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Sammanfattning Resonemangsförmågan är betydelsefull för att elever ska ha en god 
matematisk grund. Ett av skolans uppdrag i ämnet matematik är att 
utveckla den förmågan hos elever. Forskning har visat att elevers 
svårigheter i matematik kan vara bakomliggande resonemang i deras 
beräkningsstrategier. Syftet med den kvalitativa studien var att utifrån 
Lithners (2008) teoretiska ramverk belysa hur elevers 
resonemangsförmåga framträder angående matematiska resonemang. 
Ramverket utgörs av två huvudkategorier som är imitativa och 
kreativa resonemang. Med imitativa resonemang innebär det att elever 
memorerat en strategi som de lärts sig från antingen läraren, läroboken 
eller liknande. Kreativa resonemang innefattar att elever reflekterar, 
diskuterar och få en djupare förståelse av strategin. För att undersöka 
elevers resonemang valdes deltagande observation som metod. Totalt 
bygger studiens empiri på sju genomförda observationer. I resultatet 
synliggjordes intressanta faktorer i elevers resonemang. Majoriteten 
av de faktorer som synliggjordes i elevernas resonemang var av 
imitativ karaktär. Vidare forskning om resonemangsförmåga bör 
inriktas på hur olika arbetssätt möjliggör för att kreativa resonemang 
ska bli mer vanligt i våra klassrum 
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1. Inledning!
 
”När eleverna berättar hur de gör och tänker, blir tankarna synliga för dem och för 
läraren. Genom samtalet kan man locka fram de uppfattningar som eleverna har vilket 
hjälper läraren i undervisningen” (Ahlström, Nämnaren, 1996, s. 45).!

!
Svenska elevers matematikkunskaper har på senare år varit en het debatt sedan PISA1-
resultaten 2009 visat på låga siffror. Däremot visar resultaten från TIMSS2 2013 att svenska 
elever i årskurs 4 är förhållandevis bra på att resonera, dock försämras resonemangsförmågan 
längre upp i årskurserna. I Skolverkets (2012, s. 22) rapport presenteras olika delar för hur 
innehållet i matematikundervisningen ska bli framgångsrikt, bland annat nämns utökad 
undervisning i matematik. Framförallt måste läraren arbeta mer med förmågorna i större 
utsträckning, detta för att stärka elevernas kunskapsutveckling långsiktigt. De belyser att 
elever ska ges möjlighet att resonera och kommunicera matematik. Det är framförallt 
begreppsförmågan och att utveckla elevers resonemangsförmåga som behöver mer utrymme i 
undervisningen (Skolverket 2012, s. 24). En av orsakerna för intresset med studien är att 
ämnet matematik fått mycket uppmärksamhet och där av ville vi fördjupa kunskaperna för en 
av förmågorna.!
!
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns en tydlig 
inriktning där resonemangsförmågan lyfts fram som en central del i undervisningen för 
matematik. Det finns även poängterat att elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda logiska resonemang (Skolverket, 2011, s. 64). Även internationellt har 
resonemangsförmågan en central roll. NCTM3 (NCTM, 2000) och KOMprojektet4 (Niss, 
2003) förtydligar och beskriver flertalet riktlinjer för vad det innebär att bland annat kunna 
föra och följa resonemang. Enligt Ross (1998, s. 252 -255) är resonemangsförmågan grunden 
för matematik, om elever inte får möjlighet att utveckla den förmågan blir ämnet förminskat 
till något som enbart innebär att följa färdiga regler. Författaren förtydligar att elever kommer 
applicera dessa utan någon större förståelse för varför dessa regler och metoder fungerar.!
!
Kunskapsintresset för studien framkom ur vår tidigare litteraturstudie om elevers 
taluppfattning, och resultatet för den studien visade på låga kunskaper i elevers taluppfattning. 
Bland annat visade det sig att resonemangsförmågan vara ett område som flertalet forskare 
menade eleverna hade svårigheter med (Alsawaie, 2011, s. 1085; Reys & Yang, 1998, s. 234; 
Yang, 2005, s. 325; Yang m.fl., 2004, s. 420). Resultaten visade att eleverna använde och 
förlitade sig på de standardalgoritmer som lärts ut och det påverkade elevernas val av strategi 
(Reys & Yang, 1998, s. 234). Det kan hämma elever till att reflektera och resonera över andra 
möjliga beräkningsstrategier5 (Yang, 2005, s. 325).!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 PISA står för Programme for International Student Assessment och som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden.!
2!TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8.!
3!The National Council of Teachers of Mathematics. Är en global myndighet inom matematikutbildning som finns till för att stödja lärare.!
4!KOMprojektet är dansk kommitté som ger en övergripande begreppsram som fångar perspektiv på matematik undervisning och lärande på 
alla utbildningsnivåer.!
5 De uppgifter som elever möter med syfte att de ska visa att de behärskar ett bestämt matematiskt innehåll kan ibland lösas på flera olika 
sätt. Oavsett vilken beräkningsstrategi eleverna väljer bygger den oftast på speciella förkunskaper eller en särskild förförståelse (Skolverket, 
2013).!



2!
!

Denna studie ämnar till att synliggöra olika faktorer i elevers resonemang i samtal och 
diskussion om uppgifter i matematik. För att närmare synliggöra de faktorer i elevers 
resonemangsförmåga har vi valt att inspireras av Lithners (2008) teoretiska ramverk för 
imitativa och kreativa matematiska resonemang. Flertalet forskare har använt ramen tidigare, 
dock inriktade sig de studierna på elevers resonemangsförmåga i högre åldrar (Bergqvist, 
2006, Sumptner, 2009). Vårt intresse blev därför att studera hur det ser ut bland yngre elever 
och vilka faktorer i elevers resonemang som är framträdande. 
 
Syftet med studien är utifrån Lithners (2008) teoretiska ramverk belysa hur elevers 
resonemangsförmåga framträder angående matematiska resonemang. Resonemangsförmågan 
är ett viktigt verktyg för elever att få möjlighet att utveckla, då förmågan innebär att i olika 
matematiska uppgifter hitta mönster, motivera, förklara och bevisa sina resonemang. Lärarens 
uppgift blir att möjliggöra för elevers utveckling av förmågan. Forskning har visat att elever 
har svårigheter i att resonera över sina beräkningsstrategier och att läraren därför behöver 
söka mer än svar från elever. Utifrån studiens syfte har vi formulerat en frågeställning: 
 
Vilka faktorer synliggörs i elevers matematiska resonemang vid diskussion? 
 
Med faktorer menar vi de definitioner som innefattar de olika resonemangen i Lithners 
teoretiska ramverk. 

3. Bakgrund 
Avsnittet inleds med en definition av resonemangsförmågan utifrån vad styrdokument och 
annan litteratur beskrivit. Vidare presenteras nationell och internationell forskning för 
resonemangsförmågan i grundskolan samt pedagogens didaktiska roll för 
matematikutveckling. Slutligen presenteras Lithners (2008) teoretiska ramverk som studien 
inspirerats av för att synliggöra resonemangsförmågan hos elever.!
3.1 Definition av resonemangsförmåga 
Synen på matematiskt kunnande utifrån olika förmågor återspeglas inte bara i de svenska 
styrdokumenten utan ä ven i andra länders styrdokument samt används förmågorna i 
internationella undersökningar som exempelvis TIMSS (Mullis & Martin, 2013). I den 
svenska ämnesplanen lyfts olika förmågor fram, i grundskolans kursplan för matematik finns 
det fem förmågor (Skolverket, 2011, s. 63). En förmåga som betonas är bland annat 
matematiska resonemang. I läroplanen för matematik står det att elever ska ges förutsättningar 
för att utveckla förmåga att ”fö ra och följa matematiska resonemang”. Helenius (2006, s. 
14) beskriver vad det innebär att föra och följa matematiska resonemang. Att följa och 
bedöma ett matematiskt resonemang menar författaren innebär att förstå argumentet för sitt 
resonemang och även kunna urskilja sitt argument gentemot andras argument. Att kunna föra 
ett matematiskt resonemang innebär att ha förmågan att resonera sig fram till en genomförbar 
strategi. Skolverket (2011, s. 62) beskriver även att resonemangsförmågan innefattar bland 
annat att hitta mönster, formulera hypoteser och att vidare undersöka dessa hypoteser. Det är 
betydelsefullt att elever får föra matematiska resonemang då det kan utveckla förståelse för 
hur matematiska samband är konstruerade (Helenius, 2006, s. 14).!
!
Nationella rådet för lärare i matematik (2000, s. 56) förklarar att resonemangsförmågan är 
fundamental i matematik. Personer som analytiskt resonerar och reflekterar har förmågan att 
se mönster, strukturer och regelbundenhet. Rådet (2000, s. 56) menar att den kompetens som 
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behövs för att resonera innebär både att kunna konstruera samt bedöma hur andra resonerar, 
vilket medför förmågan att kartlägga om ett argument eller resonemang är rimligt. Vidare kan 
lärare arbeta med att låta elever konstruera egna matematiska strategier baserade på 
informella och formella argument. Formella argument bygger på att elever följer regler och 
algoritmer för en beräkningsstrategi. Informella argument bygger på att elever är spontana i 
sina strategier, vilket kan bidra till att de hittar nya och kan motivera sina strategier utifrån väl 
grundade resonemang (Brunström, 2015, s. 6).  
!
Resonemangsförmågan är en central del i många länders styrdokument och på så vis en viktig 
förmåga att utveckla hos elever. Yackel och Hanna (2003, s. 228) som sammanställt en del 
forskning om begreppet, förklarar att det är brett använt och att flertalet matematiklärare är 
eniga om att resonemang i matematikämnet är betydelsefullt för elevers förståelse, dock 
menar författarna att termen används utan någon större kartläggning om dess betydelse. Inom 
matematikdidaktiken finns det delade meningar om huruvida resonemang och argumentation 
hänger ihop. Enligt Walton (1990, s. 403, 411) finns det koppling mellan dessa två. 
Författaren nämner också att resonemang kan förekomma i andra sammanhang utan koppling 
till argumentation. Däremot menar Lavy (2006, s. 157) tvärtom att resonemang istället är en 
del av argumentationen. När en person argumenterar för att ens slutsats är korrekt, menar 
Lavy (2006, s. 157) att resonemanget synliggörs i argumentationen. I vår studie har vi valt att 
förhålla oss till Waltons synsätt på hur resonemang och argumentation hänger ihop. Vi ser 
argumentationen som en del av resonemanget, då fokus ligger på vilka faktorer i elevers 
resonemang som synliggörs. Utifrån ovanstående stycke har vi valt att definiera 
resonemangsförmågan på följande sätt; Att elever kan konstruera och genomföra ett 
resonemang. Samt att elever har förmågan att bedöma ett matematiskt resonemang och har 
förståelse för olika argument och hur de skiljer sig.  

