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Sammanfattning	
 

Jag har undersökt elevers resonemang vid problemlösning i multiplikation. Detta har jag gjort 

genom kvalitativa och kvantitativa metoder i årskurs fem. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka resonemangsstrukturer (Lithner 2008) elever använder när de löser 

multiplikationsuppgifter.  

Jag genomförde respondentintervjuer för att få reda på hur elever resonerar och vilka 

resonemang de använder sig av när de löser matematikuppgifterna. Intervjustudien bygger på fyra 

elevers resonemang om problemlösning i multiplikation med en ökning i uppgifternas 

svårighetsgrad. Jag kom fram till att majoriteteten av eleverna i mina intervjuer löste 

problemsituationer utifrån imitativa resonemang. Studien visade även att ungefär en fjärdedel av 

de 24 problemsituationerna som blev aktuella under undersökningens gång utgjordes av kreativa 

matematiska resonemang. Det vill säga att imitativa resonemang var det mest frekventa 

resonemanget i min studie vilket innebär att elever använde sig av imitativa resonemang mycket 

mer än kreativa matematiska resonemang när de löste multiplikationsproblem. 

 

Nyckelord: problemlösning i matematik, multiplikation, resonemang, intresse och grundskolans 
åk 5. 
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Inledning 
 

Under mina VFU-perioder i matematikämnet förstod jag att matematik inte är allas favoritämne. 

Jag blev inte förvånad över att många elever inte gillar matematik utan blev snarare intresserad av 

att leta efter orsakerna och få veta hur de upplevde matematik. Matematikämnet har varit mitt 

favoritämne i hela mitt liv och därför påverkade det vad jag valde som mitt examensarbete. På 

Skolverkets hemsida står det att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat.” 1 Med detta arbete undersöker jag och försöker öka förståelsen 

för elevernas tankar när det gäller problemlösning i matematik. Detta kan förhoppningsvis göra 

mig till en bättre lärare i framtiden och även ge mig en röd tråd som visar elevernas intresse för 

problemlösning i matematik samt deras resonemang när det gäller problemlösning i uppgifter 

som handlar om multiplikation.  

Jag anser att en lärare måste se vad som ligger bakom elevernas syn, tänkande och resonemang 

kring matematikämnet för att kunna stimulera eleverna till problemlösning i matematik. Därför 

har jag valt att genomföra intervjuer med några elever i mitt arbete.   

Jag vill tacka min handledare Anna Danielsson för hennes feedback under arbetets gång. 

Jag hoppas att detta examensarbete kan hjälpa mig själv och berika mina kunskaper och förståelse 

i min framtida pedagogiska verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Skolverket (2011), www.skolverket.se(2013-04-21). 
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Bakgrund 

Varför och hur ska elever lösa matematiska problem? 
Enligt Skolinspektionen har svenska elevers kunskaper blivit sämre efter 1990 och de har 

försämrats kraftigt i matematik. 2 Enligt utbildningsminister Jan Björklund är de försämrade 

resultaten i matematik allvarliga för Sverige eftersom matematik är grunden för alla tekniska och 

naturvetenskaplig utbildningar och en kärnförutsättning för industrin. 3 TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) visar att de svenska eleverna i årskurs fyra har ett 

lägre matematikresultat jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna. 4 ”Svenska 

elevers kunskaper i matematik sjunker enligt den senaste TIMSS-undersökningen. Huvudorsaken 

är att eleverna lämnas ensamma med läroboken och att presentationen av beräkningsstrategier är 

bristfällig” menar forskaren Per-Olof Bentley. 5 I syftet till ämnet matematik i läroplanen för 

grundskolan framkommer det att:  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. 

- - - 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt 

beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.6 

Bentley anser också att grundskolan måste inrikta sig på att använda beräkningsstrategier 

och att lägga grunden till god förståelse för centrala matematiska principer som 

proportionalitet och begrepp som variabler.7   

Lithner (2008) visar i sina undersökningar att man i empiriska data kan hitta härskande imitativa 

resonemang istället för kreativa matematiska resonemang. Lithner menar att många elever 

använder sig av imitativa resonemang när de löser matematiska uppgifter. 8 I en senare 

projektbeskrivning säger Lithner: ”Trots 20 år av omfattande reformförsök så består 

                                                            
2 Skolinspektionen (2009), www.skolinspektionen.se (13-04-04). 
3 SVD Nyheter (2009), www.svd.se (13 -03 -21). 
4 TIMSS (2011),www.skolverket.se (13-03-21). 
5 Lärarnas Nyheter (2009). www.lararnasnyheter.se (13-05-07) 
6 Lgr11 (2010), www.skolverket.se, s62 (13-03-21). 
7 Liber (2013) www.liber.se (2013-04-21). 
8 Lithner (2008), s. 255. 
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matematiken för många av en mängd fakta och procedurer som memoreras utan förståelse. Det 

leder både till ett ineffektivt lärande och att matematik uppfattas som tråkig och meningslös.” 9    

  Det kan hända att sättet att fråga elever hindrar dem från att visa sin kunskap. 10 Om man 

låter eleven skriva eller beskriva vad han/hon kan i matematik, kan man passa på att be eleven 

precisera i vilka kontext som han/hon brukar använda matematik och kanske skulle behöva 

använda matematik men inte kan eller vågar. 11 

Jag anser att elevers glädje och nyfikenhet inför ämnet matematik kräver mycket mer än bara 

en matematikbok. Ett sådant inslag kan vara problemlösning i matematik som ökar elevernas 

möjlighet att förstå problemet och använda sig av sina metoder och strategier vid 

problemlösningen istället för att kopiera färdiga metoder. Dessutom ska undervisningen bidra till 

att elevernas förmågor utvecklas och att de kan argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang. Dessa resonemang leder mig fram till en undersökning av de metoder som eleverna 

använder för att kunna lösa matematikuppgifter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Lithner, (2011), www.umu.se (2013-04-27) 
10 Pettersson (2013), www.skolverket.se (2013-04-27). 
11 http://ncm.gu.se,  s.24. (2013-04-27).  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 
I det här kapitlet tar jag upp ett antal forskningsstudier om matematikproblemlösning. Jag inleder 

med en allmän introduktion till området, och beskriver sedan studier av Möllehed (2001) och 

Taflin (2007) mer på djupet. Därefter beskriver jag min studies teoretiska ramverk (Lithner 2008).  

Problemlösning i matematik 

Problemlösning används ibland för att öva typiska metoder och arbetssätt, exampelvis att välja 

tillvägagångssätt för att lösa problemet i flera steg: ”att förstå problemet, göra en plan, genomföra 

den och kontrollera lösningen.” 12  Möllehed hävdar att en del problem har formen av ett läggspel 

och där fordras det möjligen att man går bortom de vanliga lösningsmetoderna. Problemen kan 

hjälpa studenter i ”att träna och vara flexibla i sitt tänkande”. 13 När elever löser ett problem 

måste de observera och imitera vad andra personer gör när de löser problem, och slutligen lär 

elever sig lösa problem genom att arbeta med dem. 14 

Enligt Polya har problemlösningsprocessen fyra faser. I den första fasen måste man förstå 

problemet. ”Vad är det som söks”? I den andra fasen skall man kunna skapa en plan. Det 

innebär att man måste kunna använda sig av en informell lösningsmetod så att man förstår hur 

de olika delarna samspelar. ”Här är ett närbesläktat problem som är löst förut.” I den tredje fasen 

genomföra man sin plan. ”Kan du klart se att steget är korrekt”?  

