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Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilken av de två typer av 

resonemang (’Imitativt resonemang’ samt ’Kreativt resonemang’) som möjliggörs av 

tentamenuppgifter i matematik, hur kommunikations- och resonemangsförmågan 

kommer till uttryck i studenters lösningar, och vilka eventuella kopplingar som finns till 

tentamensbetyg. Resultatet av studien är att möjligheten till att utveckla kreativt 

matematiskt resonemang är liten, och utvecklingen av imitativt resonemang är stor. 

Läromedel tenderar att till största del innehålla uppgifter som utvecklar studenters 

imitativa resonemangsförmåga. Tentamensuppgifter tenderar att kunna lösas med 

imitativa resonemang. Det tycks också finnas en tendens till att lärare förser studenter 

med extra material som ger en ännu större möjlighet att utveckla imitativa resonemang 

än vad övriga läromedel gör. Detta är antagligen inte vad lärare på universiteten avser att 

göra. Det verkar snarare som att bristen på tid gör det svårt för lärare att ge studenterna 

möjlighet att utveckla vissa typer av matematiska resonemangs- och 

kommunikationsförmågor. 
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1. Inledning 

I svensk gymnasieskola tränar elever på att utveckla olika typer av förmågor när de lär 

sig matematik. Dessa förmågor behövs för att få en matematisk grundkompetens och 

anses vara olika aspekter av en helhet (Skolverket, 2014, s. 1). Forskning visar att vissa 

förmågor får större plats än andra (Boesen, et al, 2018, s. 119), och frågan är hur detta 

påverkar elevers framtida matematikstudier. Behövs alla förmågor för att ta sig igenom 

matematikutbildningen på universiteten? Eller kan studenter klara prov genom att enbart 

utveckla vissa förmågor? Enligt Phiri (1993) så tenderar examinationsformer inom 

matematik vanligen bestå av ’closed-book exams’, vilket innebär att studenter inte får ha 

med sig några anteckningar eller böcker in i tentasalen. Frågor under denna 

examinationsform tenderar att vara mindre komplexa än de frågor som kommer under 

’open-book exams’. Nyare studier visar att universiteten reducerat komplexiteten i sina 

tentamenfrågor, samt att läromedel tenderar att vara av mer algoritmisk karaktär än 

tidigare (Lithner, 2011). Även i grund- och gymnasieskolan får elever oftare lösa 

uppgifter som är av karaktären förbestämda algoritmiska lösningar (Jonsson, et al, 2020, 

s. 2). Uppgifter med enbart denna form hindrar utveckling av förmågor som 

problemlösning (Sidenvall, 2019). Lithner (2011) analyserade en vid svenska universitet 

ofta använd kursbok (Adams, 2006), samt universitetstentor i matematik, och fann att 

minst 70% av uppgifterna gick att lösa genom imitativa resonemang. Lithner menar att 

anledningen till detta är att lärarna försöker kompensera för studenternas 

inlärningssvårigheter när de utformar tentamina. Tanken är alltså att lärarna försöker 

hjälpa studenterna, men reduceringen tycks ha gått för långt. Algoritmiska procedurer 

har tagit för stor plats och sänder ut budskapet till studenterna att matematik består av 

ett letande efter algoritmer snarare än av att förstå matematiken (Lithner, 2011, s. 297). 

Samtidigt visar studier av Craig (2011) och Kågesten och Bonta (2003) att då studenter 

ombeds att förse lösningar med förklarande text så leder detta till ett förbättrat lärande. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras kort något om bedömning i matematik, samt några av de 

förmågor som är centrala i matematik för bedömning/undervisning i gymnasieskolan. 

2.1 Bedömning 

Alla former av undervisning och examination i matematik kräver bedömning. I gymnasiet 

ska lärarna följa kursplanen för matematik och bedöma eleverna bland annat utifrån de 

sju förmågorna som tas upp i kunskapskraven. På universiteten sker olika former av 

bedömningar. I en studie av Iannone och Simpson (2011), som studerade vilka olika 

bedömningsmetoder som används på matematikinstitutionerna vid olika universitet i 

Storbritannien, fann de att tentamen i form av salsskrivning (Closed-book exam) är den 

vanligaste bedömningsformen. Anledningen till detta är att det är den enklaste formen av 

examination att administrera. Det är även svårt att fuska, kräver att studenter har 

kunskaperna i minnet, samt har förståelse i ämnet, vilket många matematiker tycker 

passar ämnet (Iannone & Simpson, 2011, s. 194). Detta är dock inte fallet för alla kurser. 

För statistik och matematikhistoria är andra former mer vanliga, såsom projekt och 

presentationer (Iannone & Simpson, 2011, s. 190). För kursen Baskurs i matematik vid 

Uppsala universitet sker examination i form av skriftliga prov (tentamen/closed-book 

exam), i kombination med inlämningsuppgifter (Uppsala universitet, 2021). Men är 

salsskrivningar alltid den bästa examinationsformen? Enligt Phiri (1993) så är open-book 

exam bättre än closed-book exam, då det mäter studenters matematiska förmågor bättre. 

Beroende på vilken form provet kommer att ha (open-book eller closed-book) så 

skiljer sig frågorna åt. För closed-book tests gäller att studenten skall minnas den fakta 

som presenterats under föreläsningar och lektioner. Det kräver också att studenten löst 

liknande problem på lektioner, som sedan kommer på provet. För open-book tests gäller 

att studenterna ska ha ett fast grepp om begreppen som presenterats under föreläsningar 

och lektioner, samt ta till sig materialet som de lär sig på lektionerna och öva och repetera 

hemma (Phiri, 1993, s. 24). Phiri (1993) exemplifierar skillnaden mellan dessa olika 

former av test. I ett closed-book test kan studenten ombes att derivera en funktion, medan 

i ett open-book test blir studenten snarare ombedd att derivera en funktion snarlik en 

som presenterats under lektionerna med aningen modifierat förhållande, eller, applicera 

sitt resultat på ett problem (Phiri, 1993, s. 24). 
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2.2 Matematiska förmågor för gymnasieskolan 

För matematikkurser i svensk gymnasieskola finns sju förmågor att ta hänsyn till i 

undervisningen och bedömningen. Problemlösnings-, begrepps-, procedur-, 

modellerings-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmåga (Skolverket, 2014, 

s. 1). För denna studie är framför allt problemlösnings-, procedur-, kommunikations- och 

resonemangsförmågorna relevanta. Dessa kan kort definieras enligt följande:  

Problemlösning – Handlar om att lösa ett problem där en metod för att lösa problemet 

inte är given. Det krävs att problemlösaren kan ta fram olika strategier och förstå olika 

begrepp. 

Procedur – Handlar om att använda sig av procedurer som tillexempel derivering, men 

också tillämpa algoritmer och lösa rutinuppgifter. Det är vanligt att en 

problemlösningsuppgift blir en proceduruppgift för en enskild individ då denne har 

bemästrat uppgiften. 

Kommunikation – Här gäller det att kunna använda symboler, matematiska termer, bilder 

och ord för att kommunicera och förklara vad en menar. (Skolverket, 2014, s. 2). Det 

handlar också om att dela information där både givaren och mottagaren skall förstå vad 

som kommuniceras (Boesen, et al, 2018, s. 112). 

Resonemang – För denna förmåga handlar det om att driva en matematisk argumentation 

med hjälp av begrepp och procedurer i exempelvis problemlösningsuppgifter. För att vara 

ett resonemang krävs förklaring, slutledning, bevisföring och andra typer av logisk 

härledning. Denna förmåga samt begreppsförmågan är viktiga delar i problemlösning 

(Skolverket, 2014, s. 2). 

Skolverket understryker att dessa förmågor överlappar och lyfter varandra medan 

de utvecklas och att det inte finns någon hierarkisk ordning bland dessa förmågor 

(Skolverket, 2014, s. 1). I en analys av de nationella proven i matematik från åk 3 upp till 

matematik D på gymnasiet visade resultatet att procedur- och 

kommunikationsförmågorna tog störst plats i relation till de resterande förmågorna. För 

de högre årskurserna tar resonemangsförmågan en större plats än tidigare (Boesen, et al, 

2018, s. 119). 

Problemlösning är som nämndes ovan en av de sju förmågorna i matematik för 

gymnasieskolan, och handlar mycket om att tolka det matematiska problemet som skall 
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lösas. Detta innebär i sin tur att problemet inte har en given känd lösningsmetod och 

kräver att studenten förstår och kan tolka problemet för att lösa det (Boesen, et al, 2018, 

s. 113). Det kan dock inte bestämmas om en uppgift är en problemlösningsuppgift genom 

att enbart titta på uppgiften, utan en och samma uppgift kan stimulera 

problemlösningsförmågan för en person, men samtidigt inte för en annan. Det handlar 

helt enkelt om det studenten/eleven känner till sedan tidigare, så som olika 

lösningsmetoder och begrepp (Boesen, et al, 2018, s. 115). I kontrast till detta har vi 

procedurförmågan. Procedur är eller kan omformuleras till algoritm, vilket är en ändlig 

sekvens av genomförbara instruktioner (Boesen, et al, 2018, s. 112). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teori som denna studie har som utgångspunkt. Först 

presenteras olika typer av resonemang. Denna studie kommer att utgå från att både 

algoritmiskt- och memorerat resonemang är delar av ett större resonemangsbegrepp: 

imitativt resonemang. Därför kommer det i analysen endast talas om imitativt 

resonemang. Därefter kommer kort något om instrumentell och relationell förståelse. 

3.1 Olika typer av resonemang och förståelse. 

Både problemlösnings- och procedurförmågan går att koppla ihop med det Jonsson et al. 

(2020) diskuterar, gällande Creative Mathematical Reasoning (CMR) och Algorithmic 

reasoning (AR). För CMR har vi tre kriterier som skall vara uppfyllda: 

”(1) kreativitet, som innebär att lösningen för eleven själv är originell och inte tidigare upplevd, 

eller glömd och återskapad. 

(2) rimlighet, att se rimligheten i sina val av strategier och slutsatser kring varför den valda 

strategin är korrekt. 

(3) förankring, då elevens argument är förankrade i de inneboende matematiska egenskaperna 

hos resonemangskomponenterna” (Jonsson, et al. 2020, s. 2). 

Kort sagt så behöver studenten ”kämpa” med en uppgift, och inte veta vilken 

lösningsmetod denne skall använda för att lösa uppgiften. Algoritmiskt resonemang 

utvecklas i stället då studenter löser uppgifter som består av steg-för-steg metoder, det 

vill säga, en given metod för att lösa uppgiften. Det sker en mekanisk inlärning genom att 

studenten använder och memorerar metoder, vilket på engelska kallas rote learning. 

Mekanisk inlärning innebär också att man lär sig fakta och procedurer (Jonsson, et al. 

