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Sammanfattning 

 
I den här rapporten har vi undersökt sex lärares uppmuntrande av resonemang under 

matematiken med extra fokus på algebra. Lärarna undervisar årskurserna 5-7. Syftet var att se 

vilka resonemang som lärarna uppmuntrar till i matematiken och hur de introducerar algebra för 

eleverna. Vi har i rapporten utgått från två typer av resonemang nämligen det imiterande och det 

kreativa. Med det imiterande resonemanget menas att eleverna plagierar en metod som visats för 

dem av läraren, läroboken eller liknande. Med ett kreativt resonemang menas att eleverna får 

reflektera, diskutera och få en djupare förståelse av metoderna. För att undersöka detta har vi 

gjort kvalitativa intervjuer med samtliga sex lärare och dessutom observerat tre av dessa lärares 

matematiklektioner. Resultatet visade att fyra av de sex lärarna inleder med en genomgång följt av 

att eleverna får räkna i matematikboken eller annan form av enskilt arbete. Detta medför att 

eleverna ofta får träna imiterande resonemang. Även när läraren står och hjälper eleven vid 

dennes bänk syntes det imiterande resonemanget dominera. En orsak som framkom var 

tidspressen över att hinna hjälpa samtliga elever i klassen. Ett fåtal inslag av det kreativa 

resonemanget syntes dock bland annat då en av lärarna använde sig mycket av problemlösning 

under sina lektioner vilket gynnar kreativiteten. Vad gällde algebran så blev vi presenterade för 

några olika sätt att introducera och det är svårt att säga vilket sätt som är att föredra. Dock är 

lärarna överens om att algebra är något som eleverna uppfattar som svårt i början och därför 

anser vi att introduktionen är av största vikt för att fånga elevernas intresse. 

 

 

Rapporten är skriven gemensamt mellan oss författare. Båda har varit inblandade och skrivit på 

samtliga delar av rapporten och medverkat under samtliga intervjuer och observationer. Peter har 

däremot haft huvudansvaret för bakgrund och tidigare forskning. Joakim har ansvarat för 

teoretiskt perspektiv och resultatdelen. Det enda tillfället vi delade upp skrivandet helt var under 

metod delen där Joakim skrev avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 och Peter skrev 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7.   

 

Vi vill även tacka alla lärare som vi intervjuat och observerat samt vår handledare. 
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Inledning 

 

Under vår tid i skolan har vi upplevt att matematiken endast handlat om att lära sig metoder och 

algoritmer utantill för att klara uppgifter. Vi har inte upplevt att kreativitet stimuleras vare sig i 

grundskolan, gymnasiet eller högre upp på universitetsnivå. I vårt fall har matematiken sällan 

bestått av att kunna förstå eller resonera varför eller varför inte en viss metod visas lämplig för att 

lösa uppgifterna, endast att lära sig räknesättet för att få rätt svar. När vi frågat andra jämnåriga 

om hur de har upplevt matematikundervisningen från skoltiden i grundskolan och gymnasiet 

återkommer oftast svaret “Jag läste bara matematik A på gymnasiet för jag fattade aldrig vad vi gjorde”. 

Under tiden vi gick i skolan var det dock den gamla läroplanen som gällde, Lpo94. 2011 fick 

skolan en ny läroplan, Lgr11, där undervisningen bygger mer på förståelse och en större satsning i 

Sverige på matematikundervisningen inleddes. Är det fortfarande det plagierande lärosättet som 

dominerar eller har det gått över mer till att matematiken diskuteras och förstås, ger utrymme för 

kreativiteten i klassrummet?  

 
Många elever anser att de inte kommer att ha någon nytta av matematiken efter att 

de tagit studenten. Detta kan stämma till viss del, många kommer säkert aldrig behöva använda 

pq-formeln som löser andragradsekvationer eller formeln som ger arean på en cirkel. Men att lära 

sig argumentera för varför en viss metod fungerar och varför en annan metod inte fungerar, att se 

samband mellan olika problemuppgifter och se olika alternativ för att nå en lösning på ett 

problem man ställs inför, vara flexibel, anser vi är av stor nytta i samhället. 
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1. Bakgrund 

Matematik är ett av skolans kärnämnen och ett ständigt återkommande ämne i skoldebatten. 

Politiker och debattörer nämner ofta hur viktig det är med goda matematiska kunskaper. Dessa 

anser att skolan bör satsa på att anställa högkompetenta matematiklärare som kan bedriva en 

utvecklande och variationsrik undervisning för att lyfta elevernas lägstanivå samtidigt som de 

högpresterande eleverna får chansen att utvecklas ytterligare(Svenska dagbladet, 2012-09-03). 

Redan i slutet på 90-talet slogs det larm om att svenska elevers kunskaper i algebra och geometri 

var medelmåttiga. Detta genom att en jämförelse gjorts mellan 25 olika länder med elever i 

årskurs 6 och årkurs 7 som TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, 

presenterade. Inom områdena statistik och mätning presterade de svenska eleverna bra men inom 

de andra två områdena sämre(Adolfsson, 1997). Om eleven inte har motivation att lära sig 

kommer eleven få väldigt svårt att klara av de allt högre ställda kraven. Att inte nå upp till 

kunskapskraven i matematik begränsar elevernas möjligheter i yrkeslivet men även deras privata 

liv drabbas (Helsingborgs dagblad, 2011-02-05). Att förstå algebra är en nyckel till vidare 

matematikstudier på gymnasienivån och en grund för att uppnå en grundläggande utbildning som 

ger studenter likvärdiga valmöjligheter för yrkesval och karriärer. Det är även en viktig byggsten 

att kunna algebra i dagens samhälle med ökad teknik som alltmer kräver symbolisering(Persson, 

2002, s. 27). Genom att förstå och behärska algebra ges bättre problemlösningsförmåga vilket är 

till stor nytta i alla avancerade situationer och problem man ställs inför i sitt framtida liv(Persson, 

2002, s. 28). Man kan tro att sådana påståenden bör sporra både elever och lärare men även om 

de gör de så är de inget som märks i statistiken. Svenska elevers matematikkunskaper rasar i 

internationella jämförelser (Pettersson, 2009). Det syns även i undersökningar att intresset för 

matematiken hos svenska elever har sjunkit. TIMSS (Skolverket, 2012) har gjort undersökningar i 

årskurserna 4 till 8 på grundskolan och sett ett sjunkande intresse hos eleverna i matematik. 

Jämförs 2011 års undersökning med undersökningen från 2007 framgår att svenska elevers 

prestationer i matematikämnet i årskurs åtta har försämrats och att det är oförändrat för elever i 

årskurs fyra(Skolverket, 2008). Det som enligt många anses som särskilt svårt är algebra. Algebran 

har alltid varit en stötesten för elever och något som orsakat stora svårigheter i 

matematiklärandet(Persson, 2005, s.5). Detta kan bland mycket annat ha att göra med den 

algebraiska cykeln, man ska både behärska översättning, omskrivning och tolkning(Oltenau, 2003, 

s.35). I de tidigare matematiska avsnitten som eleverna har stött på, exempelvis i aritmetiken, så 

slipper de omtolkning från variabler till siffror. Detta gör att deras kontakt med algebran kan bli 
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en mindre chock för dem. Eleverna har alltså problem med övergång från siffror till bokstäver 

och många tycker att området algebra blir alltför abstrakt och svårgreppbart. Läraren får då en 

otroligt viktig roll och måste redan i sin introduktion av ämnet fånga elevernas intresse. Algebran 

är en viktig del av matematik då den har en nyckelroll i utvecklingen av elevens abstrakta 

tänkande(Persson, 2005. s. 4). Saknar du förståelse för det du utför är det svårt att föra in 

kunskapen i nya sammanhang och situationer. Det är därför av vikt vilka resonemang lärarna 

lyfter fram hos eleverna på matematikundervisningen. Några orsaker som ligger bakom 

svårigheterna i algebra för de svenska eleverna tycks bland annat vara att eleverna har bristande 

aritmetiska färdigheter. Med detta avses prioriteringsreglerna för de fyra räknesätten, parenteser, 

minustecknets betydelse och så vidare. En annan betydande anledning till svårigheter är att det 

logiska tänkandet inte tränats tillräckligt och utvecklats. I begreppet logiskt tänkande inkluderas 

bland annat olikheter, sanna och falska utsagor, likhetstecknets betydelse och logiska 

lösningssvar(Persson & Wennström, 2000). Den grund som läggs vid den första kontakten med 

algebra kommer sedan spela en stor roll i elevens framtida inställning och förståelse till ämnet. 

Det måste finnas en progression i algebraundervisningen genom hela grundskolan, från pre-

algebra via inledande algebra till algebra (Oltenau, 2003 s.39).  