Sista fasen handlar om att kontrollera resultatet på något sätt för att kunna veta om svaret 

är rimligt: ”Kan du kontrollera bevisföringen?”15 

Polya presenterar i sin bok många exempel på dessa fyra faser genom att beskriva hur 

elever kan hantera problemlösningen och variera den. Han beskriver också hur elever kan 

hantera problemlösningar i olika situationer. Polya tar upp många exempel utifrån lärarnas 

perspektiv och belyser hur en lärare kan stimulera sina elever så att de verkligen förstår och 

kan lösa problemet. Polya anser att vi behöver ett heuristiskt resonemang för att bygga upp en 

strikt bevisföring på samma sätt som vi behöver en byggnadsställning när vi uppför en 

byggnad.  Polya anser också att heuristiska argument är viktiga för att inse hela 

problemlösningsprocessen och heuristiska argument baseras på induktion och analogi.16  

                                                            
12 Taflin (2007), s. 41. 
13 Möllehed (2001), s. 17. 
14 Polya (1970), s. 25. 
15 Ibid.,s.16-17 och 26-35. 
16 Polya (1970),s. 114. 
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Lithners har gjort en studie som handlar om fyra studenter som läste sitt första år på 

universitetet. Syftet med Lithners forskning är att ge en allmän översikt över de största 

svårigheterna vid lösning av matematikuppgifter snarare än att gå djupt in på detaljer. Lithner 

kom fram till att ett av de vanligaste kännetecknen är att elever är mer fokuserade på vad som är 

är välbekant och på vad de minns än på även elementära matematiska resonemang och 

noggrannhet. 17 

Ewa Bergqvist gjorde i sin forskning en undersökning utifrån matematiktentamina. Studien 

genomfördes under läsåret 2003-2004 och byggde på data från några utvalda svenska universitet. 

Mer än 200 uppgifter från 16 tentor analyserades och resultatet visade att ca 90 % av de uppgifter 

som var lösbara genomfördes med hjälp av imitativt resonemang (IR). Resultatet visade även att 

studenterna kunde bli godkända på alla tentamina med hjälp av imitativt resonemang. Enligt 

Bergqvists intervjuer av sex lärare var orsaken att lösningen utifrån kreativa resonemang var 

svårare än imitativa resonemang och lärarna menade att studenternas försämrade kuskaper gör 

det svårare för dem att tillämpa kreativa matematiska resonemang. 18   

År 2012 gjorde Emil Ekman sitt examensarbete och undersökte hur elever löser matematiska 

problem. Han har utgått från Lithners forskning och hans kvalitativa studie belyste vilka 

matematiska resonemang som elever i åk 4 för när det gäller begrepp som likhet och lika med. 

Han kom fram till i sin studie att elever i högre grad använder sig av KMR-resonemang genom 

att argumentera för sina matematiska problemlösningar än vad som framgått av tidigare studier 

inom samma område. Ekman anser att detta kan bero på elevernas när han jämför med Lithners 

forskning. 19   

Lithner hävdar att kreativt matematiska resonemang (KMR) är sällsynta och algoritmiska (AR) 

är de övervägande och dominerande resonemangen.20  

Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att så många elever tappar glädjen för 

matematiken när de kommer upp på mellanstadiet. Matematiken upplevs som enformig och 

tråkig och nästan helt dominerad av arbete i boken och utan kommunikation. 21 

                                                            
17 Lithner (2000),s. 83. 
18 Bergqvist (2006),s. vii och42. 
19 Ekman (2012),s.7.  
20 Lithner (2008), s. 266. 
21 Bergius & Emanuelsson (2008),s.1. 
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En studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9 

Mölleheds avhandling heter Problemlösning i matematik och är en studie av påverkansfaktorer i åk 4-9. 

Förmågor och brister som elevernas har när de ska lösa ett problem benämner Möllehed 

påverkansfaktorer. Syftet med hans forskning är att beskriva de kunskapsbrister som medför att 

eleverna misslyckas med att lösa matematiska problem. Hans sekundära syften är ”att jämföra 

elevernas prestationer i olika årskurser och jämföra problemlösningsförmåga hos flickor 

respektive pojkar”. 22 

Mölleheds avhandling inleds med en genomgång av vissa teorier och modeller för 

problemlösning, som exempelvis Polyas. Mölleheds metod är intervju och studie av skriftliga 

lösningar. I hans undersökning deltog ungefär 100 elever från åk 4-9 som löste 25 

matematiska problem. Resultatet visar att textförförståelse är en oerhört hindrande faktor och 

detta medför att elever misslyckas med att lösa matematiska problem. Av de uppgifter som 

Möllehed presenterar framgår att antalet noterade fel hos flickorna är betydligt högre än hos 

pojkarna. Han anser att det är möjligt att uppgifterna inte kunde väcka flickornas intresse.  

Matematikproblem i skolan- för att skapa tillfällen till lärande 

Det övergripande syftet med Taflins avhandling är att definiera och utforska vad matematisk 

problemlösning innebär. Avhandlingen består av fyra delstudier, varav två är relevanta för denna 

uppsats. Den första studien kallas Introduktion till matematiskt rika problem och presenter en skiss av 

vad matematisk problemlösning kan innebära i undervisning och även i lärandeprocessen. 

Hennes syfte är att ta reda på vad problemlösning är, alltså hur forskarna har skrivit om 

matematisk problemlösnings innehåll och vad kan eleverna lära sig när de arbetar med 

problemlösning. Taflin formulerade även sju kriterier för rika problem. Problem som uppfyller 

dessa sju kriterier kan ge elever goda förutsättningar för att lära sig matematik. Med den här 

studien visade Taflin att en undervisning i anknytning till problemlösning kan göra eleverna 

bättre på att lösa problem och få kunskap i matematik. Taflins forskningsmetod som presenteras 

i första delen av hennes avhandledning utgörs av en litteraturstudie. Taflins frågeställningar vid 

första studien är:  

”Vad är problemlösning och hur ser olika forskare på den? Varför och hur ska elever lösa problem? 

Vilka olika aspekter finns det på problemlösning? Vad menar olika forskare med ”rika problem”? 23 

Resultatet hon kommer fram till är att utifrån problemlösning kan eleverna utveckla och 

lära sig matematik och även fördjupa och öka sin matematiska medvetenhet. 24   

                                                            
22 Möllehed (2001),s.15. 
23 Taflin (2007), s. 24. 
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Taflins fjärde studie är Tillfällen till matematiklärande. Syftet med Taflins studie är att ta reda på 

olika tillfällen till matematiklärande som uppstår när elever löser ett rikt matematiskt problem.  