2020, s. 2). Mekanisk inlärning kan givetvis vara positivt genom att det kan reducera 

trycket på arbetsminnet, ett exempel är multiplikationstabellen. Om studenten däremot 

endast utvecklar mekanisk inlärning och inte behöver ”kämpa” med en uppgift, så 

kommer eleven inte att kunna utveckla CMR, eller få förståelse och finna egna lösningar 

(Jonsson, et al. 2020, s. 2). 

En annan form av resonemang som är snarlik det algoritmiska resonemanget är 

imitativt resonemang. Imitativt resonemang är ofta tillämpbart på rutinuppgifter. Inom 

ramen för imitativt resonemang så finns två undergrupper som är två olika typer av 

imitativa resonemang, nämligen algoritmiskt resonemang och memorerat resonemang. 
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För memorerat resonemang handlar det exempelvis om att en student lagt ett helt bevis 

på minnet och behöver bara hämta beviset från minnet och skriva ner det, medan 

algoritmiskt resonemang handlar mer om att minnas en algoritm som kan bestå av en 

sekvens med regler för att lösa en viss typ av uppgift, och endast ett misstag i utförandet 

av algoritmen hindrar en från att komma fram till rätt svar. Den enda svårigheten är att 

välja rätt algoritm (Boesen, et al, 2010, s. 93). För denna studie kommer memorerat och 

algoritmiskt resonemang klassificeras som imitativa resonemang, precis som Boesen, et 

al (2010) klassificerar dem (som två undergrupper). 

Gällande rutinuppgifter så innefattar det uppgifter som kan lösas på imitativa 

tillvägagångssätt. Läroböcker domineras ofta av dessa typer av uppgifter, vilket vi 

kommer att diskutera vidare nedan, men det bör ändå nämnas att denna form av inlärning 

sker på bekostnad av utvecklandet av de andra matematiska förmågorna (Sidenvall, 

2019). Nedan följer ett exempel som enligt Lithner (2011) visar på ett mekaniskt lärande 

och hur studenter hanterar svårigheter för att klara prov. Lithner beskriver ett samtal 

med en student: 

”En student frågar: ”Är 𝑎5 ∙ 𝑎3 = 2𝑎15 korrekt? Jag tror att man ska addera eller 

multiplicera 5 och 3. Och det är två a:n, eller? Hur som helst, jag har glömt bort hur 

man gör.” Lithners svar är: ”Nej, addera enbart exponenterna, 𝑎5 ∙ 𝑎3 = 𝑎5+3 = 𝑎8.” 

”Tack, då förstår jag”, och studenten vänder sig sedan för att hjälpa en annan 

student” (Lithner, 2011, s. 294). 

Lithner problematiserar studentens svar, vad är det egentligen studenten ’förstår’? 

Vad lär sig studenten egentligen av att memorera en regel, och varför frågar studenten 

denna fråga från början i stället för att resonera kring det? Studenten vet att 𝑎5 ∙ 𝑎3 = 𝑎 ∙

𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎, som kan skrivas om som 𝑎8. Svaret ligger i att studenten försöker lösa 

uppgiften med hjälp av algoritmiska regler, eller också i att studenten har en tro om att 

matematik handlar om att tillämpa regler givna av någon annan snarare än att försöka 

resonera kring det själv (Lithner, 2011, s. 294-295).  

Gällande begreppet att ’förstå’ lyfter Skemp (20061) fram två begrepp: 

’instrumentell förståelse’ och ’relationell förståelse’. Det förstnämnda begreppet syftar till 

att lära sig olika regler vid räkning, som att multiplikation av två negativa tal blir ett 

positivt tal. Det sistnämnda begreppet syftar i stället till att förstå varför två negativa tal 

 
1 Skemp (2006) är en ny publicering av hans tidigare artikel som publicerades 1976. 
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blir ett positivt tal vid multiplikation. Att förstå varför är svårare att lära, samt mer 

tidskrävande (Skemp, 2006, s. 92). Fördelar med instrumentell förståelse är att det kan 

vara lättare att förstå och ger eleven en snabb belöning vid rätt svar, vilket i sin tur ger ett 

ökat självförtroende hos eleven. Fördelar med relationell förståelse är att det är lättare 

att minnas, och kunskapen eleven lärt sig är oftare applicerbar på flera typer av uppgifter. 

Det kan låta som en paradox att den skulle vara lättare att minnas. Som nämndes är den 

svårare att lära men när en väl lärt sig så är det lättare att minnas (Skemp, 2006, s. 92). 

Att som lärare vara fokuserad på relationell förståelse är som nämnts mer tidskrävande 

eftersom läraren måste undervisa ett bredare/djupare ämnesinnehåll (förklaring varför 

en regel fungerar, snarare än att visa enbart regeln), men det har som nämnts sina 

fördelar att göra detta. Ett problem som kan uppstå är om läraren undervisar detta som 

två separata ämnen, i detta fall försvinner fördelarna (Skemp, 2006, s. 92). Ett annat 

problem som är svårt för läraren att påverka är att kursplaner i matematik tenderar att 

vara för innehållsrika. Det finns inte tid att undervisa allt innehåll med fokus på relationell 

förståelse, så författaren menar att kursplaner borde reduceras (Skemp, 2006, s. 93). 
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras resultat från forskning gällande CMR och AR, samt vilken 

betydelse skrivande i matematik har. 

4.1 Resonemangsförmåga och övningsuppgifter i läromedel 

Som nämndes i inledningen så analyserade Lithner (2011) inlärningssvårigheter bland 

studenter på universitet inom matematik, samt analyserade läromedel för både 

högstadiet, gymnasiet och universitetet. Det universitetsläromedel som analyserades var 

Adams (2006). Lithner fann att läromedlen tenderar att ha proportionen 70-20-10 

oavsett utbildningsnivå. Detta innebär att uppgifterna i läromedlen består till 70% av 

uppgifter som kan lösas med enbart AR, 20% av en blandning mellan CMR och AR, och 

10% av CMR. Liknande proportion finner man även på universitetstentor, vilket gör att 

man har möjlighet att klara tentamina och få höga poäng genom enbart 

imitativt/algoritmiskt resonemang (Lithner, 2011, s. 297). I en intervju med lärarna om 

denna fördelning hävdar dessa lärare att detta är nödvändigt för att hantera omfattande 

inlärningssvårigheter och heterogena grupper, dvs. tanken är att hjälpa studenter. Men 

komplexiteten i läromedel och tentamensprov kan tyckas ha reducerats för långt (ibid, s. 

297).  

Den vanligaste typen av reducering tenderar att vara fokuset på undervisning och 

lärande av algoritmisk procedur. Dessa algoritmiska procedurer kan utföras för att lösa 

avancerade uppgifter utan ett behov av begreppsmässig förståelse eller konstruktivt 

resonemang. Enligt Lithner (2011) så lär sig studenter hantera begreppsmässiga 

svårigheter genom att lära sig beräknings- och manipulativa färdigheter för att klara prov 

och tentamen. Det sker en form av rutinlärande, vilket leder till att studenter får svårt att 

svara på frågor som är konceptuellt utmanande, vilket i sin tur leder till att lärare försöker 

kompensera detta genom att ha frågor på proven som studenter kan svara på, och den 

onda cirkeln av procedurundervisning och lärande sätts i rörelse (Lithner, 2011, s. 294). 

Förutom reduceringen till att uppgifter i högre grad fokuserar på algoritmisk procedur så 

visar en analys av aritmetikböcker från 1924, 1944 och 1984, att antalet uppgifter som 

innehåller text har reducerats och är mindre ”rika”, och att antalet uppgifter som har 

karaktären av ”drill-problems” har ökat. En analys av äldre och nyare läroböcker i 

”Calculus” visar också att andelen övningar som har givna kompletta lösningsmetoder har 

ökat kraftigt, det vill säga övningar som är väldigt lika de resterande övningarna (Lithner, 
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2011, s. 293). Forskning visar att elever i grund- och gymnasieskolan oftare får uppgifter 

att lösa som är av karaktären förbestämda algoritmiska lösningar, proceduruppgifter, och 

att det är en väldigt liten del av uppgifterna som ger tillfälle att utveckla CMR. Detta trots 

att forskning samtidigt visar att elever som uppvisar en högre grad av CMR presterar 

bättre på prov än de som uppvisar mer AR (Jonsson, et al, 2020, s. 2). Det är också sällan 

som studenter på universiteten får öva på CMR, det är sällsynt i både undervisning, 

läromedel och prov. De gånger studenter fått tillfälle att öva på detta, så har CMR visat sig 

vara effektivare än AR för att lösa vissa problematiska uppgiftslösningssituationer. Men 

problemet är egentligen, menar författarna, att studenterna sällan blir exponerade för 

(och ofta inte behöver använda) CMR-baserat lärande då uppgifterna oftast kan lösas 

genom AR (Jonsson, et al, 2014, s. 22). Boesen, et al. (2010) som har analyserat de 

nationella proven i relation till läromedel fann att 89% av uppgifterna på proven hade en 

stark relation till läromedlen med avseende på memorerat resonemang (MR) och 

algoritmiskt resonemang (AR) (Boesen, et al. 2010, s. 100). Enligt författarna så bestod 

även lärarskapade prov till största delen av frågor med stort fokus på imitativt 

resonemang (IR), och anledningen till detta är att lärarna inte tror att de svagare eleverna 

kan lära sig CMR. Dock tillägger författarna att detta antagande från lärarna kanske inte 

stämmer (ibid, s. 104). 

För att återkomma till den andra delen av Lithners (2011) forskning, gällande 

mekaniskt lärande, procedurellt lärande och memorering i matematik, så tycks detta vara 

en problematik som finns på alla utbildningsnivåer (Lithner, 2011, s. 295). 

Grundläggande kompetenser som till exempel begreppsmässig förståelse och 

problemlösningsförmåga, utvecklas med hjälp av CMR och inte med hjälp av AR, på grund 

av att AR saknar utrymme för kreativitet. Vidare menar Lithner (2011) att orsaken till att 

AR dominerar tycks vara att det är det enklaste sättet att övervinna inlärningssvårigheter 

ur ett kortsiktigt perspektiv. Med detta sagt så bör tilläggs att AR är en viktig del inom 

matematisk kompetens, men det får inte dominera så som det tycks göra då det förvärrar 

inlärningssvårigheterna i det långsiktiga perspektivet (Lithner, 2011, s. 295). En kan fråga 

sig varför det då ser ut på detta sätt, och en förklaring är att lärande i matematik till stor 

del sker genom undervisning, men framför allt genom läromedel. Studenter tillbringar 50 

– 100% av sin tid med övningar i matematikböcker. I dessa böcker kan många av 

övningarna lösas genom att imitera lösningsmetoder från ett utarbetat exempel i boken 

(Lithner, 2011, s. 296). Som nämndes ovan tenderar 70% av övningarna i läromedlen att 
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kunna lösas med enbart AR. Övergången från gymnasiet till eftergymnasiala utbildningar 

i matematik blir tuff, och det tycks finnas en tendens att universitetsbehörigheter sjunker. 

