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Abstract 
I denna empiriska studie undersöks elevers resonemang genom vad som framkommer i 

samtal med elever som beskriver hur resonemang har förts i arbetet med 

problemlösning, både enskilt och i grupp med fokus på förmågan att: föra matematiska 

resonemang. Detta undersökts genom att elever får arbeta med matematisk 

problemlösning enskilt och i grupp. Både enskilda elever och grupper får samma 

lektionsintroduktion och samma uppgift. Insamling av data sker genom elevers skriftliga 

lösningar med uppföljning genom en intervju. Därefter görs en jämförelse mellan 

enskilda elevers resonemang och gruppers resonemang med utgångspunkt i imitativa 

resonemang och kreativa matematiska resonemang. Resultatet visar på att elever som 

arbetar enskilt med problemlösning till större del för ett imitativt resonemang medan 

elever som arbetar i grupp för ett kreativt matematiskt resonemang. För att främja 

matematiska resonemang är det viktigt att skapa möjligheter i undervisningen så att det 

blir tydligt för eleverna vad som förväntas utav dem. Om det uttryckligen framgår att 

elever ska förklara, lyssna och omvärdera blir det tydligare vad som fordras av eleven 

och det i sin tur bidrar till att matematiska resonemang förs.  

 

Nyckelord: Problemlösning, grupparbete, resonemang, imitativt resonemang, kreativt 

matematiskt resonemang.  
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1 Inledning  
Problemlösning i matematik har fått en allt större betydelse och visat sig vara viktigt för 

framtida karriär och vidare utbildning (Skolverket, 2014a, s. 36). Enligt läroplanen ska 

eleverna utveckla sin förmåga att lösa och formulera problem, samtala och föra 

matematiska resonemang och i vardagliga sammanhang kommunicera om matematik 

(Skolverket, 2016, ss. 55-56). Problemlösning tillhör en av läroplanens fem förmågor 

inom ämnet matematik och uttrycks som följande:  

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder (Skolverket, 2016, s. 56). 

 

Den senaste PISA (Programme for International Student Assessment) undersökningen 

från 2012 visar dock dystra siffror vad det gäller svenska elevers resultat i 

problemlösning och ligger under genomsnittet (Skolverket, 2014a, s. 21), vilket är 

oroväckande. PISAs undersökning av matematiskproblemlösning bedömdes utifrån fyra 

områden: undersöka och förstå, beskriva och formulera, planera och genomföra samt 

kontrollera och reflektera (Skolverket, 2014a, ss. 10-11). Läroplanen lägger även stor 

vikt vid samarbetsförmåga, eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

arbeta enskilt men även i samarbete med andra (Skolverket, 2016, s. 9). Trots detta har 

det visat sig att elever arbetar mycket enskilt och det ges lite utrymme till grupparbeten. 

Vilket kan vara en orsak till sjunkande resultat då elever får ansvara mer för sitt eget 

lärande, enligt Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket, 2009, ss. 212-213). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att lärare förlitar sig på läroboken snarare än 

att anpassa undervisningen utefter läroplanen och dess mål. Lärare har även visat en 

osäkerhet i att tolka och tyda läroplanen och förlitar sig istället på att läroböckerna är 

anpassade efter läroplanen och dess mål. Granskningen visar också att problemlösnings-, 

kommunikations- och resonemangskompetenser (kompetenser kan ses som jämförbara 

med dagens läroplans förmågor) är några mål som har varit svåra för elever att uppnå 

inom matematikundervisningen och enskilt arbete har varit ett av de vanligaste 

arbetssätten (Skolinspektionen, 2009, ss. 11-13, 16-17). Enligt skolverkets lärportal är 

det möjligt att utveckla alla av matematikens förmågor genom att arbeta med 

problemlösning (Skolverket, 2014b). 

 

Under mina VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) har upplevelsen varit att 

elever arbetar mycket enskilt under matematiklektionerna och att det ges lite utrymme 

för samtal, diskussioner och grupparbeten. Vilket också bekräftas av Statens offentliga 

utredning (SOU, 2004:97, s. 89) som också menar på att matematikämnet är ett av 

skolans tystaste ämne. Trots att det står i läroplanen att:  

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och 

föra matematiska resonemang (Skolverket, 2016, s. 55). 

 

Uppfattningen har istället varit att eleverna förväntas att arbeta under tystnad, var för sig, 

möjligtvis arbeta tillsammans med kompisen bredvid men ingen större uppmuntran till 

samarbete. Det har dock visat sig att elever skapar kunskaper tillsammans och får en 

fördjupad förståelse för matematik, vilket gör att klasskamrater är en viktig del i elevens 

kunskapsutveckling (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s, 18). Om elever får arbeta med 
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matematisk problemlösning i grupp gynnas elevernas förmåga att föra kreativa 

matematiska resonemang och få en större förståelse för matematik. Eleverna blir bättre 

problemlösare istället för att endast arbeta med rutinmässig matematik som kan bidra till 

endast imitativa resonemang (Granberg & Olsson 2015, ss. 48-50). 

 

Under våren 2016 genomfördes en litteraturstudie med syftet att genom tidigare 

forskning få kunskap om hur lärare arbetar med matematisk problemlösning i grupp 

(Onwuka, 2016). Med frågeställningen: På vilket sätt kan matematisk problemlösning i 

grupp genomföras för att gynna lärandet? Resultatet för studien visar på att läraren har 

en viktig roll i att planera och genomföra en strukturerad undervisning (Asami-

Johansson, 2015, s. 82; Riesbeck, 2000, s. 71). I planeringen är det viktigt vilka 

uppgifter som väljs ut så att de är både utmanande och intresseväckande. Läraren ska 

vara väl insatt i problemet för att kunna ge stöd till eleverna och även kunna skapa ett 

tillåtande klassrumsklimat. Ett tillåtande klassrumsklimat skapar trygghet och bidrar till 

samtal och utbytande av idéer (Taflin, 2007, ss. 11-12, 17; Asami-Johansson, 2015, ss. 

98, 102). Studien ledde till ett ökat intresse för att undersöka hur problemlösning i grupp 

fungerar i praktiken genom klassrumsobservationer. Litteraturstudien som gjordes ur ett 

lärarperspektiv gav också ett ökat intresse till att undersöka detta arbetssätt även ur ett 

elevperspektiv. Som blivande lärare är det viktigt att få reda på hur elever arbetar med 

problemlösning och vilka typer av resonemang som förs, då det är en viktig del av 

matematikundervisningen. Men även för att kunna möta elevernas intressen, deras behov 

och anpassa undervisningen därefter med förhoppningen att både skapa intresse och höja 

resultaten.  

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer problem, problemlösning och problemuppgifter att definieras 

eftersom att problemlösning och resonemang är beroende av varandra i denna studie. 

Problemlösning används för att kunna urskilja och analysera resonemang. Vidare 

kommer undervisning med problemlösning behandlas följt av betydelsen av 

matematiska resonemang, strategier samt grupparbeten. Kapitlet avslutas med resultat 

från olika undersökningar och behandling av styrdokumenten.  

 
2.1 Problem och problemlösning 
Enligt Skolverket (2011) definieras problem som följande:  

 
Ett problem är en uppgift som inte är av standardkaraktär och kan lösas på rutin. Det 

innebär att varje frågeställning där det inte på förhand för eleven finns en känd 

lösningsmetod kan ses som ett problem (Skolverket 2011). 

 

Uppgifter som räknas som ett problem är sådana som en elev måste lösa eller vill lösa. 

Eleven har inget självklart tillvägagångssätt för att lösa uppgiften och det krävs att 

eleven lägger ner möda för att klara uppgiften. Men det som upplevs som ett problem för 

en person behöver inte vara det för en annan (Hagland m.fl, 2005, ss. 27-28).  

 

Problemlösning enligt PISA definieras på följande sätt: 

 
Problemlösningsförmåga är en individs förmåga att ägna sig åt kognitiv bearbetning för 

att förstå och lösa problemsituationer där lösningssättet inte är omedelbart självklart. Det 

innefattar en vilja att engagera sig i sådana situationer i syfte att uppnå sin potential som 

en konstruktiv och reflekterande medborgare (Skolverket, 2014a, s. 9). 
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I matematisk problemlösning är det viktigt att kunna använda sig utav olika strategier för 

att komma fram till en lösning. Strategier är olika metoder för att lösa ett problem vilka 

kan vara att rita, skissa, se samband och mönster, testa, använda tabeller eller arbeta med 

problemet baklänges. För att lösa ett problem kan det krävas att flera olika strategier 

används (Taflin, 2007, s. 108). När det kommer till att utveckla elevers förmåga att 

använda sig utav strategier gäller det att eleverna förstår hur en strategi ska användas 

och när en strategi ska användas (Lester, 1988, s. 39). 

 

Pólya (1945) beskriver problemlösningsprocessen utifrån fyra olika steg.  

 

 Förstå problemet 

 Utforma en plan 

 Genomföra planen 

 Se tillbaka och kontrollera resultat (Pólya, 1945, ss. 5-6). 

I det första steget att förstå problemet ska personen som ska lösa problemet kunna se vad 

som framgår i problemet och vad som är väsentligt att ta hänsyn till. I andra steget att 

utforma en plan ska en lämplig metod och strategi väljas för att lösa problemet vilket 

kan kopplas till tidigare erfarenheter eller liknande problem. I tredje steget att genomföra 

planen ska tillvägagångsättet beskrivas, varje steg i lösningen kontrolleras för att se att 

det stämmer och går att bevisa. I det fjärde och sista steget som är se tillbaka och 

kontrollera resultat ska resultatet granskas för att se om det är rimligt, ifall uppgiften 

kan lösas på något annat sätt, om resultatet är överskådligt och ifall det går att använda 

resultat och metod till andra uppgifter (Pólya, 1945, ss. 6- 9, 13, 15). För att tolka en 

uppgift krävs att eleven kan resonera matematiskt samma sak vad det gäller att välja 

strategi och arbeta vidare med ett problem samt att reflektera kring resultatet 

(Skolverket, 2013, s. 9) vilket kan kopplas till alla fyra punkter i Pólyas steg. 

 

I arbetet med problemlösning är det viktigt att förstå vad problemlösning innebär och 

utveckla förmågor för att lösa problem. Enligt Lester (1988) kan 

problemlösningsförmågor delas in i fem olika kategorier. Kategorierna handlar om att 

först kunna hantera fakta, definitioner och välja strategier. Nästa steg handlar om att 

kunna kontrollera och planera arbetet. Tredje steget behandlar ur vilket perspektiv som 

problemet angrips, fjärde steget handlar om attityder och känslor som kan påverka 

utfallet i lösningsprocessen. I det femte och sista steget har social påverkan en betydande 

roll, för utvecklingen av kunskaper, användning av matematiska begrepp och tekniker 

grundar sig i sociala och kulturella situationer (Lester, 1988, ss. 35-37). Enligt 

Skolverkets kommentarmaterial har matematiskt resonemang en central roll för att tolka 

uppgifter, för att kunna välja lämpliga metoder, för att driva lösningsprocessen framåt 

samt för att reflektera kring resultat (Skolverket, 2013, s. 9). Lesters kategorier stämmer 

väl överens med läroplanens fem förmågor som består av att lösa problem med hjälp av 

lämpliga strategier, använda matematiska begrepp, välja metoder för att lösa uppgifter, 

föra matematiska resonemang och att samtala och argumentera med hjälp av 

matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2016, s. 56). Vilket stärker uppfattningen om 

att det är möjligt att genom ett problemlösande arbetssätt beröra alla fem förmågor 

(Skolverket, 2014c). 
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Elever uppvisar en positiv inställning till problemlösning enligt Asami-Johanssons 

studie (2015). Det som eleverna lyfte som mest positivt var grupparbete och 

gemensamma genomgångar vilket ansågs bidra till fördjupade kunskaper i matematik. 

Att arbeta med problemlösning där resonemang var centralt upplevdes av eleverna som 

roligare än läromedelsstyrd undervisning (Asami-Johansson, 2015, ss. 92-95). Genom 

grupparbeten och diskussioner ansåg eleverna att de fått ett vidgat synsätt för matematik 

men även större förståelse och respekt för varandras resonemang, tankar och idéer. 

Eleverna fick ta del av varandras metoder som de inte annars skulle kommit på och 

förklaringar kunde vara lättare att förstå då en elev förmedlade kunskapen istället för 

läraren (Asami-Johansson, 2015, ss. 96-97). Helklassdiskussioner betraktades som 

mycket lärorikt genom att få följa andra elevers resonemang, vara aktiv och förmedla 

sina egna lösningar (Asami-Johansson, 2015, ss. 99-100). I Taflins (2007) studie 

bekräftar elever detta och uttrycker att det är vid sammanfattande gruppdiskussioner som 

de verkligen förstår (Taflin, 2007, s. 155). 

 

2.2 Problemuppgifter  
I arbetet med problemlösning bör problem väljas med omsorg, det måste vara lagom 

svårt och bör presenteras på ett intressant sätt enligt Pólya (1945, s. 6). Problemuppgifter 

som kan användas vid problemlösning är rika problem som ska utveckla specifika 

kunskaper, matematisk medvetenhet och bör därför uppfylla vissa krav enligt Taflin 

(2007, s. 56). Rika problem ska kunna leda till diskussion och samtal om matematik, 

dess begrepp och metoder (Hagland m.fl, 2005, s. 28). Sju kriterier för rika problem är 

att det ska införa matematiska idéer, vara lätt att förstå för att alla ska kunna arbeta med 

det, vara utmanande, gå att lösa på olika sätt, uppmuntra till diskussion, fungera som en 

brobyggare och leda till formulering av nya problem (Hagland m.fl, 2005, ss. 29-30). 