3.2 Forskning kring resonemangsförmågan 
Det finns ett antal tidigare studier som undersökt elevers resonemangsförmåga i matematik. 
De flesta av dessa studier har gjorts på elever i högstadiet, gymnasiet eller högskolan 
(Richland, Stigler & Holyoak, 2012; Brunström, 2015; Lithner, 2000, 2003, 2004; Bergqvist, 
2012). Även om genomförandet och urvalet skiljde sig åt i studierna visade ändå resultatet att 
eleverna saknade förmågan att resonera. En av studierna är från USA där deltagarna var 
lärarstudenter från högskolor. Deltagarna skulle svara på uppgifter utifrån en stencil som 
testade deras matematiska resonemang. Detta genom att pröva om de kunde se samband samt 
om de kunde se kopplingar mellan uppgifterna emellan. Stencilen innehöll uppgifter som till 
exempel 3x10, 13x10, och 13x20. De flesta av studenterna såg aldrig sambandet i 
multiplikationstalen, utan de räknade talen var för sig, genom att använda sig av färdiga 
procedurer de lärt sig. Resultatet visade att många av deltagarna aldrig jämförde sina svar, 
vilket ledde till att de missade att se sambandet och fler misstag och fel uppkom (Richland, 
Stigler & Holyoak, 2012, s. 192-195). Vidare poängteras det att elever som har en bristande 
resonemangsförmåga ofta gör misstag och felberäkningar i matematiken.!
!
I Brunströms (2015, s. 56) avhandling presenteras det hur olika matematikprogram kan ge 
eleverna möjlighet att utveckla resonemangsförmågan. I studien deltog gymnasieelever och 
universitetsstudenter. Designexperimentet ligger till grund för avhandlingen och empirin är 
insamlad med hjälp av videoinspelning när eleverna arbetade två och två vid datorn. 
Resultatet visar att uppgifterna som eleverna fick möta spelade en avgörande roll för om 
eleverna fick den möjlighet till att resonera. Vidare menar författaren att öppna uppgifter där 
elever får upptäcka samt bevisa sin beräkningsstrategi tränar deras förståelse. Även Bergqvist 
(2012, s. 372) har beskrivit hur värdefullt det är när elever förstår matematikens 
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underliggande koncept. Bland annat har det visat sig att elever oftast använder sig av imitativa 
(figur 1) resonemang vid uppgiftslösning. Det kan bidra till att elever inte förstår matematik 
utan enbart tror att det är byggt på regler och algoritmer. Bergqvist (2012) har i sin 
avhandling studerat hur matematikuppgifter i tentor är formulerade på högskolan, lärarna som 
konstruerat tentorna fick delge sina tankar om de uppgifter som ingick. Resultatet visade att 
de flesta uppgifter gick att lösa med imitativa resonemang. Lithner (2000, 2003, 2004, 2008) 
har i flera studier undersökt elevers prestationssvårigheter i matematik. Författaren nämner att 
en av anledningarna till att elever presterar sämre i matematik kan bero på de bakomliggande 
resonemangen för den strategin elever använder när de löser uppgifter (Lithner, 2008, s. 255). 
Det har visat sig att en stor del av elever använder sig av imitativa resonemang när de ska lösa 
en uppgift (Richland, Stigler & Holyoak, 2012, s. 191; Brunström, 2015, s. 38; Lithner, 2000, 
s. 187, 2003, s. 54, 2004, s. 422; Bergqvist, 2012, s. 399). Vidare poängterar Lithner (2008, s. 
225) att det är en bidragande orsak till svårigheter inom matematik. Slutsatsen av studierna 
har visat att undervisningen är en bakomliggande orsak, då fokus oftast ligger på 
rutininlärning. När elever löser uppgifter sker det oftast på en ytlig nivå, då elever kopierar 
och använder tidigare strategier för att applicera på nytt. Orsaker bakom det är att 
undervisningsmiljön är bristande och elever ges inte den möjligheten till att utveckla 
tillräckliga matematiska färdigheter (Lithner, 2004, s. 425).!
!
Reys och Yang (1998, s. 234) har kommit fram till att arbete med standarduppgifter kan 
påverka elevers strategier i att till exempel resonera över nya vägar i uppgiften. Vidare menar 
Yang (2005, s. 331) att resonemangsförmågan är betydelsefull för att elever ska reflektera 
över innebörden av de val de gör för att lösa en uppgift. Vidare framkom det att deltagarna 
hade svårigheter att förklara och resonera över strategin för uppgifter som de tidigare inte 
arbetat med. Som slutsats nämner Yang (2005, s. 331) att det är betydelsefullt att lärare söker 
mer än rätt svar från elever, genom att till exempel ställa öppna frågor. Andra studier visar 
liknande resultat om att elever hade svårigheter i att förklara sin strategi och även där betonas 
vikten av att lärare måste kräva mer än svar från elever (Reys & Yang, 1998, s. 235). 
Ahlström (1996, s. 46) förklarar att genom öppna frågor skapas förutsättning för att bryta det 
gamla mönstret, fråga-rätt svar. Vidare menar författaren att det går att skapa en annan 
samtalskultur som innebär, att lärare bollar frågor vidare och bjuder in alla i klassen till att 
kommunicera och reflektera.!
 
I Sverige och i andra länder sker undervisningen i matematik oftast enskilt och tyst, med 
fokus på att räkna utifrån matematikboken (Brunström, 2015, s. 7). Att enbart arbeta utifrån 
läroboksuppgifter menar Bergqvist (2012, s. 373) kan skapa en felaktig bild av ämnet 
matematik för elever. Författaren menar att elever kan få en bild av att matematik handlar om 
memorerade och ytliga regler och metoder. Det styrks även av Lithner (2004, s. 406) som 
påvisar att uppgifter i läroböckerna oftast går att lösa genom att leta och kopiera strategier. 
Brunström (2015, s. 7) poängterar att ett sådant arbetssätt innebär att elever inte ges den 
möjlighet till att utveckla sin förmåga att resonera över sin strategi. Författaren nämner att ett 
arbetssätt som bidrar till att utveckla elevers matematiska resonemang är fullt möjligt även i 
skolans tidigare år. Viktiga delar som visat sig i den forskning som vi presenterat är att 
undervisningsmiljön och arbetssättet spelar en avgörande roll för att utveckla elevers 
resonemangsförmåga. Lärare har möjlighet att påverka elevers undervisningsmiljö och har 
därmed en stor roll i att planera och genomföra god matematikundervisning. !
3.3 Pedagogens didaktiska roll för utveckling av resonemangsförmågan 
Allt fler elever har svårigheter att uppnå målen i matematik, vilket har bidragit till att 
regeringen gett Matematikdelegationen i uppdrag att ta fram förslag och förbättringar på 
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undervisningen i matematik (SOU 2004:97, s. 44). Delegationen lyfter fram att det är 
betydelsefullt att lärare har kompetens för sitt område, vilket innebär förmågan att förklara på 
flera sätt samt förstå elevers olika sätt att resonera över strategier. De poängterar också vikten 
av att lärare använder varierade undervisningsformer, för att på så vis ge alla elever en chans 
till lärande. Även Howden (1989, s. 7) belyser viktiga aspekter för en god lärandemiljö. Bland 
annat påpekar författaren att en lärare behöver god insikt i sin undervisning samt förstår 
vikten ett gott samspel i klassrummet. Det är även betydelsefullt att skapa en klassrumsmiljö 
där kreativitet och nyfikenhet tillåts. Vid implementeringsarbetet för den nya läroplanen gavs 
det stöd till lärare i form av allmänna råd och kommentarsmaterial. Detta stöd gavs för att 
stötta lärare i deras undervisning. Skolverket (2012, s. 17) menar att den nya läroplanen 
förhoppningsvis kommer stärka elever i att uppfylla målen. 
!
Tidigare forskning har visat att lärare och klassrumsmiljön har en betydelsefull del i elevers 
kunskapsutveckling inom matematik.!Som vi tidigare nämnt beskrivs öppna frågor som ett 
effektivt verktyg som lärare bör använda i sin undervisning, då det bidrar till att synliggöra 
resonemangsförmågan (Tsao & Lin 2012, s. 27; Yang, m.fl. 2004, s. 227). Aktiviteter som 
innehåller undersökningar och reflektioner över olika strategier skapar möjlighet till att 
utveckla elevers sätt att resonera. Att låta elever förklara sin lösning på uppgiften ger lärare 
möjlighet att få syn på elevers resonemang. Rudsberg (2014, s. 26) förklarar att när elever tar 
ställning eller föreslår en strategi sker resonemanget när elever bedömer förslagets lämplighet. 
Vidare menar författaren att lärare spelar en avgörande roll i att stötta och vägleda vid arbete 
som innebär att samtala och diskutera, detta för att främja elever till att bli mer delaktiga vid 
diskussioner. För att skapa en trygg klassrumsmiljö behöver lärare ha ett förhållningssätt så 
att elever inser att deras uppfattningar är viktiga och har ett värde för att skapa goda 
diskussioner (Ahlberg, 1996, s. 46). I dagens skola nämner Skott m.fl. (2010, s. 135) att ämnet 
matematik ska präglas av argumentation med fokus att utveckla förståelse för resonemang. I 
undervisningen är det väsentligt att lärare skapar förutsättning för att låta elever förklara, 
underbygga eller motivera sina beräkningsstrategier. Författaren poängterar att det är viktigt 
att elever kan använda sina matematiska kunskaper för att stödja sina förklaringar och 
resonemang.!
 
Hur lärare planerar sina lektionsupplägg är enligt Bergqvist (2012, s. 372) avgörande för om 
elever upplever att imiterande resonemang är en korrekt väg att gå för att komma fram till en 
beräkningsstrategi. I Lithners (2008, s. 265) forskning har det visat sig att lärare oftast 
fokuserar på att lära ut olika algoritmer, bland annat med olika förklaringar på val av strategi. 
När lärare tar för mycket ansvar för elevers arbete genom att till exempel avslöja en metod, 
möjliggör inte det för att låta elever vara kreativa eller till att hitta egna beräkningsstrategier 
(Lithner, 2008, s. 271). Undervisningstillfället i matematik menar Rudsberg (2014, s. 8) ska 
utgöras av samtal där olika idéer och förslag diskuteras. Denna typ av samtal skapar en 
klassrumskultur som bidrar till att matematiska resonemang förs och elever får träna den 
förmågan. Författaren förklarar det som att flytta fokus från lärare och matematikboken till att 
lägga vikt på elevers matematiska resonemang. Viktiga delar som tagits upp visar att lärare 
bör tänka på genomförandet av sin undervisning och att samtal utgör en viktig del inom 
matematik. Det är i samtalet som lärare har chans att synliggöra elevers resonemangsförmåga. !
3.4 Teoretiskt ramverk för matematiska resonemang 
För att kunna synliggöra och följa strukturen i elevers resonemang har vi inspirerats av 
Lithners (2008) teoretiska ramverk avseende matematiska resonemang (Figur 1). Författaren 
menar att resonemang i matematik kan se olika ut vid användandet av en beräkningsstrategi i 
matematik vilket innebär, att se förmågan utifrån imitativa resonemang samt kreativt 
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resonemang. Ramverket valdes för dess breda användningsområde samt att flertalet forskare 
använt verktyget inom matematikstudier (Bergqvist, 2012; Boesen, 2006).!Lithner (2008, s. 
256) förklarar att ett ramverk kan tillföra struktur till studien och gör det möjligt att skapa 
förståelse för insamlad data. I den här studien har vi inspirerats av ramverket för att kunna 
förklara och skilja på imitativa och kreativa resonemang samt för att ge förklaring på hur 
olika resonemang används av eleverna och vad det innebär. Resonemanget ses utifrån 
elevernas tankar, konstruktioner och slutsatser. För att kunna följa strukturen av ett 
resonemang har Lithner (2008, s. 257) beskrivit fyra kategorier för hur man löser ett problem: 
!

1. Problemsituation. Eleven presenteras en uppgift dock är det inte självklar för hur 
eleven ska gå tillväga. 

2. Strategival. Eleven väljer en strategi som kan innefatta olika val, till exempel välja, 
minnas, konstruera, gissa, upptäcka, etc. Strategin kan stödjas av följande 
argumentation: Varför kommer strategin att lösa uppgiften? 

3. Stratgeiimplementering. Strategin genomförs. Strategin kan stödjas av följande 
argumentation: Varför strategin löste uppgiften? 

