverna att lösa de olikt designade matematikuppgifter? Haavold (2011) menar att 

elever har en stark länk till AR men kan genom guidning av läraren nå kreativt resonemang. 

Jag tror att läraren har den möjligheten oavsett matematikuppgift men att det är lättare för en 

lärare att göra så att eleverna når ett CMR med hjälp av CMR-uppgifter. Det lättaste en lärare 

kan göra är att ta kunskap för given och jag tror detta specifikt påverkar AR-uppgifter. T.ex. 

tror jag ett klassiskt sätt att guida för dessa uppgifter är att läraren säger till eleven att du ska 

göra så här, följ bara den här vägen och glöm inte att vi svara med deciliter för dessa 

matematikuppgifter. Ett annat angreppssätt är fördelaktig men det kräver en ansträngning från 

läraren. En CMR-uppgift är först och främst till viss del självlärande, resultatet visar att inte 

alla elever lär sig av CMR-uppgifterna och då behövs lärarens stöd. Jag tror läraren i grunden 

behöver ett annat angreppssätt för dessa uppgifter. T.ex. tror jag ett klassiskt sätt att guida för 

dessa uppgifter är att säger till eleven att du kan göra på flera sätt, vilken väg tror du är rimlig 

och tänk på att vi jobbar med köksredskap för att beskriva kontexten. Jag är övertygad om att 

resonemangen fordrar olika guidningar av läraren vilket för CMR-uppgifter leder till ett bättre 

lärande hos eleven.  

Jag menar att CMR-uppgifter i undervisningen uppfyller syftet med skolundervisningen för 

matematik ur ett långsiktigt perspektiv. Främst p.g.a. att CMR ger ett synligt lärande, det 

väcker en strävan hos elever så att de på ett kreativt sätt hittar lösningar och bli 

handlingskraftiga individer i samhället. CMR-uppgifter gör även att undervisningen i sig själv 

blir kritiskt granskande när elever själva behöver fundera över vilken lösning som är rimlig 

för att lösa uppgiften.  
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Med detta sagt är AR-uppgifter absolut inte att förkasta. Om CMR finns i en kompletterande 

undervisning skulle utifrån bakgrunden (se Hiebert, 2003) AR-uppgifter i traditionell 

undervisningen kunna ge en djupare förståelse för elever som fått träna på CMR-uppgifter 

under annat tillfälle och AR skulle vara effektivare för lärandet än tidigare. Nationella proven 

skulle kunna vara ett sådant inslag av komplement undervisning som utmanar det CMR i 

svensk skola men Boesen (2014) menar att den undervisningen inte är tillräckligt. Jag anser 

att matematikämnet behöver mer CMR i undervisningen både genom CMR-uppgifter men 

även genom en guidning från läraren som leder elever från ett AR till att använda ett CMR 

utan att förringa AR.  

 

6.6 Metoddiskussion 
 

Avgränsningen för studien är säker i den mån att studien avgränsar deltagare utefter 

fastställda variabler men vad skulle hända om studien avgränsat på annat sätt? Utan denna 

avgränsning så kunde det inte urskiljas några skillnader i resultatet och även varianter av 

avgränsningen påverkade inte resultatet.  Men om studien hade avgränsat alla deltagare som 

hade under 10 % i lösningsfrekvens på träningstillfället skiljer sig resultatet genom att det 

fanns en signifikant (p<0,05) skillnad mellan AR- och CMR-gruppens totala medelvärde av 

lösningsfrekvensen från testtillfället. Avgränsningen medförde ett större bortfall från CMR-

gruppen, vilket kan bero på att matematikuppgifterna för CMR-gruppen är svårare och 

därmed blir det också svårare för deltagarna att nå en 10 % lösningsfrekvens.  

En variabel som skulle påverka resultatet är om deltagarna hade diskuterat 

matematikuppgifterna efter träning för att de förstått att de skulle prövas på 

matematikuppgifterna. Det skulle innebära att deltagarna hämtar lärande från andra källor än 

det vi vill pröva. Förhoppningsvis går det att bortse från denna aspekt eftersom deltagarna i 

studien blev uppmanande att inte diskutera deras lösningar till matematikuppgifterna efter 

träningstillfället och att de inte fick någon information om att matematikuppgifterna skulle 

testas vid senare tillfälle.  