Alla problemuppgifter behöver inte innefatta all dessa sju kriterier för rika problem men 

kan ändå anses som bra problemuppgifter. Det är däremot viktigt hur problemet är 

utformat så att lösningsmetod inte är uppenbar för då klassas det inte som ett problem 

(Dahl, 2012, ss. 33, 35). En problemuppgift ska vara utmanande och kräva ansträngning 

för att kunna lösas (Taflin, 2007, s. 11) samt ska problemuppgifter medföra att eleverna 

ska undersöka och testa sig fram för att lösa uppgiften (Palmér & Van Bommel, 2016, s. 

14). Problemlösningsuppgifter kan innebära ett långt och tidskrävande arbete med en 

komplicerad uppgift. Vilket kräver tålamod som anses som en viktig egenskap för 

framtiden och yrkesliv. Att arbeta med ett problem som är komplicerat och tidskrävande 

upplevs iallafall av matematiker som både roligt och framgångsrikt (Boaler, 2011, s. 31).   

 

2.3 Undervisning i problemlösning 
Att undervisa i problemlösning är inte lätt och kräver lämpliga och användbara 

instruktioner från lärarens sida. Lester (1988) anser att elever måste få möta många 

problem och ges tid för att utveckla kunskaper i problemlösning. Det är också viktigt att 

eleverna uppfattar att läraren tycker att problemlösning är viktigt och att planeringen av 

lektioner innefattar metodiska instruktioner (Lester, 1988, s. 37). 

 

Läraren ska även kunna sätta sig in i elevens tankesätt för att kunna ställa rätt frågor som 

hjälper eleven framåt, frågor som skulle kunna slagit personen själv. Frågor som vad är 

obekant, vad efterfrågas, vad vill du finna svar på? För att få eleven att fokusera på det 

obekanta, det som är viktigt för att lösa problemet (Pólya, 1945, ss. 1-2, 6). När elever 

arbetar med problemlösning i grupp är det viktigt att alla deltar annars kan det resultera 

till att vissa elever blir inaktiva och låter andra elever göra jobbet (Hagland m.fl, 2005, s. 

59).  
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Lektionerna ska vara elevstyrda snarare än lärarledda och elevernas lösningsförslag bör 

uppmärksammas och vidare undervisning bör utgå från dessa. Det är också viktigt att 

eleverna får tillgång till relevant material och att uppgifterna är omsorgsfullt utvalda 

men viktigast av allt är att eleverna och deras insatser står i fokus inte läromedel eller 

lärare. Det är viktigt att läraren är förberedd och väl insatt i problemet för att kunna 

bemöta elevernas lösningar (Taflin, 2007, ss. 59-60, 94). 

 

För att strukturera undervisning med problemlösning finns tre grundläggande delar att ta 

hänsyn till enligt Lester (1988). Den första delen som är appropiate content innebär att 

problemet måste bestå av lämpligt innehåll, alltså vara lagom svårt och undervisningen 

bör ägnas åt att först och främst lösa många olika typer av problem. Följt av 

instruktioner i användning av olika strategier för att lösa problem och för att till sist öva 

för att utveckla specifika tankeprocesser och färdigheter för problemlösning vilket anses 

förbättra resultaten i problemlösning (Lester 1988, s. 38).  

 

Den andra delen kallas A specific teaching strategy och som framkommer i ordens 

betydelse handlar det om specifika undervisningsstrategier. Det är viktigt att elever får 

stöttning och guidning i sin undervisning och att läraren ger stöd vid rätt tillfälle. 

Läraren måste vara aktiv och engagerad, vara delaktig under lektioner, observera, 

dirigera och ställa rätt frågor för att utmana och hjälpa sina elever. Här följs även ett 

program i hur undervisningen kan struktureras upp genom att variera från 

helklassundervisning till enskilt- eller grupparbete för att sedan avsluta lektionen med 

helklassdiskussioner igen (Lester, 1988, ss. 40-41). 

 

Den tredje delen är Guidelines for managing the program tar upp fem punkter som 

läraren måste kunna hantera när hon/han arbetar utifrån programmet i problemlösning. 

Punkterna består av frågor som: hur mycket tid som ska läggas till problemlösning, hur 

grupper ska sättas samman i undervisningen, hur undervisningen kan anpassas utefter 

elevernas olika förmågor, hur utvärdering av elevernas prestationer ska gå till och sist 

men inte minst hur läraren ska upprätthålla en positiv inställning till problemlösning och 

bibehålla ett bra klassrumsklimat (Lester 1988, s. 42).  

 

2.4 Problemlösning i grupp 
Lester (1988) ger förslag på hur framgångsrik undervisning i problemlösning kan 

organiseras. Lektionen börjar då med diskussioner kring problemet i helklass, sedan kan 

eleverna arbeta både individuellt eller i grupper för att sedan avsluta lektionen med att 

återigen diskutera problemet i helklass. Att låta elever arbeta i små grupper av tre till 

fyra elever har visat sig vara väldigt framgångsrikt (Lester, 1988, ss. 40-42).  
 
Om undervisningen med problemlösning utgår ifrån rika problem ges inte bara variation 

på lösningar och metoder det bidrar också till intressanta gruppdiskussioner och 

samarbeten där eleverna lär av varandra. Rika problem ger möjligheter till grupparbeten 

och helklassaktiviteter där eleverna fungerar som resurser för varandra, de får ta del av 

varandras tankegångar och tolkningar vilket är en tillgång för såväl elever som lärare 

(Taflin 2007, s. 17). Att föra matematiska dialoger utvecklar matematiska kunskaper och 

är en viktig del av problemlösningsprocessen (Taflin 2007, s. 21) därav vikten med 

grupparbeten där samtal och matematiska diskussioner kan föras. 
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Att låta elever arbeta med problemlösning i grupp har sina fördelar bland annat att det 

bidrar till att eleverna får nya idéer och kan utveckla kunskaper i att föra och följa 

matematiska resonemang, argumentera och kommunicera (Hagland m.fl 2005, ss. 76-

77) vilket är i linje med kursplanen i matematik (Skolverket, 2016, ss. 55-56). 

Matematiker har också betonat vikten av samarbete när det kommer till matematik och 

problemlösning, de anser att det är värdefullt att få ta del av varandras idéer och lära av 

varandra (Boaler, 2011, s. 32). Genom att arbeta i grupp kan elever förstå uppgifter 

bättre än om de skulle arbeta enskilt. Elever lär sig att dra nytta av varandras styrkor 

vilket skapar större förståelse för olika strategier och elever lär av varandra genom att 

diskutera och resonera. Genom att samtala och föra matematiska resonemang verbalt 

med varandra lär sig också eleverna att kommunicera matematiskt genom att rita och 

skriva. Elever får större förståelse för varandras sätt att tänka och förstår att samma 

uppgift kan lösas fast på olika sätt (Sakshaug & Wohlhuter, 2010, ss. 401-406).  

 

När problemlösning utförs i grupp är det viktigt att alla elever samtidigt kan arbeta med 

problemet och vara aktiva även om det är ett grupparbete. Lärarens ansvar är att skapa 

lärandesituationer och se till att eleverna tillägnar sig kunskaper och förståelse för det 

inlärda. Denna form av undervisning ska möjliggöra för läraren att leda diskussioner och 

skapa matematiska samtal och resonemang kring uppgifterna när rika problem används 

(Taflin, 2007, s. 99). Det är som tidigare nämnts viktigt att eleverna deltar aktivt i 

grupparbeten med problemlösning och att det stärker elevens självförtroende genom att 

aktivt delta och vara insatt i uppgiften. För att främja detta krävs det att 

gruppkonstellationerna är heterogena vilket innebär att det är en blandning av både 

medel- och högpresterande och medel- och lågpresterande samtidigt som grupperna inte 

bör vara alltför heterogena eller homogena heller. Det finns dock en risk att vissa 

gruppdeltagare inte bidrar till arbetet i gruppen, förlitar sig på sina gruppmedlemmar och 

förblir passiva under arbetet (Hagland m.fl. 2005, ss. 59-60).  

 

I en studie som utförts av Retnowati, Ayers och Sweller (2010) har undersökningar av 

elever i årskurs 7 i Indonesien genomförts, gällande problemlösning och uppgifter där 

eleven får ta del av ett exempel, en algoritm. Eleverna fick arbeta både individuellt och i 

grupp. Hypotesen att grupparbete skulle främja elevernas resultat blev i denna studie 

inte bekräftad men heller inte motbevisad. Resultatet visar inte på att grupparbete har 

påverkat resultaten nämnvärt även om prestationen ändå ligger något högre. Detta kan 

bero på att samarbetet i grupperna inte har fungerat, vilket kan vara orsaken till sämre 

resultat (Retnowati m.fl, 2010, ss. 353, 362-363). Elever som i denna studie uppgav att 

de föredrar enskilt arbete menade att de känner sig tryggare, mer självständiga och har 

bättre förmåga att koncentrera sig på uppgiften om de får arbete individuellt. När dessa 

elever arbetade i grupp imiterade de mest sina gruppmedlemmar, detta på grund av att 

det funnits hinder i kommunikationen.  Dock visar studien på att grupparbete ökar 

resonemangsförmågan hos eleverna även om resultaten inte var häpnadsväckande. 

Elever som uppgav att de föredrar grupparbeten ansåg att det var lättare att förstå 

uppgiften genom att diskutera och resonera med varandra (Retnowati m.fl, 2010, ss. 

359-360, 363).  

 

2.5 Matematiska resonemang 
Studier av matematiklektioner med problemlösning i Japan visar inte bara på hur viktigt 

det är med en strukturerad undervisning utan även vikten av att elever samtalar och 

resonerar. Genom samtal och resonemang får elever ta del av varandras tankar och idéer, 

får förståelse för olika strategier och fördjupar på så sätt sina matematiska kunskaper 



 

7 
 

(Engvall & Kreitz-Sandberg, 2015, ss. 83, 86). Eleverna får förklara problem och 

lösningsförslag för varandra för att sätta sig in i den andres tankegångar och val av 

metoder. Elever uppmuntras till att förstå andra elevers strategier och återberätta dessa 

för att få en större förståelse för andras tankesätt att lösa problem. Detta kan även hjälpa 

elever som inte kommit lika långt med sina lösningar (Engvall & Kreitz-Sandberg, 2015, 

ss. 83, 86).  

 

Boaler (2011) beskriver framgångsrik matematikundervisning där förmågan att 

kommunicera, lösa problem och föra matematiska resonemang är viktig. Elever får lära 

sig att förmedla sina kunskaper, att kommunicera, resonera och representera strategier 

och lösningar med hjälp av olika uttrycksformer. Diskussion är en viktig del i 

matematikundervisningen och det skapar även ett större intresse, engagemang och ett 

vidgat synsätt (Boaler, 2011, ss. 58, 64-65). Även matematiker framhåller att det är 

värdefullt att resonera och diskutera när det gäller matematik. Kommunikation är en stor 

del av lösningen av matematiska problem, inte bara verbalt utan även andra 

kommunikationsformer i skrift, med symboler, bilder, tabeller, diagram etcetera. Genom 

kommunikation och matematiska resonemang kan antaganden, frågor och hypoteser 

ställas som kan jämföras och diskuteras med andra vilket leder till ökad förståelse och en 

positiv upplevelse av vad matematik verkligen är (Boaler, 2011, ss. 32-35).  

 

Det är viktigt att elever får resonera och föra fram sina tankar och idéer. Dels för att 

fördjupa sina kunskaper, ta lärdom av varandras och för att läraren ska kunna bedöma 

eleven. Om läraren får kunskap om vart eleven befinner sig kunskapsmässigt, aktuell 

utvecklingszon, kan undervisningen därefter anpassas utefter elevens närmaste 

utvecklingszon (Hagland m.fl, 2005, s. 76; Vygotsky, 1978, ss. 85-87). Genom 

diskussioner och matematiska resonemang, som kan ske genom grupparbeten eller 

helklassdiskussion med problemlösning, får elever möjlighet att förklara och 

argumentera för sina metoder och resultat. Eleverna får ofta nya infallsvinklar på ett 

problem genom att ta del av andras sätt att lösa och angripa uppgiften. Under 

diskussioner och resonemang i problemlösning kan även hinder och missuppfattningar 

bearbetas och lyftas, även felaktiga lösningar är viktigt att samtala kring. Matematiska 

resonemang leder till att elever får chans att visa sina kunskaper och tillsammans med 

läraren fördjupa och utveckla dessa (Hagland m.fl, 2005, ss. 76-77).  

 

Det finns olika typer av matematiska resonemang. Lithner (2008) beskriver olika 

resonemangsformer. Dels beskrivs ett imitativt resonemang vilket betyder att en strategi 

har memorerats eller att elever utgår från en redan befintlig metod för att lösa en uppgift 

som liknar någon tidigare påträffad (Lithner, 2008, s. 259). Den andra 

resonemangsformen som beskrivs är kreativa matematiska resonemang. Vilket innebär 

att eleven inte kan använda sig utav en färdig metod utan måste testa nya strategier där 

det krävs att eleven kan argumentera för metod och tillvägagångssätt (Lithner, 2008, s. 

266). Dessa resonemang kommer att behandlas ytterligare i kapitel 4. 

 

Enligt Lithner (2008), i linje med Pólya (1945) finns det fyra steg för att lösa en uppgift. 

Det centrala är valet av strategi och att de argument som motiverar valet av lösning är 

rimliga för problemlösaren. Syftet med Lithners ramverk är att karakterisera 

resonemang. För att belysa och kategorisera resonemang använder sig Lithner av en 

resonemangsstruktur. Resonemangsstrukturen är uppdelad i fyra steg för att synliggöra 

processen som går från när ett problem registrerats till dess att en slutsats är nådd. 
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1. En problemsituation identifieras när det inte längre är uppenbart hur 

uppgiften ska lösas.  

2. Ett strategival görs. Strategi är en metod för att lösa problemet och kan 

innefattas av att minnas, konstruera, upptäcka eller gissa sig fram till en 

lösning. Lösningen kan stödjas av förutseende argumentation som besvarar 

frågan: Varför löser denna strategi problemet?  

 

3. Strategin implementeras och kan kompletteras med en bekräftande 

argumentation: Varför löste strategin problemet? 