Som nämndes ovan så reduceras komplexiteten, och reformer av kursplaner för både 

universitet, grundskolan och gymnasiet sker. En betonad svårighet i denna övergång från 

gymnasiet till eftergymnasiala utbildningar i matematik är att abstraktionsnivån ökar, 

liksom kraven på eget ansvar och självständighet hos studenterna. Det talas även om att 

matematiska bevis blir fler, liksom fler begrepp och metoder, och det ställs även högre 

krav på stringens på universitetsnivån. Att det blir fler bevis, begrepp och metoder gör att 

imitativa strategier för att lösa uppgifter blir svårare att genomföra (Lithner, 2011, s. 297-

298).  

Lithner (2011) har svårt att säga vad som exakt behöver göras för att bekämpa 

inlärningssvårigheterna för studenterna på universitetet. Några förslag är att det behövs 

mer forskning på området då det inte är lika väl studerat som grund- och gymnasieskolan. 

Universitetsutbildningarna borde också lära mer av grund- och gymnasieskolans 

utbildning eftersom många likheter finns i matematikutbildningen. Det traditionella 

lärandet av matematik (miljön, undervisningen och läromedel) behöver ge studenter 

större möjlighet att utveckla CMR, med antagandet att studenter lär sig det de får 

möjlighet att lära sig. Detta antagande i kombination med forskningen som precis 

presenterats, indikerar att studenter huvudsakligen är givna möjligheten att lära sig 

matematik via AR. Därför borde det som beskrivs som inlärningssvårigheter hos 

studenter snarare benämnas som undervisningssvårigheter (Lithner, 2011, s. 298-299). 

Lithner (2011) beskriver hur han talat med studenter på universitetet som fått noll poäng 

på tentamen som svarar att de förstått allt läraren sagt, samtidigt som en annan student 

som fått fullpoäng på tentamen säger att hen inte alls har fattat vad kursen handlat om 

(Lithner, 2011, s. 291). 

4.2 Förklarande text i matematik 

I en sydafrikansk studie av förstaårsstudenter i matematik på universitetet fann Craig 

(2011) att skrivande i matematik ger positiva effekter inom problemlösning, och att 

skrivande i matematik är ett verktyg för lärande (Craig, 2011, s. 867). Craig menar att 

skrivande i allmänhet är ett kraftfullt verktyg för att lära, att det finns likheter mellan 

skrivande inom matematik och problemlösning, och att dessa likheter kan leda till att 

dessa stärker varandra. Detta innebär att om en övar inom det ena området så kan det 
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stärka de båda områdena, och dessutom även stärker studentens förmåga för kritiskt 

tänkande (Craig, 2011, s. 868-869). Craig fann även att skrivande i matematik ledde till 

ett förändrat engagemang till matematik och förändrad inställning till kunskap (Craig, 

2011, s. 875).  

Positiva resultat finner vi även i en rapport från ett utvecklingsprojekt i Sverige 

(Kågesten & Bonta, 2003), som kommer fram till liknande resultat som Craig (2011). I 

projektet försöker de två ansvariga för rapporten från Linköpings universitet, visa att 

skrivande av matematik vid tentamenfrågor kan leda till ett förbättrat lärande i 

matematik, då studenter ombeds att skriva mer förklarande text till sina 

tentamenlösningar (Kågesten & Bonta, 2003, s. 4). Idén till utvecklingsarbetet kom av att 

studenter ofta lämnar in ”torftiga” lösningar vid tentamen och att lärare ibland behöver 

gissa sig till vad studenten menar. (ibid, s. 4). I praktiken gick projektet till så att frivilliga 

studenter från civilingenjörsprogrammet i kursen flervariabelanalys fick komplettera 

sina tentamenlösningar med förklarande text i efterhand (Kågesten & Bonta, 2003, s. 3-

5). Förutom att analysera tentamenlösningar och att låta studenter komplettera sina svar 

med förklarande text, utförde rapportförfattarna även intervjuer, med frågor som 

exempelvis ”Var det något du lärde dig då du fick ta hem din tentamen och komplettera 

lösningen? Vad gjorde du?”.  Analys av studenternas intervjusvar indikerade att de hade 

fått ökad förståelse, fått tid för reflektion, upptäckt av kunskapsluckor och att de själva 

såg felen (ibid, s. 7). Författarna spekulerar kring varför inte studenterna skriver 

förklarande text i sina lösningar trots att det stimulerar lärande. Här anser de att ansvaret 

ligger hos läraren, och menar att studenterna verkar sakna den atmosfär som stimulerar 

skrivande (ibid, s. 10). 

Att det finns ett samband mellan skrivande och lärande har konstaterats av bland 

annat Vygotskij (1962). En studie utförd under fyra år med start i en klass i årskurs 7 av 

Clarke, et al. (1993) fann de positiva effekter av matematiskt skrivande för dessa elever. 

Eleverna blev försedda med en journalbok där innehållet var uppdelat i tre delar: ”Vad vi 

gjort, Vad vi lärt oss, exempel och frågor” (Clarke, et al, 1993, s. 235-237). Att eleverna 

skrev en journal efter lektionen resulterade i att de började identifiera ”problem” i sitt 

eget lärande, och beskriva hur de kom fram till en lösning. Enligt elevernas lärare började 

även eleverna att fråga sig själva mer och uppvisade ett ökat självförtroende i att testa 

sina egna idéer, samt gav förslag på möjliga vägar att lösa matematiska problem på 
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(Clarke, et al, 1993, s. 248). Författarna lyfter också fram en viktig poäng. Elever måste 

uppmuntras till att fråga sig själva när de inte förstår något snarare än att vara beroende 

av läraren att berätta för dem att de inte förstår. Läraren förklarade för eleverna att ”om 

du inte kan förklara det för mig, så förstår du inte riktigt”. Denna undersökning visar 

eleverna länken mellan kommunikation och lärande (Clarke, et al, 1993, s. 248-249).  

5 Syfte 

Mot denna bakgrund är syftet med studien att undersöka vilken av de två typer av 

resonemang (Imitativt- eller kreativt resonemang) som möjliggörs av tentamenuppgifter 

i matematik, hur kommunikations- och resonemangsförmågan kommer till uttryck i 

studenters lösningar, och vilka eventuella kopplingar som finns till tentamensbetyg. 

5.1 Forskningsfrågor 

1. Vilken typ av resonemang krävs för att lösa tentamenuppgifterna? 

2. Hur vanligt förekommande är förklarande text i tentamensvaren, och finns det ett 

samband mellan förklarande text och slutbetyg?  

3. Vilka kvalitativa skillnader finns i studenternas lösningar i relation till betyg? 
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6. Metod 

Studiens datamaterial utgjordes av ett stickprov av tentamenlösningar i kursen ”Baskurs 

i matematik” vid Uppsala universitet. Stickprovet bestod av totalt 30 tentamenlösningar, 

tio slumpmässigt utvalda från vardera av de tre betygsgrupperna 3, 4 respektive 5. 

Statistiken för tentamensdeltagare och betyg vid det valda tentamenstillfället återfinns i 

Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Antalet deltagare vid tentamensskrivningen, sorterade efter betygsresultat. 

Andel Underkända 48 
Andel med betyg 3 49 
Andel med betyg 4 74 
Andel med betyg 5 221 
Total andel deltagare 392 

(Info via mejl från kurssamordnare på matematiska institutionen, Uppsala universitet). 

Stickprovet delades in i Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 vid analysen. Grupp 1 består 

av 11 tentamenlösningar med betyg 3, Grupp 2 av 9 tentamenlösningar med betyg 4, och 

Grupp 3 av 10 tentamenlösningar med betyg 5. Att inte varje grupp bestod av tio deltagare 

beror på att en lösning i Grupp 1 hade registrerats som betyg 4, trots att antalet poäng 

motsvarar betyg 3. Eftersom det som är av relevans för studien är poängen på tentamen, 

så placerades denna lösning i Grupp 1. Vidare hade två av lösningarna som placerades i 

Grupp 1 fått så låga poäng att de borde tillhöra gruppen som fått underkänt, men de 

inkluderades ändå i studien. 

Studien består av flera delar. En kvantitativ del där andelen förklarande text för 

lösningarna i stickprovet presenteras i relation till slutbetyg, och en kvalitativ del där 

vissa utvalda studentlösningar analyseras närmare, på grundval av resultatet av den 

kvantitativa analysen. Slutligen utgörs en tredje del av en analys av tentamenuppgifterna 

i enlighet med Boesens, et al. (2010) metod för att analysera uppgifter i relation till 

läromedlet. Läromedlen som analyserats är de böcker som specificeras i kursplanen, samt 

kompletterande material som delats ut under kursens gång (se nedan). Denna 

analysmetod används alltså för att avgöra huruvida uppgifterna kan lösas med hjälp av 

imitativa resonemang eller kreativt resonemang. 

6.1 Baskurs i matematik, Uppsala universitet 

Behörighet för kursen ’Baskurs i matematik’ är Matematik 4 eller Matematik D, och den 

har således endast gymnasiala förkunskapskrav. Kursen riktar sig till de som vill läsa 
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fristående kurser i matematik samt inom program, och är tänkt att täcka de grunder som 

behövs för olika delar av matematiken, bland annat induktion, aritmetik för rationella och 

reella tal, elementära funktioner och koordinatsystem i planet. Studenterna examineras 

genom salstentamen och inlämningsuppgifter, och undervisningstillfällena utgjordes av 

föreläsningar och lektioner (Uppsala universitet, 2021).  

 

  Kursens mål enligt kursplan från vecka 24 år 2019 är att studenten ska 

kunna: 

▪ ”använda symboler från logik och mängdlära som en del av det matematiska 

språket 

▪ använda funktions begreppet och hantera elementära funktioner 

▪ lösa enkla problem och ekvationer som innehåller elementära funktioner 

▪ räkna med komplexa tal och polynom samt lösa enkla polynomekvationer 

▪ lösa enkla kombinatoriska problem 

▪ genomföra enkla induktionsbevis 

▪ använda koordinat begreppet i geometrisk problemlösning, t.ex. använda linjens 
och cirkelns ekvationer 

▪ formulera viktigare resultat och satser inom kursens område.” 

Litteratur (obligatorisk) för kursen: 

(i) Ekstig, Kerstin; Hellström, Lennart; Sollervall, Håkan, Matematik startbok Upplaga 
2:4: Lund: Studentlitteratur, 2007.  

och 

(ii) Adams, Robert A.; Essex, Christopher, Calculus : a complete course 9. Ed.: Toronto: 
Pearson Addison Wesley, 2017 (Uppsala universitet, 2019) 

Utöver kursböckerna tillkommer även kompletterande material distribuerat av de 

ansvariga lärarna på kursen och bestående av övningsuppgifter och kompendier med 

teori bakom olika matematiska delar av kursen, exempelvis hur en beräknar summor. I 

bilaga 1 återfinns exempel på övningar, utvalda utifrån sin relevans för denna studie. 