4. Slutats. Eleven gör en slutsats. 
!
Resonemangsstrukturen kan förklaras som en väg genom en uppgift, där olika steg tas för att 
komma fram till ett resonemang och en slutsats. Lithner (2008, s. 257) förklarar att 
resonemanget inte behöver vara baserat på logik eller ens vara korrekt, bara elever upplever 
resonemanget som rimligt. Argumentet som elever använder i resonemanget kan vara ytligt, 
vagt eller starkt, men kan även vara grundat på olika sätt. Det kan till exempel vara ett socialt 
grundat argument, som innebär att elever bygger sin argumentation utifrån lärare eller andra 
personer. Ett annat argument är matematiskt välgrundat och innefattar elevers kunskaper i 
ämnet matematik. För att synliggöra elevers resonemangsförmåga är det viktigt att uppgiften 
är uppbyggd på ett sätt som ger utmaning för dem. Det finns annars risk att elever betraktar 
uppgiften som en rutinuppgift och ingår därför inte i det teoretiska ramverkets olika 
kategorier för matematiska resonemang (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s. 27). Två 
huvudkategorier som utgör ramverket är imitativt och kreativt resonemang. Det innebär att 
avgränsa resonemanget till att lägga fokus på vilken strategi eleverna använder sig av vid en 
uppgift. 

!
!
!
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. En sammanställning av Lithners (2008) kategorier för matematiska resonemang. 
(Tillåtelse att använda figuren har inhämtats av författaren).!
3.4.1 Kreativa resonemang 
Kreativa resonemang är jämfört med imitativa resonemang mer sällsynta i skolan, däremot 
påpekar Lithner (2008, s. 266) att kreativa resonemang inte behöver vara en utmaning för 
elever. Bergqvist (2012, s. 377) menar att kreativa resonemang kännetecknas av att elever 
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använder ett nytt resonemang, vilket innebär att de är flexibla i att hitta strategier till 
uppgiften och är inte fixerade av att använda en specifik strategi. För att undvika att kreativa 
resonemang ska bli svårdefinierat har vi valt att förhålla oss till följande definition; Den 
matematiska uppgiften ska vara ny för eleverna samt att de ska använda sig av ett nytt eller 
återskapat resonemang. Argumentationen bör grunda sig i möjlighet och rimlighet, vilket 
innebär att slutsatsen som eleverna gör stöds av varför slutsatsen är sann eller möjlig (Lithner, 
2008, s. 265). I det kreativa resonemanget finns det en underkategori (Figur 1) som benämns 
kreativa matematiska resonemang. Bergqvist (2012, s. 377) förklarar att ett sådant 
resonemang är en del av det kreativa resonemanget. Det innebär att eleverna löser uppgiften 
utifrån vad som innefattar kreativt resonemang samt att beräkningsstrategin uppfyller vissa 
matematiska kriterier. För att uppfylla ett kreativt matematiskt resonemang innebär det att 
resonemangstrukturen är grundad i matematiska kunskaper. Bergqvist (2012, s. 278) förklarar 
att när elever möter en ny uppgift och använder sina matematiska kunskaper och applicerar 
dessa i sin beräkningsstrategi, är det ett kreativt matematiskt resonemang (Figur 1). 

3.4.2 Imitativa resonemang 
Flertalet studier har visat att imitativa resonemang är bland det vanligaste resonemanget som 
elever använder sig av i skolan (Lithner, 2008, s. 256). Det har visat sig att orsaken bakom 
många elevers felaktiga slutsatser är att de är låsta till den imitativa lösningsstrategin. Det 
innebär att när elever antigen kopierar lösningar genom att använda till exempel 
matematikboken eller minns en regel eller ett svar, är detta ett imitativt resonemang. När 
elever använder regler de lärt sig betyder inte detta att elever saknar förståelse för 
uträkningen. Däremot har många undersökningar visat att elever memorerar regler, vilket kan 
leda till en försämrad förståelse för matematik (Bergqvist, 2012, s. 372). Lithner (2004, s. 
422) har i sin studie visat att cirka 70 % av uppgifterna i matematikböcker går att lösa via 
imitativa resonemang. I Lithners teoretiska ramverk utgörs imitativa resonemang av två 
huvudkategorier som innefattar memorerade och algoritmiska resonemang (Figur 1).!
!
Memorerade resonemang (Figur 1) innebär att använda en strategi där elever kommer ihåg 
och kopierar ett tidigare memorerat lösningssvar och löser uppgiften genom att enbart skriva 
eller muntligt säga svaret (Bergqvist, 2012, s. 352). Ett sådant resonemang tillför inte något 
till elevers utveckling, eftersom de inte har förståelse för den strategin som används utan 
enbart memorerat strategin. Det kan leda till felaktiga svar och att elever saknar förståelse för 
att förklara sin beräkningsstrategi (Lithner, 2008, s. 258).!
 
Algoritmiska resonemang (Figur 1) innebär att elever memorerar regler och använder dessa i 
sina beräkningar för att komma fram till en strategi. Algoritmiska resonemang är likt det 
memorerade resonemanget eftersom elever måste komma ihåg en algoritm för att fullfölja 
beräkningsstrategin. Lithner (2008, s. 259) beskriver att skillnaden mellan de båda 
kategorierna är att i memorerade resonemang krävs det att elever memorerat hela lösningar 
samt svar utantill. I det algoritmiska resonemanget krävs det att de enbart lärt sig algoritmen 
för att kunna fullfölja sin beräkning, vilket innebär att de inte behöver komma på en ny 
lösning utan behöver endast en algoritm som beräkningsstrategi. Algoritmiska resonemang 
delas ytterligare in i tre underkategorier.!
 
Familjära algoritmiska resonemang (Figur 1) innebär att elever kan känna igen en 
problemsituation och använda sig av en algoritm som är bekant. Här kan de känna igen 
innehållet, de grafiska eller de symboliska likheterna från en tidigare uppgift. Begränsade 
algoritmiska resonemang innebär att elever testar och försöker sig på uppgiften med olika 
algoritmer som de är bekanta med sedan innan, vidare kommer elever försöka pröva sig fram 
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till en slutsats. Oftast bygger resonemanget på ytliga lösningar där de utan vidare reflektion 
applicerar en memorerad algoritm som lösning (Lithner, 2008, s. 263). Guidade algoritmiska 
resonemang innebär att elever får hjälp med en lösningsstrategi utifrån yttre faktorer till 
exempel, genom matematikboken, kamrater eller lärare.!
3.5 Sammanfattning av bakgrund 
Resonemangsförmågan har utifrån forskning, styrdokument och litteratur uppmärksammats 
som en viktig aspekt i matematikundervisningen. Flertalet forskare menar att 
resonemangsförmågan är betydelsefull för elever att utveckla då det ger en fördjupad 
förståelse för matematik (Lithner, 2008; Bergqvist, 2012; Boesen, 2006; Skott m.fl. 2010; 
Rudsberg, 2014). Studien har inspirerats av Lithners teoretiska ramverk för matematiska 
resonemang, vilket möjliggör förståelsen för olika kategorier av resonemang.!

4. Metod!
I följande del presenteras en beskrivning av hur urvalet, datainsamlingen och analysen 
genomförts. Studien bygger på kvalitativ data och en beprövad metod ligger till grund för att 
besvara studiens syfte och frågeställning. Materialet för studien är insamlat under en tidigare 
kurs i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning. I ett tidigare utfört arbete användes 
enbart delar av materialet. I den här studien används istället allt material, vilket är 
anteckningar från observationer och transkriberingen av ljudinspelningarna. Den metod som 
använts grundar sig i deltagande observation, vilket kännetecknas av att beskriva vad 
människor säger och gör i olika sammanhang (Fangen, 2005, s. 33). Data som samlades in via 
observationer gjordes under vår verksamhetsförlagda utbildning. Det teoretiska ramverket för 
matematiska resonemang som studien är inspirerad av har använts som analysverktyg vid 
bearbetning av data.!
4.1 Urval 
Med metoden deltagande observation sker urvalet på andra principer än vid kvantitativa 
studier. Studien genomfördes under vår verksamhetsförlagda utbildning, därför blev det 
naturligt att urvalet var de elever som fanns tillgängliga. Som Fangen (2005, s. 54) nämner  
görs inget specifikt urval vid metoden deltagande observation, utan istället sker det mer 
naturligt, det vill säga efter vart du befinner dig i förhållande till fältet. I och med att urvalet 
var baserat på var vi befann oss kan det ses som ett bekvämlighetsurval. Det innebär att 
personerna som deltar i studien finns nära till hands (Bryman, 2011, s. 194). Med ett 
bekvämlighetsurval kan det uppstå svårigheter i att generalisera studiens resultat.!
 
För att undersöka vilka faktorer som synliggjordes i elevernas resonemang vid diskussion, har 
vi under vår verksamhetsförlagda utbildning skapat tillfällen för eleverna att arbeta i grupp 
med matematikuppgifter. Under dessa tillfällen observerades eleverna och ljudinspelning 
användes när eleverna samtalade. Eleverna som var delaktiga i studien gick i årskurs fyra och 
sammanlagt deltog 28 elever från två skolor. Innan studien påbörjades informerades elever 
och vårdnadshavare om genomförandet av studien. De bortfall som blev var elever som inte 
fick medgivande, eller elever som var sjuka under dessa tillfällen. Totalt blev det åtta stycken 
bortfall. I varje grupp ingick det fyra elever, anledningen till att grupperna var små var för att 
möjliggöra att alla skulle kunna komma till tals och ges tid till att föra och följa resonemang. 
Vi valde att lotta fram grupper då sammansättningen av grupper inte spelade någon avgörande 
roll för studien. Däremot låg fokus på uppgifternas utformning då syftet var att studera 
imitativa och kreativa resonemang.!
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4.2 Metod av datainsamling 
Fördelen med att vi använde oss av deltagande observation var att det fanns möjlighet för oss 
att observera vad som faktiskt skedde. Vi som deltagande observatörer kunde under tillfällena 
både ställa frågor men samtidigt också dra oss undan och observera samtalet mellan eleverna. 
Vår närvaro vid elevernas samtal och diskussioner kan ha påverkat studiens utfall, genom att 
vi ställde frågor som kan ha påverkat elevernas svar. Med ett bekvämlighetsuvral fanns det 
fördelar då vi lärde känna eleverna innan studiens påbörjan. Utöver deltagande observation 
valde vi också ljudinspelning för insamling av data. För att samla in och bevara information 
från pedagogiska händelser är ljudinspelning ett passande hjälpmedel, eftersom viktig 
information dokumenteras (Bjørndal, 2005, s. 72). Det gav oss möjlighet att backa tillbaka 
bandet och lyssna på elevernas resonemang flera gånger, vilket möjliggjorde för reflektion 
över processer inom kommunikation och samspel. Vi fick även tillgång till att repetera och 
lyssna mer ingående på vårt material, gentemot att enbart dokumentera skriftligt. En nackdel 
är att ljudinspelning inte ger en exakt kopia av verkligheten då intryck och gester inte blir 
dokumenterade, dock var det ej aktuellt för studien då fokus var att observera och analysera 
elevernas diskussioner. Vi är medvetna om att eleverna kan ha agerat annorlunda gentemot 
hur de beter sig i klassrummet. Situationer där de deltagande i studien vet om att de blir 
inspelade kan skapa en konstlad miljö. Det kan ha bidragit till att eleverna betedde sig 
annorlunda jämfört med en vanlig undervisningssituation. Detta var vi medvetna om och 
försökte avdramatisera genom att berätta för eleverna om hur inspelningen skulle gå till 
(Bjørndal, 2005, s.74). Eleverna fick också testa att provinspela. Under inspelningarna 
upplevde vi inte att eleverna blev påverkade av ljudinspelningen. Det var flertalet av eleverna 
som påpekade efteråt att de glömde av inspelningen av samtalet. 
!
Under tre veckors matematiklektioner samlade vi in empiriskt material för studien. Eleverna 
fick som tidigare nämnt arbeta i grupper om fyra och vi hade möjlighet att använda ett litet 
grupprum. Grupprummet var eleverna vana vid att använda under andra lektionstillfällen. För 
oss var det viktigt att arbeta i en miljö som eleverna kände till sen tidigare, då det 
förhoppningsvis skapade en viss trygghet. I varje grupp fick alla elever samma uppgift. 
Uppgifterna var utformade efter gamla nationella prov samt så kallade känguru uppgifter 
hämtade från nationellt centrum för matematikutbildning. Det var viktigt att uppgifterna 
skulle vara utformade på ett sätt som krävde lite ansträngning från eleverna. Uppgifterna 
skulle inte vara för lätta och det skulle inte finnas en given lösningsmetod. Till en början fick 
eleverna enskilt tänka och resonera över uppgiften och komma fram till en beräkningsstrategi. 
Därefter skulle eleverna tillsammans två och två förklara sin strategi. Vi förklarade för 
eleverna att fokus låg på deras beräkningsstrategi och inte enbart svaret. Det var även viktigt 
att förtydliga för eleverna att resonemanget inte behövde vara korrekt utan att det istället 
skulle försöka förklara hur de tänkt. För att öka tillförlitligheten av datainsamlingen hade vi 
förberett oss med några öppna frågor som stöd, detta för att undvika att ställa Ja/Nej frågor. 
Frågorna hjälpte oss att vara mer förberedda och minska risken för felaktiga frågeställningar. 
Eftersom fokus låg på elevernas samtal var det viktigt att uppmuntra eleverna till att berätta 
sin beräkningsstrategi genom samtalet. Vi ställde enbart frågor om behov fanns.!
 