Trots detta fanns det, om man tittar på vår förra läroplan, Lpo94, inga tydliga krav på mål att 

uppnå inom algebraämnet vid slutet av årskurs 5, dock nämns begreppen talmönster och 

obekanta tal i målbeskrivningen. Men det var alltså först i årskurs 9 som det fanns ett tydligt mål 

inom algebra: ”eleven skall kunna ställa upp och använda enkla formler och ekvationer vid 

problemlösning”(Kursplaner för grundskolan, 1994 s.35). Eleverna behövde alltså lära sig att ställa 

upp och räkna men inget fokus låg överhuvudtaget på att föra resonemang eller samtala kring 

algebraiska problem utan endast att kunna lösa dem. I vår nuvarande läroplan för grundskolan, 

Lgr 11, har mycket ändrats och numera ska eleverna redan i årskurs 1-3 introduceras in i 

algebraområdet.  Exempel på detta är att eleverna jobbar med likhetstecknets betydelse. När 

eleverna går ut årskurs 6 och för första gången ska få betyg gäller det att, för att klara betyg E, 

eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat. De ska också kunna föra 

resonemang genom att använda bilder, symboler, tabeller och grafer(Lgr 11 s.73). Tre år senare 

när eleverna tar examen från grundskolan ställs än högre krav. Förutom att eleverna ska kunna 

lösa mer avancerade rutinuppgifter än tidigare så ska eleven också kunna föra resonemang genom 

att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner(Ibid. s.75). I det centrala 

innehållet för årskurs 6-9 finner man att eleverna ska träna ”innebörden av variabelbegreppet och dess 

användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer”(Ibid. s.74). Variabler är dock något som kan 

vara svårt att förstå då många elever inte uppfattar bokstäverna i algebra som representanter för 



4 

 

tal(Häggström, 1996 s.41). Ska detta bli tydligt för eleverna krävs därför, som vi tidigare varit inne 

på, att de får meningsfull undervisning i tidig ålder. Genom att arbeta med talmönster i tidiga 

årskurser bereder man vägen för introduktionen av den symboliska algebran senare i 

grundskolan(Häggström 1995, s. 18). Det finns alltså en tydlig progression från Lpo 94 till Lgr 11 

samt från årskurs 1 till 9 i vår nuvarande läroplan vad gäller algebran. Genom att titta på de 

förmågor som eftersträvas i den nya läroplanen kan man tydligt se att eleverna behöver kunna 

analysera, argumentera och redogöra för sina beräkningar, kort sagt vara mer kreativa än tidigare. 

Detta är en verklig utmaning för lärare idag då många elever inte kan uttrycka med ord och 

symboler hur det har gått tillväga(Häggström 1996 s. 43). Enligt Lgr 11 ska eleverna också genom 

undervisningen i matematik utveckla sin förmåga för att välja och använda lämpliga matematiska 

metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter(Lgr 11, s.63). Många uppgifter löses 

effektivt med hjälp av ekvationer och därför är det av största vikt att eleverna får en god kunskap 

inom algebra.  

1.1 Betyg och internationella jämförelser 

Enligt skolverkets statistik syns det att antal elever som gick ut grundskolan i de kommunala 

skolorna i Sverige läsåret 2012/2013 var det över 8 % som hade underkänt eller saknade betyg i 

matematik, siffran för de privata skolorna var något lägre. Läsåret innan var siffran ännu högre på 

9 %. 2008/2009 var andelen elever som inte fick godkänt i matematik endast 7 % och 2005/2006 

låg andelen elever som inte nådde kunskapskraven i matematiken i slutbetyg under 7 % och för 

10 år sedan, läsåret 2002/2003, var det endast ca 6 % av eleverna som gick ut årskurs 9 i 

grundskolan i Sverige utan att ha fullständigt betyg i matematik(skolverket, 2013a). Enligt denna 

statistik kan vi utläsa att på de senaste 10 åren har andelen elever som går ut grundskolan utan 

godkänt betyg i matematik ökat med cirka en tredjedel. Antal elever som blir underkända i 

matematikämnet ökar och det hänger samman med antalet elever från grundskolan som inte har 

behörighet att söka in på gymnasiet. Enligt skolverket är antal behöriga elever till gymnasiet nu 

lägre än någonsin.  
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Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har varit relativt stabil under de tre åren med de nya 

behörighetskraven till gymnasieskolan. Våren 2012 var 87,5 procent av eleverna behöriga till 

gymnasieskolan, vilket var den lägsta behörigheten sedan det målrelaterade betygsystemet 

infördes. Våren 2013 hade andelen behöriga till gymnasieskolan ökat marginellt till 87,6 procent. 

(Skolverket, 2013b) 

 

Programmen for International Student Assistent, PISA, är en studie utförd av Organisation for 

Ekonomi Co-operation and Development, OECD, som gör jämförelser mellan olika länder och 

ser till 15åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Undersökningarna 

görs var tredje år där respektive ämne står som huvudämne per gång. “Syftet är att undersöka i vilken 

grad respektive utbildningssystem bidrar till att femtonåringar, som snart kommer att ha avslutat den 

obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden. PISA skiljer sig från tidigare internationella 

kunskapsstudier genom att man strävar efter att mäta sådana kunskaper och färdigheter som anses vara av 

betydelse i det vuxna livet. Kan femtonåringar analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer på ett 

konstruktivt sätt? Stor vikt läggs vid att kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang, att förstå processer, tolka 

och reflektera över information samt förmågan att lösa problem” (Skolverket, 2003 s. 30) I undersökningen 

2003 var matematik huvudämne och av de 41 länder som deltog framkom det att de svenska 

eleverna presterade något bättre än genomsnittet i matematiken. Testet består av totalt 46 

uppgifter med sammanlagt 84 deluppgifter, fördelade på olika kategorier. Eleverna har tillgång till 

miniräknare vid arbetet med uppgifterna. I undersökningen framkom även att de svenska 

eleverna visade ett högre intresse för matematiken än genomsnittet för samtliga länder som 

deltog. Detta leder också till att de svenska 15åringarna presterade bra resultat(Ibid. s.72). Även 

självförtroendet hos de svenska eleverna var högre än genomsnittet i undersökningen. ”Svenska 

elever är tillsammans med danska elever minst ängsliga när det gäller matematik av alla OECD-länders elever. 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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Svenska elever har ett signifikant större intresse och högre självuppfattningsindex än OECD-genomsnittet.”(Ibid. 

s. 77) Det framkom dock att det som de svenska eleverna hade problem i var geometri och 

uppgifter som kräver kritiskt tänkande, analys, reflektion samt kommunikation och 

argumentation(Ibid. s. 84). I den senaste PISA undersökningen 2013 framkom det dock att de 

svenska eleverna har tappat i matematikkunskaperna. Sverige hamnade nu under OECD-

genomsnittet. Av de 34 OECD länderna presterade 25 länder bättre än Sverige. Alla fyra nordiska 

grannländer hade ett högre medelvärde än Sverige(Skolverket, 2013c). ”Resultatförsämringen i 

matematik mellan 2003 och 2012 har varit ungefär lika stora för såväl låg- som högpresterande elever i Sverige 

samtidigt som övriga OECD-länder i genomsnitt förbättrade resultat för de lågpresterande eleverna.”(Skolverket, 

2013c, s.6). Det framkommer dock att det inte är någon skillnad mellan könen i Sverige på 

resultaten. Beroende på hur många poäng eleven fick på testet kategoriseras eleverna i 7 nivåer 

där nivå 6 är bäst och nivå 0 är sämst. Av de svenska eleverna var det endast 8 % som var på nivå 

5 och 6 jämfört med exempelvis Shanghai som hade 55 % av alla som genomförde testet på nivå 

5 eller högre(Ibid. s. 52). Mer än en fjärdedel av alla svenska 15-åringar som deltog presterade på 

nivå 0 och nivå 1 vilket är en ökning med 63 % sedan undersökningen 2003(Ibid. s. 64). Många 

svenska elever ser skolan som bortkastad tid och känner en dålig samhörighet med sin skola(ibid. 

s. 74). Eftersom att algebra är ett område där många elever snabbt tappar intresset, antingen för 

att det är för svårt eller för att de anser att det inte har någon relevans, så finner vi det intressant 

att studera hur lärare gör just i själva introduceringen av algebra. Resonemang är något som nu 

med nya läroplanen Lgr11 har lyfts fram starkare och med detta som grund vill vi i denna rapport 

undersöka hur de matematiska resonemangen uppmuntras på matematiklektionerna och speciellt 

kring algebraundervisningen. Bygger läraren matematiken på förståelse och samband eller handlar 

det om att räkna ut rätt svar?  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Algebra i tidigare åldrar 

I Ryssland fick en grupp barn redan i lågstadet, årskurs 1-4, undervisas i verbala problemlösningar 

inom algebra. Dessa barn presterade bättre än deras kontrollgrupper i senare årskurser när de 

kom till problemlösning och algebra. De tenderade till att visa bättre resultat i algebra i årskurs 6 

och 7 jämfört med de elever som genomfört den mer traditionella undervisningsformen och 

börjat med algebra i årskurs 6(Carraher, D., Schliemann, A., Brizuela, B., & Earnest, D,2006, 

s.92).  

     Carraher, Brizuela och Earnest(2001) gjorde en introduktion av algebra för en klass med 

nioåringar där tre stycken elever fick ställa sig upp för att visa höjdskillnaden mellan varandra. 

Klassens elever fick sedan visa hur de uttryckte skillnaden i höjd mellan de tre eleverna som stod 

som exempel. Eleverna fick då verbalt ange höjdskillden mellan de tre eleverna i klassen. 

Eleverna fick här resonera hur de förklarade höjdskillnaderna mellan de tre eleverna. Några 

pekade på toppen av huvudet på den kortare personen och sedan på huvudet på den längre 

personen och menade att dessa punkter längst upp på var persons huvud var skillnaden. Andra 

elever pekade på Toms öra och sedan på Toms huvudtopp och menade att 12cm, som var 

höjdskillnaden mellan Tom och Leslie, var den sträckan som motsvarade skillnaden i höjd. 

Elevers resonemang lyftes därigenom tills det stod klart att 12cm var skillnaden i höjd mellan 

Tom och Leslie. Sedan fick eleverna rita och teckna skillnaderna på papper. Läraren frågade 

sedan hur man skulle kunna skriva Toms längd om de sa att Marias längd var N. När detta var 

klart frågade läraren hur man skulle kunna teckna Marias och Leslies längd om Toms längd var 

N. De lärde sig därigenom att uttrycka en okänd höjd med hjälp av bokstäver. En additiv skillnad 

spelar en viktig roll i uppkomsten av tidiga algebraiska förståelse och det är centralt för 

begreppen addition och subtraktion och deras koncept som funktioner.  