Tentamenlösningarna som analyserats skrevs under en hösttermin. I en konversation 

med en tidigare lärare på kursen, fick jag tillgång till det kompletterande material som 

hon använt terminen innan (under vårterminen). Jag har inte lyckats få tag på 

höstterminens material, utan har gjort antagandet att de studenter som läste Baskurs i 
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matematik denna termin hade tillgång till liknande eller samma kompletterande 

material. Utdrag ur det kompletterade materialet återfinns i bilaga 1.  

6.2 Urval 

Tentamen (se bilaga 3) består av elva frågor, varav fem frågor har uteslutits från studien 

av följande skäl: Uppgift 1 behövde inte besvaras av de studenter som klarat duggan, och 

konsekvensen av detta är att endast några få besvarat denna uppgift. Uppgift 2 har 

uteslutits på grund av att uppgiften endast ger 1 poäng per arbetat problem, och 

förklarande text och motiveringar därför inte krävdes. Uppgift 5, 6 och 7 har också 

uteslutits på grund av att studentlösningarna i stickprovet saknade förklarande text till 

dessa uppgifter. Detta innebär att uppgift 3, 4, 8, 9, 10 och 11 är inkluderade i studien.  

6.3 Avgränsningar och begränsningar 

På grund av tidsbegränsningar så avgränsades studien till att främst fokusera på några av 

de sju matematiska förmågor som presenterades ovan i avsnitt 2.2.  

Studiens stickprov hade gärna fått vara större än 30 tentamenlösningar, men 

eftersom Uppsala universitet tar ut en kostnad för varje utskriven sida så fick 30 

tentamenlösningar lov att räcka. Faktorer som kan spela roll för resultatet är dels att 

stickprovet är litet i relation till det totala antalet deltagare i respektive grupp (se tabell 

1, s. 15), dels att det inte funnits möjlighet att samla in data rörande vad som lärts ut på 

föreläsningar och lektioner under kursens gång (dvs. läraren som en blind fläck i studien).  

6.4 Analysmetoder 

I detta avsnitt presenteras analysmetod för de tre delar som studien består av.  

6.4.1 Analys av tentamenlösningar utifrån förklarande text 

Tentamenlösningarna analyserades utifrån en lösningsmall (se bilaga 2) för uppgift 3, 4, 

8, 9, 10 och 11, där fokus var närvaron av förklarande text, snarare än uträkningarna. I 

analysen av tentamenlösningarna sorterades lösningarna in i antingen ’Ja’ eller ’nej’ 

gällande förklarande text, dvs. ’Ja, det finns förklarande text’ eller ’Nej, det finns ingen 

förklarande text’, både för hela stickprovet och gruppvis. Resultatet presenteras i tabeller. 

Notera att förklarande text innefattar text, bilder och tabeller. Dessutom inkluderades 

även felaktiga förklaringar i klassificeringen som ett ’Ja’, med motiveringen att ett slarvfel 

i uträkningarna inte påverkar studentens förmåga att visa förklarande text, dock 

inkluderades inte förklaringar som bedömdes som nonsens. Givetvis kan inte 
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lösningsmallen följas till punkt och pricka eftersom ingen students lösning kan förväntas 

innehålla exakt allt som finns med i lösningsmallen. Men om en lösning inte innehåller 

någon av de förklaringar som återfinns i lösningsmallen så har den klassificerats som att 

sakna förklarande text. Däremot har de frågor som studenter inte alls försökt besvara inte 

räknats som ’Nej’, utan har i stället strukits från statistiken, eftersom underlag för en 

bedömning då saknas. Men generellt så klassificeras lösningar att innehålla förklarande 

text om namn på formler eller satser ges, eller att en skriver korta meningar om hur en 

tänker och vad en gör i sina lösningar. Utifrån denna analys så beräknades median för 

varje grupp, ett genomsnitt på förklarande text per individ och grupp, samt 

genomsnittspoäng för varje grupp per fråga. 

Efter detta skapades en korstabell där ett 𝐶ℎ𝑖2-test utförts utifrån nollhypotesen: 

’Det finns inget samband mellan förekomst av förklarande text och betyg’. För denna del 

av studien undersöktes sambandet mellan förklarande text och betyg, både för hela 

stickprovet och för samtliga grupper (Grupp1, Grupp2, Grupp3, med betygen 3, 4, 5). När 

andelen förklarande text var beräknad (utifrån lösningsmallen) för hela stickprovet och 

alla tre grupper så sattes dessa värden in i en korstabell. Korstabellen består av en 

oberoende variabel (förklarande text) och en beroende variabel (betyg), detta för att 

betyget beror på mängden förklarande text snarare än att mängden förklarande text 

beror på betyget (Hjerm et al., 2014, s. 118-119).  

Chi2 (𝒳2) -test är ett verktyg för att se förhållandet mellan två variabler i en 

korstabell, och gör det genom att testa om två fördelningar är oberoende av varandra eller 

inte. I denna undersökning visar testet om mängden förklarande text ger högre poäng. 

Enkelt uttryckt så testar vi om den observerade fördelningen skiljer sig från vår 

hypotetiska fördelning, det vill säga nollhypotesen. Ett problem med Chi2 är dock att 

måttet vi får egentligen inte är ett sambandsmått, eftersom vi inte vet hur mycket den 

oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln, utan bara om dessa två variabler 

har något med varandra att göra. Eftersom denna studie kommer att använda sig av 

korstabell som består av en nominalskala, så räcker Chi2 testet till för detta ändamål 

(Hjerm et al., 2014, s. 122-123 & 127).  

Ett problem är att värdet vi får ut av testet blir större ju större antal observationer 

och celler vi har, därför behöver vi veta antalet frihetsgrader för att se om det finns en 

signifikant skillnad mellan de observerade och förväntade frekvenserna. Låt säga att 
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värdet för Chi2 är större än värdet i tabellen för antalet frihetsgrader. Detta innebär att 

skillnaden mellan de observerade och förväntade frekvenserna är statistiskt signifikant 

och att vi med 95 procent säkerhet kan förkasta nollhypotesen. Ett ytterligare krav är 

också att maximalt 20% av de förväntade fördelningarna för varje cell får vara mindre än 

5, om testet ska vara tillförlitligt (Hjerm et al., 2014, s. 199-201). 

6.4.2 Användning av matematiska symboler 

För denna del gäller att tentamenlösningarna för uppgift 4 och 10 analyserats ytterligare 

en gång. Även om lösningar innehåller förklarande text så innebär detta inte per 

automatik att lösningarna är lätta att följa (deras resonemang och kommunikation), och 

inte heller att lösningarna är korrekta. Resultatet av analysen utifrån förklarande text 

indikerade att dessa två uppgifter avvek från sambandet att lösningar med högre betyg 

tenderar att innehålla mer förklarande text än lösningarna med lägre betyg. Därför fanns 

det intresse att studera dessa lösningar mer kvalitativt. En fråga är exempelvis: ’Finns det 

gemensamma drag hos de lösningar som fått höga betyg? Dvs. skiljer sig dessa drag från 

de med lägre betyg?’. 

Målet med denna del var alltså att finna svar på hur lösningarna skiljer sig åt i 

relation till betyg. I den kvantitativa delen analyserades lösningarna utifrån förklarande 

text som är en del av kommunikationsförmågan. Men i kommunikationsförmågan ingår 

även fler aspekter, dvs. användningen av matematiska symboler (se avsnitt 2.2 för 

definition av kommunikationsförmågan). Så gällande denna del analyserades lösningarna 

igen, men nu utifrån användning av matematiska symboler. 

6.4.3 Analys av tentamenuppgifter 

För att klassificera tentamenuppgifterna har Boesens, et al (2010) metod för 

uppgiftsanalys använts. Detta är som nämnts för att avgöra om uppgifterna kan lösas med 

hjälp av IR eller CMR. Denna metod består av fem steg enligt följande: 

 (i) Identifiera svaren eller algoritmer som kan lösa uppgiften. Stegen nedan 

är beroende av vilka typer av lösningar som är tillgängliga och möjliga att resonera om. 

 (ii) En beskrivning av uppgiftens utformning, om det finns hintar/ledtrådar 

om hur en skall gå till väga, eller i vilken form svaret skall ges. 

 (iii) Identifiera övningar och exempel i läromedlet som liknar 

provuppgiften och kan lösas med samma svar eller algoritm. 



21 
 

 (IV) Identifiera övningar och exempel i läromedlet som liknar 

provuppgiften i relation till nummer 2 ovan. 

 (V) Dra slutsats hur relationen ser ut mellan provuppgifterna och 

uppgifterna i läromedlet (Boesen, et al, 2010, s. 97). 

Med hjälp av denna analysmetod så tittar en inte endast på uppgifterna, utan också 

på läromedlet. Läromedlen som analyserats är de som ingår i kursen (se avsnitt 6.1), och 

även det kompletterande materialet. De sidor i litteraturen som analyserats är de sidor 

som läraren på kursen har rekommenderat sina studenter att arbeta med. För Adams 

(2017) läses avsnitten P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 och 3.2 samt Appendix I (A6-A10) och 

delar av avsnitten P.5, 3.1 och 3.3. I Matematik startbok läses hela boken med undantag 

av vissa delar enligt kursplaneringen. 
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7. Resultat 

Nedan finner du resultatet för de tre delar som studien består av: De kvantitativa och 

kvalitativa analyserna av tentamenlösningarna, samt tentamenuppgiftsanalysen. 

7.1 Analys av tentamenlösningar utifrån förklarande text 

Resultatet för denna del presenteras huvudsakligen i tabellformer. Tabell 2-4 visar 

förekomsten av förklarande text för varje uppgift, det vill säga, ’Ja’, ’Nej’, eller ’lösning 

saknas’ för de tre grupperna (Grupp 1 – betyg 3, Grupp 2 – betyg 4, Grupp 3 – betyg 5). En 

ytterligare tabell (Tabell 5) har skapats utifrån resultatet av tabell 1-3, och visar hur stor 

andel i procent av lösningarna på varje uppgift som innehåller förklarande text för varje 

grupp. Dessutom har Tabell 7 skapats som visar genomsnittspoängen per uppgift och 

grupp. 

Tabell 2.  
Mängden förklarande text för grupp 1. Varje cell står för en fråga för en person. 

Upg Grupp 1 
3 Nej Ja Ja Ja Nej − Ja Nej Nej Ja Nej 
4 − Nej Nej − Nej Nej Nej Ja − Nej Ja 
8 Nej Nej Nej − − Nej Nej Nej − Nej − 
9 Nej Nej Ja Nej − Ja Ja Ja Ja Nej Ja 
10 − − Nej Nej Nej Ja Ja Ja − Ja Ja 
11 Nej Ja Nej Nej Nej − Ja Ja Ja Ja Nej 
Nej=ingen förklarande text, Ja=förklarande text,−= lösning saknas. 