Andra orsaker till varför ljudinspelning valdes var för att eleverna arbetade i smågrupper. Det 
underlättade vid transkriberingen av det empiriska materialet samt att det bidrog till att vi 
lättare kunde lyssna på vem det var som pratade. Vi valde även att arbeta i smågrupper då vi 
ville möjliggöra för att alla eleverna skulle kunna vara delaktiga i diskussionerna. Vid 
sammansättning av grupper är det betydelsefullt att tänka på hur de konstrueras och hur 
många som ingår i gruppen. För att alla ska kunna delta behöver läraren tänka på hur många 
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som ska delta för att skapa goda förutsättningar där lärande sker (Forslund Frykedal, 2008, s. 
3). Vi ville att alla elever skulle få möjlighet att resonera om sin beräkningsstrategi för att 
sedan föra och följa gemensamma resonemang tillsammans, därför valdes grupper om fyra. 
När eleverna lottats in i grupper påbörjades observationerna. !
4.3 Analys 
Utgångspunkten för studien var vilka faktorer utifrån ramverket som synliggjordes i elevernas 
resonemang. För att skapa en tydlig struktur av data som samlats in är ett teoretiskt ramverk 
till stor hjälp (Eriksson Barajas, 2013, s. 54). Av de sju ljudinspelningarna som utfördes 
transkriberades samtliga. Fokus vid transkriberingen var det som sades av eleverna men även 
vad som sades av observatören. För att påbörja analysprocessen valde vi att sammanställa 
transkriptionen med hjälp av en tabell (Figur 2). I steg ett lyssnade vi igenom vårt material 
samt de anteckningar som förts till respektive observation. Fortsättningsvis i steg två 
transkriberades allt ljudmaterial. I det här steget var det viktigt att få med allt eleverna sade 
samt föra samman de anteckningar som förts under ljudinspelningen. I anteckningarna 
framkom det hur eleverna använde sitt kroppsspråk, vilket kompletterade ljudmaterialet mer 
konkret. När transkribering av allt material var färdigt påbörjades steg tre. Det innebar att vi 
tittade på elevernas beräkningsstrategier utefter de fyra steg som Lithner (2008, s. 247) 
förklarar som resonemangsstruktur.!
!
Vid steg tre kategoriserades de fyra stegen i olika färger för att tydligt se 
resonemangsstrukturen i de uppgifter eleverna blev presenterade. För att påbörja analysen av 
elevernas resonemangsstruktur började vi titta på om uppgiften upplevdes som utmanade. Vi 
analyserade hur eleverna gav gensvar vid första anblick på uppgiften och markerade med 
färgen blått. Ett exempel kunde vara att eleverna tog sig tid och funderade över uppgiften. 
Därefter analyserades de strategival eleverna gjorde. I en uppgift kunde det förekomma flera 
olika strategival. Om eleverna inte gjorde något strategival har vi tolkade det som att de inte 
hade någon beräkningsstrategi för problemet och strukturen för ett resonemang var ofärdig. 
Alla strategival markerades med färgen grönt. När eleverna hade valt en strategi gjordes en 
strategiimplementering, vilket innebar att eleverna valde samt genomförde en strategi. I 
tabellen markerades alla strategiimplementeringar med färgen lila. Det fjärde steget i 
resonemangsstrukturen var att eleverna gjorde en slutsats och denna markerades med färgen 
rött.!
!
I Steg fyra valde vi att enskilt fortsätta att sammanställa tabellen. Genom att vi arbetade 
enskilt fick vi syn på olika faktorer i elevernas resonemang och därefter diskuterade vi hur vi 
kategoriserat resonemanget. Här låg fokus att analysera och reflektera djupare på elevernas 
resonemangsstruktur. Vi tittade på olika faktorer som synliggjordes, det vill säga hur eleverna 
diskuterade över sin beräkningsstrategi och vad som låg till grund för strategin. Strategival 
och strategiimpelemtering analyserades mer noggrant då det var där vi fick syn på de val som 
gjorts och hur eleverna argumenterade för sin strategi. Vi kategoriserade därefter elevernas 
beräkningsstrategier som antingen imitativt eller kreativt resonemang (Figur 1). Därefter 
kategoriserades elevernas resonemang utifrån de underkategorier som ingår i de imitativa och 
kreativa resonemangen. Några av elevernas resonemang passade in under flera av 
kategorierna i den imitativa delen. Dock är det ingen nackdel då studien syftar till att 
synliggöra faktorer som förekom vid de resonemang som eleverna för och följer. Under 
arbetets gång analyserades och omanalyserades materialet hela tiden och kategoriseringen för 
varje resonemang kunde omplaceras när något nytt identifierats.   
!
!
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Steg ett.   Steg två.    Steg tre.   Steg fyra 
Innehåll, ljud                   Transkript   Resonemangsstruktur Kategorisering 
  

1: ” Troj köper 3 stycken rymdpennor. Han 
betalar med 100kr. Han får tillbaka 10 kr. 
Hur mycket kostar varje penna? ” 
2:Ööm. 
1: Han fick 10 tillbaka så det är minus 100. 
DO: Okej 
1: Så det blir.. 
2:Det blir 30. 
1:mm jag fick också 30. jag tänkte 100 minus 
10, för han får 10 tillbaka, och då så blir det 
90, sen tänkte jag för han köpte 3 pennor, 90 
delat på 3 blir 30, och sen kan man räkna. 
Öm 3 gånger 30 är 90. 
DO: Kan man räkna på något annat sätt? 
1:  Ja eller nää.. (tyst) 
2: (Tyst) 

 
2:Ööm. 
1: Han fick 10 tillbaka så det är 
minus 100. 
1: Så det blir.. 
2:Det blir 30. 
1:mm jag fick också 30. jag 
tänkte 100 minus 10, för han får 
10 tillbaka, och då så blir det 90, 
sen tänkte jag för han köpte 3 
pennor, 90 delat på 3 blir 30, 
och sen kan man räkna. Öm 3 
gånger 30 är 90. 
DO: Kan man räkna på något 
annat sätt? 
1:  Ja eller nää.. (tyst) 
2: (Tyst) 

 
Begränsat algoritmisk  
Det blir 30. 
 
 
Familjärt algoritmsikt 
Mm jag fick också 30. jag 
tänkte 100 minus 10, för 
han får 10 tillbaka, och då 
så blir det 90, sen tänkte 
jag för han köpte 3 
pennor, 90 delat på 3 blir 
30, och sen kan man 
räkna. Öm 3 gånger 30 är 
90. 

Tabell över analysprocessen. 

4.5 Metoddiskussion 
Metoden deltagande observation innebär att befinna sig “på fältet” vilket betyder att forskaren 
observerar deltagarna i deras naturliga miljö. Eftersom vi samlade in empirin under vår 
verksamhetsförlagda utbildning var vi under en längre period i den miljö eleverna befann sig 
i. Det blev därför naturligt för oss att delta tillsammans med eleverna under studien. Valet av 
att använda deltagande observation såg vi som mest passande eftersom vi var delaktiga under 
arbetet. Bryman (2011, s. 266) nämner att metoden lämpar sig bäst när en forskare ska studera 
individer i olika miljöer. Vi uppfyller vissa delar som Bryman (2011, s. 267) benämner då vi 
studerade eleverna och resonemangsförmågan i deras verksamhet. Däremot var inte fokus att 
observera hur eleverna betedde sig i den miljön de befann sig i.!
!
Fangen (2005, s. 35) poängterar att med metoden deltagande observation växer oftast 
problemformuleringen fram i efterhand. Vi hade ett tydligt syfte med studien innan fältarbetet 
påbörjades som var elevers matematiska resonemangsförmåga. Efter att vi samlat in vår 
empiri och fördjupat oss i materialet framkom problemformuleringen. Under våra 
observationer valde vi att ha en öppen inställning, det bidrog till att vi inte enbart fokuserade 
på vissa bitar ute på fältet. Det är en styrka med studien då vi var öppna för eventuella 
händelser och att vi var flexibla i vårt tillvägagångssätt. Fangen (2005, s. 32) menar att 
deltagande observation kan ge bättre resultat, vilket författaren förklarar genom att 
observatören får ett större sammanhang och en verklighet i det som studeras. Eftersom vi 
lärde känna eleverna innan studien påbörjandes tonades observationsrollen ner, då eleverna 
förhoppningsvis såg oss mer som lärare än som någon utomstående observatör. Det fanns 
däremot nackdelar med att eleverna kan ha agerat annorlunda efter vad de tror att vi som 
observatörer förväntade oss av dem (Halvorsen, 1992, s. 84; Fangen 2005, s. 30). Vi gick 
tillsammans igenom med eleverna vad resonemangsförmåga innebar och betydde, vilket kan 
ha gett en indikation till eleverna om vad som förväntades av dem. Det kan ha påverkat 
elevernas samtal samt deras sätt att föra och följa resonemang. Å andra sidan ansåg vi att det 
var viktigt att eleverna fick veta vilken förmåga som skulle studeras.!
!
Under observationstillfällena valdes som tidigare nämnts ljudinspelning. Anledningen till 
varför ljudinspelning valdes som insamling av data var för att den deltagande observatören 
skulle kunna fokusera på eleverna. Det underlättade också för den deltagande observatören att 
inte behöva dokumentera allt skriftligt om vad som skedde och sades. Vi såg fördelar med att 
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vi kunde fokusera på eleverna och vara delaktiga i deras samtal. Bjørndal (2005, s. 72) 
poängterar att ljudinspelning är att föredra om möjligheterna finns, då det kan ge en tydligare 
bild och stärka det som studerats. Vi såg också fördelar med att vi kunde backa tillbaka 
bandet i analysen och lyssna på vårt material flera gånger. Det bidrog till att vi kunde fördjupa 
oss i vårt material. Under fältarbetet fördes även anteckningar för det som ljudinspelning inte 
kunde ta upp till exempel elevernas kroppsspråk. Fangen (2005, s. 91) uppmärksammar att 
anteckningar har stor betydelse för att kunna gå tillbaka i händelser och synliggöra vad som 
skett. Hade vi inte fört anteckningar under observationerna skulle värdefull information gått 
till miste. Anteckningarna bidrog till som en styrka för studien och påverkade därmed 
pålitligheten. 
!
Det finns även dokumenterat hur vi som deltagande observatörer uttalade en del onödiga 
utfyllande ljud som till exempel “mm” och “aaa” under dokumentationen. Hur dessa läten har 
påverkat resultatet för studien är oklart. Utfyllnadsorden kan både ses som att vi bekräftat 
elevernas resonemang men också indikera på att eleverna svarade rätt. I analysen har vi inte 
sett att dessa utfyllnadsljud påverkat eleverna. Trots nackdelarna i ovanstående stycke anser 
vi att deltagande observation samt ljudinspelning var de lämpligaste metoderna med tanke på 
syftet med studien. Genom att den deltagande observatören fanns tillgänglig och ställde 
följdfrågor öppnade detta upp för att eleverna berättade sitt resonemang. Dock fanns det en 
risk att vi påverkat eleverna under observationstillfällena i och med att vi ställde frågor 
(Christensen m.fl.  2001, s. 204). Å andra sidan öppnade det upp för att synliggöra elevernas 
resonemang och det blev mer tydligt hur eleverna gått till väga i sin beräkningsstrategi.!
4.6 Tillförlitlighet och överförbarhet 
Vi har försökt på ett tydligt sätt beskriva forskningsprocessen, genom att bland annat förklara 
det teoretiska ramverket och val av metod samt varför det valts som utgångspunkt för studien. 
Bryman (2011, s. 355) poängterar att en viktig aspekt att ta hänsyn till är pålitligheten för 
studien. Det innebär att forskaren ger en tydlig beskrivning för processen genom hela studien 
och förklarar de delar som ingår. Vi har beskrivit den sociala miljö som studien utspelar sig i 
och resultatet kommer delges till de deltagande eleverna. Eftersom vi valde att lotta fram 
grupper kan det ses som en styrka, då vi inte anpassat grupperna efter kön, förmågor etc. Då 
studien utförts av två personer, har vi tillsammans säkerställt att det material som samlats in 
och därmed minskar felaktiga värderingar av materialet. Det kan bidra till att stärka utförandet 
av slutsatsen med studien (Bryman, 2011, s. 355). Då vi har haft möjlighet att gå tillbaka i 
vårt inspelade material och de anteckningar som fördes kan detta stärka tillförlitligheten för 
studien. Överförbarhet för studien är begränsad då studien är utförd i två fjärdeklasser och kan 
inte representerar alla årskurs fyror. Eftersom vi diskuterat och argumenterat för de val som 
studien bygger på anser vi att tillförlitligheten för studien är god. 