     Utifrån Carraher, D., Brizuela, B. M., Schlieman,A.D. och Earnest, D. (2006) har de visat att 

barn i åldrarna 8-9 år kan bli bekväma med att använda bokstäver för att representera okända 

värden och göra uppställningar som inte behöver räknas ut. De visade att många av barnen i 

åldrarna 8-9år i en klass lärde sig att förklara att N+2 är dessamma som två mer än startvärdet, 

vilket startvärde som än antas, vilket många inte tror att barn är kapabla till. Barnen kunde inte 

bara förstå ett additivt algebraiskt uttryck utan även använda det meningsfullt. Exempelvis att de 

kan teckna ett uttryck som förklarar hur många godisbitar du har om 3 veckor om du varje lördag 
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får 3 godisbitar, vilket blir N+3+3+3. Problem som genererade i flera svarsalternativ skapade 

diskussioner och detta gav eleverna möjlighet att resonera kring variationerna och de algebraiska 

uttrycken. Det fanns elever som inte var bekväma med att resonera och greppa de additiva 

algebraiska uttrycken men dessa elever syntes lära sig av klassdiskussionerna och kunde efter ett 

par veckor även dem bli mer bekanta med algebra och tecknandet av uttrycken. Carraher, D., 

Brizuela, B. M., Schlieman,A.D. och Earnest, D. (2006) kollade även i matematikböcker för barn i 

de tidiga åldrarna. De fann att ingen av de väletablerade matematikböckerna på engelska innehöll 

algebra för barnen i de tidiga åldrarna. 

     Blanton & Kaput(2005) har studerat en lärare i årskurs 3 under ett år för att ta reda på hur 

hennes presentation av algebra utvecklar elevernas förmåga att föra algebraiska resonemang.  De 

menar att vi måste skapa läromiljöer som främjar algebraiska resonemang men då krävs att vi 

tillhandahåller rätt form av professionellt stöd till våra elever(Blanton & Kaput, 2005 s. 414). 

Läraren i studien deltog under studiens gång samtidigt i ett 5 år långt utvecklingsprojekt, 

GEAAR, Generalizing to Extend Arithmetic to Algebraic Reasoning, där syftet var att utveckla 

lärarnas förmåga att hitta och bygga vidare på elevens algebraiska resonemang genom att 

applicera det till aktiviteter i klassrummet(Ibid, s. 415). Under året som studien pågick utvecklade 

elevernas resonemangsförmåga avsevärt. Läraren lät eleverna diskutera runt problem istället för 

att bara ge dem svaret direkt vilket hon enligt henne själv skulle gjort innan hon började delta i 

projektet(Ibid, s.420). Ett exempel är när läraren frågar vad de blir för skillnad om man adderar 

två jämna nummer respektive två udda eller en jämn och en udda. Alla elever hade inte samma 

tankar kring detta så läraren gjorde en uppgift där de skulle bygga fyrkanter av rutnät genom att 

addera jämna och udda nummer. Efter de så var de fortfarande en del olika åsikter men eleverna 

kunde då diskutera och argumentera på mer matematiskt grundade idéer(Ibid, s.420). Läraren fick 

tack vare sitt deltagande i projektet och sin egen kreativitet fram mängder med uppgifter som 

tränade elevernas algebraiska resonemang(Ibid, s.434).  Exempelvis gjorde läraren om de klassiska 

“handslags problemet” till en egen uppgift baserad på låten "The Twelve Days of Christmas”. I 

sången får personen i fråga 1 paket första dagen, 2 paket andra dagen plus de hon redan fått, 3 

paket tredje dagen plus de hon redan fått och så vidare. Eleverna fick då bland annat svara på hur 

många paket man skulle få sammanlagt, och hur många man skulle få om de vore tjugofem dagar 

istället(Ibid, s.434).  I slutet av året gjordes sen ett matematiktest där man jämförde den 

studerande lärarens klass med övriga jämngamla klasser på skolan och “studieklassen” presterade 

avsevärt bättre på 11 av 14 uppgifter och sex av de sju algebraiska uppgifterna(Ibid, s. 437). 

Lärarens presentation av uppgifter och lektionsinnehåll påverkade alltså elevernas 

algebrakunskaper tydligt. Läraren i studien är ett tydligt exempel på att lärare i de lägre åldrarna 
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kan bedriva en undervisning som utvecklar elevernas förmåga att använda algebraiska 

resonemang(Ibid, s. 441). 

2.2 Algebra och aritmetiken 

Banerjee och Subramaniam(2012 s.364) undersökte utvecklingen av ett pedagogiskt 

tillvägagångsätt för nybörjare i algebra och visade på betydelsen av algebrans koppling till andra 

områden inom matematiken. Studien visade på vikten av att lära sig algebraiska uttryck och 

symboler och kunna koppla de till aritmetiken.  

     En lärare i grundskolan testade att ta idéer från Carpenters bok(Price,2004), Thinking 

mathematically, detta visade sig förbättra elevernas förståelse för relationen aritmetik och algebra. 

Lärarens elever som gick i årskurs 3 fick verbalt öva sig på att uttrycka additionsuppgifter. När de 

hade blivit säkra på att uttrycka relationen mellan vänsterled och högerled fick de börja skriva 

uppgifter. Detta gjorde att eleverna insåg att vilket tal som än lades till på vänsterledet växte 

summan på högerledet med samma tal. Genom denna progression förstod eleverna att när en 

bokstav adderades i vänsterledet så skulle den läggas in i summan på högerledet. Exempelvis, 

3+2= 5 och 3+2+2 = 5+2 och 4+0 = 4. Eleverna kunde sedan se att 4+5=9 och 4+5+x= 9+x. 

Många elever nämnde att när de hade blivit uppmuntrade till att uttrycka ekvationerna i ord 

ökade deras förståelse. Detta sätt att uttrycka sig verbalt och arbeta med att beskriva vad som 

händer när man adderar eller subtraherar 0,1,2 och så vidare och koppla samman detta med vad 

som händer om du adderar eller subtraherar en, två eller tre bokstäver kunde hjälpa dem att 

koppla ihop aritmetik med algebra(Price, 2004,s. 389-390). Det finns flera studier som visar på 

vikten av algebrans koppling till andra områden inom matematiken. Banerjee och Subramaniam 

(2012) visar i deras studie att undervisningens strategi kan synliggöra en stor likhet mellan 

strategin i aritmetik och i algebra. Eleverna i studien följdes under två år och fick under den tiden 

genomgå fem omfattande test varav tre presenterades i studien. Eleverna fick resonera kring 

aritmetiska räknesätt och koppla detta till algebraiska uttryck, exempelvis resonera kring 

omkastning av variabler. Varför blir 4+5 = 5+4 och varför blir inte 4-5 desamma som 5-4, sedan 

föra över dessa kopplingar till algebraiska uttryck som exempelvis T+V=V+T och att T-V inte är 

detsamma som V-T(Ibid).  
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2.3 Matematiska resonemang 

Imitativa resonemang tenderar till att ge elever ytliga kunskaper och leder till att eleverna blir 

ineffektiva i sin matematik. I en studie som gjordes på 12 lektioner med 23 olika elev-lärare 

situationer visade det sig att det oftast saknades argumentation för varför en viss algoritm löste 

uppgiften(Lithner & Bergkvist, 2012 s. 252). De flesta lösningssituationerna saknade reflektion 

och löstes genom att läraren ställde ledande frågor till eleven. Enda möjligheten för eleverna att 

nå förståelse var om de själva skulle reflektera och analysera över den metod som läraren 

presenterade. Eftersom lärarna inte uppmuntrade till reflektion var sannolikheten inte stor att 

eleverna gjorde detta på egen hand och fick därför aldrig någon djupare förståelse för 

metodvalen(Ibid. s. 265-266).  

     Lithner(2000b)undersökte om eleverna använde sig av resonemang som grundade sig i 

beprövad erfarenhet eller resonemang grundade på rimlighet(Lithner, 2000b s. 165). I studien har 

tre elever fått lösa två uppgifter vardera. Alla elever tilldelades samma uppgifter och uppgifterna 

var utvalda så att de fanns möjlighet för eleverna att lösa dem dels genom välbekanta fakta och 

teorier och dels genom andra mer kreativa resonemang som exempelvis rimlighet(Lithner, 2000b 

s. 170). Resultaten visade tydligt att eleverna i första hand använde sig av ytliga kunskaper 

eftersom deras resonemang, till största del, grundar sig i det som är välbekant fakta även om 

resonemang som grundar sig i rimlighet ger avsevärt större chans till progression. Eftersom 

eleverna agerade helt naturligt kan detta ha att göra med att de har väldigt begränsade tillfällen i 

skolan där de blir presenterade för mer kreativa resonemang(Lithner 2000b, s. 188).  

     Vid en intervjustudie där 13 elever i årskurs 9 blev intervjuade om vilket tal som kunde bytas 

ut mot b i ekvationen 4b=3 och vilka tal som löser ekvationen a/b < 1, svarade nästan hälften att 

4b alltid är större än 4. Några räknade ut det genom uppställning av ekvationen och bara 3 elever 

svarade att de borde vara ett decimaltal eller ett bråktal utan att göra en uträkning. På den andra 

ekvationen, a/b < 1, provade sig hälften fram genom att byta ut a och b mot positiva naturliga tal 

och bara 4 elever förde in negativa tal. Bara en elev förde in irrationella tal(Konstantinos & 

Vosniadou, 2012 s.6).  

     En grupp 15åriga studenter testades i hur de såg relationen mellan olika matematikska 

uppgifter och huruvida de kunde härleda uppgifterna till rätt svar genom att koppla dem mellan 

varandra. Uppgifterna som studenterna gavs på en stencil var 3x10, 13x10, 13x20, 13x30, 13x31, 

13x29 och 13x22. När studenterna intervjuades och tillgavs uppgifterna visade det sig att hela 

77 % aldrig såg relationerna mellan multiplikationstalen utan räknade ut dem var och en för sig, 

genom svar och procedurer de tog ur minnet. De flesta studenterna jämförde aldrig svaren 

mellan varandra vilket ledde till mer misstag och fel(Lindsey E. Richland, James W. Stigler & 
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Keith J. Holyoak, 2012 s.192). Saknar eleverna resonemang och förnuft när de räknar matematik 

blir det ofta misstag och felberäkningar. “Resonemang och förnuft är hörnstenar inom matematik.”(ibid. s. 