Dessa tillfällen kategoriseras efter den fas i vilken de uppstår. Senare diskuterar Taflin hur dessa 

tillfällen har uppkommit och vad som verkar vara speciellt för dem genom att besvara sina 

frågeställningar. 25 Taflins frågeställningar vid den här studien är: ”Vilka tillfällen till 

matematiklärande kunde uppkomma under lektionens olika faser? Hur kunde dessa tillfällen uppkomma och 

vad var typiskt för dem? Vilka roller kunde lärare och elever ha under dessa tillfällen och hur kunde tillfällena 

utnyttjas?” 26 

Forskningsmetoderna inkluderade video- och ljudinspelningar. Taflin genomförde sin 

undersökning med fyra klasser från två olika skolor på högstadiet under tre år. Hon intervjuade 

fyra lärare och deras elever före och efter undervisningen som behandlade matematiska problem. 

Hon kommer fram till att det är viktigt för en lärare att vara förberedd inför undervisningen och 

kunna formulera problemet på ett sätt som anpassar för eleverna. Det är viktigt också för 

eleverna att få möjlighet att jämföra sina egna lösningar med varandra under lektionspasset.  

Teoretiska ramverket för matematiskt resonemang 

Lithners forskningsramverk beskriver problematiken kring utantilläsning och belyser viktiga 

aspekter av det dominerande imitativa resonemanget och bristen på kreativa matematiska 

resonemang som finns i empiriska data. Genom att relatera resonemang till tankeprocesser, 

studenters kompetens och den miljö där de lär sig beskrivas olika resonemangstypers ursprung 

och konsekvenser. 27 Det teoretiska ramverket består av de matematiska resonemang som 

tillämpas vid problemlösning. Lithners syfte är att karakterisera imiterande resonemang och 

kreativa resonemang och beskriva olika resonemangstypers ursprung och konsekvens.28 Lithner 

anser att ett matematiskt problem kan lösas som en resonemangsstruktur i fyra steg: 29  

1. En problemsituation (PS) innebär att problemlösaren möter ett problem där det inte är helt 

uppenbart hur problemet ska lösas. 

2. En strategival (SV) görs, där "strategi" kan innebära allt från lokala procedurer till 

allmänna riktlinjer. Ordet "val" kan ses i vid mening och kan betyda exempelvis välja, 

minnas, konstruera, upptäcka, gissa etc. Detta kan stödjas av en förutsägande argumentation: 

Varför kommer den här strategin att lösa uppgiften? 

                                                                                                                                                                                          
24 Taflin (2007), s. 56-57. 
25 Ibid., s. 181. 
26 Ibid. 
27 Lithner (2008), s. 255. 
28 Lithner (2008), s. 256. 
29 Ibid., s. 257. 
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3. Strategin implementeras (SI), vilket kan stödjas av en verifierande argumentation: 

Varför strategin löste uppgiften. 

4. En slutsats (S) erhålls. 

Kategorisering av resonemang  

Lithners (2008) teoretiska ramverk görs en uppdelning av matematiska resonemang i 

imitativa resonemang (IR) och kreativt matematiskt resonemang (KRM).  

                                               Matematiskt resonemang  

 

 

 

 

 

 

En överblick över kategorierna för matematiska resonemang enligt Lithners (2008) som jag har konstruerat 

efter Lithners teoretiska ramverk. 

 

Imitativa resonemang (IR) 

Detta innebär att problemlösaren imiterar för att kunna lösa problemet. Problemlösaren kommer 

ihåg svaret från tidigare uppgifter som vederbörande gjort för att kunna lösa motsvarande 

problem. Utifrån den empiriska studien av problemlösares resonemang kan man identifiera 

imitativt resonemang som två huvudkategorier, memorerat och algoritmiskt. 30 

Memorerat resonemang (MR)  

Memorerat resonemang är ett minnesfunktionellt resonemang som är utan förklaring och som 

uppfyller följande kriterier: 

1. Strategivalet grundas på att problemlösaren har ett fullständigt svar i åtanke. 

                                                            
30 Lithner (2008), s. 258. 

Imitativt resonemang, (IR)  Kreativt matematiskt grundat resonemang,(KMR) 

Memorerat resonemang (MR) 
Algoritmiskt resonemang (AR)

Familjärt AR (FAR) 
Begränsat AR (BAR)  

Guidat AR (GAR) 

Text-guidat Person-guidat
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2. Strategins genomförande består av att lösningen skrivs ner. Exampelvis: Hur många 

decimeter är en meter? eller Hur många deciliter är en liter? 31 

Algoritmiska resonemang (AR) 

Lithner beskriver en algoritm som bestående av en förutbestämd metod, till exempel att hitta 

nollställen till en funktion genom att zooma in funktionens korsningspunkter med x-axeln på en 

graf i miniräknare. Lithner anser också att det förutbestämda resonemanget kan variera, men det 

finns inget behov för problemlösaren att göra en ny lösning. Algoritmiska resonemang uppfyller 

följande kriterier: 

1. Strategivalet i AR innebär att en memorerad algoritm används för att lösa problemet. Det 

finns alltså inget krav på problemlösaren att skapa en ny lösning. 

2. I strategigenomförandet kan ett vanligt slarvigt misstag förhindra ett korrekt svar. 

Divisionsalgoritmen som liggande stolen eller kort division är exempel på sådana 

strategier. 

Lithner kategoriserar AR i tre grupper, familjärt AR, begränsat AR och guidat AR. 32 

Familjärt algoritmiskt resonemang (FAR)  

(FAR) baseras på erfarenhet vilket innebär att problemlösaren känner igen problemet och kan 

lösa problemet med hjälp av en specifik algoritm.   

Ett familjärt algoritmiskt resonemang består av följande punkter. 

1. Anledningen till det här strategivalet är att problemet ses som en bekant 

förebild som problemlösaren känner igen och problemet kan lösas av en speciell algoritm.  

2. Strategin genomförs  

Strategivalet bygger på liknande arbetsuppgifter och erfarenhet, till exempel vissa texter, grafisk 

och symbolisk likhet. 33  

Begränsat algoritmiskt resonemang (BAR) 

Problemlösaren provar en algoritm från de algoritmer som vederbörande känner till.  Valet av 

algoritmen ges utifrån anledningen i uppgiften som problemlösaren känner igen. Om 

problemlösaren inte får det korrekta svaret då testar han/hon en ny algoritm. Urvalet av 
                                                            
31Lithner (2008), s. 258. 
32Ibid., s. 259. 
33 Lithner (2008), s. 262. 
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algoritmer ges utifrån kända algoritmer. Begränsat algoritmiskt resonemang uppfyller följande 

punkter. 

1. Valet av algoritmen görs utifrån en avgränsad uppsättning av problemlösningar genom 

algoritmens relationer till problemet. Resultatet är inte korrekt.  