 

4. En slutsats är nådd (Lithner, 2008, s. 257). 

 

För att främja matematiska resonemang kan frågor ställas till eleverna, där de ska 

besvara sin metod utifrån frågor där både hur, vad och varför ska kunna besvaras 

(Sterner, 2015, s. 70). Om nivån på uppgifterna är höga kan det mer naturligt leda till 

resonemang eftersom eleverna ser ett behov av att prata med varandra och utbyta tankar 

och idéer. Lärare upplever att elever för matematiska resonemang när de arbetar med 

utmanande uppgifter som kräver att de diskuterar och ställer frågor för att komma vidare 

(Sterner, 2015, ss. 72, 79). Problemlösningsuppgifter ska vara utmanande, krävande och 

kunna leda till diskussioner och samtal (Hagland m.fl. 2005, s. 28).  

 

Läraren bör planera och genomföra sin undervisning för att ge möjligheter till eleverna 

att undersöka och styrka sina teorier. Uppgifter som får eleverna att gissa och blir 

tvungna att förklara bidrar till matematiska resonemang (Sterner, 2015, ss. 79, 84). 

Lärare har dock visat en osäkerhet i vad som menas med resonemang och att det kan 

vara svårt att tyda läroplanen och innebörden av ordet (Sterner, 2015, ss. 72-73, 80). De 

ord som lärare i Sterners (2015) studie använder för att förklara resonemang är att 

eleverna samtalar, diskuterar och förklarar (Sterner, 2015, ss. 72-73, 80). Efter att lärare 

har diskuterat innebörden av resonemang utmärks tre nyckelord:  förklara, lyssna och 

omvärdera (FLO). Dessa tre delar anses vara viktiga för att ett matematiskt resonemang 

ska föras och följas. Eleverna ska kunna förklara sin metod, lyssna till någon annans 

strategi, kunna tolka och värdera sin egen och andras metod för att tillslut kunna 

omvärdera. Genom att låta elever ta del av denna modell (FLO) skapas gynnsamma 

förhållanden för att matematiska resonemang ska föras och följas (Sterner, 2015, ss. 89-

91) vilket är i linje med läroplanens förmågor (Skolverket, 2016, s. 56). Att förklara, 

lyssna och omvärdera är delar som också berörs genom att arbeta med problemlösning. 

Under observationer som gjorts i japanska klassrum blir elever, som arbetar med 

problemlösning, ombedda att förklara sin metod, lyssna till andras strategier för att 

tillslut diskutera gemensamt vilket kan leda till omvärderingar (Engvall & Kreitz-

Sandberg, 2015, ss. 83-85). Modellen (FLO, figur 1) kan fungera som ett redskap för 

eleverna då den tydligt beskriver vad som förväntas och ger en struktur och organisation 

till undervisningen (Sterner, 2015, s. 93).  
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Figur 1. Modell (FLO) Återskapad modell (Sterner, 2015, s. 90). 

Lithner (2008) har arbetet fram ett ramverk som är baserat på empiriska studier för att 

beskriva och skildra ett imitativt resonemang och kreativt matematiskt grundat 

resonemang samt för att förklara dess uppkomst och konsekvens. Ramverket har 

bearbetats under flertal år utifrån empirisk data hämtat från elevers resonemang under 

arbetet med matematiska uppgifter. I arbetet för att karaktärisera empirisk data kan detta 

ramverk användas och ses som ett verktyg (Lithner, 2008, ss. 258, 266, 272-273). 

 

Med hjälp av olika uttrycksformer kan matematiska tankar bearbetas vilket innebär att 

ett matematiskt resonemang förs. Genom matematiska resonemang ska logiska slutsatser 

kunna dras och generaliseringar ska kunna formuleras. Matematiska resonemang kan 

uttryckas genom skrift, bild, muntligt eller med hjälp av olika material eller gester 

(Taflin, 2007, s. 110). Resonemang är ett sätt att tänka, som antagits för att producera 

påståenden och dra slutsatser (Boesen, 2006, s. 17).  

 

Tidigare studier av elevers matematiska resonemang efter Lithners ramverk har till 

större del fokuserats på matematikundervisning för gymnasiet och universitetet. 

Undersökningar av gymnasielärares egenkonstruerade matematikprov visar bland annat 

på att övervägande delen av provuppgifterna endast kräver imitativa resonemang för att 

lösas (Boesen, 2006, s. 12). Orsaker till att så få uppgifter kräver kreativa matematiska 

resonemang beror på tre faktorer enligt Boesen (2006), 1. Lärares begränsade 

medvetenhet om skillnader av resonemang som krävs för att lösa olika problem, 2. låga 

förväntningar på elevernas kunskaper och 3. en önskan att alla elever ska klara proven 

(Boesen, 2006, s. 12).  

 

Att utveckla kreativa matematiska resonemang kan vara i det närmaste omöjligt genom 

att endast arbeta med rutinuppgifter (Bergqvist, Lithner, Sumpter 2008, s. 11). I 

undersökning av svenska gymnasieelevers förmåga att hantera problem visar det sig att 

många gånger väljer eleverna en algoritm för att lösa ett problem. Vilket ofta inte är 

tillräckligt i mötet med flera olika sorters problem. Studien visar också på att det ytterst 

sällan används kreativa matematiska resonemang (Bergqvist m.fl. 2008, s. 10). Detta 

stämmer väl överens med Sidenvall, Lithner och Jäders (2015) studie där det också 

framkommer att gymnasieelever sällan använder sig utav ett kreativt matematiskt 

resonemang när de arbetar med läroboksuppgifter. Det visade sig att få uppgifter ur 

läromedel krävde ett kreativt matematiskt resonemang för att lösas. På grund av detta 

begränsas elevernas möjligheter till att utveckla förmågan att föra kreativa matematiska 

resonemang. Resultatet visar också på att lärare och pararbete kan negativt påverka 

Förklara 

Lyssna Omvärdera 
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elevernas förmåga att föra kreativa matematiska resonemang på grund av att det istället 

ledde till lotsning eller guidning (Sidenvall m.fl, 2015, ss. 543-547). 

 

2.6 Varför är det viktigt med matematiska resonemang? 
Elever lär av varandra genom att kommunicera och föra matematiska resonemang enligt 

Riesbecks (2000) studie. Dock kan kommunikationen som sker i gruppen utföras med ett 

vardagligt språk och elever har påvisat svårigheter med att förstå syftet med uppgiften 

(Riesbeck, 2000, ss. 72-73). Elever får genom resonemang ofta idéer av varandra genom 

att dela med sig av sina olika metoder och vid helklassredovisning skapas tillfällen för 

ytterligare förståelse genom att föra logiska resonemang (Taflin, 2007, ss. 157,160). 

Under gemensamma samtal kan läraren gå in och styra diskussionen genom 

frågeställningar som uppmuntrar till resonemang men det finns dock en risk i dessa fall 

att läraren reglerar kommunikationen (Riesbeck, 2000, ss. 86-88). Men läraren kan även 

leda eleverna in på djupare diskussioner genom att be eleverna att bevisa, resonera och 

jämföra vilket leder till mer reflektion, resonemang och ett större användande av ett 

matematiskt språk (Riesbeck, 2000, ss. 104-107). Grupparbeten ger möjlighet till 

eleverna att argumentera, resonera och tänka kritiskt. Med väl valda uppgifter kan det 

också leda till att eleven får använda sig utav egna erfarenheter, koppla problemet till 

vardagsituationer och arbeta utifrån ett mer personligt perspektiv (Riesbeck, 2000, ss. 

131-135, 144). Elever får genom samtal ofta idéer av varandra genom att dela med sig 

av sina olika metoder och genom att föra logiska resonemang fördjupas förståelsen för 

matematik (Taflin, 2007, ss. 157, 160).  

 

2.7 Undersökningar  
Undersökningen från PISA 2012 redogör för att svenska elevers resultat i 

problemlösning ligger under genomsnittet av OECD länderna (Skolverket, 2014a, s. 21). 

I rapporten betonas även vikten av problemlösningsförmåga som en viktig del för 

framtida yrke och utbildning. Problemlösning främjar kompetenser så som att pröva och 

formulera antaganden, kritiskt granska och värdera påståenden samt kunskaper att 

reflektera över erfarenheter. Därför har problemlösning fått allt mer fokus idag 

(Skolverket, 2014a, s. 36). Undersökningen som gjordes 2012 var uppdelad i fyra 

områden med avseende att bedöma elevers förmåga att: undersöka och förstå, beskriva 

och formulera, planera och genomföra samt kontrollera och reflektera (Skolverket, 

2014a, ss. 10-11). Dessa fyra områden stämmer bra överens med Pólyas fyra steg i 

problemlösningsprocessen (Pólya, 1945, ss. 5-6) som beskrevs ovan under rubrik 2.6. 
 

Svenska elevers resultat i matematik har stadigt försämrats sedan 1995 och en anledning 

till detta kan vara, enligt rapporten från IFAU (IFAU, 2010, ss. 36-38), att det har skett 

en förändring i undervisningen. Den har blivit mer individualiserad vilket menas att 

eleverna själva får ta större ansvar för sin inlärning och genomförandet av skolarbetet. 

Helklassundervisning har minskat och istället gått över till mer individuell handledning 

och självständigt arbete (IFAU, 2010, ss. 336-337). Detta bekräftas också av Skolverkets 

kunskapsöversikt som beskriver hur undervisningen har blivit mer individualiserad med 

mer enskilt arbete och mindre undervisning i helklass och grupparbeten (Skolverket, 

2009, ss. 211–213). 

 

2.8 Styrdokument  
Enligt läroplanen ska eleverna förberedas för att bli aktiva samhällsmedborgare, 

eleverna ska utveckla förmågor och kunskaper som samhället kräver och läroplanen 
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lägger stor vikt vid samarbetsförmåga (Skolverket, 2016, s. 9). I läroplanen uttrycks 

följande: 

 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 

samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra 

(Skolverket, 2016, s. 9). 

  

I kunskapskraven för årskurs tre uttrycks att eleven ska kunna välja lämpliga strategier, 

samtala om valda metoder och genom olika matematiska uttrycksformer beskriva sitt 

tillvägagångssätt (Skolverket, 2016, s. 60). Vidare nämns i kriterierna att:  

 
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt 

om resultatets rimlighet (Skolverket, 2016, ss. 60-61).  

 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt 

och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet (Skolverket, 2016, s. 60) 

3 Syfte och frågeställningar 
Med tanke på sjunkande resultat vad gäller problemlösning och dess förmåga att bidra 

till matematiska resonemang, är det viktigt att som lärare få inblick i hur elever resonerar 

under arbetet med problemlösningsuppgifter. Syftet med denna empiriska studie är 

därför att undersöka elevers resonemang genom vad som framkommer i samtal med 

elever som beskriver hur resonemang har förts i arbetet med problemlösning, både 

enskilt och i grupp med fokus på förmågan att: föra matematiska resonemang. Vilket har 

utmynnat i frågeställningarna: 

 

 Hur resonerar elever enskilt respektive i grupp när de arbetar med 

matematisk problemlösning, på vilket sätt synliggörs ett imitativt eller 

kreativt matematiskt resonemang?  

 

 Hur skiljer sig resonemangen mellan enskilt arbete och grupparbete? 

                                                                            

4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt definieras viktiga begrepp för studien. Innebörden av olika sorters 

resonemang förtydligas samt vad som innebär med ett sociokulturellt perspektiv. 

  

4.1 Resonemang 
Resonemang är ett centralt begrepp i denna studie och bör därför definieras. 

Matematiska resonemang kan ses som en grundläggande färdighet. Resonemang är en 

tankeprocess, tankar som leder till påståenden, antaganden och slutsatser för att lösa ett 

problem. Resonemang börjar med en uppgift och slutar i ett svar. En uppgift tas emot, 

val av strategi tas, strategin genomförs och avslutas i en lösning (Lithner, 2008, s. 257).  

 

Resonemangsförmågan enligt skolverket:  

 
Resonemangsförmågan innebär att kunna föra matematiska resonemang som involverar 

matematikens begrepp, metoder och utgör lösningar på problem och 

modelleringssituationer. Att föra ett resonemang innefattar även att själv och tillsammans 

med andra till exempel testa, föreslå, förutsäga, gissa, ifrågasätta, förklara, finna mönster, 
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generalisera, argumentera. Det innefattar även att kunna formulera och allmänt undersöka 

hypoteser samt genomföra bevis i tal och skrift (Skolverket, 2011). 

 

Att följa och föra matematiska resonemang handlar om att kunna både skapa och tolka. 

Eleven ska kunna göra relevanta tolkningar och kunna bedöma såväl sina egna som 

andras argument. Eleven ska även kunna driva en process framåt med hjälp av nya 

matematiska argument vilket innefattas av den skapande delen. Genom att arbeta med 

problemlösning får eleverna möjlighet att föra matematiska resonemang, genom 

strategival gjorde utifrån matematiska argument som sedan leder fram till en lösning via 

resonemang (Skolverket, 2013, s. 9). 

 

4.1.1 Imitativa resonemang 
Med ett imitativt resonemang menas att eleven imiterar ett resonemang, använder sig 

utav en strategi som tillämpats av en bok eller lärare. Det uppkommer från ett 

rutinmässigt arbetssätt där eleven fått arbetat med många liknande uppgifter och 

använder sig utav memorerade metoder och procedurer för att lösa en uppgift (Lithner, 

2008, s. 258).  

 

Inom ramen för imitativt resonemang finns även memorerade och algoritmiska 

resonemang. Med ett memorerat resonemang menas att eleven har memorerat ett svar 

från en tidigare uppgift och använder den som en strategi, vilket gör att eleven endast 

skriver ner svaret i sitt genomförande av uppgiften och behöver inte göra någon 

uträkning (Lithner, 2008, ss. 258-259). Ett algoritmiskt resonemang menas att eleven har 

fått tagit del av en algoritm, vilket är en beskrivning, en instruktion för hur en beräkning 

ska göras för att lösa en uppgift. Eleven använder sig utav en befintlig metod för att lösa 

problemet, det finns inget behov av att finna en annan lösningsmetod och endast misstag 

i arbetet kan leda till felaktiga svar (Lithner, 2008, s. 259).  