4.7 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har utformat etiska riktlinjer för att vägleda forskaren i sitt 
förhållningssätt. För att skydda de medverkande i studien är det viktigt att följa 
individskyddskravet där det ingår fyra huvudkrav. Dessa fyra krav benämns som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har 
förhållit oss till information- och samtyckeskravet genom att vi informerade samtliga elever 
muntligt om studiens syfte samt att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta sitt 
deltagande när som helst. Vi skickade även hem ett informationsbrev (Bilaga A) till elevers 
vårdnadshavare, där det framgick studiens syfte samt att de fick lämna ett skriftligt samtycke 
till sitt barns deltagande. Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att förtydliga att all insamlad 
data enbart skulle användas till forskningen, exempelvis diskuterade vi gemensamt med 
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eleverna om själva ljudinspelningen och hur de kände inför att bli inspelade. 
Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att vi berättade om att det material som samlats 
in skulle avidentifieras och förvaras på ett sätt där andra inte har möjlighet att få tillgång till 
det.!

5. Resultat!
I följande del presenteras resultat och analys från de ljudinspelningar och de anteckningar 
som genomfördes. Resultatet av elevernas beräkningsstrategier har analyserats och 
kategoriserats utifrån Lithners (2008) teoretiska ramverk för matematiska resonemang. 
Presentationen av resultatet sker tillsammans med analysen där ett resonemang i taget 
redovisas. Först presenteras en kort beskrivning av respektive resonemang, därefter förklaras 
den uppgiften eleverna fick och de samtal som fördes. Vidare presenteras 
resonemangsstrukturen som förtydligades i bakgrunden, vilket består av: problemsituation 
(PS), strategival (SV), stratgeiimplementering (SI) samt slutats (S). Slutligen visas vilka 
faktorer som synliggjorts i elevernas resonemang utifrån det teoretiska ramverket. I resultat 
och analys kommer fingerade namn att användas, deltagande observatör kommer att förkortas 
med DO. 

5.1 Kreativa resonemang och kreativa matematiska resonemang 
Kreativa resonemang kännetecknas av att uppgiften är ny för elever eller att de återskapar en 
glömd beräkningsstrategi. Det som också kännetecknas av ett kreativt resonemang är att de 
inte behöver grunda sig i logik eller rimlighet. Ett kreativt matematisk resonemang som 
grundar sig i kreativa resonemang (figur 1), skiljer sig då resonemangen grundar sig i vissa 
matematiska kriterier. Det betyder att eleverna använder sina inre matematiska kunskaper och 
applicerar dessa för att lösa uppgiften.!
5.1.1 Exempel på kreativa resonemang 
Vi har valt att presenterar två exempel på kreativa resonemang. I dialog ett ska eleverna 
uppskatta och bedöma höjden på hur hög väggen i deras klassrum är. I dialog två ska eleverna 
diskutera hur många hårstrån de trodde en människa har på huvudet. 
 
Dialog ett!
!

DO:   Vill du börja?!
Marcus:   Öm.. (tyst en stund) Ehm...Jag tror den är 2 meter och 1 halv.!
DO:  Hur kom du fram till det?!
Marcus:  Jag bara gissa…..eller….öm, alltså jag tänkte på min kompis 

som är 2 meter hög tror jag. Typ som en vägg nästan.. så jag 
chansa. 
!

Resonemangsstruktur 
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Gissar.!
SI: Gissar.!
S: 2 meter och 1 halv.!
 
Analys av elevens resonemang!
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Faktorer som synliggörs i Marcus resonemang är först och främst att han börjar med att vara 
tyst och fundera, vilket kan indikera att han inte tidigare mött en liknande uppgift. Det kan 
också innebära att eleven försöker komma fram till en beräkningsstrategi som skulle kunna 
användas för att komma fram till ett svar. Marcus fortsätter med att säga “Jag tror” vilket vi 
tolkat som att han är osäker för sin beräkningsstrategi och kan vilja ha bekräftelse att det är 
rätt eller fel. Vidare gissar Marcus att väggen är 2 meter och 1 halv samt drar en slutsats till 
att hans kompis är 2 meter hög och jämför det med höjden på väggen. När den deltagande 
observatören frågar “Hur kom du fram till det?” möjliggjorde det för att synliggöra 
beräkningsstrategin som Marcus använder för att komma fram till en slutsats. Hade frågan 
inte ställts hade vi gått miste om den koppling mellan uppgiften och vardagen som Marcus 
gör.!Det synliggörs att Marcus är osäker på sin slutsats då han uttrycker sig “Jag bara 
gissa...eller...Öm.” Elevens strategival blir att han gissar och han är tydlig med att påpeka att 
hans svarsalternativ grundar sig i att gissa. Även om Marcus är osäker på sitt resonemang 
synliggörs det att han kan förklara varför han har drar den slutsatsen. Eleven kopplar sitt svar 
till sin vardag då han poängterar!”jag tänkte på min kompis som är 2 meter hög”. Marcus 
argumenterar för sin slutsats och i argumentationen synliggörs det att eleven upplever sin 
slutsats som rimlig, då han ger en förklaring till varför han gissat som han gjort. Marcus 
slutsats är kategoriserat som kreativt resonemang då slutsatsen inte bygger på några 
matematiska grunder.!
!
Dialog två 
 
  Johanna:  Det är omöjligt att räkna 
 Sandra:   Mhm, man kan ta ett hårstrå det tar ungefär en vecka. 
 DO:  Så det finns oändligt många tror ni?  
 Johanna:  Mhm, jag tror det finns hundratusen. 
 Sandra:  Jag med. 
 DO:  Varför just hundratusen? 
 Sandra: Jag har sett på en film, då sa dom att man hade ungefär 
    hundratusen.  
 DO:  Ah, du har sett på en film? 
 Sandra:  Mm det gjorde vi med klassen 
 Johanna:  Mm. 
!
Resonemangsstruktur 
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Uppskattning.!
SI: Uppskattning och styrker slutsatsen med egen erfarenhet.!
S: Hundratusen.!
!
Analys av elevernas resonemang  
De faktorer som synliggörs i Johannas och Sandras beräkningsstrategi kännetecknas av ett 
kreativt resonemang. Johanna menar att “det är omöjligt att räkna” hur många hårstrån en 
människa har på huvudet. Sandra styrker Johannas reflektion då hon menar att det skulle ta en 
vecka att räkna alla hårstrån. För att resonemanget ska klassificeras som kreativt ska 
uppgiften uppfattas som ny för eleverna. Då Johanna betonar att det är omöjligt att räkna kan 
detta indikera att hon inte tidigare mött denna typ av uppgift där Johanna ska få möjlighet att 
uppskatta. Enligt Sandra skulle det ta en vecka att komma fram till rätt svar, vilket indikerar 
att Sandra tror att de ska beräkna uppgiften. Den deltagande observatören frågar om det är 
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oändligt många hårstrån. Frågan kan ses som sluten och därmed inte skulle öppna upp för 
diskussion. I det här fallet ser vi att eleverna ändå fortsätter att diskutera och gör en 
uppskattning på antal hårstrån. Båda två menar att vi människor har hundratusen hårstrån på 
huvudet. DO ställer en öppen fråga till varför de uppskattat till hundratusen. Sandra 
argumenterar för sin slutsats då hon återkopplar sin uppskattning från tidigare kunskaper. 
Sandra förklarar att de fått se en film gemensamt i klassrummet vilket ger tyngd åt hennes 
argumentation. Även Johanna uppskattar till hundratusen, vilket kan tolkas som att hon 
troligtvis också sett filmen. Eleverna anser att deras slutsats är rimlig och deras argumentation 
grundar sig i väl förankrade resonemang för att det ska vara ett möjligt svar.!
5.1.2 Exempel på kreativt matematiskt resonemang 
Samma uppgift som tidigare där eleverna skulle uppskatta och bedöma höjden på väggen i 
deras klassrum visas nedan. Här nedan visar dialogen på ett kreativt matematisk resonemang.  
!
Dialog!

DO:   Kan någon annan berätta hur ni gick tillväga?!
  Anna:  Alltså jag vet inte om jag gjort rätt men när du gick och 

hämtade pennorna gick Lisa och ställde sig vid väggen och då 
frågade jag hur lång hon vara, och då sa hon 130 cm, hehe och 
då kom jag fram till 275 cm.!