2. Argumenten bygger på de ytliga faktorer som relaterar till elevens förhoppningar om 

problemens svar eller lösning. 34 

Guidat algoritmiskt resonemang (GAR) 

Guidad AR delar upp till två kategorier, text-guidat resonemang och person-guidat resonemang.  

Text-guidat resonemang 

Eleverna identifierar uppgiften och hittar likheter mellan uppgiften i fråga och andra tidigare lösta 

uppgifter. Eleverna anger detta som ett mönster och en kopia. Text-guidat resonemang uppfyller 

följande punkter: 

1. Strategival identifieras utifrån likheter mellan uppgiften och t ex definition, sats och regler osv.  

2. Algoritmen görs utan resonemang. 35 

Person-guidat resonemang 

Läraren eller en annan person guidar elever och hjälper dem för att kunna lösa de matematiska 

problemen.  Strategin genomförs av en guide. Guidningen ges utan verifierande argumentation. 

Kreativt matematiskt resonemang (KMR) 

Kreativt matematiskt resonemang (KMR) är motsatsen till imitativt resonemang (IR). 

Genom kreativt matematiskt resonemang uppfattar elever problemet som något nytt och 

försöker på olika sätt att lösa problemet. Elevers resonemang bygger på argument och deras val 

av strategier påverkar på lösningen. Det vill säga att elevers argumentation för sitt strategival 

bygger på inre matematiska resonemang.  

 Kreativt matematiskt resonemang (KMR) består av följande punkter: 

1. Nyhet. En ny resonemangssekvens skapas eller en bortglömd återskapas. 

                                                            
34 Lithner (2008), s. 263. 
35 Ibid., s. 263 
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2. Rimlighet. Det finns argument som stöder strategivalet och/eller strategins implementering 

och ger skäl för varför slutledningen är sann eller rimlig. 

3. Matematisk grund. Argumenten är grundade i inre matematiska 

egenskaper hos de komponenter som ingår i resonemanget. 

Ett KMR kräver inte en utmaning som problemlösning utan kan också vara ett  

elementärt resonemang. 36 

Lithner visar att KMR är sällsynta och att IR är de övervägande och dominerande 

resonemangen.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
36 Lithner(2008),s. 266. 
37 Ibid. 



16 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att analysera elevers metoder och matematiska 

resonemang vid problemlösning i multiplikation. Arbetet bygger på en intervjuundersökning med 

elever i årskurs fem i grundskolan. 

Frågeställning 

1. Vilka resonemangsstrukturer (Lithner 2008) använder elever när det löser 

multiplikationsuppgifter? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Studien består av en intervjuundersökning som undersöker hur elever resonerar när de löser 

matematiska uppgifter. Resultaten bygger på data som samlats in vid fyra intervjuer där alla fyra 

elever löst samma uppgifter och där jag har diskuterat med dem hur de löser problemet. Denna 

metod ger mer detaljer när det gäller elevernas resonemang än om man bara samlar in skriftliga 

lösningar. Jag gjorde elevintervjuer för att kunna undersöka hur eleverna gick till väga vid 

problemlösning i multiplikation i åk 5. I mina intervjuer har jag använt mig av ett antal 

huvudfrågor som utgångspunkt med kompletteringar av lämpliga följdfrågor under intervjuerna. 

Detta undersökningssätt ger intervjupersonerna möjligheter att formulera och uttrycka sina 

funderingar och åsikter på ett tydligt sätt. Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver den 

kvalitativa intervjumetoden i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Författarna hävdar att ”den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” 38 

För att förstå komplexititeten i kommunikationen valde jag att intervjua några elever i åk fem 

och för att kunna kartlägga olika styrkor och svagheter i intervjun valde jag att videoinspela 

intervjun.  

Urval 

For att ta reda på hur elever resonerar och använder sina metoder och strategier när de löser 

matematikuppgifterna genomförde jag intervjuer. I den årskurs fem där jag gjorde min studie 

fanns 13 elevers. Samtliga elevers vårdnadshavare tillfrågades och sju gav mig tillstånd att 

intervjua deras barn. Två elever avböjde att delta på grund av att de upplevde videoinspelningen 

som obehaglig och en elev var sjuk vid intervjutillfället, alltså återstod fyra elever, två pojkar och 

två flickor och alla dessa intervjuades. Detta gjordes efter att jag fått tillstånd från deras 

vårdnadshavare.  

 

Genomförande  

Undersökningen inleddes med intervjun utifrån hur eleverna använder av sina resonemang för att 

lösa uppgifter samt vilka metoder de använder sig av. Efter samtalet med klassläraren angående 

tidsramen planerade jag att varje elev skulle få max 25 minuter tid för dessa uppgifter för att 

kunna använda sig av sin metod och sina resonemang så mycket så möjligt. Jag intervjuade 
                                                            
38 Steinar & Svend( 2009), s.17. 
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eleverna i ett litet rum i deras skola som kännetecknades av en lugn och bra miljö. Filmningen 

gick väldigt bra. Eleverna var helt anonyma och videokameran placerad bakom elevernas huvud 

och elevernas ansikte visades därför inte. Fokuseringen gällde enbart papperet med uppgifterna 

som elever genomförde. Jag valde tre uppgifter, två med bild och en utan bild. Dessa uppgifter 

valdes utifrån skolans matematikbok Pixel 5B Grundbok och andra matematikböcker som Pixel 4-6 

problemlösning och Pixel 5 övningsbok med en uppgift ur varje bok.  Eleverna fick en uppgift i 

taget för att kunna fokusera på varje enskild uppgift. För att utgå från elevernas matematiska 

resonemang valdes några matematiska uppgifter som eleverna inte tidigare mött och det fanns 

således inte någon färdig lösningsmetod. 39  Eftersom problemlösning inte har någon färdig mall 

eller lösningsmetod får eleverna själva leta sig fram till matematiska resonemang och en lämplig 

metod för att kunna lösa uppgiften. Lösningarna innebär inte enbart svar på uppgifterna i 

frågorna utan innehåller även en presentation av metoden för att komma fram till detta. 40  

Därefter valde jag tre olika uppgifter. Det första matematiska problemet saknar bild och 

kräver att eleverna läser noggrant för att förstå uppgiften. De måste kunna använda av 

informationen för att lösa problemet. Uppgiften låter eleverna använda olika metoder och 

resonemang. Andra matematiska problem är inkluderade med bilder och siffror. Bilden är en 

röd tråd för att kunna lösa problemet. Eleverna kan använda sig av olika tankesätt för att 

kunna få svaret på fråga a, b och c. Den tredje matematiska frågan är ganska svår och kräver att 

man tillämpar olika matematiska metoder och resonemang för att lösa uppgiften.  

Intervjuerna med eleverna genomfördes tre dagar efter elevenkäten. Anledningen var att jag 

önskade få en översikt över de svar som eleverna hade gett. För att kunna uppfatta elevernas 

svar och för att tydliggöra min intervju ställde jag även uppföljningsfrågor till dem. Därigenom 

ville jag att eleverna skulle förtydliggöra och eventuellt komplettera sina tidigare svar på 

föregående frågor.  