 

För imitativa resonemang är strategivalet antingen att minnas strategin, memorerad 

strategi, eller att välja en algoritm, algoritmiska resonemang. Algoritmen väljs utifrån 

uppgiftens karaktär, om den liknar exempelvis någon uppgift ur ett läromedel (Lithner, 

2008, s. 259).  

 

4.1.2 Kreativa matematiska resonemang 
Med kreativa matematiska resonemang menas att en elev använder sig utav sin 

kreativitet genom att testa nya metoder, i kontakt med nya uppgifter som inte påträffats 

tidigare. I dessa fall kan inte eleven förlita sig på en algoritm, färdig metod eller en 

memorerad lösning (Lithner, 2008, s. 266). I lösningen av en uppgift krävs att eleven 

argumenterar för sin metod och lösningens rimlighet genom att stödja argumenten 

matematiskt (Lithner, 2008, s. 266). Kriterierna för ett kreativt matematiskt resonemang 

är:   
 

1. Nyhet. Eleven ska kunna skapa en ny följd av lösningsresonemang eller 

återskapa en bortglömd. 

2. Rimlighet. Strategival och genomförande av strategin ska kunna motiveras 

och eleven ska kunna argumentera för dess rimlighet. 

3. Matematisk grund. Eleven ska kunna förankra argumenten med 

matematiska egenskaper av de grundläggande delarna som ingår i 

resonemanget (Lithner, 2008, s. 266). 
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För att elever ska utveckla kreativa matematiska resonemang krävs att de får kämpa med 

ett problem och arbeta sig fram till en lösning. Eleverna kan förslagsvis samarbeta i 

grupper där diskussioner och utbytande av tankar och idéer utvecklar elevernas 

förståelse för matematik (Granberg & Olsson 2015, ss. 48-50). Kreativa resonemang och 

grupparbeten är effektiva metoder för elevernas lärande. För att främja kreativa 

matematiska resonemang bör eleverna få arbeta gemensamt med problem som är 

utmanande under lärorika förhållanden. Kreativa matematiska resonemang ska bidra till 

att eleverna blir skickliga problemlösare istället för att ägna sig åt rutinmässig matematik 

(Granberg & Olsson 2015, ss. 48-50). 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Talspråk är ett kommunikationsmedel och ett hjälpmedel för begreppsutveckling. Barn 

talar ofta högt med sig själva när de leker eller löser ett problem. Denna forma av 

kommunikation kallas egocentriskt tal (Vygotsky, 1978, s. 25). Detta talspråk utvecklas 

senare till ett inre tal i form av tankar. Men talspråket försvinner inte, det övergår bara 

till en annan form. Språket hjälper barn att lösa praktiska problem. En senare utveckling 

av språk, som ett verktyg i problemlösning, är när barn inte längre ber om hjälp eller 

uttrycker sig kommunikativt med andra utan vänder sig istället inåt, talar till jaget och på 

så sätt vägleder sig själv.  (Vygotsky, 1978, ss. 25-27). Talspråket går över i tankar och 

tankar går sedan över till skrift. Barn kommunicerar genom gester och rörelser för att 

utveckla begreppsförståelse men även i bild. Att rita anses vara en utveckling av rörelser 

och gester. Bilder är en uttrycksform och en del av barnens språkutveckling. Desto mer 

barnen utvecklas ju viktigare blir det att uttrycka sig, kommunicera, förmedla och berätta 

genom bilder. Barns bilder är inte bara ett konstverk utan barnets intention är att 

förmedla något, bilder har ett budskap (Vygotsky, 1978, ss. 106-108). Förmågan att 

teckna utvecklas efter talet, det är ett grafiskt språk som uppkommer ur det verbala 

språket. En bild fokuserar på det väsentliga och framhäver det viktiga med ett objekt. 

Barn berättar, förklarar och beskriver genom sina bilder och bör ges möjlighet till att 

utveckla denna uttrycksform, barn ritar det de vet/kan inte det de ser (Vygotsky, 1978, 

ss. 106-108, 112). Talspråk är grunden till alla andra teckensystem och är också ett bevis 

på dess starka inverkar på utveckling av bilder. Efter att barn utvecklat sitt talspråk och 

teckning fungerar skriftspråket som en ersättningskod, barn upptäcker att det går att 

uttrycka inte bara objekt i bild utan även talspråk (Vygotsky, 1978, ss. 113-115). 

 

Vygotsky (1978) framhåller också att lärande kan utvecklas mer genom att elever får ta 

del av andra mer kunniga personers tankar såväl lärares som andra elevers. Han betonar 

att samarbete är viktigt för att utvecklas samt att gemensam undervisning gynnar 

inlärning (Vygotsky, 1978, ss. 86, 88).  

 

5 Metod  
I detta avsnitt redogörs för studiens undersökningsmetod, urval och forskningsetiska 

överväganden.  

 

5.1 Val av metod  
Dataunderlaget till denna studie består av att 13 elever, i årskurs 3, har fått enskilt lösa 

en problemlösningsuppgift. Samma uppgift och samma lektionsintroduktion fick även 

10 elever, ifrån samma klass, men de fick arbeta i par för att lösa uppgiften. Den 

skriftliga lösningen samlades in och följdes upp av en intervju av eleven/eleverna. 

Eftersom forskningsfrågan riktar sig mot skillnader hos elevers resonemang när de 

arbetar enskilt och i grupp, ansågs en kvalitativ metod lämplig. En kvalitativ metod går 
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på djupet av ett ämne genom att samla in mycket information inom ett avgränsat område 

(Eliasson, 2013, s. 21). En kvalitativ metod kan ge större helhetsförståelse eftersom 

forskaren kan gå på djupet av vissa händelser och kan bestå av, som i det här fallet, 

intervjuer, ljudinspelningar, texter och dokument. Texter och dokument räknas som 

tilläggsmetoder (Larsen, 2009, ss. 27, 83), vilket används i denna studie som ett stöd för 

intervjun för att få en större förståelse för elevens resonemang under arbetet med 

uppgiften.  

 

5.1.1 Intervju som metod 
Genom intervjuer är det möjligt att ställa följdfrågor vilket kan leda till mer nyanserade 

svar och eventuella missförstånd kan redas ut vilket ökar studiens validitet (Larsen, 

2009, ss. 27, 83). Intervjuerna utfördes enskilt med eleverna som arbetade med uppgiften 

individuellt och utfördes i par med grupperna som samarbetade. Att intervjua gruppvis 

kan vara mer insiktsfullt samt ge en större inblick i hur resonemanget i gruppen har förts 

(Eliasson, 2013, ss. 24-25). Att intervjua i grupp kan göra att deltagarna pratar mer och 

fyller ut för varandra. Gruppintervjuer kan också ge kollektiva svar det vill säga 

gruppens åsikter men också oenigheter kan bli mer synliga (Larsen, 2009, s. 85). I denna 

studie användes en strukturerad intervju vilket menas att frågorna var utformade innan 

intervjun, samma frågor ställdes till alla deltagare och i en bestämd ordningsföljd. 

Intervjun är en kvalitativ intervju eftersom att de som intervjuades fick själva utforma 

sina svar (Larsen, 2009, ss. 83-84). Frågorna som var utformade var följande:  

 

 

 Vad fick du lösningen ifrån?  

 Varför valde du denna metod? 

 Har du gjort någon liknande uppgift tidigare? Använde du i så fall samma 

metod? 

 

 

En av följdfrågorna som ställdes till de flesta var: Skulle du använda samma metod om 

det vore 100 figurer? Denna fråga ställdes för att urskilja rimlighet och matematisk 

grund, för att få en större förståelse för elevernas resonemang. 

 

5.2 Urval 
Eftersom denna undersökning ämnar undersöka elever i årskurs F-3 kontaktades en 

skola med årskurserna F-5 och därefter valdes en årskurs tre ut. Klassen består av 31 

stycken elever men 8 av eleverna hade inte vårdnadshavarens godkännande att ställa upp 

i undersökningen och deltog därför inte. Det var endast elever som fått samtycke av 

vårdnadshavare om elevens medverkan i undersökningen som deltog. Denna 

urvalsmetod kan liknas med ett godtyckligt urval, som är vanligt förekommande i 

kvalitativforskning. Genom detta urval väljer forskaren strategiskt vilka som ska delta i 

studien som anses lämpliga för att besvara studiens frågeställning (Larsen, 2009, ss. 77-

78), vilket i detta fall är grundskoleelever i årskurs tre.  

 
5.3 Forskningsetiska överväganden 
Det är viktigt med forskning för samhällets och individers utveckling och därför även 

viktigt att forskningen utförs korrekt och håller hög kvalitet. Denna empiriska studie har 

förhållit sig till individskyddskravet som består av fyra forskningsetiska principer. 

(Vetenskapsrådet, 2011, ss. 5-6). 
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Informationskravet 

De personer som ska delta i forskningen har rätt att få information angående studien, 

dess syfte och utförande. Deltagarna ska informeras angående deras roll, uppgift och 

villkor gällande medverkan. Att delta i studien är frivilligt och de medverkande har rätt 

att avbryta sitt deltagande, vilket alla involverade ska upplysas om (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 7). Denna information har skickats ut till alla deltagare och vårdnadshavare i ett 

informations brev (bilaga 1).  

 

Samtyckeskravet 

De personer som deltar i undersökningen bestämmer själva över sin medverkan och ska 

därför ge sitt samtycke till att delta. Är uppgiftslämnarna under 15 år måste 

vårdnadshavare ge sitt godkännande (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9). I informationsbrevet 

(se bilaga 1) som skickades ut fick vårdnadshavare information angående 

undersökningen samt en enkät där vårdnadshavaren fick godkänna deltagande i studien. 

Detta krävdes eftersom att de medverkande är under 15 år. 

 

Konfidentialitetskravet  

Med detta krav menas att alla deltagarna ska hanteras konfidentiellt. Information 

gällande personuppgifter måste skyddas från allmänheten, inga obehöriga får ta del av 

den. Personuppgifter och information som kan härledas till en viss person skall inte 

publiceras och ska hanteras, lagras, rapporteras så att inte utomstående kan identifiera de 

medverkande (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). Detta har tagits hänsyn till, de 

medverkande i studien hanteras konfidentiellt. Inga personuppgifter har samlats in och 

varken medverkande eller skolan nämns vid namn i studien. 

 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som undersökningen frambringat får endast användas i forskningssyfte. 

Uppgifter för studien och medverkande får inte lämnas ut och användas kommersiellt. 

information om enskilda individer som forskningen gett får inte på något sätt föras 

vidare (Vetenskapsrådet, 2011, s. 14). Inga uppgifter om deltagarna i denna empiriska 

studie har samlats in dessutom kommer allt insamlat material förstöras när uppsatsen är 

godkänd. 

 

6 Genomförande 
Under denna rubrik presenteras studiens databearbetning och analysmetod samt studiens 

tillförlitlighet. 

 

6.1 Problemuppgiften 
Uppgiften som valdes är ett rikt problem och uppfyller kraven för ett sådant. Kriterierna 

för ett rikt problem är att problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer, alla 

ska kunna arbeta med uppgiften, problemet ska vara utmanande, det ska gå att lösa på 

olika sätt, uppgiften ska kunna sätta igång resonemang, fungera som en brobyggare och 

det ska gå att skapa nya problem utifrån uppgiften (Taflin, 2007, ss. 11-12).  

 

Problemuppgiften som valdes heter Stenplattor (figur 2) och har använts i tidigare 

studier för att undersöka elever och lärares idéer och hur de behandlas i arbetet med 

matematiskt rika problem (Taflin, 2007, ss. 129-130). Undersökningen är en del av en 

större studie RIMA (Rika problem i matematikundervisningen) som undersöker 

matematisk problemlösning. Uppgiften Stenplattor utfördes av grundskoleelever i 
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årskurs 7-9 (Taflin, 2007, ss. 116, 122). Eftersom denna studie riktar sig till yngre elever 

har uppgiften förenklats för att anpassas till elevernas nivå samt kortats ner något på 

grund av begränsad tid för undersökningen. Den förenklade uppgiften är hämtad från 

boken Rika matematiska problem (Hagland m.fl, 2005, ss. 103-104). Den enda ändring 

som gjorts är att uppgift c är borttagen för denna studie, på grund av tidsbegränsning och 

nivåanpassning. Däremot behandlas det steget av uppgiften under intervjuerna istället.  

 

Uppgiften går ut på att eleverna ska bygga vidare på ett mönster. Eleverna får ta del av 

figur 1, 2 och 3 som består av ett mönster med ljusa och mörka stenplattor. 

 

 

 
 
 

 
     
 
 
 

figur 1                                 figur 2                                        figur 3 

 

(Figur 2. Stenplattor) 
 

Uppgiften går sedan ut på att lösa figur 5 och figur 10 och besvara hur många ljusa 

stenplattor som ingår i vardera figur. Eleven ska därefter förklara hur en förenkling av 

uppgiften kan se ut samt skapa ett liknande problem och lösa det. Uppgiften i sin helhet 

finns i bilaga 2. 