 

Tabell 3. 
Mängden förklarande text för grupp 2. Varje cell står för en fråga för en person. 

Upg Grupp 2 
3 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
8 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 
9 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
10 Nej Ja Nej − Ja Ja Nej Nej Nej 
11 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 
Nej=ingen förklarande text, Ja=förklarande text,−= lösning saknas. 
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Tabell 4. 
Mängden förklarande text för grupp 3. Varje cell står för en fråga för en person. 

Upg Grupp 3 
3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
4 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
8 Nej − Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
9 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
10 Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej 
11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 
Nej=ingen förklarande text, Ja=förklarande text,−= lösning saknas. 

 

För hela kohorten/stickprovet blev resultatet att ungefär 45 % av lösningarna innehåller 

förklarande text. För Grupp 1 innehåller 36 % av lösningarna förklarande text. För Grupp 

2 är motsvarande siffra 44 %, och för Grupp3 55 % (se tabell 2-4 ovan). Genomsnitt per 

individ i Grupp 1 är 2,09 och medianen är 2, dvs. av de sju uppgifter som studeras så skrev 

studenterna i Grupp 1 i snitt förklarande text på 2 uppgifter. Genomsnitt för Grupp 2 är 3 

och medianen är 3. Genomsnitt för Grupp 3 är 3,8 och medianen är 4. Ett samband mellan 

förklarande text och betyg tycks finnas. 

Tabell 5. 
Mängden förklarande text för grupp 1, 2 och 3, för varje uppgift i procent, samt antal individer 
inom parentes. 

Grupp1 Grupp2 Grupp3 
Uppgift 3 50 % (5 av 10) Uppgift 3 45 % (4 av 9) Uppgift 3 100 % (10 av 

10) 
Uppgift 4 25 % (2 av 8) Uppgift 4 67 % (6 av 9) Uppgift 4 50 % (5 av 10) 
Uppgift 8 0 % (0 av 7) Uppgift 8 11 % (1 av 9) Uppgift 8 55 % (5 av 9) 
Uppgift 9 60 % (6 av 9) Uppgift 9 67 % (6 av 9) Uppgift 9 70 % (7 av 10) 
Uppgift 10 63 % (5 av 8) Uppgift10 38 % (3 av 8) Uppgift 10 33 % (3 av 10) 
Uppgift 11 50 % (5 av 10) Uppgift11 77 % (7 av 9) Uppgift 11 80 % (8 av 10) 
Avvikande resultat är fetmarkerade. Andel förklarande text. 

 

Efter beräkning med chi2 av Korstabellen (se Tabell 6 nedan) så kan vi med 95 % säkerhet 

säga att vi kan förkasta nollhypotesen (det finns inget samband mellan förklarande text 

och betyg). Detta betyder att skillnaden mellan den förväntade och observerade 

frekvensen är statistiskt signifikant på 95-procentsnivån. Observera att detta endast är 

en skattad signifikansnivå. Ett krav var även att maximalt 20 % av de förväntade 

fördelningarna får vara lägre än 5, vilket i detta fall var 0 %, alltså är testet tillförlitligt. 
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Tabell 6.  
Tabellen (Korstabell) visar antalet i varje grupp som antingen ’Ja’ innehåller förklarande text, 
eller ’Nej’ inte gör det. 

Förklarande text Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 totalt 

Ja 23 27 38 88 

Nej 41 35 31 107 

totalt 64 62 69 195 

 

Tabell 5 ovan visar den totala andelen förklarande text för varje grupp och 

tentamenuppgift i procent. De fetmarkerade cellerna indikerar uppgifter som avviker från 

det bredare mönstret, att mängden förklarande text ökar i relation till betyg. Detta 

indikerar att uppgifterna bör analyseras mer kvalitativt. I tabell 5 ser vi att Grupp 1 med 

en stor marginal har mer förklarande text än de andra två grupperna gällande uppgift 10. 

En närmare analys visar att Grupp 1 oftare än de andra två grupperna förklarar vad 

namnen på summorna är, men de vet i mycket lägre utsträckning än grupp 3 hur de löser 

uppgiften med hjälp av summornas formler. Detsamma gäller för grupp 2, att de löser 

uppgiften felaktigt i högre utsträckning än grupp3.  

Gällande uppgift 4 kan vi se i tabell 5 att grupp 2 har mer förklarande text än vad 

grupp 3 har. Denna text innehåller förklaring för vad som är koefficienten samt korta 

beskrivningar om vad de gör. Procentandelen kan se aningen missvisande ut (17 % i 

differens), när det egentligen endast är en individ mer i grupp 2 som innehåller 

förklarande text än vad det är i grupp 3.  

Tabell 7. 
Genomsnittspoäng per uppgift för varje grupp, samt maxpoäng angiven inom parentes för varje 
uppgift. 

Uppgift(maxpoäng) Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
3(2) 0.75 0.6 1.95 
4(2) 1.6 1.8 1.9 
8(5) 1.7 2.1 4.7 
9(5) 2.9 4.2 4.6 
10(5) 1.7 2.7 4 
11(5) 3.4 4.4 4.6 

 

I tabell 7 ovan ser vi att Grupp 3 har högre genomsnittspoäng på samtliga uppgifter, 

men framför allt på uppgift 3, 8 och 10. Skillnaderna är små mellan Grupp 2 och Grupp3 

rörande uppgifterna 4, 9 och 11. För Grupp 1 är skillnaderna relativt stora i jämförelse 
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med de andra två grupperna, förutom i uppgift 4 där genomsnittspoängen är relativt lika, 

samt att Grupp 1 har ett högre genomsnitt på uppgift 3 än vad Grupp 2 har.  

7.2 Användning av matematiska symboler 

Resultatet från den kvantitativa analysen visar att uppgift 4 och 10 avviker från det 

bredare mönstret gällande förklarande text och betyg. Därför analyserades samtliga 

lösningarna för uppgift 4 och 10 igen, men nu med ett nytt fokus: användningen av 

matematiska symboler. 

Tabell 8. 
Andel korrekt användning av matematiska symboler för lösningarna i uppgift 4 och 10, per 
grupp. 

Uppgift Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
4 37,5 % 89 % 70 % 
10 34 % 75% 90 % 

 

Tabell 8 ovan visar att Grupp 3 i högre utsträckning använder sig av matematiska 

symboler på ett korrekt sätt än de andra två grupperna i uppgift 10. För uppgift 4 står 

fortfarande oklarheter kvar om varför vi har detta resultat. Grupp 2 förser sina lösningar 

med mer förklarande text, samt använder sig av matematiska symboler på ett korrekt sätt 

i större utsträckning än Grupp 3 gällande uppgift 4. 

Om vi tittar på Tabell 7 ser vi att skillnaden i genomsnittspoäng för uppgift 4 mellan 

Grupp 2 och Grupp 3 är minimal. Den minimala skillnaden beror antagligen på att Grupp 

2 visar på en tendens att glömma bort minus tecknet i sin lösning vilket ger ett avdrag på 

0,5 poäng, men att glömma minustecknet har inte klassificerats som att inte använda 

matematiska symboler på ett korrekt sätt. Grupp 3 visar en tendens att glömma bort att 

använda ∑ symbolen, vilket klassificeras som att inte använda matematiska symboler på 

ett helt korrekt sätt. Detta ger dock inget poängavdrag. Sammantaget verkar det som att 

grupp 2 och grupp 3 presterar i huvudsak lika på denna uppgift sett till 

genomsnittspoängen. 

För uppgift 10 ser vi att genomsnittspoängen är högre för Grupp 3 (se tabell 7), samt 

att de använder matematiska symboler på ett korrekt sätt i större utsträckning. De som 

försökt lösa uppgiften tycks, oavsett grupptillhörighet, i samma utsträckning känna till att 

det är en sammansatt geometrisk och aritmetisk summa. Grupp 1 förser däremot sin 

lösning med förklarande text i högre grad än de andra två grupperna. Denna förklarande 
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text innehåller oftast namnen på summorna, vilket ger 1 poäng av 5 poäng. Däremot löser 

grupp 3 uppgiften och använder formlerna för dessa summor på ett korrekt sätt i större 

utsträckning än de andra två grupperna. Grupp 3 inför även beteckningar för de 

uppdelade summorna (exempelvis 𝑠1, 𝑠2 𝑜𝑐ℎ 𝑠3) i större utsträckning än vad Grupp 2 gör. 

För denna uppgift verkar det framför allt handla om att grupp3 i större utsträckning vet 

hur formlerna för summorna skall användas, vilket gör att de kommer fram till rätt 

lösning och får högre poäng. Att känna till namnen på summorna ger endast 1 poäng av 

de totala 5 poäng som studenten kan få på uppgiften, vilket förklarar de låga 

genomsnittspoängen för grupp 2 och grupp 1. Det är dock märkligt hur exempelvis en 

student i grupp 1 får 1 poäng för namnet på summorna, medan en student i grupp 3 fått 

fullpoäng trots att de inte nämnt namnen på summorna.  

7.3 Analys av tentamenuppgifter 

Tentamenuppgifterna (se bilaga 3) analyserades som nämnts med hjälp av Boesens, et al 

(2010) metod för analys av uppgifter. Uppgifterna analyseras först i relation till 

Matematik startbok, därefter Adams (2017) Calculus, och till sist det kompletterande 

materialet. 

7.3.1 Matematik startbok 

Endast uppgift 3 (av uppgift 3, 4, 8, 9, 10 och 11) kan lösas med hjälp av boken ”Matematik 

startbok”, och det finns ett exempel som är nästintill identiskt med tentamenuppgiften. 

Av 11 övningsuppgifter i boken så är tre av dessa även nästintill identiska med 

tentamenuppgiften. Boken går även igenom hur en gör en teckentabell för att studera 

intressanta punkter. Exempellösningen i boken går igenom steg-för-steg hur en löser en 

sådan uppgift, och vi kan dra slutsatsen att möjlighet för IR finns.  

För uppgift 4 kan en endast lära sig vad fakultet innebär, vilket är en minimal del i 

att lösa uppgiften, och för uppgift 8 så kan en lära sig grundläggande trigonometri som att 

omvandla grader till radianer, enhetscirkeln och att beräkna exempelvis (sin
1

√2
=

𝜋

4
), 

vilket långt ifrån löser uppgiften. 

Gällande uppgift 9 så finner en endast hjälp från boken att lösa 

andragradsekvationer med komplexa tal, och inte flergradsekvationer med komplexa tal. 