 

Uppgift 1:  

 

(Alseth B., Nordberg, Røsseland M. Gyldendal 

Norsk Forlag AS (2007). Pixel 5B Grundbok, s.67) 

                                                            
39 Möllehed (2001),s.11. 
40 Polya (1970),s.219. 



19 
 

 

Uppgift 2:  

 

(Ur Alseth, Nordberg & Røsseland, (2008). Pixel 

Matematik 5 Övningsbok, s. 115) 

 

Uppgift 3: 

(Alseth B., Nordberg G och Gyldendal Norsk Forlag 

AS (2010). Pixel 4-6 problemlösning, s 123) 

 

 

 

Databearbetning och analysmetod  

Bearbetning av elevernas problemlösningar har skett i tre olika steg. Det gav mig möjlighet att gå 

tillbaka och läsa ursprungslösningen huruvida den varit klar eller oklar på någon punkt. Först 

registrerade jag alla elevers lösningar. Jag valde tre olika problemlösningar i multiplikation för att 

undersöka hur eleverna använder sig av metod och resonemang när de löser uppgifterna.  

Intervjuundersökning: 

Mitt insamlade material består av videoinspelningar för att få en bild av elevernas svagheter och 

styrkor.  

Jag antecknade även elevernas gester, pauser, tydliga suckar, mummel som registrerades vid 

intervjuerna. Alla problemsituationer (PS) analyserades och kategoriserades utifrån Lithners 

ramverk för imitativa och kreativa matematiska resonemang. 41 Jag studerade elevernas argument och 

förklaringar när de löst matematiska uppgifter. Sedan identifierades strategivalet (SV) och en 

strategiimplementering (SI) gjordes samt en slutsats (S). För att kunna identifiera och kategorisera 

så mycket som möjligt fokuserade jag på alla rutinuppgifter och problemsituationer som eleverna 

gjort samt deras argument.  

                                                            
41 Lithner (2008), s. 257. 
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Reflektioner över metoden 

Videoinspelningar har blivit vanligare än anteckningar eftersom de på ett tillfredsställande sätt 

och i stunden kan registrera vad som händer. 42 En nackdel med att använda videoinspelningar var 

att två av eleverna inte ville delta i intervjun på grund av kameran trots att jag fick tillstånd från 

deras föräldrar.  Dessutom ville några föräldrar inte att jag skulle filma deras barn. Det var endast 

fyra elever som deltog i min undersökning och en studie av fyra elevers resonemang kan inte ge 

en heltäckande bild som gäller för alla elever i åk 5. Som en komplettering planerade jag att forska 

vidare utifrån en elevenkät för att studera utifrån fler elevers tankar och funderingar om 

multiplikation och problemlösning i matematik. Men fördelen med videoinspelningar övervägde 

eftersom jag kunde se filmen flera gånger och därför inte missade något i intervjusamtalen. Detta 

innebar att jag kunde arbeta med mina intervjuer mera konkret med alla detaljer. 43  

Etiska aspekter  

Före intervjun fick elevernas vårdnadshavare ett skriftligt dokument om godkännande av min 

undersökning och mina intervjuer. Intervjuerna har gjorts enbart med lever vars föräldrar gett sitt 

tillstånd. De elever som ingick i studien utgjordes av fyra elever i årskurs fem, två pojkar och två 

flickor.  

En intervju kan preparera känsliga ämnen och det är viktigt och betydelsefullt att värna 

konfidentialiteten för intervjupersonen och andra människor som benämns i intervju. 44 

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 45 

Jag uppfyllde informationskraven genom att informera föräldrarna och skolan om min 

undersöknings syfte. Detta har gjorts med en beskrivning av hur min undersökning ska 

genomföras. Dessutom fick både föräldrarna och skolan veta hur min information skulle 

användas och bedömas. 46 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. 47 

                                                            
42Esaiasson, m.fl. (2007), s. 353. 
43Bjørndal (2005),s.72.  
44 Steinar & Svend, (2009), s. 203. 
45 www.codex.vr.se (2013 -04 28). 
46 Ibid., s. 7-8. 
47 Ibid., s. 9. 
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Föräldrar och elever fick tydlig information från mig om min forskning i god tid, och de blev 

inte pressade eller tvingade att delta varken i intervjuerna och eller i enkäten. De fick bestämma 

och välja själva om de ville vara med i min studie.  

Eftersom eleverna var under 15 år behövde jag deras föräldrars samtycke samtidigt som jag 

också informerade eleverna inför intervju och enkäten. 48 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. 49 

Forskaren ska vara varsam med personuppgifter som inte får lämnas ut eller spridas vidare 

och avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering av enskilda.50 

Konfidentialitetskravet fullgjorde jag genom att i mitt examensarbete avidentifiera alla 

personuppgifter.  Detta innebär att det är omöjligt att identifiera någon av deltagarna.  

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”. 51 

Uppgifter som samlas in om särskilda personer får endast använda för forskningsändamål och 

forskningsresultat får inte användas av annan myndighet eller för något annat ändamål. 52  

Jag fullgjorde nyttjandekravet genom att det material jag samlat in och sammanställt enbart 

använts för den här studien för att därefter förstöras.  

 

 

 

 

                                                            
48 www.codex.vr.se (2013 -04 -28). 
49 Ibid., s 12. 
50 Ibid.  
51 Ibid., s 14. 
52 Ibid. 
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Resultat och analys 

Vi människor har ett förhållande till matematik. Om elever anser att matematik är roligt och 

intressant får de en positiv känsla till ämnet. Detta påverkar även andra skolämnen som 

exempelvis naturkunskap, teknik och fysik. Eftersom elevers matematikintresse är en viktig faktor 

för min studie, undersökt jag detta genom en enkät.  

Resultatet i min studie bygger också på de fyra videoinspelningar som gjordes vid intervjuer 

av eleverna. 24 problemsituationer identifierades utifrån dessa fyra intervjuer. De resonemang 

som finns i min studie kategoriserades som 6 algoritmiska resonemang (AR), 6 familjärt 

algoritmiska resonemang (FAR), 4 person-guidat resonemang, 5 kreativt matematiskt 

resonemang (KMR), 2 begränsat AR (BAR) och en algoritm som kan kategorisera till AR eller 

FAR och även till text- guidat resonemang.   

Nedan återges ett urval av KMR, FAR, GAR, AR och BAR. Man ser en tydlig 

resonemangsstruktur och ett resonemang utifrån elevernas argumenteringar och lösningar. 

Alla resonemang identifieras utifrån Lithners teoretiska ramverk.   

Uppgift 1 

 

Kreativt matematiskt resonemang (KMR)  

Nyhet är ett resonemang som handlar om att skapa en ny resonemangssekvens eller återskapa en 

tidigare resonemangssekvens. Det finns argument som är rimliga och som stödjer elevernas 

strategival och/eller strategigenomförandet. Detta motiverar huruvida slutsatsen är sann eller 

rimlig. Den sista är den matematiska grunden som argumenten är förankrade i och som baseras 

på inre matematiska egenskaper hos de komponenter som ingår i resonemanget. 