 

Strategier för att lösa denna uppgift kan vara att rita en bild av figurerna genom att utgå 

från bilden och fortsätta att rita upp figur fyra och fem, för att sedan räkna hur många 

plattor som figurerna består av. En annan strategi kan vara att räkna areor, att räkna ut 

antalet ljusa plattor av kvadraten, genom att räkna 5 x 5 = 25 i figur fem. Det går också 

att finna lösningar genom att göra en tabell över hur många ljusa plattor som ingår i 

respektive figur, vilket gör det lättare att räkna högre tal där figurerna skulle bli för stora 

för att rita upp. Med hjälp av en tabell går det att urskilja olika mönster för både ljusa 

och mörka plattor vilket underlättar lösningen för större delproblem (Hagland m.fl, 

2005, ss. 105-107). Uppgiften kan lösas med hjälp av olika strategier och för att förklara 

mönstret och dess samband kan en skriftlig eller muntlig beskrivning göras, i denna 

studie beskrivs lösningarna och elevernas resonemang skriftligt. Lösningen kan 

beskrivas konkret genom att rita upp figurerna i ordningsföljd och aritmetiskt genom en 

talföljd eller formell. Det går också att använda en tabell och göra en grafisk 

representation där samband och mönster tydligt presenteras (Taflin, 2007, s. 136). 

 

6.2 Utförande 
Författaren introducerade uppgiften för eleverna, både för dem som arbetade i par och 

för dem som arbetade enskilt. I introduktionen av uppgiften uppmanades eleverna att 

bevisa och förklara hur de går tillväga för att lösa uppgiften med hjälp av papper och 

penna. Eleverna bads att föra anteckningar med bläckpenna och inte rita över något även 

om det ansågs vara fel, utan istället bara stryka ett tunt streck över den delen. Följt av 

uppmaningen: ”Tänk att ni ska kunna lämna över er lösning till en kompis och den ska 

genom att bara titta på ert papper förstå hur ni har löst uppgiften”. Efter introduktionen 

av uppgiften intog författaren en passiv roll, en passiv deltagande observation, med 
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förhoppningen att inte påverka deltagarna (Larsen, 2009, s. 90). Under två lektioner 

delades klassen upp i två grupper, den ena delen av klassen fick arbeta med uppgiften 

enskilt varav andra halvan av klassen fick arbeta med uppgiften i grupper om två. 

Eleverna delades in i par, vilket gjordes av klassläraren utifrån elevernas nivå. Läraren 

ansåg att det var bättre om eleverna låg på någorlunda samma nivå kunskapsmässigt för 

att lyckas bra med samarbetet med tanke på den begränsade tid som lektionen innebar. 

Läraren är närvarande under båda lektionerna och stöttar elever som behöver hjälp. 

Läraren fick ta del av problemet i förväg för att få möjlighet att sätta sig in i problemet 

för att kunna bemöta elevernas behov och fick instruktioner om att låta eleverna arbeta 

självständigt i den mån det går men att hjälpa eleverna med förtydliganden. Allteftersom 

eleverna blev klara med uppgiften togs de åt sidan för att bli intervjuade. Intervjuerna 

utfördes i en avskild del av klassrummet som var delad med en skiljevägg med endast en 

dörröppning in till klassrummet, som inte var stängd. 

 

Under intervjuerna ställdes olika frågor för att urskilja om ett imitativt resonemang eller 

ett kreativt matematiskt resonemang har förts. Frågorna som ställdes till eleverna var 

följande: Vad fick du lösningen ifrån? Varför valde du denna metod? Har du gjort 

någon liknande uppgift tidigare? Använde du i så fall samma metod? Skulle du använda 

samma metod om det vore 100 figurer? 

 

Alla intervjuer transkriberades och analyserades med hjälp av en analysmall. Hela 

intervjuerna transkriberades inte i de fall där eleven/eleverna pratade om något som inte 

var relevant för studien. Om de började prata om andra ämnen som inte handlade om 

matematik, uppgiften eller tillvägagångssätt sorterades detta bort och transkriberades 

därför inte. Det skriftliga materialet användes under intervjun som underlag för 

deltagarna att förklara och förtydliga resonemang och tillvägagångssätt.  
 

6.2.1 Datainsamling 
Eleverna hade redan under introduktionen av uppgiften tagit del av informationen att de 

skulle bli intervjuade och att det samtalet skulle spelas in med en ljudinspelning, att 

deltagandet var frivilligt och att både elever och skola skulle förbli anonyma. Detta 

återupprepades inför varje intervju för att säkerställa att alla elever var införstådda 

gällande sitt deltagande. Samma frågor till alla elever med vissa följdfrågor för mer 

nyanserade svar eller förtydliganden. Eleverna som arbetade enskilt intervjuades 

individuellt medan eleverna som arbetade i par intervjuades parvis följt av individuella 

frågor vid behov. Intervjuerna utfördes direkt efter att eleverna var klara med uppgiften 

eller när lektionstiden nådde sitt slut och utfördes i anslutning till klassrummet i ett 

avskilt grupprum. Intervjuerna fördes tillsammans med elevernas skriftliga underlag för 

att eleverna skulle ges möjlighet till att beskriva och förklara det skriftliga 

resonemanget. Eleverna och författaren satt bredvid varandra så att alla kunde se den 

skriftliga lösningen ur samma perspektiv. Detta även för att skapa en trygg känsla där 

eleven/eleverna inte behövde möta författarens blick utan kunde koncentrera sig på 

uppgiften och dess lösning för att besvara frågorna. Trygghet är viktigt i 

intervjusituationer så att eleven inte känner sig bedömd och intervjuarens närvaro ska 

heller inte inverka på svaren (Larsen, 2009, s. 87). Detta underlag samlades sedan in och 

märktes upp med samma namn som på ljudfilen för att inte riskera att olika data 

blandades ihop och förvarades i en mapp som bara författaren hade tillgång till, för att 

säkerställa studiens reliabilitet (Larsen, 2009, s. 81). Båda grupperna fick lika mycket tid 

för att lösa uppgiften vilket var 60 minuter. Eleverna i den enskilda gruppen arbetade 

med uppgiften fram till steg c, vilket tog ca: 40 minuter för den första eleven att bli klar. 
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I den andra gruppen, där eleverna arbetade i par var det 3 av 5 grupper som tog sig 

vidare till steg d. Vilket var att skapa ett eget problem och lösa det och det tog ca: 20 

minuter för första gruppen att bli klar med uppgift c och ca: 40 minuter med uppgift d. 

Under observationen var det tydligt att läraren fick fler frågor av enskilda elever än av 

grupperna. Det var sällan att paren bad om hjälp förutom för att visa upp ett resultat 

däremot hade enskilda elever frågor gällande både uppgiften och utförandet. 

Undersökningen utfördes på förmiddagen under två lektioner, första lektionen för de 

enskilda eleverna genomfördes mellan kl. 9.00-10.00, inom denna tid arbetade eleverna 

med uppgiften och alla intervjuer slutfördes. Därefter hade eleverna en rast på 30 

minuter följt av den andra lektionen som genomfördes mellan kl. 10.30-11.30, under 

denna lektion arbetade eleverna i par och alla intervjuer fullföljdes under lektionstiden. 

Lektionerna utfördes i elevernas ordinarie klassrum där eleverna känner sig hemma och 

har tillgång till olika typer av material så som konkreta material i form av bönor, klossar 

och plockisar även saxar, olika typer av papper, räknestickor och miniräknare. Inget av 

dessa material, förutom rutat papper, användes av eleverna under detta tillfälle även om 

konkreta material var tillåtet att använda. 

 

6.3 Analysmetod 
För att analysera data i denna studie har Lithners (2008) ramverk används. För att ta reda 

på hur elever resonerar under arbetet med problemlösning både enskilt och i grupp med 

fokus på förmågan att: föra matematiska resonemang.  

  

Imitativa resonemang är när en elev använder sig utav en strategi som tillämpats av en 

bok eller lärare. Vilket kommer ifrån ett rutinmässigt arbetssätt där eleven fått arbetat 

med många liknande uppgifter och använder sig utav memorerade metoder och 

tillvägagångssätt för att lösa en uppgift (Lithner, 2008, s. 258). Om elevens/elevernas 

skriftliga lösningar samt data från intervjun visar på att eleven har använt sig utav en 

metod som den har använt för liknande uppgifter tidigare anses det i denna studie som 

att eleven har fört ett imitativt resonemang. 

 

Kreativa matematiska resonemang karakteriseras av tre kriterier; nyhet, rimlighet och 

matematisk grund. Om resonemanget uppfyller alla tre kriterierna kategoriseras 

resonemanget som ett kreativt matematiskt resonemang. För att analysera data i denna 

studie har materialet analyserats utifrån dessa kriterier för ett kreativt matematiskt 

resonemang:  

 

 

 Nyhet. En ny eller gammal resonemangssekvens skapas.  

 Rimlighet. Strategival stärks av argumentation och rimlighet.  

 Matematisk grund. Argumentationen ska vara matematiskt grundad (Lithner, 

2008, s. 266).   

 

 

Om eleven/elevernas skriftliga lösning samt data från intervjuerna uppfyller dessa tre 

krav anses det som att eleven/eleverna har fört ett kreativt matematiskt resonemang. Det 

skriftliga materialet samlades in och jämfördes sedan med intervjun som analyserades 

tillsammans utifrån analysmallen. Det skriftliga materialet var ett stöd för att analysera 

intervjuerna och elevernas resonemang, det gjorde det tydligare att förstå elevens 

muntliga förklaringar i efterhand när materialet analyserades. Därefter sammanställdes 

och jämfördes resultaten av resonemang mellan elever som arbetade enskilt med 
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uppgiften och eleverna som arbetade i grupp för att urskilja eventuella skillnader vilket 

också sammanställdes i en tabell där resultatet presenteras. 

   

6.3.1 Analysmall 
För att analysera transkriptionerna och det skriftliga materialet användes en analysmall. 

Analysmallen besvarades genom att svara ja eller nej på tre olika påståenden för att 

urskilja imitativa eller kreativa resonemang. Dessa påståenden behandlar nyhet, 

rimlighet samt matematisk grund och grundar sig i Lithners (2008) ramverk som 

behandlades ovan samt i avsnitt 4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysmall 

 Kreativt matematiskt 

resonemang 

Imitativt resonemang 

Nyhet. Ny eller gammal 

resonemangfrekvens skapas. 

 
Har du gjort någon liknande 

uppgift tidigare?  

 

Använde du i så fall samma 

metod? 

Kopierar metod. Får 

anvisningar av läromedel, 

lärare eller annan elev. 

Bekant metod. Har använt 

metoden för liknande 

uppgifter tidigare. 

Ja □    

 

 

(Nej)  

 

(Nej) 

 

 

(Nej) 

 

 

(Nej) 

 

Minst en av frågorna ska besvaras 

med nej för att kunna klassas som en 

nyhet samt att metoden inte har 

kopierats eller betraktas som bekant. 

Nej □ 

 

 

(Ja) 

 

(Ja) 

 

 

(Ja) 

 

 

(Ja) 

 

Om eleven svarar ja på båda 

frågorna eller visar på att metoden är 

kopierad eller bekant klassas det inte 

som en nyhet. 

Rimlighet. Kan förklara val 

av metod och beskriva 

tillvägagångssätt samt 

argumentera för dess 

rimlighet. 

Vad fick du lösningen ifrån? 

 

Varför valde du denna metod? 

 

Skulle du använda samma 

Ja □ 

 

 

 

 

 

 

 

Minst två av frågorna måste kunna 

Nej □ 

 

 

 

 

 

 

 

Om två frågor inte besvaras räknas 
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metod om det vore 100 

figurer? 
besvaras för att räknas som en 

rimlighet samt att svaret ska beskriva 

tillvägagångssätt och argumentera 

för dess rimlighet. 

det som ett nej samt om eleven inte 

kan beskriva tillvägagångssätt och 

argumentera för dess rimlighet. 

Matematisk grund. 

Resonemanget är matematiskt 

grundat. Eleven förklarar sin 

lösning med ett matematiskt 

språk och kan argumentera för 

sitt resonemang. Eleven visar 

förståelse för sin uträkning 

och dess rimlighet. 

Vad fick du lösningen ifrån? 

 

Varför valde du denna metod? 

 

Skulle du använda samma 

metod om det vore 100 

figurer? 

Ja □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven ska kunna besvara minst 2 

frågor för att räknas till matematisk 

grund. Eleven ska kunna förklara sin 

lösning matematiskt och argumentera 

för sitt resonemang. 

 

Nej □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om två frågor inte kan besvaras 

räknas det som ett nej samt om 

resonemanget inte är matematiskt 

grundat. 

  

Analysmallen har använts för att analysera transkriptionerna samt det insamlade 

skriftliga materialet. Frågorna som är kursiverade i mallen är frågor som har ställts till 

deltagarna under intervjun. Frågorna har utformats för att urskilja vilket sorts 

resonemang som eleven/eleverna har fört under problemlösningsprocessen. Har alla 

frågor blivit besvarade enligt den första kolumnen har eleverna genomgående fört ett 

kreativt matematiskt resonemang. Har frågorna istället blivit besvarade enligt kolumn 

två, har eleverna genomgående fört ett imitativt resonemang. I de fall där båda 

kolumnerna fått frågor besvarade har eleverna delvis fört båda resonemangen och visar 

på om det till större delen har förts ett imitativt eller kreativt matematiskt resonemang. 

Detta visas genom antalet svar i varje kolumn, om antalet svar i kolumn ett är fler än i 

kolumn två anses eleven/eleverna övervägande fört ett kreativt matematiskt resonemang. 

Likaså i fall antalet ikryssade svar i kolumn två är fler, anses eleven/eleverna 

övervägande fört ett imitativt resonemang. Därefter jämfördes resultaten mellan enskilda 

elevers resonemang med gruppernas resonemang. 

 

6.4 Tillförlitlighet  
Under denna rubrik behandlas undersökningens tillförlitlighet samt innebörden av 

validitet och reliabilitet.  

 

6.4.1 Validitet 
Inom forskning är validitet ett vanligt begrepp som beskriver kvaliteten av forskningens 

metod och genomförande. Det bekräftar om det som ska undersökas verkligen har blivit 

undersökt (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). Validitet beskriver om den data som 

insamlats för studien är relevant och giltig. För att uppnå god validitet ska frågor ställas 

som är viktiga för att kunna besvara studiens frågeställning (Larsen, 2009, ss. 26, 40-41). 