Vid återupprepning av studien finns det några detaljer som skulle kunna och i vissa fall borde 

ändras. En detalj som borde ändras är omfattning av matematikuppgifter deltagarna ska lösa. 

Studien hade 14 stycken uppgiftspaket vilket var krävande för deltagarna, många orkade inte 

hålla ut och för ett fåtal blev tiden knapp under träningstillfället.  
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Ytterligare en detalj var att matematikuppgifterna varierade i svårighetsgrad och studien hade 

ingen planerad ordning för matematikuppgifterna. Det sista uppgiftspaketet innehöll svåra 

matematikuppgifter vilket medförde för ett antal deltagarna att de inte orkade med 

matematikuppgifterna. Antingen orkade de inte med uppgifterna eller så hoppade de över 

matematikuppgifterna. För liknande studier så bör ordningen på uppgiftspaketen ses över och 

då speciellt ta hänsyn till att eleverna avslutar med en lättare matematikuppgift.  

Under studiens gång frågade deltagarna varför inte ordningen av uppgiftspaketen eller 

matematikuppgifterna var numrerade för deltagarna. Detta menade deltagarna skulle ge en 

förståelse för hur långt de har kvar eller hur långt de har hunnit under t.ex. träningstillfället. 

Studien har dock inte ansett att detta är en tillräckligt bra anledning. En risk med att numrera 

är att deltagarna förstår var i ordningen matematikuppgiften de löser är och därmed kan kolla 

på en annan deltagare som arbetar med samma uppgift. Dock är den viktigaste anledningen 

till att studien inte använder numrering att deltagarna inte med lätthet ska kunna diskutera 

matematikuppgifterna efter träningstillfället.  

6.7 Fortsatt forskning  

 

Studien besvarar inte hur uthålliga deltagande eleverna är när de löser olika 

matematikuppgifterna. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att se om något av 

resonemangen AR eller CMR uppbringar ett mer långsiktigt arbetssätt där elever känner sig 

motiverade att arbeta uthålligt med uppgifterna .  

Tidigare i studien har det argumenterats för att det kan finnas ett samspel mellan AR och 

CMR. Detta samspel bör utforskas noggrannare. I samband med att utforska samspelet kan 

det vara av betydelse att undersöka hur resonemangen påverkar klimatet i klassrummet med 

fokus på lärarens roll och hur lärarens undervisning påverkas av de olika resonemangen.  

Det är givetvis viktigt att fortsätta undersöka hur CMR-uppgifter och AR-uppgifter påverkar 

elevernas lärande. Speciellt elevgrupper som har varierande förkunskaper och i flera 

årskurser. Matematikuppgifterna studeras både på gymnasial nivå och högstadienivå som i 

denna studie. Matematikuppgifterna bör fortsätta att studeras i de årskurserna men även yngre 

årskurser bör undersökas för att ge mer insyn till hur matematikuppgifterna påverkar lärande.  
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Bilaga 1 
 

Muntlig information 

Deltagande i projekt om matematisk problemlösning  

”Att lära matematik via algoritmiska och kreativa resonemang” 

 

Instruktion insamlande av bakgrundsdata och mätning av kognitiv prestation 

Om du väljer att delta så får du först utföra några uppgifter som testar vissa aspekter av ditt 

minne. De första uppgifterna kommer att lösas med papper och penna och de andra 

uppgifterna kommer du att få göra vid din dator. Dessutom kommer du svara på ett 

frågeformulär som behandlar frågor som kön, ålder och dina betyg i matematik. Totalt 

kommer det att ta ca 1 timme. Några av testerna kan upplevas som svåra så det är viktigt att 

du kan koncentrera dig och att du gör ditt bästa på varje uppgift.  

Instruktion matematisk problemlösning 

Vid andra träffen kommer du få sitta vid [din] dator och jobba med en uppsättning 

matematikuppgifter. Instruktionerna hur det går till kommer presenteras på skärmen. Det 

kommer också finnas en person närvarande som kan svara på frågor. Vissa uppgifter kan vara 

enkla och vissa kan vara mycket svåra. Men oavsett svårighetsnivån så kommer ingen 

ytterligare information, förutom den information som redan finns i den presenterade uppgiften 

att ges. Det är inte ett prov, men vi vill att du gör ditt bästa. Om du är osäker på vad du ska 

göra, är det bättre att du försöker än att du ger upp. Det är mer värdefullt att du försöker än att 

du får rätt svar. Känn dig inte generad om du misslyckas med vissa uppgifter. Du behöver inte 

ha bråttom.  