Så sammantaget kan vi konstatera att endast uppgift 3 går att lösa direkt utifrån 

Matematik startbok, och ingen av de resterande fem uppgifterna. 
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Att denna bok inte tar upp det som krävs för att lösa uppgift 4, 8, 9, 10 och 11, 

betyder inte att den inte är relevant för kursen. Alla uppgifter är som sagt inte inkluderade 

i studien, och det är troligt att denna bok är användbar för att lösa de uppgifter som 

exkluderats (uppgift 1, 2, 5, 6, och 7). 

7.3.2 Adams (2017) Calculus. 

Fokus därefter var att analysera tentamenfrågorna i relation till Adams (2017) Calculus. 

Så enligt analysen av läromedlet Calculus i relation till uppgift 4, 8, 9, 10 och 11 på 

tentamen ser ut enligt följande: 

Uppgift 4: (i) För att lösa denna uppgift behöver studenten känna till 

binomialsatsen. En kan även multiplicera parentesen med sig självt tio gånger, men detta 

skulle ta alldeles för lång tid vid ett provtillfälle. (ii) De hintar/ledtrådar som finns är att 

begreppet koefficient nämns, och begreppet utveckling. (iii) I Calculus finns formeln för 

binomialsatsen och en förklaring hur den används, men inte mycket mer än så. (IV) Boken 

går igenom hur (𝑎 + 𝑥)𝑛 och (
𝑛
𝑘

) används och beräknas i formeln för binomialsatsen, men 

inga övningsexempel för att beräkna koefficienter för en särskild term så som 

tentamenuppgiften är utformad. (V) Sammantaget kan det konstateras att uppgiften inte 

kan lösas med hjälp av att imitera en given lösningsmetod från Calculus boken. Se i stället 

analysen av det kompletterade materialet.  

Uppgift 8: (i) För denna uppgift behöver studenten känna till de Moivres formel, och 

besitta kunskaper om det komplexa talplanet, argument, modulus och polär form.  

(ii) I tentamenuppgiften finns en hint om att svaret skall ges i polär form, vilket direkt ger 

en koppling till de Moivres formel. I instruktionerna ombeds studenten att illustrera 

svaret i det komplexa talplanet, vilket också är en hint. (iii) De formler som kan 

memoreras löser uppgiften fram till det sista steget som är att illustrera i det komplexa 

talplanet och dessa formler återfinnes i Calculus. Gällande exempeluppgifter så finns 

exempel som visar hur en räknar ut en del i taget, tex argumentet, modulus, omvandla till 

polär form, användning av de Moivres formel, och hur en illustrerar i det komplexa 

talplanet. En kan alltså använda IR för att utföra dessa steg. För övningsuppgifterna finner 

vi samma tendens, att en övar på en del i taget, och de kan eventuellt ses som procedur 

uppgifter. En uppgift har noterats ha liknande utseende 

(𝐻𝑖𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎 𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛: 𝑧4 + 1 − 𝑖√3 = 0) som den på 
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tentamen. (IV) Gällande denna del så finns ingen liknande uppgift i boken. (V) 

Sammantaget kan det konstateras att Calculus kan användas för att lösa separata delar av 

tentamenuppgiften. Av övningsuppgifterna i boken för detta avsnitt utgörs över 70 % av 

uppgifter där studenten ska beräkna en sak i taget, till exempel finna argumentet eller 

finna modulus. Däremot finns teorin bakom de Moivres formel, och för att lösa 

tentamenuppgifter kräver det att studenten sätter sig in i teorin. Se i stället analysen av 

det kompletterade materialet. 

Uppgift 9: (i) Uppgiften kräver kunskap om fjärdegradspolynom, komplexa rötter, 

andragradsekvationer med beräkning av rötter, polynomdivision, och kunskapen att 

konjugatet till en komplex rot också är en rot om koefficienterna i polynomet är reella. 

Denna uppgift kan lösas med hjälp av divisionsalgoritmen för polynom, endast kunskap 

om konjugatet avviker från algoritmen. Dock kan detta läggas på minnet (att konjugatet 

är en rot) utan att nödvändigtvis veta att det beror på de reella koefficienterna. För att 

känna till detta behöver studenten ha läst i boken, eller att det tagits upp på 

föreläsningarna. (ii) En hint är att −2𝑖 är en rot. (iii) Det finns många övningar och 

exempel som visar precis hur en ska gå till väga, och det finns också exempel som 

beskriver och visar varför konjugatet också är en rot. (IV) Här är också svaret ja, det finns 

uppgifter som har liknande utformning, det vill säga att finna alla rötter, dock inte med en 

given rot. (V) Sammantaget kan en konstatera att denna tentamenuppgift kan lösas 

genom exempel i boken eller att genom att tillämpa en algoritm. 

Uppgift 10: (i) För att lösa tentamenuppgiften behöver studenten känna till vad 

summa tecknet betyder, vad en geometrisk och aritmetisk summa är och hur man 

beräknar dessa. För geometrisk och aritmetisk summa finns formler och därför också en 

möjlighet att använda sig av IR. (ii) Det finns inga speciella hintar i uppgiften. (iii) I 

Calculus finns en nästan identisk exempeluppgift (∑ (6𝑘2 − 4𝑘 + 3), 𝑑ä𝑟 1 ≤ 𝑚 <𝑛
𝑘=𝑚+1

𝑛) som kan användas för att lösa tentamenuppgiften, där också termerna delas upp i tre 

olika summor precis så som det ser ut i lösningsmallen (se bilaga 2). Det finns inte många 

övningsuppgifter som är helt identiska. De uppgifter som är aningen lika består antingen 

av en geometrisk eller en aritmetisk summa. (IV) Eftersom det inte finns några direkta 

hintar i uppgiften så är svaret nej, däremot är det inga speciella hintar för den uppgift som 

är nästan identisk, så på det sättet är uppgifterna trots allt lika. (V) Sammantaget så är 

svaret att det går att lösa uppgiften på tentamen med hjälp av boken genom att tillämpa 
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en algoritm, däremot skall noteras att det inte fanns många liknande uppgifter, så se även 

resultatet från det kompletterande materialet. 

Uppgift 11: (i) För denna uppgift krävs kunskap om induktionsaxiomet. (ii) Inga 

särskilda hintar finns för uppgiften. (iii) Det finns inga liknande övningar i Calculus, 

förutom att bevisa tre olika teorem med induktion. Detta kan tyckas vara svårare att 

utföra då dessa teorem endast innehåller variabler och inte några tal alls. Dock används 

samma metod i praktiken. (IV) Svar nej. (V) Sammantaget kan en säga att uppgiften inte 

kan lösas med hjälp av någon algoritm från Calculus. Se i stället resultatet för det 

kompletterade materialet. 

7.3.3 Det kompletterande materialet 

Nedan presenteras resultatet från det kompletterande materialet. Detaljer kommer inte 

att upprepas gällande uppgifter, så endast det som skiljer sig från analysen av Calculus 

kommer att presenteras. Uppgift 3 kommer inte att analyseras då denna uppgift löses med 

hjälp av IR med hjälp av Matematik startbok. 

För uppgift 4: Utöver det som nämndes i analysen i relation till Calculus, så finner vi 

i det kompletterande materialet (se bilaga 1) att en identisk övningsuppgift finns med, 

som genom IR löser tentamenuppgiften. I det kompletterande materialet finns även ett 

kompendium som visar hur binomialsatsen används och hur en expanderar uppgifter på 

formen (𝑎 + 𝑥)𝑛, och även ett bevis för binomialsatsen. Sammantaget kan det då 

konstateras att vi kan lösa tentamenuppgiften med hjälp av det kompletterande 

materialet. 

För uppgift 8: I det kompletterade materialet (se bilaga 1) fanns en uppgift som är 

av samma slag som tentamenuppgiften. Däremot fanns inga extra exempelbeskrivningar, 

utan endast en övningsuppgift som är av samma slag och med ett facit. Inte heller fanns 

det några beskrivningar i extramaterialet av hur de Moivres formel fungerar. En möjlighet 

är att läraren på kursen visar detta under föreläsningarna, men det är endast en gissning. 

För uppgift 9: Gällande denna uppgift ser vi i bilaga 1 att det finns ett par stycken 

uppgifter där studenten får möjlighet att öva på flergradspolynom och 

divisionsalgoritmen, samt att det finns uppgifter med liknande ledtrådar, det vill säga, en 

given komplex rot. Dessutom visar kompendiet exempeluppgifter på hur lång division går 

till, och hur en löser flergradspolynom med komplexa rötter, samt varför konjugatet är en 
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rot. Återigen konstateras att denna uppgift löses med hjälp av IR via övningar och 

exempeluppgifter. 

För uppgift 10: I det kompletterande materialet (se bilaga 1) finns inga övningar 

eller exempel som liknar tentamenuppgiften. Däremot finns en utförlig beskrivning av 

vad summor, serier och talföljder är. Det tas upp vad och hur geometriska- och aritmetiska 

summor beräknas, samt formler för dessa, och även ett bevis av att en kan dela upp 

summor och addera ihop dessa (som tentamenuppgiften kräver). Även om det 

kompletterande materialet saknar övningsexempel (se bilaga 1), så fanns det exempel i 

kompendiet hur geometriska summor och aritmetiska summor beräknas var för sig. Med 

kunskapen om att dessa går att dela upp (när det är en sammansättning av geometrisk 

och aritmetisk summa), så bör även denna uppgift kunna klassificeras som en uppgift som 

kan lösas med IR, samt dra slutsatsen att det finns en relation mellan tentamenuppgiften 

och det kompletterande materialet/kompendiet.  

Uppgift 11: För denna uppgift finns en utförlig förklaring till induktionsaxiomet och 

hur ett induktionsbevis i praktiken skall utföras, med än tydligare uppdelning och 

struktur mellan bassteget, induktionsantagandet, induktionssteget, och slutsatsen. I det 

kompletterande materialet finns även en uppgift som liknar tentamenuppgiften (se bilaga 

1), genom att exponenten är variabeln precis som i tentamenuppgiften. Det kan därför 

konstateras att denna uppgift går att lösa med IR. Det är dock antagligen inte lätt att 

memorera ett helt bevis. Bassteget, dvs. att pröva om 1 fungerar tenderar att vara den 

lätta delen. Det studenten behöver memorera (dvs. om studenten använder sig av IR) är 

hur induktionsantagandet skrivs korrekt. Det svårare steget är det sista steget, dvs. att 

faktiskt använda induktion och använda sitt induktionsantagande på rätt ställe.  

Analysen av tentamenuppgifterna i relation till litteraturen kan sammanställas i 

följande tabell: 
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Tabell 9. 
Tabellen visar en sammanställning från analysen (Litteratur i relation till tentamenuppgifter) 
vilka frågor som går att lösa med Imitativt resonemang.  

Litteratur Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 8 Uppgift 9 Uppgift 
10 

Uppgift 
11 

Calculus - Nej Nej Ja Ja Nej 
Matematik 
startbok 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Kompletterande 
material 

- Ja Nej Ja Ja Ja 

Möjlighet att 
lösa uppgift 
med IR 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

 

Tabell 9 säger oss att uppgift 3, 4, 9, 10 och 11 går att lösa genom IR, men inte uppgift 8. 