I den här studien genomfördes ett noggrant förarbete med bearbetade intervjufrågor, som 

skapats för att kunna besvara studiens frågeställning, vilket säkerställer god validitet. 
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6.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och noggrannhet. En studie ska gå att 

genomföra på nytt av en annan forskare och resultaten ska överensstämma, i alla fall 

med hänsyn tagen till kontext som respektive studie genomförs i. Den information som 

behandlas i studien måste bearbetas med noggrannhet. Vid kvalitativa studier är det inte 

lika lätt att garantera hög reliabilitet då exempelvis olika forskare kan under 

observationer uppfatta och tolka situationer på olika sätt. Men genom att hantera data 

med precision säkerställs hög reliabilitet (Larsen, 2009, ss. 40-41, 81). I den här studien 

har data hanterats med varsamhet och genomförandet beskrivits noggrant vilket gör det 

möjligt att använda studien igen vilket stärker reliabiliteten. En annan forskare ska 

kunna förstå undersökningen, och kunna genomföra den vid en annan tidpunkt, göra 

liknande tolkningar och nå samma resultat (Larsen, 2009, s. 81).  

 

 

 

 

 

 

7 Analys och resultat 
I detta avsnitt analyseras insamlad data och exempel ges på hur ett imitativt resonemang 

förs samt hur ett i övervägande imitativt resonemang förs. Vidare exemplifieras ett 

kreativt matematiskt resonemang samt hur ett i övervägande kreativt matematiskt 

resonemang förs. Vidare beskrivs det resultat som framkommit från intervjuer med 

eleverna och det insamlade materialet samt resultatet för enskilda elevers arbete och 

gruppernas arbete. Slutligen sammanställs resultatet i en tabell följt av en 

sammanfattning av studiens resultat. 

 

7.1 Ett imitativt resonemang förs 
Data visar på att de elever som inte har skapat en ny resonemangsfrekvens (nyhet), inte 

har kunnat förklara val av metod eller tillvägagångssätt (rimlighet) och heller inte kunnat 

grunda sina resonemang matematiskt (matematisk grund), har fört ett imitativt 

resonemang. Det är endast 1 utav 23 deltagande elever som har fört ett i genomgående 

imitativt resonemang. För att vara ett genomgående imitativt resonemang visar resultatet 

på att resonemanget som förts inte följt något av kriterierna för nyhet, rimlighet eller 

matematisk grund. Ett exempel på genomgående imitativt resonemang ges i 

nedanstående intervju och analys. 

 

Elev 10. 

F: Vad fick du lösningen ifrån? 

E10: Jag tänkte först att man räknar ett… och sedan…det är så svårt att 

förklara. 

F: Utgick du från den här bilden? 

E10: Jaa. 

F: Är det den ljusa rutan som du menar är ett? 

E10: Ja, precis. 

F: Varför valde du denna metod? 

E10: För att jag tyckte att det var lättast. 

F: Har du gjort någon liknande uppgift tidigare? 

E10: Öh ja. 
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F: Använde du samma metod då? 

E10: Mmm ibland. 

F: Var det exakt samma metod? 

E10: Nej, på ett annat sätt. 

F: Skulle du använda samma metod om det vore 100 figurer? 

E10: Ja. Eller nej jag vet inte. 

 

 

Skriftlig lösning: Eleven har ritat upp figur 1-5 och 10. I figur 5 och 10 är den yttre 

ramen av de vita rutorna markerade med prickar och summan av de ljusa plattorna är 

skriven på sidan om figurerna.  

 

           

 
Elev 10 

 

 

Analys av data 
Nyhet: Nej. Har gjort liknande uppgift tidigare med samma metod.  

Rimlighet: Nej. Beskriver inte tillvägagångssätt eller metod och kan inte bedöma om 

det är en rimlig metod att använda sig utav för större uträkningar. 

Matematisk grund: Nej. Resonemanget är inte matematiskt grundat eftersom val av 

metod inte besvaras, eleven visar heller inte förståelse för uträkningen och dess 

rimlighet. 

 

Slutsats: genomgående imitativt resonemang 

Eleven har gjort liknande uppgift med samma metod och på liknande sätt. 

Resonemanget anses inte vara matematiskt grundat och tillvägagångssättet är oklart. 

Data visar på att eleven inte har skapat en ny resonemangsfrekvens (nyhet), inte har 
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kunnat förklara val av metod eller tillvägagångssätt (rimlighet) och heller inte kunnat 

grunda sina resonemang matematiskt (matematisk grund). Därför blir slutsatsen att 

eleven har fört ett i genomgående imitativt resonemang. 

 

7.1.1 Övervägande imitativt resonemang 
Data visar på att imitativa resonemang har förts av elever till övervägande del. Det 

betyder att resonemang har förts enligt något av de tre kriterierna nyhet, rimlighet och 

matematisk grund. I resultatet framkommer att 6 elever har övervägande fört ett imitativt 

resonemang. Ett exempel på hur ett övervägande imitativt resonemang kan framstå 

redovisas i nedanstående intervju och analys. 

 

 

Elev 6. 

F: Vad fick du lösningen ifrån? 

E6: För uppgift 5 så måste man plussa på 5. Alltså i figur 5 är det 5 vita rutor 

i rad. 

F: Varför valde du denna metod? 

E6: Jag tyckte att den var enkel.  

F: Har du gjort någon liknande uppgift tidigare? 

E6: Nej. 

F: Skulle du använda samma metod om det vore 100 figurer? 

E6: Nej. 

F: Kan du komma på någon annan metod du skulle kunna använda? 

E6: Nej inte riktigt. 

F: Men du skulle försöka komma på en annan metod? 

E6: Ja, det skulle jag. 

 

 

Skriftlig lösning: Eleven har ritat upp figur 5, 8 , 10 och 12 samt en misslyckad skiss 

för figur 8. I kanten av figur 8 och 12 har eleven skrivit upp talen för antalet ljusa plattor 

för varje rad. I figur 8 står det markerat efter rad två 16, efter rad fyra 32 följt av 40, 48 

och 56. I kanten på figur 12 är alla rader markerade med summan av de ljusa plattorna 

12, 24, 36 osv upp till 72 därefter har eleven räknat fel och följs av talen 82, 94, 107, 

119, 135 och 147. Eleven har i detta fall byggt ut uppgiften eftersom antalet ljusa plattor 

för figur 12 inte efterfrågades. 
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Elev 6. 

 

Analys av data 
Nyhet: Ja. Har inte gjort liknande uppgift och metoden är inte kopierad eller bekant. 

Rimlighet: Nej. Osäker förklaring av val av metod dess rimlighet och tillvägagångssätt.  

Eleven förklarar endast att metoden är enkel och säger: ”för uppgift 5 så måste man 

plussa på 5” Vilket anses som en osäker förklaring eftersom om eleven skulle addera 

med 5 skulle inte antalet rutor stämma överens med svaret. Rimligheten brister även i 

figur 12 där eleven använt sig utav addition men där metoden brister i mitten av 

uträkningen. 

Matematisk grund: Nej. Argumenterar inte utifrån matematisk grund eftersom att 

metoden och förklaringen av addition inte överensstämmer med svaret varken i figur 5 

eller 12.   

 

Slutsats: övervägande imitativt resonemang 

Uppgiften och metoden är en nyhet men argumenten för metoden och tillvägagångssätt 

anses otydlig och saknar matematisk grund. Data visar på att imitativa resonemang har 

förts av eleven till övervägande del. Det betyder att resonemang har förts enligt något av 

de tre kriterierna nyhet, rimlighet och matematisk grund. I detta fall är metoden en nyhet 

men eleven uppfyller inte kraven för rimlighet och matematisk grund vilket leder till 

resultatet att eleven har fört ett övervägande imitativt resonemang. 
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7.2 Övervägande kreativt matematiskt resonemang  
Data visar på att kreativa matematiska resonemang har förts av elever till övervägande 

del. Det betyder att resonemang har förts enligt något av de tre kriterierna nyhet, 

rimlighet och matematisk grund. I resultatet framkommer att 5 elever har övervägande 

fört ett kreativt matematiskt resonemang. Ett exempel på hur ett övervägande kreativt 

matematiskt resonemang kan framstå redovisas i nedanstående intervju och analys. 

 

Elev 4. 

F: Vad fick du lösningen ifrån? 

E4: Det ökar alltid med en bricka där uppe. (Eleven pekar på raden av ljusa 

plattor) Så den där är 1, 2, 3, 4. Och den är 1, 2, 3, 4, 5. Och den där uppgift 

5, för att från figur tre ökar det med 2. Och gjorde samma för figur 10.  

F: Varför valde du denna metod?  

E4: Jag tyckte det var enklast, det var inte jättekomplicerat. Men jag provade 

på ett annat sätt först. Fast det gick inte lika bra. 

F: Är det den metod som du använt här uppe? 

E4: Ja. 

F: Varför fungerade inte den lika bra tycker du? 

E4: Den visar att figur 1 har 1 och figur 4 har 2. Men det skulle bara bli 

svårare att räkna ut tycker jag. (Pekar på en talföljd och en pyramidformad 

figur). 

F: Men här har du figur 5, och du kom på att det skulle vara 25 ljusa plattor? 

E4: Ja. 

F: Så den metoden fungerar också? 

E4: Ja. 

F: Så om vi säger att du skulle räkna ut figur 100, hur skulle du göra då? 

E4: Eh, då skulle jag…. 

F: Skulle du använda metoden där du ritar eller tabellen? 

E4: Jag skulle rita. 

F: Det skulle behövas ett stort papper för att rita figur 100. 

E4: Eh…ja. Då skulle jag nog använda den andra metoden. 

F: Har du gjort någon liknande uppgift tidigare?  

E4: Ja, det har jag. 

F: Använde du samma metod för den uppgiften? 

E4: Jaa, det gjorde jag. 

F: Var det en liknande uppgift där du ritade upp ett mönster? 

E4: Ja, det var det. 

F: Den här metoden, tabellen är den ny? Eller har du använt den tidigare i 

liknande uppgifter? (Pekar på talföljden). 

E4: Nej, den är ny. 

 

Skriftlig lösning: Eleven har överst på pappret ritat en talföljd som visar att figur 1 har 

en ljus platta. Figur 2 fyra ljusa plattor osv. upp till figur 5 med 25 ljusa plattor. Sedan 

fortsätter talföljden upp till figur 10 men antalet ljusa plattor är inte i fyllt. Bredvid 

talföljden har eleven ritat upp en pyramidformad figur.  
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Elev 4. 

 

Överst i pyramiden symboliseras figur ett och antalet ljusa plattor. Andra raden 

symboliserar figur två som består av 4 ljusa plattor, antalet ljusa plattor skrivs i sista 

rutan. Tredje raden symboliserar figur 3 med totalt 9 ljusa plattor och rad 4 symboliserar 

figur 4 med totalt 16 ljusa plattor. Längre än så fortsätter inte denna metod.  

 

Analys av data 
Nyhet: Nej. Har gjort liknande uppgift med samma metod fast den är inte kopierad. 

Rimlighet: Ja. Förklarar och beskriver val av metod och visar på rimlighet genom att 

testa olika metoder och värdera dess rimlighet. 

Matematisk grund: Ja. Beskriver hur antalet ljusa plattor ökar för varje figur och 

förklarar användningen av olika metoder, alla metoder visar dessutom samma resultat 

som också är det korrekta svaret. 

 

Slutsats: övervägande kreativt matematiskt resonemang 

Eleven har gjort liknande uppgift tidigare med samma metod. Eleven kan argumentera 

för val av metod och resonemanget är matematiskt grundat och provar även nya metoder 

i form av en talföljd och en pyramidmodell och värderar dess rimlighet vilket tyder på 

ett kreativt matematiskt resonemang trots att det inte anses som en nyhet. Data visar på 

att eleven har fört kreativa matematiska resonemang till övervägande del. Kreativt 

matematiskt resonemang har förts enligt kriterierna för rimlighet och matematisk grund 

men inte för nyhet. I och med det har elever fört ett övervägande kreativt matematiskt 

resonemang.   

 

7.2.1 Ett kreativt matematiskt resonemang förs 
Data visar på att de elever som har skapat en ny resonemangsfrekvens (nyhet), har 

kunnat förklara val av metod eller tillvägagångssätt (rimlighet) samt grundat sina 

resonemang matematiskt (matematisk grund), har fört ett kreativt matematiskt 

resonemang. Resultatet visar på att 11 elever av 23 har fört ett i genomgående kreativt 

matematiskt resonemang. Ett sådant resonemang ges exempel på nedan. 

 

Elevpar 1. (elev 1 och 2) 
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F: Vad fick ni lösningen ifrån? 

E1: Alltså, vi. Eller jag kollade så här figur 1 en. Figur 2 två. 

E2: Ja och sedan fortsatte vi så.  

E1: Och tänkte att vi räknade så här. 1, 2, 3, 4, 5. 

E2: Och sedan räknade vi så här runt (visar och pekar hur han räknar och 

kontrollräknar uträkningen) 5 x 5 och det blev 25. 

F: Hur tänkte ni på fråga b? 

E2: Då tänkte vi exakt samma sak. Fast att det skulle vara 10. 

E1: Ja, alltså 1, 2, 3 upp till 10. Då tänkte vi 10 x 10. 

E2: Som blir 100. 

F: Varför valde ni denna metod? 

E1: Ehh…jag vet inte. Jag bara kom på det. 

E2: Ja, samma sak, jag tänkte likadant. 

E1: Jag satt och tittade så här på pappret. 1, 2, 3 och då måste det ju vara 5 

likadant om det ska höra till mönstret. 

F: Har ni gjort någon liknande uppgift tidigare?  

E1 och E2: Nej… 

F: Har ni använt metoden förut? 

E1 och E2: Nej. 

F: Skulle ni använda samma metod om det vore 100 figurer? 

E2: Ja, samma sätt. 

E1: Nej, då skulle jag nog huvudräkna ut det. 

F: Hur skulle du räkna då? 