Exempel 1 från uppgift 1 

Uppgiften nedan har gjorts av en elev som jag kallar Maja i min analys. Maja förkortas med M 

och intervjuaren förkortas med I.  
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Dialog 

I: Hur löser du det här problemet? 

M: Mmm.. först så ta jag reda på vad 1 ½ timme blir i minuter och det blir 90 minuter. 

I: Vad gör du sen? 

M: Sen multiplicerar jag 90 med 4. 

I: Varför? 

M: För att det stod att han tränade 3 gånger i veckan och att han hade match varje helg. 

I: Mmm. 

M: Och 90 gånger 4 blir mmm..360 

I: Mmm, jag förstår  

M: Och sen så omvandlar jag 360 min till timmar och det blir… mmm.6 timmar. 

I: Ok, hur tänker du på b? 

M: Jag multiplicerar 6 med 4  

I: Mm, vad blir det? 

M: Det blir mmm 24   

Resonemangsstruktur  

Efter problemlösningen kommer den här resonemangsstrukturen, problemsituation (PS) och 

strategival (SV) och strategiimplementering (SI) och situation (S).  

PS: Hur löser du det här problemet? 

SV: Eleven omvandlar timmar till minuter, multiplicerar och omvandlar minuter till timmar.  

SI: Eleven är säker på svaret. 

S: a) 6 timmar per veckan, b) 24 timmar per månad.  
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Resonemang  

Frågan verkade vara en ”nyhet” för eleven eftersom hon funderade och mumlade för sig själv 

och läste texten noggrant. Hur resonemanget uppfyller rimlighet det går inte att avgöra detta. 

Majas matematiskt grundade argument är att Sebastian tränade 3 gånger i veckan och att han 

hade match varje helg. Majas matematiska argument leder henne som en lösare mot att nå 

slutsatser vid uppgiftslösning till den lösning som hon behöver för att lösa uppgiften. 

Maja kunde relatera sin uträkning till rätt del. Maja kontrollräknade inte men hon verkade helt 

säker på sin lösning. Maja valde multiplikation istället för addition.  

 

Familjärt algoritmiskt resonemang (FAR) 

(FAR) bygger på elevens erfarenheter. Eleven känner igen uppgiften och kan lösa uppgiften med 

hjälp av en specifik algoritm.   

Exempel 2 från uppgift 1 

Den här uppgiften utfördes av en elev som jag kallar Emil i min analys. Emil förkortas med E 

och intervjuaren förkortas med I.  

Dialog 

I: Hur löser du det här problemet? 

E: Aaa, jag multiplicerar en och en halv med fyra och det blir, mmm 

Vad blir det nu? Just det sex.  

I: Hur tänker du på b? 

E: Ja, den är ju lätt.  

I: Aha, hur tänker du då? 

E: Fyra gånger sex blir 24, svaret blir 24. 

Resonemangsstruktur  

PS: Hur löser du det här problemet? 

SV: Multiplicerar  
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SI: Säker i multiplikation och svaret 

S: a) 6 timmar per vecka, b) 24 timmar per månad.  

Resonemang  

Uppgiften kopplas till Emils tidigare erfarenheter av multiplikation. Man kan se resonemanget 

som ett familjärt algoritmiskt resonemang (FAR) eftersom Emil känner igen problemet och kan 

lösa det med hjälp av en speciell algoritm och även förmår genomföra strategin. När Emil svarar 

på fråga b blir det tydligt att han kopplade fråga b till sin tidigare erfarenhet som var fråga a och 

löste uppgiften med hjälp av en speciell algoritm som han redan har gjort.   

Uppgift 2  

Guidat algoritmiskt resonemang (GAR) 

GAR delas upp i två kategorier, text-guidat resonemang och person-guidat resonemang.  

Person-guidat resonemang  

Läraren guidar elever och hjälper dem så att de förmår lösa det matematiska problemet.  Det vill 

säga att strategin genomförs med en guide. Guidningen ges utan verifierande argumentation. 

Exempel 1 från uppgift 2 

Den här analysen gjordes av en elev som jag kallar Eva i 

min analys. Eva förkortas med E och intervjuaren 

förkortas med I.  

Dialog  

I: Hur löser du det här problemet? 

E: Jag räknar så här 2,3 · 5 är lika med, mmm, jag kan inte…. 

E: Kan du hjälpa mig lite 

I: Ok, vad blir 2 · 5 ?                      

E: Det blir 10  

I: Mmm, vad blir 0,3 · 5? 

E: Det blir ……1,5  



26 
 

I: Aaa 

E: Nu kan jag räkna ut vad svaret blir   

I: Ok 

E: Det blir ..11,5 

I: Ok, hur tänker du på b? 

E: Jag måste multiplicera igen. Alltså 2,3 · 7 är lika med, mmm, kan jag få lite hjälp  

I: Vad vill du ha hjälp med 

E: Att multiplicera  

I: Vad blir 2 · 7 

E: Det blir: 14 

I: Och vad blir 0, 3 · 7 

E: Det blir 2,1 

I: Mmm 

E: …. Det  blir 2,1 plus 14 och det blir 16.1 

I: Ok kan du lösa uppgift c också 

E: Ja, det kan jag, mmm, 7 flaskor rymmer 16,1 liter. Då behöver jag räkna två flaskor till. 

I: Varför två flaskor? 

E: För att kunna addera svaret med 16,1  

I: Ok, du får skriva den 

E: 2· 2,3 och det blir 4,6 och 4,6 plus 16,1 blir mmm 20,7 

Resonemangsstruktur  

PS: Hur löser du det här problemet? 

SV: Multiplikation och addition 
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SI: Osäker, jag kan inte göra... 

S: A) 11,5 liter.  B) 16,1 liter och C 20,7 liter.  

 

Resonemang  

Eleven behöver stöd för att kunna lösa problemet. Hon fick guidning för att kunna lösa det 

matematiska problemet.  Strategin genomförs med en guide och kan därför kategoriseras som ett 

person-guidat resonemang. 

 

Algoritmiska resonemang  

Algoritmiska resonemang (AR) kännetecknas av två kriterier. Det första kriteriet är Strategivalet 

som upprepar en algoritm för att kunna lösa problemet. Den förutsägande argumentationen kan 

variera, men det finns inget behov för eleven att skapa en ny lösning. Det andra kriteriet är 

Strategigenomförandet som är ett vanligt slarvigt misstag som kan förhindra rätt svar. Algoritmiska 

resonemang (AR) har tre underkategorier som är Familjärt AR, Begränsat AR (BAR) och Guidat 

AR (GAR). Dessutom har Guidat AR (GAR) två underkategorier också som är Text -guidat och 

Person-guidat.  

Exempel 2 från uppgift 2 

Den här uppgiften har gjorts av en elev som jag kallar Olle i min analys. Olle förkortas med O 

och intervjuaren förkortas med I.  