Dina resultat samlas på en skyddad server och du kommer förbli anonym.  

Ca en vecka senare kommer du [vid din dator] få göra ett nytt antal matematikuppgifter som 

ska undersöka om din matematiska problemlösningsförmåga har förbättrats. När du 

genomfört sista mätningen får du en försökspersonsersättning, tre biocheckar  

Har du några frågor redan nu eller om det dyker upp frågor under projektets gång är du 

välkommen att kontakta försöksledare André Wikman 070-377 85 73 

(anwe0121@student.umu.se). 
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Bilaga 2 
 

Information i samband med informerat samtycke med försökspersoner  

Du har möjlighet att vara med i en studie som vill ta reda på hur olika lärandesituationer 

påverkar förmågan att lösa matematiska problem. 

Vad innebär det att vara med? 

Först får du genomföra några minnesuppgifter vilket inbegriper uppgifter som att t ex lägga 

bokstäver på minnet som du sedan får skriva ned. Vidare så får du svara på en kort enkät som 

tar upp aspekter som kön, ålder och utbildningsnivå, tidigare kurser i matematik och betyg.  

Sedan får du träna på och lösa matematikuppgifter vid separata träffar. 

Hur ofta träffas vi och under hur lång tid? 

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen och varje träff kommer att ta ca. 1 timme. Vid första 

träffen kommer du att få göra några problemlösningsuppgifter, minnesuppgifter samt svara på 

frågor om din ålder, kön m.m. Sedan får du arbeta med uppgifter via en dator vid två 

ytterligare tillfällen. Det är en veckas mellanrum mellan de två sista träffarna och vid den sista 

träffen kommer information för försökspersonsersättningen att samlas in. Ersättning (till ett 

värde på 300 kr i biocheckar) delas ut till de som deltagit vid alla tre tillfällen. Vid varje träff 

sparas ditt arbete med matematikuppgifterna via en mjukvara som registrerar det som sker på 

datorskärmen.  

Vill du vara med? 

När du har läst igenom informationen om studien och känner att du fortfarande vill vara med 

så önskar vi att Du fyller i nästa blad där du samtycker till att delta i studien eller ej. 

Viktigt att veta? 

 Det är helt frivilligt att delta i studien.  

 Du kan avbryta din medverkan när som helst och utan förklaring  

 Det finns inga faror med att vara med i studien.  

 Dina svar och dina resultat kommer bara att användas av behöriga forskare.  

 Resultatet från studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där kommer 

inte dina resultat att visas utan endast gruppens resultat. 

 Projektet har genomgått prövning och blivit godkänt i regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå.  

 Denna studie är finansierat via Umeå universitet  

 Huvudansvarig för projektet är universitetslektor Johan Lithner vid Institutionen för 

naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, och för denna 

delstudie är lärarstuderande André Wikman vid Institutionen för matematik och 

matematisk statistik, Umeå Universitet, ansvarig. 

 Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (090/7865000, 901 87 Umeå). Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

 Har du några frågor redan nu eller under projektets gång angående detta projekt är du 

välkommen att kontakta försöksledare André Wikman 070-377857. 

 

Vänliga hälsningar André Wikman (anwe0121@student.umu.se). 

  

mailto:anwe0121@student.umu.se
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Bilaga 3  
 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Datum: 

 

Jag (för och efternamn textat) ………………………………………………………………… 

 

Födelsedatum (ej fyra sista)…………………………………………………………………… 

 

har blivit skriftligen informerad om projektet ”Att lära matematik via imitativa och kreativa 

resonemang: Utfall av olika undervisningsmetoder”  

 

 

Ringa in önskat alternativ: 

JA,  Jag samtycker till att delta i projektet och känner till att mitt deltagande är helt 

frivilligt, samt att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. 

 

NEJ,  Jag vill inte delta i projektet. 

 

 

 

Signatur elev:………………………………………………………………………………........ 

Signatur vårdnadshavare:………………………………………………………………………. 

 