  DO:   Hur kom du fram till 275 cm?!
Anna: Jag tog 130 plus 130 som blir 260 och då tror jag det fattas lite 

så jag la till 15 cm.!
!
Resonemangsstruktur!
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Addition!
SI: Addition, uppskattning och rimlighet.!
S: 275 cm.!
!
Analys av elevens resonemang !
I det här resonemanget synliggörs vissa faktorer som kan klassificeras som kreativa 
matematiska resonemang. Dels uttrycker Anna att hon är osäker på uppgiften då hon 
poängterar med att säga “Alltså jag vet inte om jag gjort rätt”. Detta kan förklaras med att 
Anna aldrig tidigare stött på uppgiften innan. Det kan även tolkas som att Anna vill vara 
tydlig med att hon kan ha gjort fel och vill bekräfta det innan hon säger svaret. Då Anna 
frågar sin kompis om hennes längd för att applicera och jämföra den med väggen förankrar 
hon sin slutsats i sina inre matematiska kunskaper. Därmed har vi klassificerat 
resonemangsstrukturen som matematiskt grundad. Det synliggörs att Anna kan ta hjälp av det 
som finns runt omkring henne för att komma fram till en slutsats. I den här uppgiften 
applicerar Anna sin kompis längd för att uppskatta och dra en slutsats om höjden på väggen. I 
resonemangsstrukturen ingår addition, uppskattning och rimlighet. För att uppskatta höjden på 
väggen används kompisens längd samt att Anna jämför och använder addition för att komma 
fram till ett rimligt svar. I det här fallet var svaret rimligt då klassrumsväggen var cirka 3 
meter hög. Genom att Anna använder vissa matematiska kunskaper för att lösa uppgiften 
klassificeras hennes resonemang som kreativt matematiskt. 
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5.2 Imitativa resonemang 
När elever kopierar lösningar eller minns en regel och applicerar de på uppgifter de möter 
klassificeras det som imitativa resonemang. I imitativa resonemang ingår det flera 
underkategorier (Figur 1) och nedan presenteras exempel till varje kategori.!!!
5.2.1 Familjära algoritmiska resonemang 
Familjära algoritmiska resonemang grundas i att elever utför en tidigare känd algoritm för att 
applicera den på en ny uppgift. Algoritmen är eleverna bekväma med att använda och de visar 
inga tveksamheter i sitt resonemang eller i att lösa problemet. I exemplet nedan förklarar Erik 
och Sara sin beräkningsstrategi på uppgiften: “Rymdvarelserna har ett öga eller tre ögon. 
Femton ögon stirrar mot Troj och Nova. Hur många rymdvarelser kan det vara?”!
!
Dialog!

Erik:  Det blir 15.!
  DO:   Fast hur löste ni uppgiften?!

Erik:  Ehm.  5 gånger 3 är 15…...!
Sara:  Det stod ju att dem kan ha tre ögon och då blir det 5 stycken 

med tre ögon.  
!

Resonemangsstruktur!
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Multiplikation.!
SI: Multiplikation.!
S: 5st.!
!
Analys av elevernas resonemang!
De faktorer som synliggörs i Eriks och Saras beräkningsstrategi kännetecknas av säkerhet då 
eleverna kan lösa uppgiften utan någon större tvekan i sin strategi. Däremot såg vi i analysen 
att Erik svarade snabbt “det blir 15” och har använt sig av en tidigare känd algoritm som 
beräkningsstrategi. Detta indikerar att eleverna har stött på liknande uppgift tidigare och är 
bekväma med att använda denna typ av algoritm. DO ställer frågan “fast hur löste ni 
uppgiften?” vilket leder till att Erik svarar med att använda multiplikation. Eleven är van att 
använda multiplikation, fast i detta fall använder Erik sig av uteslutningsmetoden. 
Anledningen till varför Erik kan ha svarat att det blir 15 är att han ser kopplingen i sin 
beräkning med uppgiften som nämner att det finns 15 ögon. Dialogen kan även kategoriseras 
som begränsat algoritmiskt resonemang då algoritmen som används vid beräkningsstrategin 
inte används helt korrekt. Vi har valt att klassificera det som familjärt resonemang då eleven 
använder sig av en tidigare känd algoritm och får rätt svar. Den här beräkningsstrategin 
fungerar när det är så pass låga tal, däremot hade division underlättat beräkningsstrategin. En 
annan faktor som synliggjordes var att eleverna valde att alla rymdvarelser hade tre ögon 
istället för att blanda mellan ett och tre ögon, vilket indikerar att eleverna implementerat en 
relativt enkel strategi. Det är också ett tecken att eleverna är bekväma och snabbt vill komma 
fram till en slutsats. Uppgiften kunde däremot ha utformats på ett sätt som gjort att eleverna 
var tvungna att blanda mellan de två alternativen.!
5.2.2 Begränsade algoritmiskt resonemang 
Begränsade algoritmiskt resonemang innebär att elever prövar ett antal olika algoritmer som 
är bekanta sedan innan. Om svaret inte blir som förväntat använder eleverna en annan 
algoritm för att testa sin strategi. Resonemanget grundar sig i ytliga överväganden och utan 
någon större reflektion över vad algoritmen innebär eller den slutsats som görs. I två exempel 
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nedan visas två olika uppgifter. I dialog ett ska Fredrik lösa en uppgift som behandlar 
likhetstecknet: -10+30-10=_____+10.  
 
Dialog ett!

DO:   Fredrik vill du börja förklara hur du löste uppgiften?!
Fredrik:   Öhm..Jag tror det ska vara 30.!
DO:   Varför 30?!
Fredrik:  För att 10+30-10 blir 30 och då ska det vara samma på andra 

sidan.!
Emma:   Nä det står ju -10!!
Fredrik:   Jaha….Men då tror jag…..(Blir tyst)!

!
Resonemangsstruktur 
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Addition och subtraktion!
SI: Felaktig implementering, eleven uppmärksammar inte det negativa talet.!
S: Ingen!
!
Analys av elevernas resonemang  
Fredrik provar att använda addition och subtraktion för att komma fram till en 
beräkningsstrategi, vilket för eleven fram till en felaktig slutsats. I dialogen får Fredrik frågan 
att förklara sin beräkning. I hans svar framkom det att det fanns en viss osäkerhet då Fredrik 
säger, “Öhm... Jag tror det ska vara 30 “. Vidare synliggörs också att enbart svaret sägs utan 
någon ytterligare förklaring hur han gått tillväga. Detta leder till att den deltagande 
observatören får ställa ytterligare en följdfråga. Fredrik förklarade hur han kommit fram till 
att svaret ska vara 30 samt synliggörs det i hans slutsats, då argumentationen grundar sig i att 
han förstår likhetstecknets innebörd. Vi har i analysen två olika sätt att tolka Fredriks svar. 
Antingen missar han att det står ett subtraktionstecken framför 10 och räknar ut uppgiften som 
att talet är positivt. Vidare kan man också analysera hans svar som att han saknar kunskaper i 
att räkna med negativa tal. En gruppmedlem uppmärksammar Fredriks felaktiga svar genom 
att poängtera “Nä det står ju -10”. Fredrik blir i det här läget tyst och kommer inte med något 
nytt svar. Han förstår att hans beräkning är felaktig då han uttrycker sig med “Jaha...Men då 
tror jag….(blir tyst)”. Vi tolkar det som att Fredrik saknar kunskap i att använda ett negativt 
tal i algoritmen och därför har vi valt att kategorisera det som begränsat algoritmiskt 
resonemang. Ett annat exempel på begränsat algoritmisk resonemang ser vi i dialog två då 
Adam och Ingvar samtalar om sina beräkningsstrategier. Uppgiften handlar om att ” Troj 
köper 3 stycken rymdpennor. Han betalar med 100kr. Han får tillbaka 10 kr. Hur mycket 
kostar varje penna?” 
 
Dialog två 
 

Adam:   Jag räknade att han betalar 100, då tog jag 30 gånger 3 blir 90 
och han får tillbaka 10 kr. Han betalade med 100 och då får han 
tillbaka 10. Och så tog 10 gånger vad var de… då tog jag 30, 
plus 30, plus 30.!

DO:   och ditt svar är?!
Adam:   90!
DO:   Hur gjorde du då Ingvar?!
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Ingvar: Jag tog 30 plus 30 plus 30 och då var de ju 90 och han och så la 
jag till 10 så blir det 100 som han betalade. Så då blev det ju, att 
varje penna kostar 30 kr.!

DO:   Hur kom du fram till att ta 30 adderat med 30 adderat med 30?!
Ingvar:  Jaru, jag testa först att ta bort 10 från hundra och då blir det ju 

90, sen tog jag 30 plus 30 plus 30 och de är ju 90.!
!
Resonemangsstruktur  
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Addition och Multiplikation!
SI: Addition och Multiplikation!
S: Adam: 90, Ingvar: 30 kr.!
!
Analys av elevernas resonemang  
Adam börjar med att berätta hur han beräknat uppgiften. I hans strategival används 
multiplikation samt addition för att komma fram till en slutsats. Vi har klassificerat 
resonemanget som begränsat algoritmiskt då eleven väljer att applicera en algoritm som han 
känner till sedan tidigare. Det synliggörs genom att Adam snabbt väljer en lösningsstrategi 
däremot indikerar elevens resonemang på en ytlig lösning. Adam löser uppgiften bakvänt då 
han väljer att addera istället för att dividera. Addition i detta fall fungerar som 
beräkningsmetod, dock blandar Adam ihop talen då hans svar på uppgiften är 90. De faktorer 
som synliggörs i Ingvars fall är att han tar hjälp av addition för att komma fram till ett svar. 
Resonemanget är begränsat då algoritmen som används vid beräkningen är liknande som 
Adams. Fast Ingvar besvarar uppgiften korrekt då han säger “varje penna kostar 30 kr”. I båda 
resonemangen synliggörs det liknande faktorer som till exempel att de väljer en algoritm de 
känner till och testar om den fungerar.!
5.2.3 Guidat algoritmiskt resonemang 
Guidat algoritmiskt resonemang grundar sig i att elever genomför sin beräkningsstrategi med 
hjälp av någon/något utomstående. I Exemplet nedan får eleven viss vägledning av den 
deltagande observatören i att bedöma hur hög klassrumsväggen är. Eleven får vägledning då 
den deltatagande observatören inser att hans uppskattning inte är rimlig.  
!
Dialog!

Klas:  En meter är väl så här mycket? 1, 2, 3, 4 jag tror 4 meter. (Klas 
håller ut sina händer för hur mycket han tror en meter är, sen 
mäter han genom att flytta sin meter uppåt på väggen)!

Loggbok: När Klas beräknar med hjälp av sina armar blir hans meter 
mindre och mindre, den sista metern är troligtvis mindre än 40-
50 cm. Han tar inte heller hjälp av en pall eller stol för att 
komma högre upp, vilket bidrar till att Klas snabbt får fram ett 
orimligt svar när han uppskattar höjden.!

DO:   Jag är 170 lång!
Klas:   Mhm… Antingen 4 meter eller mer inte mindre!
DO:   Får det plats två av mig på varandra, på höjden?!
Klas:   Nej, typ en hel och en halv dig får plats!
DO:   Och om jag är 170 lång?!
Klas:   (tyst och funderar)!
Klas:   Ehm, då tänker jag en hel och en halv dig, 2,5 meter kanske!

!
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Resonemangsstruktur!
PS: Hur löstes problemet? 
SV: Gissar, därefter addition!
SI: Genomförs med hjälp av DO!
S: 2.5 meter!
!
Analys av elevens resonemang!
I den här dialogen synliggörs några faktorer som gör att Klas resonemang klassificeras som 
guidat. Till en början använder Klas sina armar för att gissa hur lång en meter är och försöker 
stapla de på varandra för att uppskatta höjden på väggen. Det blir tydligt i analysen att Klas 
har förkunskaper då han visar med kroppsspråket på hur ungefärligt lång en meter är. Han tar 
till vara på sina förkunskaper för att beräkna och uppskatta hur hög väggen är. När Klas säger 
“Jag tror 4 meter” får han en dold stöttning av DO som berättar att “Jag är 170 cm lång”. I 
analysen ser vi att eleven inte tar till sig den dolda stöttningen. Det kan tolkas på flera sätt.  
Antingen vet inte Klas hur han ska ta till sig informationen. Det leder till att han inte kan 
koppla samman och applicera den på uppgiften för att få fram ett rimligt svar. Eftersom Klas 
säger “Mhm” bekräftar eleven att han hört vad DO poängterat, dock är det svårt att veta om 
eleven tog till sig informationen då svaret inte ändrades. Klas står fast vid sitt svar och verkar 
säker då han betonat att det inte kan vara mindre än 4 meter. DO fortsätter med att stötta och 
ge kreativa tips på hur Klas kan få fram ett rimligt svar. Det sker en tydlig guidning då DO 
ställer följdfrågor för att vägleda Klas. Eleven tar till sig DOs längd för att dra kopplingar till 
höjden på väggen, detta ser vi som en bra vägledning då tydliga faktorer på förståelse i 
elevens resonemang framkommer. I dialogen kan vi tydligt se att det uppstår fler än en 
problemsituation. Klas omvärderar och gör flera strategival tills han slutligen implementerar 
ett strategival när han säger “Nej, typ en hel och en halv dig får plats”. Slutsatsen i 
resonemangsstrukturen är att Klas omvandlar DOs längd för att göra en rimlig uppskattning. 