Dialog 

I: Hur löser du det här problemet? 

O: Jag adderar 2,3 med 2,3 med 2,3 med 2,3 med 2,3 och det blir 10+1,5 det blir 11,5  

I: Aaa,  hur tänker du på b? 

O: Jag ritar 7 stycken flaskor och skriver bredvid hur mycket dem rymmer. Sen adderar jag 

11,5 med 2,3 och med 2,3 det blir 16,1 

I: Ok kan du lösa c? 

O: Aaa, jag ritar2 flaskor till. Sen adderar jag 16,1 med 2,3 och 2,3 det blir 20,7 
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Resonemangsstruktur  

PS: Hur löser du det här problemet? 

SV: Adderar 

SI: Säker i addition och svaret 

S: A) 11,5 liter.  B) 16,1 liter och C 20,7 liter. 

Resonemang  

Olle använder sig av en algoritm för att lösa problemet och hans strategival utgörs av en 

memorerad algoritm. Man kan säga att Olle uppfyller båda kraven för Algoritmiska resonemang 

(AR). Hans strategival repeterar om en algoritm för att lösa problemet och Olles 

strategigenomförande leder till fel svar eftersom han adderar istället för att multiplicera. 

Dessutom fick Olle lösa problemet utifrån likheter mellan frågorna och texten detta ledde honom 

mot att nå slutsatser.  

Olles resonemang behandlar även om Text- guidat. Olle identifierar uppgiften och hittar likheter 

mellan uppgiften i fråga och andra tidigare lösta uppgifter. Olle anger detta som ett mönster och 

en kopia som leder honom att kunna lösa problemet. 

Olles resonemang uppfyller kraven till och med Familjärt algoritmiskt resonemang (FAR). 

Eftersom Olle känner igen problemet och använder av en välkänd algoritm för att kunna lösa 

problemet.  

I det här fallet är det svårt att förankra Olles argument till ett korrekt matematiska resonemang.  

Uppgift 3 

Begränsat algoritmiskt resonemang (BAR) 

Eleven provar en algoritm från de algoritmer som han känner till. Om problemlösaren inte fick 

det korrekta svaret så testar eleven en ny algoritm. (BAR) kännetecknas av två kriterier utifrån 

Lithners ramverk. Det första är att valet av algoritm görs utifrån en avgränsad uppsättning av 

algoritmer som eleven har tillgång till. Resultatet är inte 

korrekt. Detta är synlig i följande exempel genom att 

eleven fokuserar på cyklarna som har sammanlagt 100 

hjul och försöker lösa uppgiften genom att relatera till 

svaret som är 100 hjul.   Valet av algoritm genomförs 
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utifrån de ytliga egenskaperna i problemet. Emil använder sig av en felaktig multiplikation. Emil 

ser själv att det inte stämmer. Emil pausar och räknar en gång till. Han adderar för att komma på 

sista svaret som är 100 hjul.  

Exempel 1från uppgift 3: 

Det här exemplet har gjort av Emil. Emil förkortas med E och intervjuare förkortas med I.  

 

Dialog 

I: Hur löser du det här problemet? 

E:…. 4 hjul gånger 10 cyklar och det blir 40.  

I: Mmm 

E: Och 3 hjul gånger 4 cyklar är lika med 12. 

I: Hur tänkte du där?  

E: Sammanlagt har cyklarna 100 hjul. Det finns ju 3 hjulingar och 4 hjulingar och det blir 40 

plus 12 är lika med 52. 

I: Mmm 

E: Några av cyklarna har 2 hjul och då blir det 2 gånger 22 cyklar och det blir 48. 

 I: Hur tänkte du där? 

Jag tänkte att…det finns ju 22 cyklar och 22 gånger 2 blir 48 

Ahh..hur tänkte du där 

E: Det är svårt att förklara.. men  20 · 2 blir 40 och 2 · 2 blir 48och 3 · 4 blir 12. Nu adderar 

jag…. 12+40+48 då blir 100. 

Resonemangsstruktur  

PS: Hur löser du det här problemet? 

SV: Multiplicerar, adderar   
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SI: Felaktig uträkning, enligt honom 22 · 2= 48 som stämmer inte. Han räknade säker i 

multiplikation och addition.  

S: 17 med två hjul, 10 med tre hjul och 9 med fyra hjul.  

Resonemang  

Eftersom Emil provar en algoritm från de algoritmer han känner till och hans val av algoritmen 

görs utifrån data i uppgiften som han känner igen. Urvalet av algoritmer görs också utifrån kända 

algoritmer. Detta påverkar resultatet som inte blir korrekt eftersom eleven har ett slarvfel i 

räknandet.  

Familjärt algoritmiskt resonemang (FAR) 

Familjärt algoritmiskt resonemang grundas på erfarenhet. Maja använder av en känd algoritm 

som är hennes tidigare utförd algoritm. Majas strategival grundades på en bekant algoritm 

eftersom Maja med ett matematisk grundat argument beskriver ett val av algoritm. Maja visar inte 

på tveksamheter i sin argumentation och hon löser problemet med hjälp av addition och 

multiplikation.  

Exempel 2 från uppgift 3: 

Den här examen har gjort Maja. Maja förkortas med M och intervjuare förkortas med I.  

Dialog: 

I: Hur löser du det här problemet? 

M: Jag provar mig från 3 · 5= 15 och 3 · 5= 15 och 4 · 5= 20 och 2 · 5= 10 och 2 · 12= 24 och         

4 · 4 =16. 

I: Mmm, ok 

M: Jag vill addera dem. Svaret blir 15+15+20+10+21+16=100 

I: Mmm, hur du tänker här? 

M: Jag tänker så 10 cyklar var 3 hjulingar och 9 cyklar var 4 hjulingar och 17 cyklar var 2 

hjulingar. 

Ja, det blir 100 hjul.  

I: OK 
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Resonemangsstruktur  

PS: Hur löser du det här problemet? 

SV: Multiplicerar, adderar.   

SI: Säker i multiplikation, addition och svaret. 

S: 17 med två hjul, 10 med tre hjul och 9 med fyra hjul.  

Resonemang  

Maja använder en familjär algoritm när hon löser ut uppgiften. Maja känner igen sorten av 

problemet på grund av innehållet i texten och löser problemet med hjälp av sin tidigare 

erfarenhet och en specifik algoritm. Majas strategival grundades på välbekanthet och bygger på 

multiplikation och addition trots att Majas strategival är utan en förutsägande argumentation för 

varför strategin löser uppgiften. 
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Sammanfattning av resultat och analys 

Den här studien avser att analysera hur elever i åk fem använder av imitativt resonemang och 

kreativt resonemang för att lösa multiplikations problem i matematik. 

Största delen av intervjuerna kategoriserades som imitativa resonemang. Av dessa var 7 

Algoritmiskt resonemang (AR), 6 Familjärt algoritmiskt resonemang (FAR), 4 person-guidat 

och 2 Begränsat algoritmiskt resonemang (BAR). Resten var kreativt matematiska resonemang 

(KMR). Således identifierades 19 uppgifter utifrån IR och dess undergrupper och fem 

lösningar identifierades som KMR.  