195). För att se hur lärare lär ut matematik till eleverna gjordes 1995 och 1999 två studier där 100 

matematiklärare i länderna Australien, Tjeckien, Hong Kong, Japan, Holland, Schweiz, USA och 

Tyskland videofilmades. Det som framkom var att ungefär 80 % av lektionerna bestod av två 

problemmetoder. Det ena var att läraren lärde ut en metod och formel för att lösa ett visst 

problem som eleverna sedan tillämpade eller att läraren lärde ut en metod och formel till eleverna 

som sedan skulle få förklara varför den stämde. Det sistnämnda tillvägagångsättet ger eleven 

utmaning samt en möjlighet att koppla samman matematiska begrepp och befästa dessa hos 

eleverna(Ibid.). Japan var de land som hade övervägande mest problem där eleverna blev 

utmanade till att förklara och dra kopplingar mellan begrepp. Något som framgick var att denna 

problemformulering var minst förekommande i USA. En orsak till detta visade sig vara att det 

där kunde vara ett starkare motstånd från eleverna. Eleverna visste att någon uppgift där 

kopplingar mellan problem eller förklaringar av metoder inte kom på proven och de såg därefter 

ingen nytta med att lära sig detta(Ibid.s. 197).  

     Kilhamn(2013) har gjort en grundlig studie av två lektioner med två olika lärare för att 

undersöka deras introduktion av variabler. Syftet var att se om lärarna, trots att de använde 

samma lärobok och följde samma läroplan, presenterade algebra på samma sätt.  Den första 

läraren ville, enligt studien, visa på att algebra är ett enklare och snabbare sätt att skriva ner ett 

matematiskt uttryck och lägger inget fokus på svårigheten i uppgiften utan bara att eleverna ska 

förstå att algebra är ett mer effektivt språk där x är en symbol för något annat(Ibid, s.8). 

Uppgiften som hon presenterar är tagen från läroboken och handlar om att bestämma en ålder på 

tre barn där Omar är 3 år äldre än Mohammed och Leyla är 5 år yngre än Mohammed. De gäller 

då för eleverna att klara av att se deras åldrar som uttrycken x, x+3 och x-5 om de ska kunna 

svara på frågor som “Hur gammal är Osman när Mohammed är 10 år?”(Ibid, s.3-4). Läraren vill 

att eleverna ska visa de resonemang de använt när de kommit fram till svaret(Ibid s.4). Den andra 

läraren konstruerar en uppgift där eleverna ska skriva ner uttryck som beskriver vad deras olika 

familjemedlemmar har för ålder, hon använder sin egen familj som exempel “Jag, Jenny, är 36 år, 

min pappa, Mark, är 27 år äldre än mig och min syster, Lotta, är 13 år yngre än mig. Alltså: M=J+ 

27 och L=J-13”(Ibid s. 6). Läraren vill med detta visa på relationer mellan variabler och att 

algebra är ett problemlösande verktyg(Ibid, s.8). Det finns alltså tydliga skillnader i dessa två 

lärares tillvägagångssätt och presentation trots att de har samma mål, att introducera variabler, 

utgår från samma läroplan och arbetar med liknande uppgifter. I den första lärarens klassrum 

pratade de om algebra som ett effektivt språk medan i det andra klassrummet använde algebra för 
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att resonera kring relationer mellan variabler.  Självklart är de andra aspekter som spelar in i 

inlärningen som demografiska skillnader och klassrumsmiljön, men i studien har fokus endast 

legat på tillvägagångsättet, inte resultatet(ibid, s.9).  

     Konstantinos och Vosniadou(2012, s. 7-11)undersökte algebrakunskaperna i årskurs sju och 

åtta. Sju stycken algebraiska uttryck a, –b, 4g, 1/g, a/b, d+d+d, och k+3 gavs till 57 elever. 

Hälften bads svara alla tal som kunde ersätta bokstaven/bokstäverna i uttrycken och andra 

halvan av de 57 eleverna tillbads svara alla tal som de inte trodde kunde ersätta bokstäverna i 

uttrycken. Det var elever från två skolor som deltog och det var jämt fördelat mellan pojkar och 

flickor. Här var det endast 23 % respektive 32 % som svarade korrekt på uppgiften. Många elever 

svarade felaktigt att alla heltal kan bytas ut mot g i uttrycket 4g. De flesta eleverna såg bara heltal 

och positiva heltal när de kollar på uttrycket 4g. Att bokstaven g även kan vara ett decimaltal, 

bråktal eller negativa tal vad det endast 23 % av eleverna som tänkte på i den fösta gruppen. När 

de elever som tvärtom skulle skriva ner alla siffror som de trodde bokstaven g inte kunde 

motsvara i uttrycket 4g var det många som inte alls förstod uppgiften. De flesta elever svarade att 

det inte kan motsvara tal mindre än 1 eller inte motsvara bråktal eller att de inte kunde motsvara 

negativa tal. Endast 32 % svarade korrekt, nämligen att det inte finns några siffror som g, a eller b 

inte skulle kunna motsvara i dessa uttryck. Bokstäverna g, a eller b kan vara alla tal, förutom 

siffran 0 i nämnaren (Ibid.). Vid ett senare tillfälle gjordes samma test igen men denna gång fick 

eleverna givna svarsalternativ. 34 nya elever från samma två skolor som inte deltagit i de tidigare 

testerna fick besvara samma sju algebrauttryck men de fick färdiga svarsalternativ de kunde ringa 

in. De skulle besvara frågan om det fanns några tal som inte kunde ersätta bokstaven/ 

bokstäverna i uttrycken. Det fanns tolv svarsalternativ med förslag för varje uttryck. Hela 82 % 

svarade även denna gång felaktivt genom att ringa in någon sifferkombination, exempelvis 

negativa tal, negativa bråktal, decimaltal eller något annat(Ibid s.12-15).   
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3. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som denna rapport kommer grunda sig i är resonemang. De som ligger 

i fokus är imiterande och kreativa resonemang. Vi har valt dessa resonemang eftersom de är två 

centrala resonemang i matematikklassrummet som vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda 

utbildning på lärarprogrammet. Dessa resonemang finns även väl beforskade i olika 

undersökningar av bland annat Johan Lithner och Ewa Bergqvist. En konsekvens av många 

lärares lektionsupplägg blir att elever ofta uppfattar imiterande resonemang som rätt väg att gå 

för att uppnå resultat(Bergkvist & Lithner, 2012 s 253). I de empiriska studierna som gjorts är 

också imiterande resonemang klart mer framträdande(Lithner, 2006). När eleven når ett felaktigt 

svar genom imiterande resonemang behövs dock ett kreativt resonemang för att inse misstaget 

som gjorts för att komma vidare och lyckas med uppgiften eleven ställts inför(Lithner, 2007, s. 

265-266). 

3.1 Resonemang 

Resonemang kommer i denna rapport att definieras som tankar hos en individ för att producera 

påståenden och slutsatser när denne löser en matematisk uppgift(Bergqvist & Lithner, 

2012,s.253).

 

                 (Lithner, 2007, s.256) 

Strukturen av ett resonemang för att lösa en matematisk uppgift kan ses i fyra steg. 

 

 En uppgift finns där det inte är självklart hur man ska gå tillväga för att lösa den. 

 Ett strategival görs, där "strategi" varierar från lokala till generella metoder och 

procedurer och "val" ses i vid mening (välja, minnas, konstruera, upptäcka, gissa, etc.). 

Det kan stödjas av följande argumentation: Varför kommer strategin att lösa uppgiften? 

 Strategin genomförs, vilket kan stödjas av verifikations argumentation: Varför kommer 

strategin lösa uppgiften? 

 En slutsats är framtagen  

                                                                                                       (Lithner, 2007, s. 257) 
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                       (Översatt begreppskarta från Bergqvist, 2007)  

 

3.2 Kreativa resonemang 

Kreativa resonemang uppfyller följande kriterier: 

  
 Ett nytt resonemang är framtaget eller ett bortglömt resonemang är omformulerat. 

 Möjlighet/rimlighet. Argumenten som leder till en slutsats på den givna uppgiften stödjer 

varför slutsatsen är sann eller möjlig. 

 Argumenten är förankrade i matematiska egenskaper hos de komponenter som ingår i 

argumentet. 

   (Lithner, 2007, s. 266) 

 

Kreativitet är något som ofta har förknippats med genier. Kreativitet har därigenom varit något 

som setts uppstå utan instruktioner. I skolan tränas eleverna i att utveckla färdigheter i de olika 

kunskapsämnena och kreativt arbete har representerats av enstaka insikter. Därmed har det varit 

begränsade försök att tillämpa idéer från kreativa studier i skolan för elever. Denna syn på 

kreativitet har ifrågasatts under senare forskning och det är inte längre den enda synen på 

kreativitet, därmed kan kreativitet nu införas i utbildningen(Silver, 1997, s.75). Numera finns 
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undersökningar där kreativitet är mer förknippat med fördjupad och flexibel kunskap inom ett 

visst område. Detta nås genom mycket arbete och reflektioner på ämnet snarare än snabb 

exceptionell insikt(Ibid.). Denna framväxande syn på kreativitet ger en mycket starkare grund att 

bygga pedagogiska program kring. I själva verket antyder denna uppfattning att kreativitet kan 

läras in hos eleverna och inte bara uppstå hos några få individer. Kreativitet framkommer inte 

enbart från att en person vet vad som efterfrågas i problemet utan i samspelet mellan att veta vad 

som efterfrågas och vägen som leder fram till svaret. Att lösa ett problem som har flera lösningar 

eller att närma sig problemet från olika infallsvinklar ökar möjligheter för eleven utveckla 

flexibilitet, flyt och förmågan att få fram något nytt. Sådana aktiviteter kan ingå i 

matematikundervisningen i skolan för att elevers kreativitet ska utvecklas(Ibid. s. 76). Med flyt 

menas antal idéer som du får när du ställs inför en problemformulering, flexibilitet menas att du 

kan skifta mellan lösningsmetoder och detta leder till nya och originella svar utifrån 

problemformuleringen. Genom öppna frågor och att eleverna har får konstruera egna problem 

där andra elever sedan får i uppdrag att lösa dessa bidrar det till att kreativiteten stärks(Ibid. s. 77). 