5.2.4 Memorerade resonemang och familjära resonemang 
Memorerade resonemang innebär att elever kommer ihåg och kopierar ett tidigare memorerat 
svar. Uppgiften löser elever genom att enbart muntligt eller skriftligt säga svaret.!
Familjä ra algoritmiskt resonemang grundas i att elever är bekväma med att använda olika 
algoritmer och elever inte visar tveksamheter i sitt resonemang eller i att lösa problemet. I 
exemplet nedan ser vi hur två elever svarar på uppgiften på olika nivå.!
!
Dialog 
!

Nova:  ” Troj köper 3 stycken rymdpennor. Han betalar med 100kr. 
Han får tillbaka 10 kr. Hur mycket kostar varje penna? ”!

Isak:  Ööm.!
Nova:   Han fick 10 tillbaka så det är minus 100.!
DO:   Okej!
Nova:   Så det blir..!
Isak:  Det blir 30.!
Nova: mm jag fick också 30. jag tänkte 100 minus 10, för han får 10 

tillbaka och då så blir det 90, sen tänkte jag för han köpte 3 
pennor, 90 delat på 3 blir 30 och sen kan man räkna. Öm 3 
gånger 30 är 90.!

DO:   Kan man räkna på något annat sätt?!
Nova:    Ja eller nää.. (tyst) 
Isak:  (Tyst)!
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!
Resonemangsstruktur, Nova!
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Subtraktion och division!
SI: Subtraktion och division, ger även förslag på multiplikation!
S: 30 
!
Resonemangsstruktur, Isak!
PS: Hur löstes problemet?!
SV: Framgår inte!
SI: Framgår inte!
S: 30!
!
Analys av elevernas resonemang 
I den här dialogen synliggörs flera intressanta faktorer för hur elever löser uppgifter på olika 
sätt. I början av dialogen läser Nova uppgiften för alla i gruppen och Isak tar till sig uppgiften 
genom att han yttrar “Ööm”. Nova är ganska snabb med att förklara hur hon gör i sitt första 
steg i sin beräkningsstrategi, genom att börja med subtraktion. DO visar att hen lyssnar på 
eleven med att säga “Okej”, det leder till att eleverna fortsätter i att ta sig an uppgiften. Vidare 
ska Nova fortsätta berätta hur hon gått till väga, fast blir avbruten av Isak. Han är ganska 
snabb med att berätta sitt svar på uppgiften. Det framkom ingen beräkningsstrategi som visar 
hur eleven gått tillväga. I analysen har vi klassificerat Isaks resonemang som memorerat då 
han enbart säger svaret, vilket kan betyda att han känner igen uppgiften och kopierar en 
strategi. Här hade det varit intressant om DO ryckt in och stöttat med följdfrågor, vilket skulle 
ha bidragit till att det synliggjorts ytterligare faktorer i elevens resonemang Även om Isak fått 
fram rätt svar, betyder inte detta att strategin för beräkningen är korrekt.!
 
Nova förtydligar också att svaret är 30, då hon är ganska snabb att berätta att hon fick samma 
svar. Eleven fortsätter med att förklara sin beräkningsstrategi. Först implementerar hon 
subtraktion som strategival, därefter visar Nova att hon kan behärska division då hon i sin 
strategi dividerar de svar hon fick med de antal pennor som köptes. Argumentationen i Novas 
slutsats är stark då hon förklarar varför hon använder sig av division. Hon förklarar samtidigt 
att de går att dubbelkolla att svaret är korrekt genom att implementera multiplikation Vi har 
klassificerat hennes resonemang som familjärt då hon visar bekvämlighet i att använda denna 
typ av algoritm. DO frågar även om uppgiften går att lösa på något annat sätt. Nova blir 
osäker i hur vida uppgiften går eller inte går att lösa på något annat sätt och hon blir tyst. I 
analysen ser vi att vi tappar Isaks delaktighet för uppgiften då han tystnar när Nova berättar 
sin beräkningsstrategi och han lägger sig inte i diskussionen för att kommentera. Det kan bero 
på olika faktorer som till exempel att han inte förstår och vill inte visa det. Det kan också 
innebära att uppgiften är för lätt och eleven tappar intresset för att visa sina kunskaper.!
5.3 Sammanfattning av resultat 
Studiens syfte var att belysa hur elevers resonemangsförmåga framträder med inspiration från 
Lithners teoretiska ramverk angående matematiska resonemang. Det har visats på en 
spridning bland de olika faktorer som synliggjorts i elevernas resonemang. I analysen 
kategoriserades fler av elevernas resonemang som imitativa. Faktorer som förekommer vid 
imitativa resonemang kan vara många då flera underkategorier ingår. De faktorer som vi 
tydligt kunde identifiera var att flera eleverna applicerade en algoritm som de var bekanta 
med sedan innan. Det yttrade sig i att eleverna läste uppgiften därefter valdes en algoritm för 
att snabbt komma fram till svaret. En annan faktor som synliggjordes när eleverna snabbt kom 
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fram till svaret var att det inte skedde någon direkt synlig reflektion. När den deltagande 
observatören frågade eleverna om beräkningsstrategin var det ofta eleverna enbart berättade 
svaret. Det bidrog till att ytterligare en fråga behövdes ställas för att påminna eleverna om att 
inte enbart berätta svaret.!
 
Det förekom flera kreativa resonemang i analysen och de faktorer som synliggjordes var att 
eleverna tydligt visade att uppgiften var ny för dem. Det yttrade sig oftast i att de var osäkra 
och påpekade att de inte visste om de gjort rätt. I de kreativa resonemangen gjorde eleverna 
kopplingar till sin vardag för att komma fram till en slutsats. Slutsatsen var inte alltid rimlig 
men upplevdes av eleverna som sann och möjlig. I de kreativa matematiska resonemangen 
som förekom synliggjordes faktorer som var samma för det kreativa, vilket innebär att 
eleverna inte tidigare mött en liknande uppgift. Slutsatsen för ett sådant resonemang grundade 
sig i att eleverna tog hjälp av sina matematiska kunskaper, oftast var elevernas slutsats rimlig 
och med en god argumentation till varför den var rimlig.!

6. Diskussion 
I följande del diskuteras studiens syfte och frågeställning tillsammans med bakgrund och 
resultat. Studiens syfte var att belysa hur elevers resonemangsförmåga framträder med 
inspiration från Lithners teoretiska ramverk angående matematiska resonemang. Den 
övergripande slutsatsen är att läraren har en oerhört viktig roll att planera och genomföra 
lektionstillfällen där resonemangsförmågan är central. Att arbeta för att skapa en 
klassrumsmiljö där eleverna ges tid till diskussion och reflektion och att läraren öppnar upp 
för givande samtal både mellan lärare-elev och elev-elev är betydelsefullt. Avslutningsvis 
presenteras de didaktiska implikationer som framkommit under arbetets gång samt egna 
lärdomar.  

6.1 Den kompetenta eleven 
De olika faktorer som presenteras i resultatet synliggör att flertalet av eleverna använde 
imitativa resonemang i sina beräkningsstrategier, då det framkom att eleverna i studien oftast 
läste uppgiften och förstod direkt vilken algoritm de skulle använda för att beräkna uppgiften.  
Det visade sig vid några tillfällen att eleverna använde algoritmen på ett felaktigt sätt. 
Rutinuppgifter har visats påverka elevers beräkningsstrategier negativt, eftersom det kan 
skapa osäkerhet när de ställs inför en ny uppgift (Reys & Yang, 1998, s. 233). Det skulle 
kunna vara en orsak till varför eleverna blandade ihop de olika beräkningsstrategierna. Vi tror 
att om elever får utrymme till att motivera sina strategier och lyssna på sina kamraters kan 
detta bidra till att minska förvirring. Detta genom att fokus flyttas från enbart svaret till 
beräkningsstrategin. Det var dessutom inte alltid elevernas algoritm stämde överens med 
uppgiften. Även här ser vi ett tecken på hur betydelsefullt det är i att elever får förståelse för 
den beräkningsstrategin de utfört och varför de valt just den strategin. Om lärare låter elever 
diskutera och reflektera fram egna lösningsstrategier utan att på förhand ge dem exempel på 
lösningen skapas möjlighet för att utveckla elevers kreativitet samt deras förmåga att resonera 
själva (Lithner 2008, s. 271). Om elever får givna metoder av lärare, ger det signaler till 
“facit” för hur de ska lösa uppgifter, vilket kan påverka elevers utveckling av 
resonemangsförmågan. Yang (2005, s. 331) menar att en elev med välutvecklad 
resonemangsförmåga har förståelse för olika sätt att beräkna en uppgift samt att de förstår 
logiken i varför strategin fungerar. Det är betydelsefullt att elever utvecklar en matematisk 
grund, då det enligt Bergqvist (2012. s. 372) kan hjälpa elever att förstå matematikens 
koncept. Har de inte utvecklat den förståelsen kan det enligt författaren ge en skev bild av att 
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matematik enbart består av regler. Vi tror att det är viktigt att låta matematiken ständigt vara 
ett ämne där elever tillåts att diskutera gemensamt, då det kan ge förutsättning att utveckla 
förmågan att se rimlighet i sitt eget och andras resonemang och argument. Elevers 
diskussioner bör ses som en värdefull tillgång och bör ingå som en del av lärares 
undervisning. Av resultatet att döma verkade elever ovana att diskutera matematik och 
beräkningsstrategier. Det var i diskussionerna som elevernas resonemangsförmåga 
synliggjordes.  
!
När eleverna applicerade en algoritm och skulle berätta svaret uppstod ibland förvirring. Att 
elever memorerat algoritmer kan diskuteras i relation till Bergqvists (2012, s. 372) resultat 
som visat att elever oftast fokuserar att minnas en regel och applicera den på uppgifter de 
känner igen. Vidare påpekar författaren att det uppstod förvirring eftersom elever kopierar en 
beräkningsstrategi utan att ha förståelse för uträkningen. Det har även visats i andra studier 
(Alsawaie, 2011, s. 1085; Reys & Yang, 1998, s. 234; Yang m.fl., 2004, s. 420; Yang, 2005, 
s. 325) som undersökt elevers strategier att det är vanligt att en elev enbart applicerar en 
memorerad algoritm. Vilket i sin tur kan innebära att elever inte kan reflektera över andra 
vägar att beräkna uppgiften på. Likt resultaten kan vi se att det uppstod förvirring när eleverna 
tillfrågades om det fanns fler beräkningsstrategier. Det synliggjordes att eleverna blev osäkra 
och saknade förmågan att reflektera kring fler strategier, vilket ledde till att flertalet av 
eleverna nöjde sig med att beräknat uppgiften och komma fram till en slutsats, istället för att 
hitta fler vägar att beräkna.!
!
Resultatet visar att eleverna oftast valde att lägga fokus på enbart att berätta svaret utan att 
förklara strategin eller reflektera över slutsatsen, då de var väldigt aktiva och snabba med att 
komma fram till ett “rätt” svar. I och med att eleverna berättade sitt svar indikerade deras 
beräkningsstrategi på ytterligare förvirring då eleverna blandade ihop talen som fanns i 
beräkningen. Efter reflektion har det synliggjorts att eleverna förvirrades av likhetstecknet, då 
de ibland vände på en algoritm och gick bakvägen. Detta kan ställas i relation till de 
bakomliggande orsaker som visat att elevers beräkningsstrategier oftast är ytliga och på en låg 
nivå. Eftersom de enbart kopierar och applicerar tidigare använda strategier (Lithner, 2004, s. 
425). Även om eleverna arbetade i grupper så skedde inte den kommunikation som vi 
förväntade oss att se. Oftast kom de fram till var sin beräkningsstrategi och presenterade den 
för varandra. Vi har reflekterat över varför de flesta av eleverna valde att enbart förklara sin 
egen beräkningsstrategi. En reflektion var att de kanske inte var vana vid arbetssättet, det 
skulle kunna vara en förklaring till varför det inte skedde så mycket diskussioner. Även här 
ser vi vikten av att elever tränas i att diskutera och argumentera för sina val. Vi tror att de 
finns fördelar med att arbeta med matematik i grupp då det skapar förutsättning för att kunna 
föra samtal. I den svenska skolan har det visats att elever under matematikundervisningen 
oftast arbetar tyst och enskilt med läroboken (Burnström, 2015, s. 7). En utvärdering av hur 
lärobokens roll påverkar matematikundervisningen har visat på olika konsekvenser, bland 
annat möjliggör inte det för att låta elever vara aktiva och delaktiga i undervisningen (Cfs, 
2012). Vidare presenteras det att ett arbetssätt där elever arbetar enskilt är populärt bland både 
elever och lärare då det tydligt visar hur elever kommer framåt i matematikboken och hur 
många uppgifter de hinner med varje gång. Vi har i efterhand reflekterat över det valda 
arbetssättet. Våra reflektioner var att vi skulle kunnat förberett eleverna mer på kommande 
arbetssätt. Eleverna i studien var vana vid läroboksstyrd matematikundervisning då den oftast 
spelade en central roll. Hade vi förberett eleverna kanske det möjliggjort för djupare samtal 
och diskussioner, vi ser att det är viktigt att lärare i dagens skola undervisar på ett sätt som 
möjliggör för en god samtalskultur. En samtalskultur där eleverna får föra sitt resonemang 
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och följa kamraternas öppnar upp för reflektion och att lära sig andra beräkningsstrategier. Vi 
ser vikten av att lärare förändrar sin matematikundervisning så att det möjliggör för att låta 
eleverna utveckla mer kreativa resonemang. Lärare kan istället för att undervisa om olika 
strategier låta elever få reflektera över uppgifter och olika strategier. Uppgifter där elever får 
utveckla sin resonemangsförmåga kan ge förutsättningar för att elever förstår att matematik 
inte enbart bygger på regler. För att alla elever ska få tränas i att utveckla förmågan att 
resonera tror vi att det är viktigt att undervisningen är varierande, då det skapar förutsättning 
för att inkludera alla elever.  