Vi ser även att det kompletterande materialet ger en mindre möjlighet att utveckla CMR 

än vad Adams (2017) Calculus ger. Uppgift 8 går att diskutera. Som tidigare nämndes i 

analysen så fanns övningsuppgifter som liknar tentamenuppgift 8 i det kompletterande 

materialet, dock inte med facit, och i Adams (2017) Calculus fanns en uppgift som liknar 

tentamenuppgiften. 
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8. Slutdiskussion 

Från resultatet av den kvantitativa analysen utifrån förklarande text ser vi att det finns 

ett samband mellan förklarande text och ett högre betyg. Det fanns ett aningen avvikande 

resultat gällande uppgift 4 och 10 (se tabell 5). Dessa uppgifter analyserades mer 

kvalitativt utifrån användningen av matematiska symboler. Resultatet av detta var att 

användningen av matematiska symboler på ett korrekt sätt ökar i och med betyget. 

Sammantaget av de båda analyserna kan slutsatsen dras att grupp 3 tenderar att visa en 

högre kommunikationsförmåga än de andra två grupperna, men att grupp 3 har ett högre 

betyg verkar snarare handla om att de kan lösa uppgifterna på ett korrekt sätt i högre 

utsträckning. 

Resultatet från uppgiftsanalysen visar att uppgift 8 är den enda uppgift som inte kan 

lösas med enbart IR. Detta gör att uppgift 8 i relation till läraren kan vara mer intressant 

att diskutera, men även andra aspekter av studien i relation till just läraren (se nästa 

avsnitt). 

8.1 Läraren – den blinda fläcken 

En aspekt som måste tas hänsyn till är att denna studie inte inkluderat vad som skett 

under föreläsningar och lektioner på kursen. Det är troligt att läraren gått igenom de 

Moivres formel, men omöjligt att säga om läraren gett studenterna möjlighet att öva på 

CMR gällande uppgift 8. Hur mycket har läraren fokuserat på att få studenterna att 

utveckla CMR under lektionerna? Hur har läraren lagt fram innehållet under 

föreläsningarna, och hur liknande uppgifter har läraren gått igenom på lektioner och 

föreläsningar i relation till de uppgifter som kom på tentamen? Detta är också faktorer 

som påverkar.  

Utöver detta kan det vara värdefullt att diskutera resultatet ur ett bredare 

perspektiv. I Instruktionerna på tentamen står tydligt att lösningarna skall förses med 

förklarande text, men samtidigt är det tydligt att det går att få fullpoäng utan att förse sina 

lösningar med förklarande text. Grupp 1 fick som tidigare nämnts 1 poäng för att nämna 

namnen på summorna i uppgift 10, medan det samtidigt går att få fullpoäng på uppgift 10 

utan att nämna dessa namn. Det är givetvis fullt rimligt att det är korrekta matematiska 

uträkningar som studenten ska få poäng för, men samtidigt så vill lärarna att lösningarna 

skall förses med förklarande text. Men i så fall, varför? 
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 Tentamen är av formen ’closed-book’ och många av uppgifterna går som sagt att 

lösa med imitativa resonemang, vilket öppnar upp för funderingar kring det Lithner 

(2011) diskuterar i sin forskning. Enligt Lithner (2011) så har universiteten reducerat 

komplexiteten för långt genom att uppgifter på tentamina i högre grad består av 

algoritmisk procedur än tidigare, vilket i sin tur påverkar studenternas uppfattning om 

vad matematik är (ett letande efter algoritmer). Lärarna på kursen vill att lösningarna 

skall innehålla mer förklarande text, men de poängsätts inte därefter i den grad en hade 

trott. Kan en idé vara att låta examinationen bestå av ’open-book tests’? Eller kanske se 

till att frågorna på provet inte är imitativa i relation till litteraturen? Att läromedel 

tenderar att bestå till hög grad av uppgifter som kan lösas med IR är svårt för lärarna att 

göra något åt, däremot kan lärarna anpassa hur det kompletterande materialet samt 

tentamenfrågorna ska se ut. Enligt Lithner (2011) så tenderar även tentamina att bestå 

av samma proportion av uppgifter som läromedlen (70-20-10), vilket leder till att 

studenter kan få höga poäng genom enbart IR. Det kompletterande materialet som är 

utdelat av läraren på kursen har en starkare tendens till IR än vad Adams (2017) Calculus 

har. Försöker lärarna kompensera för de svagare studenterna som Lithner (2011) pratar 

om? Är det inte bättre att reducera innehållet i kursplanerna som Skemp (2006) föreslår? 

snarare än att lärare ska reducera komplexiteten på tentamina och undervisningen? 

Problemet med detta är att allt behöver förändras samtidigt. Att ha frågor på tentamina 

som kräver att studenter utvecklat CMR (eller också relationell förståelse), kräver i sin 

tur att undervisningen anpassas därefter. Som Skemp (2006) säger så verkar det inte 

finnas tid för läraren att undervisa kursplanen utifrån relationell förståelse då kursplaner 

tenderar att ha för stort innehåll. Det kan möjligtvis vara så att läraren mestadels 

undervisar utifrån instrumentell förståelse på grund av just bristen på tid. Förutom 

resonemangsförmågan så behöver även kommunikationsförmågan utvecklas under 

lektioner och kan göra det genom att låta studenter skriva mer. Men även här tycks tiden 

enligt Kågesten och Bonta (2003) vara ett problem. 

Denna studie har både svagheter och styrkor. En svaghet är att studien inte 

kan innefatta de andra hjälpmedel som studenter använt sig av, såsom internet, 

föreläsningar och räkne stugor. På internet finns mängder av hemsidor som enkelt räknar 

ut matematiska problem åt en, samt visar uträkningar steg-för-steg. Här finns risker för 

att studenter utvecklar IR även om universiteten inte skulle förse sina studenter med allt 

för imitativa övningsuppgifter. En annan svaghet är att stickprovet inte var större än 30 
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individer. En styrka i studien är att det gick att ta del av vilka sidor som studenterna blivit 

rekommenderade av läraren på kursen att använda sig av i litteraturen, samt att 

konversationer med lärare/tidigare lärare på kursen var möjlig. Utan detta hade 

tentamenuppgiftanalysen varit betydligt svårare att utföra. Den kanske största styrkan 

med denna studie är att den till viss del bekräftar att studenter oftare får öva på att 

utveckla IR snarare än CMR. Detta problem ser vi inte bara på universiteten, utan även i 

grund- och gymnasieskolan. Det räcker inte med att enbart universiteten eller enbart 

grund- och gymnasieskolan försöker förändra detta, utan förändring behöver ske inom 

de båda skolformerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Lektions uppgifter (kompletterande material)  

1. Använd binomialsatsen för att bestämma koefficienten av termen x i utvecklingen 

(𝑥2 −
2

𝑥
)

20

. 

2. Vad blir resten vid division av 𝑥4 − 3𝑥3 + 7𝑥 − 1 med 𝑥 − 2? 

3. Vi vet att 𝑥 = −2𝑖 är en rot till ekvationen 𝑥3 − 𝑎𝑥 + 4 = 0. Bestäm 𝑎 och lös sedan 
ekvationen fullständigt. 

4. Man vet att ekvationen 𝑥4 − 2𝑥3 − 7𝑥2 + 26𝑥 − 20 = 0 har roten 𝑥 = 2 + 𝑖. Lös 
ekvationen fullständigt. 

5. Lös följande ekvationer och visa lösningarna i komplexa talplanet. 

 (a) 𝑧3 = −5𝑖; 

 (b) 𝑧5 = √3 + 𝑖. 

6. Bevisa med induktion formeln ∑ 5𝑝 =
5𝑛+1−1

4
.𝑛

𝑝=0  

7. Visa följande formel med induktion: ∑
𝑘

(𝑘+1)!
= 1 −

1

(𝑛+1)!

𝑛
𝑘=1 . 

Bilaga 2 

Lösningsmallar 

 
Uppgift 3 från tentamen. 

För vilka x gäller  

𝑥 + 2

4𝑥 − 1
> 2. 

Lösning: 

Vi gör 0 på ena sidan, och faktoriserar och teckenstuderar den andra sidan, och vi får: 

𝑥 + 2

4𝑥 − 1
− 2 > 0 ⟺  

𝑥 + 2

4𝑥 − 1
−

2(4𝑥 − 1)

4𝑥 − 1
> 0 ⇔  

−7𝑥 + 4

4𝑥 − 1
> 0. 

Studera tecknet med hjälp av teckentabell, intressanta punkter: 𝑥 =
4

7
 𝑜𝑐ℎ 𝑥 =

1

4
 

𝑥  1

4
 

 4

7
 

 

4 − 7𝑥 + + + 0 − 
4𝑥 − 1 − 0 +  + 
4 − 7𝑥

4𝑥 − 1
 

− 𝑜𝑑𝑒𝑓 + 0 − 
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Vi ser i tabellen att 
4 − 7𝑥

4𝑥 − 1
> 0 ⟺  

1

4
< 𝑥 <

4

7
 

Svar: Olikheten gäller för x så att 
1

4
< 𝑥 <

4

7
 dvs. 𝑥 ∈ (

1

4
,
4

7
) . 

Inkl. En ritad tallinje där alla tal inom intervallet inkl. förutom punkterna själv

 
Uppgift 4 från tentamen. 

Bestäm koefficienten av 𝑥5 i utvecklingen av 

(𝑥2 −
1

𝑥
)

10

. 

Lösning:  

Problemet löses med hjälp av binomialsatsen: (𝑎 + 𝑏)𝑛 = ∑ (𝑛
𝑘

)𝑎𝑘𝑏𝑛−𝑘
𝑛

𝑘=0
, För 𝑎 = 𝑥2,

𝑏 = (−
1

𝑥
), där termen med index k blir lika med 

(
10
𝑘

) (𝑥2)𝑘 (−
1

𝑥
)

10−𝑘

= (
10
𝑘

) 𝑥2𝑘(−𝑥−1)10−𝑘. 

Exponenten för x ska vara 5, dvs.. 2𝑘 − 10 + 𝑘 = 5 ⇔ 𝑘 = 5. Termen blir 

(
10
5

) 𝑥2∙5(−𝑥−1)10−5 = (
10
5

) 𝑥10(−𝑥−5) = −𝑥10−5 = −𝑥5 med koefficienten − (
10
5

) =

−
10!

5!(10−5)!
= −

10∙9∙8∙7∙6

5∙4∙3∙2∙1
= −252. 

Uppgift 8 från tentamen: 
Lös ekvationen 

𝑧3 =
1

√2
+ 𝑖

1

√2
 

och illustrera rötternas läge i komplexa talplanet. Det går bra att ange svar i polär form. 