När inga givna svar finns sätts den matematiska kunskapen på prov och det krävs att eleven kan 

uppskatta vad som borde vara rimligt och vara flexibel i val av lösningsmetoder. Att jobba med 

sådana frågor är nyckeln till att skapa flexibla lösningsstrategier(Ibid. s. 77). Andra exempel på att 

närma sig mer kreativa undervisningssätt är att låta elever se redan lösta uppgifter för att sedan 

konstruera nya frågor utifrån problemlösningarna som visas. Genom dessa får eleverna flexiblare 

lösningsvägar/ lösningsmetoder för olika problemsituationer och får en fördjupad kunskap inom 

matematiken och kan i större utsträckning lära sig tänka kreativt(Ibid.s.78) 

3.3 Imiterande resonemang 

Ett imiterande resonemang är, som vi nämnt tidigare, ett mycket vanligt resonemang bland elever 

i skolan och kanske framförallt inom matematiken. Imiterande resonemang är en form av 

resonemang som framkommer genom att eleven kopierar lösningar för uppgiften, exempelvis 

genom att kolla på ett exempel i matematikboken eller komma ihåg en viss typ av algoritm eller 

svar. Elever ses ofta använda sig av imiterande resonemang även vid problemlösning där 

imiterande resonemang inte alltid är ett bra val utan kräver ett kreativt resonemang. Att använda 

algoritmer är inte i sig ett tecken på bristande förståelse, men många undersökningar har visat hur 

studenter som jobbar med algoritmer till största del fokuserar på att komma ihåg alla stegen i 

algoritmen och det försämrar elevens förståelse för matematiken. Detta kan i slutändan försämra 

elevens förmåga när det kommer till andra delar av matematiken, exempelvis 

problemlösning(Bergqvist, 2012, 371-372). För att ge mer klarhet i vad som innefattar imiterande 
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resonemang kommer vi att presentera två imiterande resonemang som skiljer på svar och lösning. 

I det ena resonemanget ges svaret utan motivering och det enda syftet är att presentera ett 

korrekt svar på uppgiften. Om man däremot presenterar en lösning så ger man en motivering till 

varför svaret är det rätta, vilket är fallet i det andra resonemanget. Det flesta uppgifter i skolan 

kräver en uträkning för att bekräfta uppgiften som avklararad. Lösningen ses dock inte som det 

egentliga resonemanget utan bara som en idealiserad summering av det. Målet med en lösning är 

oftast att endast ha med det delar som uppfattas som nödvändiga för att bevisa svarets 

korrekthet(Lithner, 2006 s.14-15). De två resonemang som skiljer på svar och lösning kallas för 

memorerande och algoritmiska resonemang och vi går in djupare på dessa här nedan. 

3.4 Memorerande resonemang 

 
Att lösa en uppgift genom memoreande resonemang uppfyller följande villkor: 

 

 Strategivalet för att lösa en uppgift grundas sig på att eleven kommer ihåg det fullständiga 

lösningssvaret i minnet.  

 Strategin till att lösa en uppgift består endast av att skriva ner eller säga svaret. 

                                   (Bergqvist, 2007,s. 352) 

Detta resonemang handlar inte om att aktivt komma fram till lösningar utan endast att memorera 

ett redan givet svar. Det är ett resonemang som inte ger någon progression i elevens utveckling 

och endast kan vara effektivt när de handlar om att komma ihåg bevis och fakta(Lithner, 2007 

s.258). Ett memorerande resonemang kräver endast att eleven kan återanvända ett redan färdigt 

svar och sedan skriva ner det(Ibid s.258). Detta leder oftast till att elever ger ytliga eller felaktiga 

svar på matematiska uppgifter. Elever har ingen förståelse för uppgiften utan endast memorerat 

en lösningsmodell eller svar. Detta kan leda till att när eleven utmanas att förklara sitt svar kan 

denne stå svarslös eller hitta på en lösningsmodell som är felaktig. Detta är ett beteende som 

eleverna uppmuntras till genom lärarens val av undervisningssituation (Vinner, 1997, s.105-108). 

Eleven använder sig exempelvis av ett memorerande resonemang när den får uppgiften “Vad 

kallas skärningspunkten mellan x- och y-axeln i ett kordinatsystem” och vet att svaret är origo 

eftersom eleven tidigare hört detta av exempelvis en lärare eller en studiekamrat. Om eleven 

istället får i uppgift att bevisa eller förklara varför 4x=24+3x så kan denne bara lösa detta med 

memorerande resonemang i det fall att läraren tidigare gått igenom samma uppgift. I Sverige är 

det också vanligt att lärare inför prov går igenom uträkningar och definitioner som kan komma 

på provet(Bergqvist 2006, s.19). En elev kan exempelvis endast bevisa en uträkning genom 

memorerande resonemang på ett prov om denne i förväg fått veta att bevisningen kommer 
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komma på provet. Bevisen för en uppgift kan också i dessa fall lätt bli felaktiga eftersom stegen 

inte har något samband mellan varandra för eleven när denne bara memorerat stegen i svaret utan 

förståelse. Eleven kan därför skriva ner de olika stegen i fel ordning och inte förstå varför det blir 

fel(Bergqvist, 2007, s.352). Enligt TIMSS är lärare i USA mindre bra på att uppmuntra eleverna 

till att till att dra samband mellan matematiska relationer och därigenom organisera kunskaperna. 

Lärarna behöver höja sina undervisningssätt i att dra jämförelser och liknelser mellan de 

matematiska begreppen och räknesätten för eleverna(Richland, Stiger, Holyoak, 2012, s. 201).  

3.5 Algoritmiskt resonemang 

 
När en uppgift löses genom algoritmiskt resonemang uppfylls följande kriterier: 

 

 Strategivalet grundar sig på att eleven kommer ihåg en uppsättning av regler för att rätt 

svar ska kunna nås. 

 Strategin genomförs genom att eleven utför beräkningar genom att följa uppsättningen 

regler.  

  (Bergqvist, 2007, s. 352) 

 

När en uppgift kräver en uträkning är det vanligt att använda sig av en algoritm(Bergkvist & 

Lithner, 2012 s.255). Ett algoritmiskt resonemang är på sätt och vis ett memorerande resonemang 

eftersom de kräver att eleven kommer ihåg och kan reproducera den algoritm som krävs för att 

klara av uppgiften. Eleven måste här förvisso räkna ut algoritmen men inget krav ställs på att vara 

kreativ och skapa en ny lösning då algoritmen redan är given(Lithner, 2007 s.259). Genom detta 

framgår det en skillnad mellan memorerande resonemang och algoritmiskt resonemang. I 

memorerande resonemang lär sig eleven hela lösningar och svar utantill men i algoritmiska 

resonemang lär sig eleven endast algoritmen för att sedan följa dessa och göra de 

beräkningsstegen som krävs i algoritmen(Bergqvist, 2007, s.352). Detta resonemang har sina 

fördelar, de går ofta fort att komma fram till ett svar och svaret är oftast rätt om man inte slarvat 

med uträkningen. Den enda egentliga svårigheten är att hitta rätt algoritm och sedan är det bara 

att räkna(Lithner, 2006 s. 16). Om man ska lära sig något, utvecklas, av att lösa en uppgift så är 

algoritmiskt resonemang fel väg att gå då eleven inte behöver ta några egna beslut utan låter den 

förbestämda algoritmen göra jobbet(Bergkvist, Lithner 2012 s.255). Att endast klara av ett 

algoritmiskt resonemang presenteras alltså inte som tillräckligt utvecklande för eleven. Trots detta 

är det resonemanget dominerande bland alla matematiska resonemang(Lithner 2006 s.16). 

Förklaringen till detta är lätt att hitta då ett algoritmiskt resonemang inte bara, som tidigare 
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nämnts, sparar tid och undviker att svaret blir fel utan också används av många professionella 

matematiker(Bergqvist, 2006 s.20).   

 

Det algoritmiska resonemanget kan delas upp i tre olika delar: 

 

 Avgränsande resonemang: Här handlar det om uteslutningsmetoden. När en elev ställs 

inför en uppgift utan en given algoritm för att lösa den måste eleven se till vilka 

algoritmer denne kan och sedan välja ut den rätta. Eleven väljer de algoritmer som, enligt 

eleven, har en koppling till uppgiften och prövar sig sedan fram (Bergkvist & Lithner, 

2012 s. 255). När eleven har räknat ut uppgiften med den första algoritmen kollar eleven 

om det stämmer med dennes förväntade resultat, stämmer det inte så går eleven vidare 

utan att reflektera över varför det inte stämde (Lithner, 2007 s. 262). Exempelvis: Eleven 

ska räkna ut arean av en kvadrat och vet att denne ska använda sig av basen gånger 

höjden. Sedan ska eleven räkna ut arean av en triangel som har samma bas och höjd som 

kvadraten. Eleven använder sig även då av basen gånger höjden och får samma area som 

på kvadraten, eleven förstår då att den använts sig av fel algoritm och prövar en annan 

utan vidare reflektion. 