E1: Då skulle jag räkna 100 x 100. 

F: Och vad blir det? 

E1: Det blir 1000 eller nej det blir 1 miljon. 

E2: Nej, 1000. 

E1: Nej, det blir 10 x 10. 

E2: Nej, det blir 100 000… 

F: Tänk på hur många nollor det är. Om ni tänker 100 x 100. 

E1: 6. 

E2: 1 miljon. 

E1: Nej, det är ju fyra. 

E2: Just det. 10 000! 

E1: Ja, 10 000! 

F: Har ni skapat något eget problem? 

E1 och E2: Ja. 

E1: Vi gjorde ett mönster fast ett annat mönster, så här. 

E2: Det ökar med en på varje sida, fast den där blev fel, jag ritade en för 

mycket. 

E1: Ja och sedan ska vi lista ut figur 5 hur många mörka rutor den har. 

E2: Och då har det ökat med fyra från figur ett, eftersom att det ökar med en 

hela tiden. 

E1: Ja, så femman har 20 mörka rutor. 

 

Skriftlig lösning: Eleverna har ritat upp figur 5 och figur 10. I figur 5 är alla vita rutor 

markerade med en prick. I figur 10 är inga rutor markerade och under figuren har de 

skrivit 10 x 10 = 100. Eleverna har skapat ett eget mönster som ser ut så här: 
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Elevpar 1.  

Det egna problemet liknar ursprungsuppgiften men eleverna har skapat ett annat mönster 

och valt att beräkna mörka rutor istället för ljusa.  

 

Analys av data 
Nyhet: Ja. Eleverna har inte gjort liknande uppgift och metoden är inte kopierad eller 

bekant. 

Rimlighet: Ja. Eleverna förklarar val av metod, tillvägagångssätt och argumenterar för 

dess rimlighet genom att visa på hur eleverna har kontrollräknat uträkningen samt att 

välja en mer lämplig metod för större figurer. 

Matematisk grund: Ja. Eleverna visar förståelse för sin uträkning genom att förklara 

sin metod, de har även kontrollräknat sina uträkningar och resonemanget är matematiskt 

grundat. 

 

Slutsats: genomgående kreativt matematiskt resonemang 
Elevernas argument är matematiskt grundade även om uträkningen för 100 x 100 till en 

början blir fel och mest är antaganden. Eleverna visar på rimlighet genom att 

argumentera för sin uträkning och dess rimlighet genom att kontrollräkna resultatet. Data 

visar på att eleverna har skapat en ny resonemangsfrekvens (nyhet), har kunnat förklara 

val av metod eller tillvägagångssätt (rimlighet) samt grundat sina resonemang 

matematiskt (matematisk grund), därmed har eleverna fört ett kreativt matematiskt 

resonemang. 

 

7.3 Grupper och enskilda elevers resonemang 
Resultatet av intervjuerna visar på att större delen av eleverna som arbetade enskilt med 

problemuppgiften förde ett i övervägande imitativt resonemang. Följt av övervägande 

kreativt matematiskt resonemang. Endast en av eleverna förde ett genomgående imitativt 
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resonemang respektive en elev som förde ett genomgående kreativt matematiskt 

resonemang. Resultatet av enskilda elevers resonemang sammanställs i nedanstående 

tabell. Det kan tilläggas att inga av de enskilda eleverna hann klart med hela uppgiften. 

Steg d var det ingen av eleverna som genomförde, det steget innebär att skapa ett eget 

problem och lösa det. 

 

Resultatet visar att eleverna som arbetade med problemuppgiften i grupp använde sig 

utav ett i genomgående kreativt matematiskt resonemang och den resonemangsformen 

visar på en tydlig dominans. Resultatet sammanställs i nedanstående tabell. Det kan även 

tilläggas att tre av grupperna arbetade längre med uppgiften, till steg d. I steg d ska 

eleverna skapa ett eget problem och lösa det. 

 

Tabell 1. Resultat av resonemang 

Resonemang Enskilda elever (13 st. elever) Grupper (10 st. elever) 

Imitativt resonemang  1 0 

Övervägande imitativt 

resonemang 

6 0 

Övervägande kreativt 

matematiskt resonemang 

5 0 

Kreativt matematiskt 

resonemang  

1 5 

 
7.4 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar på att enskilda elever kan föra både imitativa och kreativa matematiska 

resonemang i en och samma uppgift medan grupperna endast påvisar ett kreativt 

matematiskt resonemang. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att endast en typ av 

resonemang förs vilket påvisas i analysen. Resultatet visar på att enskilda elever i större 

utsträckning använde sig utav ett övervägande imitativt resonemang. I jämförelsen med 

eleverna som arbetade i grupper visar resultatet på en tydlig skillnad. Ingen av grupperna 

förde något imitativt resonemang, heller inte delvis kreativt matematiskt resonemang. 

Grupperna arbetade dessutom effektivare, genom att klara uppgiften under kortare tid 

samt att övervägande del av grupperna också klarade av att utföra alla delmoment i 

uppgiften. Observationen av lektionerna visade också på att läraren hjälpte enskilda 

elever avsevärt mycket mer än eleverna som arbetade i grupper, som mer eller mindre 

arbetade helt självständigt. Läraren hjälpte enskilda elever att tyda uppgiften men inget 

tyder på att läraren hjälpte eleverna med metodval, det var i alla fall inget som framkom 

under intervjuerna. 

 

8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens val av metod och genomförande samt studiens resultat. 

I metoddiskussionen diskuteras studiens styrkor, svagheter och tillvägagångssätt. Vidare 

diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och i relation till studiens 

syfte och frågeställning.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Metoden som valdes för denna studie är en kvalitativ metod vilket anses som ett bra 

alternativ eftersom att studiens syfte är att undersöka elevers resonemang genom vad 

som framkommer i samtal med elever som beskriver hur resonemang har förts i arbetet 

med problemlösning, både enskilt och i grupp med fokus på förmågan att: föra 
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matematiska resonemang. En kvalitativ metod ger en större helhetsförståelse och går på 

djupet av ett ämne (Eliasson, 2013, s. 21) vilket är syftet med denna studie. I denna 

studie utfördes intervjuer med elever för att ta reda på vilka typer av resonemang som 

eleverna använde sig av under lösningen av problemuppgiften. Intervju som metod 

gjorde det möjligt att ställa följdfrågor för att få mer nyanserade svar eller för att 

förtydliga missförstånd vilket anses som en styrka då det är möjligt att gå djupare in på 

ämnet som ger större insikt (Larsen, 2009, s. 27). Eleverna intervjuades individuellt och 

i par, vilket kan medföra att gruppintervjuerna gav mer nyanserade svar, vilket kan ses 

som en styrka, då eleverna kunde fylla i för varandra och kan tydligare ange hur ett 

resonemang i gruppen har förts (Eliasson, 2013, ss. 24-25). Samtidigt kan 

gruppintervjuer påverka eleverna att inte våga framföra sin åsikt på grund av social 

kontroll (Larsen, 2009, s. 86). Intervjun som genomfördes var en så kallad strukturerad 

intervju vilket menas att frågorna sammanställdes innan intervjun som var utformade för 

att besvara studiens frågeställning och utfördes i en viss ordningsföljd. En strukturerad 

metod gör det enklare att sammanställa och jämföra svaren vilket anses som en styrka 

(Larsen, 2009, ss. 83-84).  

 

Eleverna som arbetade i grupp blev indelade i par av läraren vilket kan ses som en 

svaghet då läraren känner eleverna sedan innan och vet vilka som arbetar bra ihop samt 

vilka olika nivåer eleverna ligger på vilket kan påverka deras resultat i viss mån. Hade 

grupperna valts ut slumpvis kan resultatet sett annorlunda ut beroende på 

samarbetsförmåga och kunskaper. I studien gjordes ett godtyckligt urval vilket ses som 

en styrka, deltagarna blev strategiskt utvalda för att motsvara studiens syfte och 

åldersnivå (Larsen, 2009, ss. 77-78). Det som dock kan ses som en svaghet i denna 

studie är att det inte var möjligt att observera lärarens påverkan hos eleverna. Läraren 

fick instruktioner om att låta eleverna arbeta självständigt så långt som möjligt men att 

förtydliga uppgiften om så skulle behövas. Det kan dock vara så att läraren hjälpte 

eleverna att komma fram till en lösning på uppgifterna genom en viss typ av feedback, 

vilket kan ha en viss påverkan på resultatet, som inte framställs i denna studie.   

  

Denna studie har tagit hänsyn till individskyddskravet och dem fyra forskningsetiska 

principerna vilket menas med att forskningen utförts korrekt och håller hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2011, ss. 5-6). Detta har säkerställts genom att alla deltagare och 

vårdnadshavare har blivit informerad via ett informationsbrev gällande studien där de 

även har fått gett sitt medgivande att medverka. De medverkande har hanterats 

konfidentiellt vilket menas att inga personuppgifter har samlats in och inga namn på 

skola eller elever nämns i studien samt att allt insamlat material kommer att förstöras när 

denna uppsats är godkänd. Denna studie har därmed tagit hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 

7, 9, 12, 14).  

 

Uppgiften som användes i denna studie har använts i tidigare forskning vilket ses som en 

styrka. Uppgiften introducerades dessutom på samma sätt för båda delar av klasserna 

vilket också ses som en styrka då alla elever har fått samma förutsättning att bekanta sig 

med uppgifter. Dessutom fick eleverna tillgång till samma material, vilket var 

bläckpennor och papper och samma lärare ansvarade för båda delar av klassen. Eleverna 

togs åt sidan för att bli intervjuade i en avskild del av klassrummet vilket kan ses som en 

nackdel. Dels för att dörren till den stora delen av klassrummet inte var helt stängd vilket 

kan orsakat i att andra elever lyssnade till intervjun och eventuellt blev påverkade av 

andra elevers svar. Eleverna kan också blivit påverkade av att de togs åt sidan till en ny 
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miljö vilket kan påverka eleverna att inte känna samma trygghet. Det är viktigt att den 

som blir intervjuad känner sig trygg i situationen (Larsen, 2009, s. 87).  

 

Däremot ses det som en styrka att alla intervjuer spelades in vilket gör det möjligt att gå 

tillbaka för att säkerställa vad som sagts (Eliasson, 2013, s. 25). Under intervjun 

användes det skriftliga materialet som ett underlag vilket ses som en styrka då eleverna 

kunde använda sina skriftliga lösningar för att förklara sitt tillvägagångssätt. Detta ger en 

djupare förståelse vilket är syftet med en kvalitativ metod (Larsen, 2009, s. 27). Data i 

denna studie har hanterades med varsamhet och genomförandet beskrivs noggrant vilket 

gör det möjligt för andra forskare att använda studien igen vilket stärker studiens 

reliabilitet (Larsen, 2009, s. 81). 

 

Intervjuerna transkriberades för att sedan analyseras med hjälp utav en analysmall. 

Ramverket som använts i denna studie har använts i tidigare studier vilket ses som en 

styrka då det visar på reliabilitet, studiens pålitlighet (Larsen, 2009, s. 41). Dessutom är 

analysmallen och frågorna utformade utifrån detta ramverk för att försäkra om att 

frågorna och svaren motsvarar studiens syfte. Frågorna är utformade utifrån studiens 

syfte och besvarar således studiens frågeställning vilket är en viktig del av 

intervjumetoden (Larsen, 2009, s. 89). Detta styrker även studiens validitet då det som är 

tänkt att undersökas verkligen undersöks samt att data är relevant och giltig (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 258, Larsen, 2009, ss. 40-41). Analysmallen gör det dessutom tydligt 

att förstå hur analysen har genomförts vilket tyder på hög reliabilitet då det gör det 

möjligt för andra forskare att förstå undersökningen samt att kunna genomföra den vid 

en annan tidpunkt och nå liknande resultat (Larsen, 2009, s. 81).  

 

8.2 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och i 

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

8.2.1 Problemuppgiftens betydelse 
Resultatet visar på att alla elever förstod problemuppgiften och kunde arbeta med den 

och eleverna har till större del använt sig utav ett undersökande arbetssätt. För att 

förklara sitt resonemang har alla elever uttryckt sig på ett konkret sätt genom att rita upp 

figurerna men vissa har även räknat med area eller uttryckt sitt tankesätt grafiskt genom 

att använda en tabell. Eleverna visade upp olika sätt att lösa uppgiften på, vissa byggde 

vidare på problemet och skapade ett eget samt så visar resultatet på att uppgiften har lett 

till olika former av resonemang. Detta tyder på att uppgiften och genomförandet lever 

upp till kriterierna för rika problem. Med ett rikt problem menas att alla ska kunna arbeta 

med det, det ska vara enkelt att förstå men samtidigt utmanande, det ska gå att lösa på 

olika sätt, det ska gå att bygga vidare på uppgiften och skapa egna problem samt leda till 

samtal och diskussioner (Hagland m.fl, 2005, ss. 29-30). Det är viktigt att 

problemuppgifter väljs ut med noggrannhet, uppgiften får inte vara för svår samtidigt 

som den ska vara utmanande och krävande. Uppgiften ska leda till ett undersökande 

arbetssätt där problemlösaren måste testa sig fram för att finna lösningen, 

lösningsmetoden ska inte vara uppenbar (Dahl, 2012, s. 33; Palmér & Van Bommel, 

2016, s. 14; Pólya, 1945, s. 6; Taflin, 2007, s. 11). Är det dessutom ett rikt problem ska 

uppgiften också kunna leda till samtal och diskussioner gällande matematiska begrepp 

och metoder (Hagland m.fl, 2005, s. 28). Läroplanen framhåller att skolan ska 
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uppmuntra eleverna till att testa idéer och lösa problem samt att samarbeta, argumentera 

och föra matematiska resonemang (Skolverket, 2016, ss. 9, 55).  