Lösning: 

Ansätter z på polär form: 𝑧 = 𝑟(cos 𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 𝜃). Skriv 
1

√2
+ 𝑖

1

√2
 på polär form: 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 =

1, 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝜋

4
 

1

√2
+ 𝑖

1

√2
= 1 ∙ (𝑐𝑜𝑠

𝜋

4
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

𝜋

4
). 

De Moivres formel ger: 𝑧3 = 𝑟3 ∙ (cos 3𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 3𝜃) och ekvationen kan nu skrivas:  

𝑟3 ∙ (cos 3𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 3𝜃) = 1 ∙ (𝑐𝑜𝑠
𝜋

4
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

𝜋

4
). 

Vi får 𝑟3 = 1, 𝑑𝑣𝑠 𝑟 = 1 𝑜𝑐ℎ 3𝜃 =
𝜋

4
+ 𝑘 ∙ 2 𝜋          𝑘 = 0,1,2. 
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𝜃 =
𝜋

12
+ 𝑘 ∙

2𝜋

3
 

𝜃0 =
𝜋

12
,     𝜃1 =

𝜋

12
+

2𝜋

3
=

9𝜋

12
=

3𝜋

4
,      𝜃2 =

𝜋

12
+

4𝜋

3
=

17𝜋

12
 

Svar: Lösningarna är

𝑧0 =   𝑐𝑜𝑠
𝜋

12
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

𝜋

12
          𝑧1 =  𝑐𝑜𝑠

3𝜋

4
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛 

3𝜋

4
     𝑧2 = 𝑐𝑜𝑠

17𝜋

12
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

17𝜋

12
.

 

 

 

Uppgift 9 från tentamen. 

Ekvationen 𝑥4 − 3𝑥3 + 6𝑥2 − 12𝑥 + 8 = 0 har en lösning 𝑥 = 2𝑖. Bestäm de övriga 
lösningarna. 

Lösning: 

Vi vet att 𝑥 = 2𝑖 är en rot, och att polynomet har reella koefficienter. Därför vet vi att 

även dess konjugat är en rot, det vill säga 𝑥 = −2𝑖. Vi kan faktorisera och får följande: 

(𝑥 − 2𝑖)(𝑥 + 2𝑖) = 𝑥2 + 4. Eftersom: [−𝒊𝟐 = 𝟏].  

Nu vet vi att (𝑥2 + 4) är en faktor. Vi kan nu utföra polynomdivison: 

𝑥4 − 3𝑥3 + 6𝑥2 − 12𝑥 + 8 ∶ (𝑥2 + 4) = 𝑥2 − 3𝑥 + 2. 

                             − (𝑥4 + 4𝑥2) Vi subtraherar och kvar får vi: 

−3𝑥3 + 2𝑥2 − 12𝑥 + 8 

−(−3𝑥3 − 12𝑥) Vi subtraherar och kvar får vi:  

2𝑥2 + 8 

−(2𝑥2 + 8) = Vi subtraherar och får 0 i rest. 

Polynomet (𝑥2 − 3𝑥 + 2) är en faktor. Vi använder oss av pq-formeln för att finna 

rötterna på andragradspolynomet: 

𝑥 = −
−3

2
± √(

−3

2
)

2

− 2 = 
3

2
±

1

2
 

Vi får av pq-formeln rötterna 𝑥1 = 1, 𝑥2 = 2 
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Vi kan nu dra slutsatsen att de övriga lösningarna till polynomet är: 

𝑥1 = 1, 𝑥2 = 2, 𝑥3 = −2𝑖. 

 

Uppgift 10 från tentamen: 

Beräkna summan 

∑(3 ∙ 2𝑘 + 2k − 2).

𝑛

𝑘=3

 

Lösning: 

Vi ser att vi har en sammansättning av en aritmetisk och en geometrisk summa, så vi kan 

dela upp summan så att vi kan använda oss av formlerna för dessa summor. Vi kan också 

flytta ut konstanten 3 och 2 utanför vårt summatecken och multiplicera in dessa 

konstanter i slutet eftersom det underlättar beräkningen (se S (*) nedan), och vi får: 

3 · ∑ 2𝑘 +

𝑛

𝑘=3

2 · ∑ 𝑘 −

𝑛

𝑘=3

∑ 2 = 𝑆.

𝑛

𝑘=3

 Där 𝑆(∗) = 3 · 𝑠1 + 2 · 𝑠2 − 𝑠3. 

𝑠1 = (2 − 1) ∑ 2𝑘𝑛

𝑘=3
.   

𝑠1 = ∑ 2𝑘+1 − 2𝑘𝑛

𝑘=3
.  

𝑠1 = 2𝑛+1 − 8. 

𝑠2 = ∑ 𝑘.𝑛
𝑘=3   

𝑠2 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟 · (𝑛+𝑘)

2
. 

𝑠2 =
(𝑛−2) · (𝑛+3)

2
. 

𝑠3 = ∑ 2 = (𝑛 − 2)

𝑛

𝑘=3

· 2

= 2𝑛 − 4. 

Vi har nu beräknat de tre summorna separat och kan nu sätta in dessa summor i 

ekvationen S(*) ovan. Och vi får: 

𝑆 = 3 · (2𝑛+1 − 8) + 2 (
(𝑛 − 2)  ·  (𝑛 + 3)

2
) − (2𝑛 − 4). 

𝑆 = 3 · (2𝑛+1 − 8) + (𝑛 − 2) · (𝑛 + 3) − 2𝑛 + 4. 

𝐒𝐯𝐚𝐫: 3 · (2𝑛+1 − 8) + 𝑛2 − 𝑛 − 2. 

Uppgift 11 från tentamen: 

Visa med induktion att för alla heltal n ≥ 1, gäller följande likhet: 

 

∑ 2𝑘 = 2𝑛+1 − 2.

𝑛

𝑘=1

 

Lösning: 

Låt oss kalla likheten ovan för Pn. 

1. Bas: Vi måste visa att VL1 = HL1. Alltså:  

VL1 = 21 = 2 𝑜𝑐ℎ HL1 =  21+1 − 2 = 2. 

Det vill säga, vi måste visa att påståendet stämmer för det 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 1. Så basen stämmer. 
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2. Induktionsantagande: VLp = HLp, vi antar att påståendet stämmer för ett visst 

godtyckligt heltal p ≥ 1, dvs.:   

∑ 2𝑘 = 2𝑝+1 − 2.

𝑝

𝑘=1

 

3. Induktionssteg: Om antagandet att det stämmer för ett visst godtyckligt värde på p, så 
vill vi också visa att påståendet gäller för nästa värde.  

Vi måste visa att 𝑉𝐿𝑝+1 = 𝐻𝐿𝑝+1. Vi har: 

 

𝑉𝐿𝑝+1 = ∑ 2𝑘 =

𝑝+1

𝑘=1

 (∑ 2𝑘

𝑝

𝑘=1

) + 2𝑝+1 = VLp + 2𝑝+1 = [𝐸𝑛𝑙. 𝐼𝑛𝑑. 𝐴𝑛𝑡. ] =  𝐻𝐿𝑝 +  2𝑝+1

=  2𝑝+1 − 2 +  2𝑝+1 = 2 ∙ 2𝑝+1 − 2 = 2(𝑝+1)+1 − 2 = 𝐻𝐿𝑝+1. 

Alltså påståendet stämmer för n = 1, och om det stämmer för något heltal p ≥ 1, så 

stämmer det också för p+1. Enligt induktionsaxiomet följer det att påståendet stämmer 
för alla heltal n ≥ 1, dvs. 𝑉𝐿𝑛 = 𝐻𝐿𝑛 för alla heltal n ≥ 1.  V.S.B. 

 

Bilaga 3 

UPPSALA UNIVERSITET   Tentamen i Baskurs i Matematik 

1MA010 

Matematiska institutionen 
2019-10-31 

 

 Skrivtid 8:00-13:00. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara försedda med 

förklarande text. Antal uppgifter är 11 och poängen är angivna nedan; totalt 40 poäng. 

Var god ange antal bonuspoäng som svar på uppgift 0. Gränserna för betygen 3, 4, 5 är 

18p, 25p respektive 32p. Minst 12 poäng ifrån duggan ger full poäng på uppgift 1 på 

denna tenta, och minst 17 poäng ifrån duggan ger ytterligare 2 bonuspoäng som läggs 
till slutpoängen på denna tenta. 

 

 0. Ange antal poäng som du fick på duggan, om du är intresserad av att få 
bonuspoängen inräknade i tentaresultatet. 

 Del A, 1 poäng per deluppgift 

 

1. (a) Visa att talet (√3 + √2)(√3 − √2) är rationellt. 

(b) Lös olikheten |𝑥 − 2| > 3. 
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(c) Beräkna sin (
7𝜋

3
). 

(d) Bestäm ekvationen för linjen som går igenom punkterna 

(−4,1) och (1,2). 

(e) Beräkna arean av cirkeln 𝑥2 − 4𝑥 + 𝑦2 − 2𝑦 + 4 = 0. 

 

2. (a) Förenkla så långt som möjligt  

(
1

𝑥2 − 4
) / (

1

2𝑥 − 4
). 

(b) Beräkna  

Im (
𝑖

2 − 𝑖
). 

(c) Beräkna log927. 

(d) Beräkna  

(1 + 𝑖)5. 

       och ge svaret på formen 𝑎 + 𝑖𝑏. 

(e) Hur många olika 4-siffriga tal kan man bilda av talen 1, 6, 7, 9. 

Del B, 2 poäng per uppgift 

 3. För vilka 𝑥 gäller 

𝑥 + 2

4𝑥 − 1
> 2. 

 4. Bestäm koefficienten av 𝑥5 i utvecklingen av  

(𝑥2 −
1

𝑥
)

10

. 

 5. Lös följande ekvation 

sin (𝑥 +
𝜋

4
) =

1

√2
 . 

 6. Lös ekvationen  

22𝑥 − 6 ∙ 2𝑥 + 5 = 0 

 7. Lös ekvationen  

ln(𝑥 + 1) = 1 + ln(2𝑥). 
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 Del C, 5 poäng per uppgift 

 8. Lös ekvationen  

𝑧3 =
1

√2
+ 𝑖

1

√2
. 

 och illustrera rötternas läge i komplexa planet. Det går bra att ange svaren i 

 polär form. 

9. Ekvationen 𝑥4 − 3𝑥3 + 6𝑥2 − 12𝑥 + 8 = 0 har en lösning 𝑥 = 2𝑖. Bestäm 

de övriga lösningarna. 

10. Beräkna summan  

∑(3 ∙ 2𝑘 + 2k − 2).

𝑛

𝑘=3

 

11. Visa med induktion att för alla heltal n ≥1, gäller följande likhet: 

∑ 2𝑘 = 2𝑛+1 − 2.

𝑛

𝑘=1
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