 

 Personguidat resonemang: I de tidigare skolåren blir eleverna i första hand guidade av 

läraren när de ska klara en uppgift. I ett personguidat resonemang försvinner elevens 

förmåga att vara kreativa eftersom deras val kontrolleras av någon annan.(Lithner 2006, 

s.20). Eleven får hjälp, oftast av läraren, att räkna ut en uppgift som eleven inte kan räkna 

ut på egen hand. Dessutom får eleven oftast inte förklarat för sig varför man räknar på 

det sättet (Lithner, 2007 s.264). Detta resonemang ger eleven rätt svar på uppgiften men 

förståelsen uteblir. Läraren förstör här målet med uppgiften genom att guida eleven fram 

till rätt svar(Lithner 2006, s20). Det personguidade resonemanget leder därför ofta till att 

eleven utan vidare reflektion kommer att repetera lärarens sätt nästa gång en liknande 

uppgift dyker upp. Det repeterande lärandet är en stor anledning till 

inlärningssvårigheter(Lithner, 2007 s.255).  

 

 Textguidat resonemang: I senare skolår blir eleverna i första hand guidade genom deras 

arbetsbok(Lithner, 2006 s.20). Här ser eleven ytliga likheter mellan uppgiften som de har 

framför sig och en uppgift i läroboken, exempelvis i deras matematikbok, och vet därför 

vilken algoritm denne ska använda sig av (Bergkvist & Lithner, 2012 s.255) 
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Genomförandet sker genom att kopiera fakta från textboken till textuppgiften(Lithner, 

2006 s.19). Detta resonemang kräver inget kreativt tänkande av eleven utan det blir en 

reproducerande process.  Detta resonemang är det vanligaste bland elever i individuella 

inlärningssituationer (Lithner, 2007 s.263). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika matematiska resonemang som uppmuntras i 

klassrummet för årskurserna 5-7. Vi har valt att särskilt fokusera på algebra och därför valt 

årskurs 5-7 då algebran börjar presenteras för eleverna. Där av vill vi även undersöka vad läraren 

anser att de gör vid introduktionen av algebra och hur det påverkar elevernas utveckling av 

resonemang för att lösa algebrauppgifter. Vår förhoppning är att resultatet från studien ska visa 

på olika introduktionsvägar inom algebraområdet som bidrar till att eleverna utvecklar ett kreativt 

resonemang att lösa uppgifter på. Detta blir också något som vi själva kan ta med oss som 

blivande lärare.  

 

Vi har valt följande tre frågeställningar: 

 Vad anser lärare att de gör vid introduktionen av algebra? 

 Vad innebär resonemang för de olika lärarna och hur lyfts det fram? 

 Vilka resonemang uppmuntrar läraren till i klassrummet vid matematiklektionerna? 
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5. Metod 

5.1 Metod av datainsamling 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, för att på bästa sätt kunna besvara 

frågeställningarna i vår rapport. Vi ville undersöka hur lärarna anser att det matematiska 

resonemanget framkommer i undervisningssituationer och för att ta reda på detta använde vi oss 

av en kvalitativ intervju som är lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, 

tankar och känslor(Dahlen, 2008 s.9). Dessutom valde vi att komplettera detta med observationer 

för att få en tydligare bild av hur det faktiskt förhåller sig. Vid observationerna undersöks 

situationer som människor möts i och hur de uppför sig i dessa(Repstad, 2007, s.33). Detta leder 

till att vi får en bättre validitet av vad som faktiskt händer jämfört med lärarnas upplevelser som 

lämnas vid intervjuerna. Denna studie syftar även till att ta reda på hur lärare resonerar när de ska 

introducera algebra och med en avslappnad intervjusituation med öppna frågor kan lärarna på ett 

naturligt och ärligt sätt berätta om sina erfarenheter och tankar. Inför intervjuerna hade vi skapat 

en frågemall. Vi hade här delat upp vår frågemall i fyra övergripande teman och därefter skrivit 

ner några konkreta frågor under varje tema. Vi lämnade också mycket plats för följdfrågor och lät 

informanten stå i centrum, inte vi intervjuare. Därigenom fick vi alltid den intervjuade att svara 

och diskutera frågor som behandlar temat även fast frågemallen ibland inte följdes slaviskt(Ibid, 

s.86-87). Kritik som har lyfts mot intervjuer som metod är att de blir alldeles för individualiserade 

och inte ser till sociala och materiella strukturer och ramvillkor(Ibid, s.83). Detta är något som vi 

får ta med i beaktning senare i vår analys och diskussion.  

Rapporten är skriven gemensamt mellan oss författare. Båda har varit inblandade och skrivit på 

samtliga delar av rapporten och medverkat under samtliga intervjuer och observationer. Peter har 

däremot haft huvudansvaret för bakgrund och tidigare forskning. Joakim har ansvarat för 

teoretiskt perspektiv och resultatdelen. Det enda tillfället vi delade upp skrivandet helt var under 

metod delen där Joakim skrev avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 och Peter skrev 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7.   

5.2 Urval 

I vår rapport ville vi undersöka vilka resonemang lärare uppmanar eleverna till när de kommer till 

algebra området. För att få lite spridning och fånga lärare med elever i olika faser men samtidigt 

där algebran är något nytt för eleverna valde vi att intervjua två lärare i årskurs 5, två lärare i 

årskurs 6,en i årskurs 7 samt en lärare som hade både en sexa och en sjua. Det är viktigt att de 
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inte är för många informanter eftersom intervjuer är en tidskrävande metod(Dalen, 2008 s.54). 

Vid för många intervjuer kan de också bli svårt att få en tydlig överblick och man kan missa 

viktiga detaljer som förenar eller skiljer informanterna(Trost, 2010 s.143). Samtidigt ville vi ha 

tillräckligt underlag för att kunna göra en kvalitativ analys och få svar på våra frågeställningar 

(Dalen, 2008 s.54). Vi kände att intervjun i första hand skulle ha kvalitet och efter våra sex 

intervjuer kände vi en viss “mättnad”. Vi kände att svaren upprepade sig och att vi inte fick ut 

någon ny information(Repstad, 2007 s.92). Det känndes som ett tydligt tecken på att vi hade gjort 

ett korrekt urval.  För att komplettera våra intervjuer bestämde vi oss tidigt för att också göra tre 

stycken observationer. Dessa gjorde vi hos några av våra informanter, en i årskurs fem, en i 

årskurs 6 och en i årskurs 7. Vi har inte lagt någon fokus på informantens ålder, kön, etnicitet etc. 

i vårt urval utan har endast haft som krav att personen är matematiklärare i årskurs 5-7. Samtliga 

lärare som vi har intervjuat har också en lärarutbildning där matematik har ingått. De lärare som 

har varit delaktiga i vår rapport, finns presenterade här nedan. Alla lärare presenteras med fiktiva 

namn och namnen är oberoende av könet på lärarna. Alla deltagare i studien presenteras därmed 

helt anonymt utan könskoppling och vi har även undvikit att ta upp vilken skola de jobbar 

på(Repstad, 2007, s.90). 

 

Tintin: Är 36 år och jobbar i en årskurs 7. Läraren utbildade sig för 9 år sedan till 

matematik/no lärare för årskurserna 4-9 och har sedan dess arbetat som lärare i matematik. 

Undervisar även kurserna biologi och fysik. Vi observerade dennes matematiklektion en onsdag 

förmiddag klockan 11, lektionen var 40 minuter lång. 

 

Kim: Är 39 år gammal och arbetar i årskurserna sex och sju. Läraren utbildade sig till lärare i 

årskurs 3-9 för 10 år sedan och har behörighet i ämnena matematik, fysik, biologi och kemi.  Har 

tidigare undervisat i alla sina ämnen men har för tillfället bara ansvar för matematiken. 

 

Darin: Är 46 år och jobbar i en årskurs 5. Utbildade sig till Matematik/No lärare för åk 1-7 i 

slutet av 90-talet. Klasslärare och har alltså ansvar för samtliga ämnen som ingår i årskurs fem. 

Har tidigare jobbat ända ner i årskurs 1 och känner att det är en fördel att ha med sig det tankarna 

upp i mellanstadiet så de blir en naturlig övergång för eleverna. Vi observerade dennes 

matematiklektion en onsdag morgon klockan 8.40, lektionen varade i 60 minuter.  

 

 

     Agnes: Är 39 år gammal och är klasslärare i årskurs 6.  Utbildade sig 1999 till Svenska/So 
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lärare i årskurs 1-7. I och med sin utbildning så blev hon bara matematikbehörig upp till årskurs 3 

men har nu läst mattelyftet i två terminer och är då behörig upp till årskurs 6. Arbetsområden är 

svenska, matematik, engelska, so-blocket och biologi. Vi observerade denne lärares 

matematiklektion en fredag morgon klockan 8.30, lektionen varade i 60 minuter.  

 

Madonna: Är 62 år gammal och tog lärarexamen 1975 som mellanstadielärare, 4-6. Har alltid 

haft matematik och har även undervisat i alla andra ämnen som mellanstadiet har att erbjuda.  

 

Urban: Är 54 år och utbildad Sv/So lärare för årskurs 1-7, tog lärarexamen 1995 men hade 

undervisat i mellanstadiet innan. Har alltid varit intresserad av matematiken gick 

matematikutbildningen nyligen men har även där undervisat i matematik tidigare. Är dessutom 

förstelärare i matematik nu. 