 

Det insamlade materialet visar på att både enskilda elever och grupper förstod vad som 

förväntades utav dem. Alla elever vare sig de arbetat enskilt eller i grupp har visat upp 

tillvägagångssätt både skrifligt och muntligt där eleverna bevisar, resonerar och uppvisar 

ett resultat. För att utveckla kreativa matematiska resonemang är det viktigt att elever 

inte enbart får arbeta med rutinuppgifter. Om elever inte får arbeta med olika sorters 

problem blir resultatet ett imitativt resonemang där eleven använder sig utav en algoritm 

för att lösa problemet och sällan får möjlighet att anväda sig utav ett kreativt 

matematiskt resonemang (Bergqvist m.fl, 2008, ss. 10-11). Det är viktigt att lärare är 

insatt i olika typer av resonemang som krävs för att lösa en uppgift och att 

förväntningarna på eleverna är höga (Boesen, 2006, s. 12). Det är också viktigt att 

uppgiften introduceras med entusiasm på ett lämpligt sätt så att eleverna förstår vad som 

förväntas utav dem, genom att förklara att eleverna ska bevisa, resonera och jämföra 

uppmuntras de till att diskutera och föra resonemang (Lester, 1988, s. 37; Riesbeck, 

2000, ss. 104-107).  

 

8.2.2 Strategier och tillvägagångssätt 
I de fall i denna studie där imitativa resonemang har förts ses en brist i utformandet av 

en plan och genomförandet vilket i sin tur påverkar resultatet. Elever som har fört ett 

kreativt matematiskt resonemang visar på att de har valt metoder, argumenterat för dess 

rimlighet och värderat dess matematiska funktion samt omvärderat strategier i de fall där 

metoden inte ansetts som rimlig. Där kreativa matematiska resonemang förts syns en 

större förståelse för problemet, utformande och genomförande av en plan testas och 

värderas vilket tyder på kontroll av resultat. Problemlösningsprocessen kan utgå ifrån 

olika steg. Enligt Pólya (1945) finns det fyra olika steg för att lösa ett problem. 

Problemlösaren ska förstå problemet, utforma en plan, genomföra planen och se tillbaka 

och kontrollera resultat (Pólya, 1945, ss. 5-6). Ramverket som använts i denna studie är 

utformat för att kategorisera resonemang. För att kategorisera resonemang använder sig 

Lithner (2008) utav en resonemangsstruktur som är utformad i fyra steg som till stor del 

kan liknas med Pólyas (1945) fyra steg. Problemsituation ska identifieras, en strategi ska 

väljas och genomföras samt en slutsats ska nås (Lithner, 2008, s. 257).  

 

I denna studie visar elever, såväl enskilda elever som grupper, på att de har testat olika 

sorters strategier, men alla har i någon form ritat eller skissat och vissa har försökt rita en 

tabell eller mall (pyramid). Alla elever har uttryckt sig konkret genom att rita och vissa 

har även beräknat area genom att multiplicera antalet ljusa plattor i kvadraten och 

uttryckt sitt resonemang grafiskt genom tabeller eller mallar. Men det är också viktigt att 

veta när och hur en strategi ska användas (Lester, 1988, s. 39) för att den ska vara 

användbar. Vilket också data visar på. Det finns elever som testat olika strategier och 

värderat dess rimlighet vilket lett till omvärdering. Under problemlösning är det viktigt 

att problemlösaren kan använda sig utav olika strategier för att finna en lösning. 

Strategier för att lösa ett problem kan vara att rita, se samband och mönster, använda 

tabeller eller att testa sig fram och det kan krävas flera strategier för att komma fram till 

lösningen (Taflin, 2007, s. 108). Läroplanen understryker också att elever ska utveckla 

kunskaper i problemlösning och förmåga att välja matematiska strategier och metoder 

för att lösa problem (Skolverket, 2016, s. 56). 
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8.2.3 Enskilt arbete leder till imitativa resonemang 
Resultatet i denna studie visar på att imitativa resonemang förs mer frekvent av elever 

som arbetar enskilt och att det i liten utsträckning förs kreativa matematiska resonemang 

när eleverna arbetar individuellt. För att främja matematiska resonemang finns en 

framtagen mall (FLO) som tydligt visar vad som förväntas av eleven. Denna mall visar 

på att eleven ska förklara, lyssna och omvärdera (Sterner, 2015, ss. 89-91). I de fall där 

elever arbetar enskilt får de chans att förklara, vilket eleverna i denna studie har gjort. 

Däremot har de inte getts någon chans att lyssna eftersom att eleverna har arbetat 

ensamma och inte haft möjlighet att lyssna till någon annans sätt att lösa uppgiften. 

Resultatet visar också på att det inte var någon av dem enskilda eleverna som arbetade 

vidare till deluppgift d, vilket var att skapa ett eget liknande problem. Om eleverna fått 

chans att lyssna till andra och omvärdera sin metod är det möjligt att deluppgift d varit 

enklare och mer motiverande att lösa. Genom att ta del av olika metoder och lyssna till 

andra klasskamraters förklaringar kan vara mer begripligt för elever samt att samarbete 

leder till högre motivation då det upplevs som roligt (Asami-Johansson, 2015, ss. 92-97). 

Att arbeta enskilt ökar känslan av självständighet, trygghet och koncentrationsförmåga 

däremot visar det sig att grupparbeten bidrar till ökad förståelse för uppgiften och 

starkare resonemangsförmåga (Retnowati m.fl, 2010, ss. 359-360, 363). Denna studies 

syfte och frågeställningar besvaras genom att resultatet visar på att enskilt arbete leder 

till att elever i större utsträckning för ett imitativt resonemang.  

 

8.2.4 Grupparbete bidrar till kreativa matematiska resonemang 
Resultatet i denna studie visar på att elever som arbetar med problemlösning i grupp för 

ett kreativt matematiskt resonemang. Eleverna som arbetat i grupp har getts chans till att 

förklara, genom att förklara sina tankar för varandra, de har lyssnat på varandras 

lösningsförslag vilket också har lett till att eleverna fått möjlighet att omvärdera sina 

strategier. Resultatet i denna studie visar på att arbeta med problemlösning i grupp 

skapar gynnsammare förhållanden för att föra kreativa matematiska resonemang. Det är 

viktigt att eleverna förstår vad som förväntas av dem och att uppmuntra eleverna till att 

förklara, lyssna och omvärdera för att främja matematiska resonemang (Sterner, 2015, 

ss. 89-91). Matematiska resonemang, kommunikation och samtal skapar en djupare 

förståelse för matematik och ett vidgat synsätt genom att ta del av andra personers tankar 

och idéer (Boaler, 2011, ss. 32-35; Engvall & Kreitz-Sandberg, 2015, ss. 83, 86; 

Hagland m.fl, 2005, ss. 76-77). 

 

I denna studie användes ett rikt problem vilket kan vara en fördel för eleverna som 

arbetade i grupp eftersom att denna typ av uppgifter är väl anpassade för grupparbeten 

som bidrar till att utveckla kunskaper i att föra och följa matematiska resonemang 

(Hagland m.fl, 2005, ss. 76-77). Rika problem är uppgifter som bidrar till diskussioner 

och främjar samarbete vilket gör att eleverna får hjälp av varandra att utveckla 

matematiska kunskaper (Taflin, 2007, ss. 17, 21). Det var klassläraren som ansvarade för 

gruppsammansättningen i denna studie, vilket kan ha påverkat resultatet. Läraren känner 

eleverna väl och har en god insikt i vilka elever som sammarbetar bra och vilken nivå 

eleverna ligger på. Hade gruppmedlemmarna blivit slumpvis utvalda är det möjligt att 

resultatet hade sett annorlunda ut. I grupparbeten är det viktigt med 

gruppsammansättningen, grupper ska inte vara för hetrogena eller homogena för att 

underlätta ett gott samarbete (Hagland m.fl, 2005, ss. 59-60). Eleverna som arbetade i 

grupp utförde uppgiften under kortare tid samt arbetade längre med problemet. 3 av 5 

grupper klarade av deluppgift d, vilket vara att skapa ett liknande problem och lösa det. 
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Att merparten av grupperna klarade av att lösa deluppgift d kan bero på, som framkom i 

Retnowati, Ayres och Swellers studie (2010), att grupparbeten ökar förståelsen för 

uppgiften och uppmuntrar till matematiska resonemang (Retnowati m.fl. 2010, ss. 359-

360, 363).  

 

Denna studie visar på att grupparbete gynnar förmågan att föra kreativa matematiska 

resonemang. Det leder dessutom till ett mer självständigt och effektivare arbete då 

eleverna inte känner samma behov av att be om hjälp, som resultatet i denna studie tyder 

på, då grupperna inte bad om hjälp i samma utsträckning som dem enskilda elever 

gjorde. Uppgifter är lättare att förstå när elever får ta del av varandras tankar, dra nytta 

av varandras styrkor och resonera och diskutera uppgiften tillsammans (Sakshaug & 

Wohlhuter 2010, ss. 401-406). Sidenvall, Lithner och Jäders (2015) studie visar däremot 

på att elever som arbetar i par ofta guidar varandra och att lärare och pararbete kan 

negativt påverka elevernas förmåga att föra kreativa matematiska resonemang (Sidenvall 

m.fl. 2015, ss. 543-547). Studien undersöker gymnasieelever och det är möjligt att det 

finns en skillnad mellan hur äldre och yngre elever resonerar och samarbetar då denna 

studie tyder på motsatsen. Sammansättningen av grupperna är som sagt viktigt, och får 

elever arbeta med någon som har mer kunskaper än dem själva utvecklas lärandet och 

förståelsen, därav vikten av samarbete (Vygotsky, 1978, ss. 86, 88). Genom 

grupparbeten med problemuppgifter främjas förmågan att föra kreativa matematiska 

resonemang (Granberg & Olsson 2015, ss. 48-50) den uppfattningen stärks även i denna 

studie där resultatet tydligt visar på att grupparbeten bidrar till kreativa matematiska 

resonemang vilket i sin tur besvarar studiens syfte och frågeställningar.   

 

9 Konklusion och förslag på vidare forskning 
Studien visar på att elever som arbetar med problemlösning i grupp i större utsträckning 

för ett kreativt matematiskt resonemang. Resultatet tyder också på att problemlösning i 

grupp är ett effektivt arbetssätt där elever arbetar längre med uppgiften samt mer 

självständigt med mindre behov av stöd från läraren. För att främja matematiska 

resonemang är det viktigt att eleverna förstår vad som förväntas utav dem och att skapa 

möjligheter i undervisningen där eleverna får förklara, lyssna och omvärdera. Detta 

skapar gynnsammare förutsättningar för att föra matematiska resonemang och kräver en 

engagerad lärare som väljer uppgifter med omsorg och arbetar med en strukturerad 

undervisning som främjar förmågan att lösa problem och föra matematiska resonemang. 

Problemlösning kan även beröra alla matematikens fem förmågor och elever ska ges 

möjlighet till att utveckla förmågan att föra och följa matematiska resonemang 

(Skolverket, 2014, Skolverket, 2011, ss. 62-63). Därför vore det intressant att undersöka 

lärares inställning till att arbeta med problemlösning i grupp. Det har visat sig att elever 

arbetar mycket individuellt inom ämnet matematik (Skolverket, 2009, ss. 212-213) och 

på grund av detta vore det också intressant att undersöka varför det ser ut på detta sätt. 

Varför lärare väljer att låta eleverna arbeta individuellt istället för i grupp trots påvisade 

positiva resultat av grupparbeten samt hur de arbetar för att utveckla förmågan att följa 

och föra matematiska resonemang.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

 
Information om en studie gällande hur elever arbetar med 

matematiskproblemlösning enskilt och i grupp. 

 
Hej alla vårdnadshavare till eleverna i klass 3 på XXX skolan!   

Mitt namn är Kajsa Onwuka och jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna i Falun. I våras skrev jag mitt första examensarbete och nu under 

hösten skriver jag mitt andra. Detta examensarbete ska undersöka hur elever arbetar med 

matematiskproblemlösning både enskilt och i grupp. För att få underlag till min 

empiriska studie kommer jag att delta under matematiklektioner för att lyssna och 

interagera med eleverna. Underlaget kommer bestå av: ljudinspelningar och intervjuer. 

Alla som deltar i denna undersökning är garanterad anonymitet och det gäller även 

skolans namn och kommun. Det material som samlas in kommer endast användas till 

denna undersökning och det är endast jag och min handledare som kommer ha tillgång 

till det insamlade materialet. Vidare kommer insamlat material förstöras så fort 

examensarbetet är godkänt. Resultatet kommer att presenteras i en uppsats som 

publiceras på Högskolan Dalarna.  

 

Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får deltaga i denna 

undersökning. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt, vilket innebär att eleven 

när som helst kan avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Om eleven väljer att 

avbryta sin medverkan kommer hans eller hennes information inte ingå i 

undersökningen.  

 

Om frågor eller funderingar uppstår gällande denna undersökning så tveka inte att 

kontakta mig eller min handledare. Vi finns här för att möta era frågor och funderingar.  

 

Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar,  

Kajsa Onwuka 

     

e-post: v13kajni@du.se 

 

Handledare: Jonas Jäder 

e-post: jjd@du.se 

 

Godkännande av elevens deltagande i undersökningen:  
Elevens namn: _______________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: 

____________________________________________________                        

mailto:v13kajni@du.se
mailto:jjd@du.se
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Vårdnadshavares underskrift: 

____________________________________________________ 

Bilaga 2 
Problemuppgiften 

 

Stenplattor 
Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska stenplattor, mörka 
och ljusa. 
 
Så här ser mönstret ut: 
 
 

 
 
     
 
 

 figur 1              figur 2                   figur 3 
 
 

 
a) Hur många ljusa plattor går det åt till figur 5? 
 
 
b) Hur många ljusa plattor går det åt till figur 10? 
 
 
c) Hur kan du förenkla uträkningen? 
 
 
d) Skapa ett liknande problem. Lös det. 
 
(Hagland m.fl, 2005, ss. 102-104) 
 

 

 

    
    
    
    

     
     
     
     
     

   

   

   