I KMR resonerades med hjälp av den inre matematiska grunden och strategier som gav en 

rimlig lösning. Men de uppgifter som eleverna löste utifrån imitativa resonemang (IR) 

strukturerades efter ett känt mönster för att kunna lösa den. Detta grundades på ett begränsat 

antal algoritmer som eleven kände till och hade vetskap om, till exempel: Begränsat algoritmiskt 

resonemang (BAR) vilket ledde eleven till fel svar. I de resonemang som identifierade som 

Familjärt algoritmiskt resonemang (FAR) kände eleven igen problemsituationer utifrån sina 

erfarenheter och löste uppgiften utan att argumentera. Person- guidat resonemang kännetecknades 

av att eleven fick guidning för att kunna lösa det matematiska problemet. Algoritmiska 

resonemang (AR) kännetecknas av att elever väljer en algoritm för att lösa problemsituationer 

och elevernas strategival i AR var att memorera en algoritm för att kunna lösa problemet. 
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Diskussion  

Den här studien undersöker elevers metoder och resonemang vid problemlösning i multiplikation 

i åk 5. Ungefär en fjärdedel av de 24 PS (problemsituation) som blev aktuella under 

undersökningens gång utgjordes av KMR (kreativ matematiska resonemang) och IR (imitativa 

resonemang) var det mesta frekventa resonemanget i min studie.  

Tidigare studier av Bergqvist53 och Lithner54 av elevers matematiska resonemang har uppvisat 

att imitativa resonemang är mer frekventa än KMR. Detta stämmer väl överens med min studie 

även om Bergqvist och Lithners forskning handlade om de elever som studerade på universitet 

och hade högre kunskap inom IR och KMR.   

Bergqvist visar att det är viktigt att eleverna lär känna olika typer av resonemang i 

undervisningen. 55 Detta kan kopplas till Polya som redogör för problemlösningsprocessen och 

dess fyra faser för hur man förstår ett problem och skapar en plan och sedan använder sig av en 

formell lösningsmetod. 56  Mina resultat i förhållande till Polya visade att alla elever inte arbetar 

enligt de fyra faser Polya beskriver. Det vill säga genom imitativa resonemang kan inte eleverna 

lösa ett problem med fokus på alla de fyra faser som Polya anger. Till exempel kontrollerade 

eleverna i min undersökning inte resultatet i enlighet med Polyas fjärde fas.  

Möllehed kom i sin forskning fram till att bristande textförståelse är en i hög grad hindrande 

faktor och detta leder till att elever misslyckas med att lösa matematiska problem. Jag upplevde 

inte att de elever jag intervjuade hade några problem med textförståelsen, utan att det var 

matematiken som sådan som var problematisk. 

Taflin kom fram till att det är viktigt för en lärare att vara förberedd innan undervisningen och 

att en lärare måste kunna formulera ett problem på ett sätt som är anpassat för eleverna.  

Här skulle jag vilja lägga till att det dessutom är det viktigt att designa uppgifter som verkligen 

uppmuntrar till kreativa resonemang, eftersom min studie i likhet med tidigare forskning som har 

redovisas i denna studie visar att lösningarna annars kommer att domineras av imitativa 

resonemang. 

Ekman kom i sin studie fram till att eleverna i åk fyra använde sig av KMR i större grad än 

IR57. Ekmans forskning var av intresse för min studie eftersom Ekman kom fram till ett resultat 

                                                            
53 Bergqvist (2006),s. vii. 
54 Lithner (2000), s. 83-95. 
55 Bergqvist (2006),s. vii. 
56 Polya (1970),s. 16-17 och 26-35. 
57 Ekman (2012),s.27.  
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som skiljer sig från mitt trots att min undersökning var inriktad på åk fem och därmed nästan 

samma åldersgrupp som i Ekmans undersökning. Jag tror att denna skillnad kan bero på det 

ämne och det område man undersöker. Mina intervjuundersökningar handlade om 

problemlösning och multiplikation. Där kom jag fram till att elever använde sig av imitativa 

resonemang när de skulle lösa multiplikations problem. Detta innebär t ex att man memorerar 

ett antal siffror utifrån multiplikationstabell utan att ha någon djupare insikt.   

Jag anser det är uppmuntrande och hoppfullt att eleverna har så stort intresse för 

matematik, men om vi också vill att de utvecklas bättre i framtiden och inte tappa sitt intresse 

bör de känna att matematik inte bara är ett ämne i skolan. De bör också känna att matematik 

ger nya perspektiv och stödjer annan kunskap. Ett exempel på sådana kunskaper är 

problemlösning.  
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Konklusion  

Syftet med min undersökning var att undersöka hur elever resonerar när de löser 

multiplikationsuppgifter genom att analysera elevers metod och resonemang vid olika typer 

problemlösning. Alla intervjuundersökningar analyserades utifrån Lithners (2008) ramverk.  

Den här undersökningen var stimulerande och intressant för mig eftersom jag från början trodde 

att min undersökning skulle visa att en majoritet av eleverna löste sina uppgifter utifrån kreativt 

matematiska resonemang (KMR). Men när jag utgått från Lithners ramverk visade resultaten att 

majoriteten använt sig av imitativa resonemang när de löste olika multiplikations uppgifter.   

För egen del skulle i framtiden gärna komplettera med att använda laborativa material för en 

fortsatt kartläggning inom de matematiska områden IR och KMR.    
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Informationsbrev till förälder 

Hej! 

 

Jag heter Sheida Farmand och läser på heltid vid Lärarutbildningen i Uppsala Universitet. Jag är 

nu inne på min sista VFU innan mitt examensarbete. Jag kommer att skriva ett examensarbete 

om hur elever använder av sin metod och strategi vid matematiska problemlösningar. Mitt 

examensarbete kommer att bygga på enkät och intervjuer av årskurs fem, vilket medföljer att jag 

skulle vilja göra några videoobservationer av några elever när de löser några matematiska 

problem. Vid inspelningarna kommer enbart elevens bakhuvud att synas. Jag kommer att utgå 

ifrån Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning vid mina intervjuer.  

Materialet som jag sparar in kommer bara jag samt min handledare på universitet att ta del av och 

sedan när jag är färdig kommer det att förstöras. I själva examensarbetet kommer inga rapporter 

som kan omtala ert barns identitet att finnas med.   

 

Med detta hoppas jag kunna få er tillåtelse att få filma och intervjua ert barn till mitt 

examensarbete. Har ni frågor eller oklarheter angående mitt examensarbete får ni gärna höra av 

er. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sheida Farmand 

farmandirajpour@hotmail.com 

 

 

Handledare  

Anna Danielsson  

anna.danielsson@edu.uu.se 

 

· Jag godkänner att mitt barn är med i intervjuer  

· Jag vill inte att mitt barn är med i intervjuer  
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