5.3 Material 

Vi valde att använda oss av en diktafon för att spela in intervjuerna vilket även Dalen (2008, s.33) 

rekommenderar. Detta eftersom det är viktigt att få med informantens egna ord(ibid.). Fördelarna 

med att spela in intervjuerna på band är exempelvis att vi som intervjuare slipper ägna tiden åt att 

anteckna och kan istället fokusera på det informanten säger och bättre följa upp med följdfrågor 

(Repstad, 2007,s.93). Genom att vi sedan efter varje intervju lyssnade igenom banden blev vi 

bättre och bättre på att ställa frågor och följdfrågor och avbryta personerna om de började sväva 

iväg utanför ämnet. Vi förbättrade oss även på att vara tysta och ge informanten tid att tänka 

innan denne svarade(Ibid.).  För att själva känna oss avslappnade så kontrollerade vi utrustningen 

innan. Att kunna behärska utrustningen är viktigt för att inte riskera att informanten blir tveksam 

till inspelningen (Dalen, 2008 s.34). Många kan känna sig olustiga och obekväma med att det som 

sägs kommer spelas in på band men tack vara att vi var förberedda och visste hur diktafonen 

fungerade blev situationen tryggare och genom att diktafonen är väldigt liten och smidig blir den 

heller inte så skrämmande för informanten(Ibid). Vi har även informerat informanten att det 

endast är vi som kommer lyssna på inspelningen med avsikt att gå igenom det som sägs och att 

inspelningen sedan kommer raderas, vi har upplevt att detta gjort att informanten känner sig mer 

bekväm med inspelningen(Repstad, 2007, s.94). Vid observationstillfällena använde vi 

anteckningsblock och noterade där de iakttagelser vi i förväg hade bestämt att vi skulle kolla på. 

Anteckningsblocket var viktigt då vi ville att så mycket som möjligt av de vi registrerade skulle bli 

beskrivet och antecknar man inte direkt så kan de vara glömt när man kommer hem(Dalen, 2008 

s.67).  
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5.4 Databearbetning och analys  

När man gör en kvalitativ undersökning kan man på ett praktiskt sätt dela in arbetet i tre steg; 

samla in data, analysera data och tolka data(Trost, 2010 s.147). Under alla tre stegen har vi försökt 

haft ett så öppet sinne som möjligt och inte låtit vår förförståelse eller förväntningar förvränga 

resultatet(Repstad, 2007 s.132)). Intervjuerna har transkriberats och sammanställts i resultatdelen 

på så sätt att vi valt ut de intressanta händelserna, de som är viktigt för studiens syfte. Visserligen 

går vi på detta sätt miste om en del av materialet men om man inte ser allt det intressanta för allt 

det ointressanta kommer man istället att gå miste om ännu mer(Trost, 2010 s.150). Vi 

transkriberade själva då detta gav oss ett bra läge att lära känna vår data(Dalen, 2008 s.65). När vi 

analyserade intervjun gick vi systematiskt igenom materialet, därefter kategoriserade vi det för att 

lättare förstå innehållet på en mer tolkande och teoretisk nivå(Dalen, 2008 s.74). Att ha struktur i 

det insamlade materialet var en förutsättning för att kunna få ut så mycket som möjligt av det. Vi 

fick under analysarbetet använda oss mycket av vår kreativitet vilket är en viktig egenskap i dessa 

kvalitativa metoder(Trost, 2010 s.148). När vi tolkat datan har vi satt de i förhållande till våra 

frågeställningar(Repstad, 2007, s.127). Vi har även använt oss av våra teoretiska utgångspunkter 

för att analysera och diskutera resultatet. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan översättas till giltighet och reliabilitet till pålitlighet(Repstad, 2007, s.151). Vid 

intervjustudier ifrågasätts ofta validiteten. Genom intervjuer får vi bara den intervjuades 

upplevelse av situationerna och hur denne upplever att resonemang uppmuntras och 

algebralektioner genomförts. Vi har däremot stärkt rapportens validitet genom att vi ställt både 

slutna och öppna frågor och gett informanten tid att ge innehållsrika och utfylliga svar(Dalen, 

2008, s.114-118).  Vi har även kompletterat studien med observationer för att därigenom öka 

validiteten med att se vad som faktiskt sker i den verkliga miljön. För att få en god reliabilitet har 

vi hela tiden dokumenterat våra intervjuer och observationer väl genom inspelningar och 

anteckningar(Repstad, 2007, s. 152). Genom att vi använt samma frågemall vid samtliga intervjuer 

och samma punkter vid observationerna tycker vi att reliabiliteten har stärks. Vi har även upplevt 

en svarsmättnad efter sex intervjuer(Ibid. s. 92). Reliabiliteten kan delas upp i fyra komponenter, 

Kongruens, Precision, Objektvitet och Konstans. Kongruens rör sig om hur lika frågorna är som 

avser mäta samma sak, precision är intervjuarens sätt att uppfatta och registerar svaren, 

objektiviteten innebär hur vi som olika intervjuare/observatörer registerar saker likadant och 

slutligen konstans som innefattar att tidsaspekten eller attityden eller någon annan faktor inte 
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ändras under intervjuerna/observationernas gång(Trost, 2010, s.131) Vi anser därefter att både 

validiteten och reliabiliteten är god eftersom vi har intervjuat sex stycken lärare och uppnått en 

viss svarsmättnad, vi har dessutom gjort tre observationer vilket stärker giltigheten. Reliabiliteten 

är också god eftersom vi använt oss utav både diktafon och anteckningar för att dokumentera 

intervjuerna och observationerna. Vi har vid oklarheter frågat den intervjuade vad denne menat 

för att undvika missförstånd. Vi har även hållit tidsaspekterna under samtliga intervjuer och vid 

observationerna har vi som observatörer båda varit överens om vad som sagts och gjorts och hur 

vi tolkat detta.  

5.6 Etiska aspekter 

Vi har i vår rapport intervjuat och observerat lärare i grundskolan och utifrån det finns en del 

grundläggande etiska krav att ta hänsyn till. Det första är informationskravet, där gäller att alla 

deltagande lärare ska ha full insyn i syftet med rapporten samt vilken metod vi använder för att 

komma fram till detta. Eftersom att vi använder många följdfrågor under våra intervjuer är de 

viktigt att vi vet vad vi har rätt att fråga om utifrån vad vi gett för information till den intervjuade.  

Eftersom samtliga informanter är myndiga så berörs vi kanske inte lika starkt av samtyckeskravet. 

I denna rapport har vi endast intervjuat och observerat lärare, vid observationerna har dock 

elever varit närvarande. Vi har inte kontaktat elevernas målsmän angående samtyckeskravet på 

grund av den snäva tidsaspekten för rapporten. När vi fick klartecken från lärarna att observera 

var tiden för knapp för att hinna få in målsmans godkännande så därför valde vi att avstå från 

detta. Vi är medvetna om att det är svårt att helt bortse från elevernas deltagande när vi skriver 

vårt resultat men vi har i största möjliga mån utelämnat dem från rapporten. När det gäller lärarna 

var det viktigt för oss att veta att vi inte får ha invändningar om en informant vill bryta sin 

intervju eller observation. Detta har vi också låtit våra informanter veta innan intervjuerna och 

observationerna satt igång. De bör heller inte finnas några beroendeförhållanden mellan oss och 

informanten vilket gjort att vi uteslutit att intervjua/observera exempelvis en släkting eller 

liknande. Vad gäller konfidentialitetskravet så var det viktigt att reflektera över vilken form av 

inspelningsmaterial som är lämpligast. Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av en diktafon och 

inga obehöriga har haft tillgång till den efter intervjun(Forskningsetiska principer, 2002). Vidare 

har vi varit noga med att låta de deltagande lärarna få behålla sin personliga integritet och inte 

skrivit något om dem som de kan känna sig kränkta av eller uppfattas som alltför negativt och 

nedlåtande(Trost 2010, s.129). Alla deltagare har också blivit erbjudna att få en kopia av 

rapporten när vi är klara. Vi har även försäkrat alla deltagare i studien att det gör detta anonymt 
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och de har vi säkerställt genom att använda fiktiva namn i vår rapport samt undvikit att ta upp 

vilken skola de jobbat på(Repstad 2007, s.90).    

5.7 Genomförande 

Vi utformade först en intervjuguide. Sedan kontaktade vi lärare för årskurserna fem, sex och sju 

via epost och telefon vilket även Trost rekommenderar som en första kontaktväg(2010, s.81). Vi 

informerade om rapporten vi skulle skriva och även informationskravet som vi nämnt i etiska 

aspekter. Lärarna som valde att ställa upp fick själva välja tid och plats där vi skulle träffas för 

intervjuen just för att informanten skulle känna sig bekväm och trygg(Repstad, 2007, s.95). 

Lärarna fick också ge förslag på vilka lektioner det passade att vi observerade på. Vi satt ostörda i 

arbetsrummet som läraren hade valt till intervjun och vi träffades några minuter innan vi skulle 

observera för att prata lite samt några minuter efter varje observation för att avsluta. Vid 

intervjuerna satte vi oss längst in och den intervjuade läraren satt närmast dörren för att den inte 

skulle känna sig instängd och obekväm.  För att skapa en avslappnad stämning så förklarade vi än 

en gång vad syftet var och de etiska aspekter som informanten har rätt till. Efter intervjuerna har 

vi även transkriberat dem för att lättare kunna sammanställa och analysera resultaten. Vid 

observationerna satte vi oss båda lite skilda från varandra och i utkanten av klassrummet. Detta 

för figurera mer diskret i bakgrunden och inte påverka lektionen. Dessutom satt vi på olika 

platser för att vi skulle kunna lyssna på olika elever när läraren gick runt eller tilltalade dessa. Stod 

läraren och hjälpte en elev rörde sig någon av oss observatörer närmare för att kunna höras vad 

som sades utan att göra intrång på resonemanget. Vi hade i förväg konstruerat en 

observationsmall och förde anteckningar i vårt kollegeblock. Vid observationstillfällena valde vi 

att ha en öppen observation. Det vill säga att vi i förväg berättade för läraren vad vi skulle 

observera. Detta för att göra läraren mer avslappnad i situationen och därigenom kunna agera 

som ”vanligt”(Repstad, 2007, s.41-42). 
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6. Resonemang i matematikundervisningen – Resultat och analys 

6.1 Svårigheter inom matematikundervisningen 

De lärare vi intervjuat är eniga om att den främsta svårigheten inom matematiken är att förstå hur 

eleverna tänker och sedan sätta sig in i det för att kunna förklara och vägleda eleven fram till rätt 

lösning och tankeprocess. Detta syns bland annat genom det som Tintin respektive Darin säger: 

”De tycker jag väl är den största grejen men annars alltså ibland att förstå vad vissa elever menar. 