6.2 Vikten av lärarrollen 
Det återkommande i de kreativa resonemangen var att eleverna inte riktigt visste hur det 
skulle gå tillväga för att lösa uppgiften. Detta eftersom eleverna oftast poängterade att de 
antingen inte visste hur de skulle gå tillväga eller att de var tydliga med att betona att de 
kanske inte gjort korrekt. Vi har identifierat att eleverna oftast var osäkra i sitt resonemang till 
en början då vi efter fördjupad reflektion fått syn på detaljer som skulle kunna tolkas som 
osäkerhet. Detta kan ställas i relation till Tsao och Lins (2012, s. 331) studie där det 
framkommer att uppgifter elever inte tidigare stött på kan försvåra elevers bedömning om 
rimlighet i deras slutsats. I resultatet kan vi se att slutsatsen som eleverna gjorde vid kreativa 
resonemang var intressanta, då de ofta uttryckte och visade förmåga för att argumentera över 
beräkningsstrategin. För att komma fram till en slutsats grundades den ur olika resonemang; 
några elever applicerade sin vardag och andra använde sina matematiska kunskaper. När 
eleverna applicerade sin vardag i relation till uppgiften saknades dock underlag för att 
bedöma rimligheten. Eleverna upplevde sin slutsats som rimlig då deras vardagsanknytning 
troligtvis bidrog till att de såg svaret som möjligt. Däremot var det ändå viktigt att eleverna 
fick föra och följa sitt resonemang då det enligt Skott m.fl. (2010, s. 135) är betydelsefullt att 
elever får motivera för sin slutsats. När lärare har ett väldefinierat syfte tror vi att det skapar 
förutsättning för att elever ska veta vad som förväntats av dem. I det här fallet låg inte fokus 
på det korrekta utan istället att inkludera alla, vilket var viktigt att poängtera för eleverna. Det 
vi menar är att läraren bör lägga fokus på att ta reda på elevernas beräkningsstrategier istället 
för att enbart lägga fokus på om svaret är korrekt. Det kan sättas i relation till en 
klassrumsmiljö där elever tillåts att vara nyfikna och att resonera över möjliga strategier. Det 
kan bidra till en god miljö och ett betydelsefullt samspel mellan lärare-elev samt elev-elev 
(Howden, 1989, s. 7). 
!
När eleverna använde sina matematiska kunskaper för att lösa uppgifter som de troligtvis inte 
tidigare stött på klassificerades det som kreativt matematiskt. Innan beräkningsstrategin skulle 
berättas för kamraterna var flertalet av eleverna tydliga med att poängtera att de kanske inte 
gjort rätt. Det var intressant att se hur eleverna inte visste hur uppgiften skulle lösas och hur 
de skulle komma fram till en slutsats. Vi tror att uppgifter där strategin inte är uppenbar för 
eleverna är intressanta och lärorika då de utmanas i att resonera över olika strategier och 
innebörden av dem. Vi tror dock att det viktigt att lärare visar sitt engagemang när elever 
presenterar olika beräkningsstrategier. Lärare spelar en avgörande roll i att utveckla samtalet i 
klassrummet och se till att alla blir inkluderade i diskussionerna. För att bryta ett gammalt 
mönster, fråga-rätt svar, förklarar Ahlström (1996, s. 47) att öppna frågor bidrar till en annan 
och mer värdefull samtalskultur. Vi ser att elevernas beräkningsstrategi utvecklas ytterligare 
när den deltagande observatören ställde frågor eller stöttade på annat sätt. I det här fallet blir 
den deltagande observatören “lärare” och spelade en avgörande roll om eleverna presenterade 
sin strategi respektive slutsats. Återigen ser vi hur viktig lärarens roll är när det kommer till 
att eleverna ska presentera sina beräkningsstrategier. Av resultatet att döma var flertalet av 
eleverna oftast osäkra när dem inte visste om svaret var korrekt. Det kan sättas i relation till 
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lärares lektionsupplägg, Bergkvist (2012, s. 372) nämner att imitativa resonemang upplevs av 
elever som en rätt och snabb väg att lösa uppgiften på. Det kan enligt Lithner (2000) leda till 
att de väljer ett imitativt resonemang när chansen finns. Vi har i efterhand reflekterat över 
varför de kreativa matematiska resonemangen var så få. En bidragande orsak kan vara att 
eleverna inte blev uppmuntrade under lektionerna till att resonera kreativt. Arbetssättet i 
grupp möjliggjorde för eleverna att diskutera och reflektera tillsammans och elevers 
resonemang synliggjordes på ett annat sätt än vid enskilt arbete. Även om eleverna gavs 
möjlighet till diskussion var det tydligt att de oftast stod fast vid sin slutsats utan att reflektera 
eller ta till sig sina klasskamraters resonemang. Hur elever är vana vid att arbeta skulle kunna 
vara en förklaring till hur de följer ett resonemang. Det vill säga förmågan att reflektera över 
rimlighet och andra beräkningsstrategier. 

7. Didaktiska implikationer 
Utifrån vårt resultat anser vi att de faktorer som synliggjordes i elevernas resonemang 
framkom i diskussion och samtal i grupp. Centralt för studien är att läraren har en avgörande 
roll för om resonemangsförmågan får den plats i klassrummet. Undervisningen i matematik 
bör förändras så att det blir ett ämne där interaktion och diskussion ständigt sker. Det skulle 
mynna ut till att eleverna får förståelse för matematikens underliggande koncept och att det 
inte enbart handlar om regler. Resultatet hade däremot kunnat styrkas ytterligare om studien 
utförts under en längre period. Det hade skapat förutsättning för att kunna generalisera 
resultatet i större utsträckning bland elever. Vi tycker ändå att de resultat som presenterats är 
intressant och lärorikt för lärare att ta till sig. Vi ser styrkor med studien och de resultat som 
synliggjorts, då vi i fler exempel kan identifiera faktorer som framkommit i elevernas 
resonemang. Lithners teoretiska ramverk som studien inspirerats av har varit en stor hjälp för 
att kunna kategorisera synliggöra olika faktorer. Ramverket kan även fungera som ett 
hjälpmedel för att inspirera lärare i skolan till att titta närmare på hur elever för och följer 
matematiska resonemang. Vi vill med studien poängtera hur viktig resonemangsförmågan är, 
då den är en fundamental del i matematiken. Det finns behov av ytterligare forskning kring 
hur olika arbetssätt möjliggör för att kreativa resonemang ska bli mer vanligt i våra klassrum. 
Det skulle kunna ge förutsättningar för att utveckla elevers resonemangsförmåga. 

8. Egna lärdomar 
Att genomföra ett examensarbete om elevers matematiska resonemangsförmåga har varit 
lärorikt på många olika sätt. VI har insett att det är betydelsefullt att planera och ge eleverna 
tid till de uppgifter de ställs inför. Arbetet utifrån det matematiska ramverket har varit 
intressant då vi inte tidigare arbetat med det. Det bidrog till att vi inte hade några förutfattade 
meningar om vilka faktorer som skulle synliggöras mest i elevernas resonemang. Vi har nu i 
efterhand reflekterat över genomförandet i smågrupper och ser både fördelar och nackdelar 
med det. Fördelarna var att eleverna fick samtalsutrymme och tid till att utföra uppgiften. 
Däremot hade det varit intressant att studera och observera elevernas “ordinarie” 
undervisning. Det hade bidragit till att få syn på hur läraren möjliggör för att utveckla elevers 
resonemangsförmåga samt att se vilka faktorer utifrån ramverket som synliggörs i en större 
grupp.  
 
Det har varit lärorikt att utforma uppgifter som eleverna sen skulle kunna samtala om och 
resonera över. Uppgifter och dess utformning spelar en avgörande om eleverna ska tränas i att 
vara kreativa. Kreativitet möjliggör att eleverna får möjlighet att hitta fler strategier vilket i 



25!
!

sin tur utvecklar elevers resonemangsförmåga. Vi har efter studien fått upp ögonen och 
inspiration om hur vi kan arbeta med resonemangsförmågan i klassrummet. Framförallt vill vi 
arbeta vidare med att utveckla förmågan och hitta arbetssätt som möjliggör för den 
utvecklingen. Under observationerna ute på fältet då eleverna samtalade, synliggjordes det 
hur några elever var osäkra när de skulle berätta sin strategi. Det anser vi påvisar vikten av att 
klassrummet ska vara en trygg plats där alla vågar komma till tals. 
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10. Bilagor 

!
Bilaga A 

 

!
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter!
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 
innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på 
lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att 
hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med klassläraren 
dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings-område. 
Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer 
vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 
endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att 
förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande.!

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.!

Vänliga hälsningar!
 
 
!
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!!
!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –!

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras!
Vårdnadshavare för: 
............................................................................................................................!
Datum  
..................................................................................................................................................!

Vårdnadshavares namnteckning!
!

!

!
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