Att få över dem till ett annat synsätt som är mer matematiskt korrekt. När de har helt fel synsätt 

och få de att tänka rätt kan ibland vara väldigt svårt,” 

 

”Det är ett väldigt komplext ämne, man måste liksom in och grotta i hur barnen tänker för att 

kunna hjälpa dem. Man har ju så många olika sätt att tänka och komma fram till lösningen. Jag 

kanske har helt solklart för mig hur jag tänker och barnen har de solklart hur de tänker, och då 

kanske dem tänker fel och då måste jag sätta mig in i deras tänk för att förstå hur jag ska lära dem 

och kunna hjälpa dem.” 

 

Fyra utav samtliga sex lärare nämner också att eleverna har svårt med att uttrycka sig matematiskt 

och förklara hur de tänker och hur de har kommit fram till svaret i de olika uppgifterna. Detta är 

något som framkommer i följande citat: 

 

“Dagens elever tror att arbetet med matematik är ett systematiskt arbetssätt, de förstår inte vad de 

gör utan de gör bara efter vad som står i exemplet i boken.” – Kim 

 

“Man blir tvungen att dra ur dem förklaringar till hur de har tänkt” – Darin 

 

“En del elever säger att de ser vad svaret är, men de vet inte hur de kom fram till svaret” – Agnes 

 

“Eleverna är rädda för att hitta på egna sätt att räkna och tänka.  Och de är svårare i matematiken 

än andra ämnen att bryta mönstren.” – Urban 

 

Som styrks ovan upplever lärarna att eleverna har svårt med att uttrycka sina resonemang både 

verbalt och i skrift. Detta leder till att tiden blir en faktor som ständigt stressar lärarna. Lärarna 

måste få eleven att försöka förklara sitt resonemang vilket är en svårighet för eleverna. Detta 

leder till att lärarna ofta får försöka sätta sig in i hur eleven har tänkt och de krävs mycket tid vid 

varje elev när den behöver hjälp. När eleverna har svårt att uttrycka sig måste lärarna själva 

försöka förstå hur eleverna tänker. Har läraren en klass på 30 elever blir det stressande att 

verkligen ta sig tiden att lyssna till elevens resonemang och förstå det för att sedan kunna vägleda 

eleven på ett bra sätt. Darin säger: 
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“De tar också väldigt mycket tid av mig som lärare för att jag måste ju ha den här lugn och ron att 

kunna sätta mig och hjälpa varje elev och inte vara stressad över att jag ska hjälpa nästa utan jag 

måste ta den här tiden då… “ 

 

Detta leder till att lärare ofta väljer den snabbaste vägen vilket blir att ge eleven rätt metod för att 

lösa uppgiften och utelämnar förståelsen hos eleven. Eleven styrs därigenom mot ett imiterande 

resonemang för att läraren ska hinna med samtliga elever som behöver vägledning. Urban 

nämner som sagt att eleverna är rädda för att hitta på egna sätt att räkna och tänka. Detta kan 

vara en konsekvens av att det är för få lärare på för många elever. Kreativa resonemang kräver 

oftast mer tid än imiterande resonemang. Det tar längre tid att förstå än att plagiera. Att hitta rätt 

sorts uppgifter som tränar eleverna mot förståelse är förstås också en svårighet. När det kommer 

till hur lärarna lägger upp sina lektioner nämner lärarna två olika varianter. Hälften av lärarna 

använder mycket diskussion på lektonerna medan den andra hälften undervisar mycket på 

klassiskt vis med en inledande genomgång på tavlan följt av enskilt arbete i matematikboken. 

Detta illustreras av lärarna nedan: 

 

“Oftast inte att de ska räkna ut något utan att försöka resonera sig fram till ett svar och då gör de 

det enskilt först för att få ett grepp om uppgiften och sedan jobba parvis. Nu har båda något att 

säga. Och sen är de att man i större grupp tar upp diskussionen. Jag har förhoppningsvis då 

snappat upp några resonemang som jag kan trycka på då om de inte vill säga så mycket.” – Tintin 

 

“De är nästan alltid så att lektionerna börjar med att eleverna får ett problem som de ska klura ut 

och sedan får de diskutera enskilt, parvis och slutligen i helklass” - Urban 

 

“De beror på vad man håller på med. De blir mycket att räkna i boken och jag har väldigt mycket 

genomgångar” - Darin 

 

Genom diskussioner i par och att det sedan lyfts till helklass får eleverna ta del av andras sätt att 

resonera kring ett problem. Detta gör att eleverna lär sig mer flexibla sätt att tänka av varandra. 

Det här sättet att arbeta på är mer gynnsamt för det kreativa resonemanget och läraren kan vid 

diskussionen lyssna till hur paren resonerar och även i helklass fråga varför eleverna svarade som 

de gjorde. De övar sig då i att uttrycka sig muntligt och förklara sin lösningsprocess. När eleverna 

istället sitter och räknar mycket i matematikboken och läraren går runt och hjälper individuellt 

tenderar det imiterande resonemanget att lyftas. Dels genom att läraren har visat på genomgången 

vid tavlan det “rätta” sättet att lösa en uppgift, samt att stressen vid de individuella hjälptillfällena 

med eleven bidrar till att läraren lotsar eleven fram den snabba vägen. När lärarna tar den snabba 

vägen menar vi att de leder eleven framåt med uppgiften genom ett imiterande resonemang. 
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6.2 Matematiska resonemang under algebrainledningen 

Lärarna i rapporten har delvis åtskilda teorier om vad de vill att eleverna ska ha med sig för tankar 

efter de inledande algebralektionerna. Fyra av lärarna är dock inne på samma linje.  De menar att 

eleverna tidigt måste få klart för sig att algebra inte är så svårt som de låter. 

“Att de inte är så svårt som de ser ut utan att de är väldigt enkelt” -Darin 

 

“Att de egentligen redan kan detta. De låter så svårt för dem bara ordet algebra” -Madonna 

 

“De har ju egentligen redan jobbat med de tidigare” -Agnes 

 

För att lägga en bra grund för eleverna så börjar Kim alltid med något enkelt. 

“Jag ger eleverna först något extremt lätt som alla kan göra. Jag brukar börja med 2 +2 och då vet 

alla att de är 4. Då säger eleverna att ja de här kan jag. Då säger jag jättebra. Sedan håller jag över 

min hand för ena tvåan också frågar jag eleverna vad står här under min hand nu då? Då vet alla 

att de är två. Sen skriver jag en ny, 5 adderat med något ska bli = 6. Så håller jag min hand över 

och frågar eleverna: vad ska det stå här under min hand nu? Då säger alla elever 1. Då säger jag: 

bra då har ni lärt er vad algebra är”. 

 

Madonna är också inne på att visa enkla uppgifter i början.  Läraren vill att eleverna redan innan 

de går in på algebraområdet ska veta att de har mycket förkunskaper som de kommer att ha nytta 

av. 

“Jag skriver upp 10 olika tabelluppgifter på tavlan också får de titta på dessa och se om de tycker 

de är svåra? Exempel 2*5=10 eller 42/6 = 7. Också sen suddar man delar av talen; svaret, första 

siffran eller andra siffran och byter dessa mot x,y eller z. Då ser ju eleverna att de här kan jag ju. I 

och med att de ser de så kan dem nu det och då kan man sen gå vidare med att räkna på detta.” 

 

Madonna menar alltså att man kan bygga på elevernas kunskaper i multiplikation när man 

introducerar algebra. Därigenom visar läraren för eleverna att algebra inte står för sig utan hör 

ihop med övriga områden. Kopplingen till andra ämnen kan också jämföras med Urbans sätt att 

jobba med algebra. Vederbörande har nästan aldrig enskild algebra undervisning i årskurs 5 utan 

väver in algebran i problemlösning och kopplar de till något område de arbetat med, exempelvis 

division.  

“Just algebran har inte fått något speciellt tidsutrymme här att vi ska jobba med det under en 

längre period utan de kommer hela tiden under problemlösningen” – Urban 
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Detta är en stor skillnad gentemot de andra lärarna som alla behandlar algebra under en speciell 

period. Agnes har, enligt sig själv, ibland gått för fort fram vid algebraintroduktionen och börjat 

med ekvationer direkt. Eleverna har då haft svårt att hänga med och läraren får då ta en annan 

ingång. 

“Jag gick in på ekvationerna för snabbt och tog X+7 =11 första lektionen. Ingen fattade hur man 

skulle göra när jag då visade hur man gör inversen och byter sida. Däremot bytte jag då ut X mot 

siffran 4 också gjorde jag samma sak. Och sedan gjorde jag om det med Xet igen och då fattade 

alla.” – Agnes 

 

När vi observerar en av lärarens lektioner jobbar klassen med enkla ekvationer där läraren först 

går igenom några sådana på tavlan.  Fokus ligger på att kunna skriva ekvationen och använda sig 

av lärarens algoritm som presenteras som den rätta, när eleverna sedan räknar i boken har de 

detta färskt i minnet. Detta är ett typiskt exempel på en undervisning som uppmuntrar ett 

imiterande resonemang. Anledningen till detta lektionsupplägg kan ha varit att läraren känt att det 

krävs tydliga exempel och vägledning för att eleverna ska tro på att det kan klara av att jobba med 

algebra. Darin vill också visa för eleverna att algebra egentligen är enkelt och brukar, för att 

underbygga detta, skriva upp, exempelvis, uppgiften 3+4=7 och sedan ersätta en siffra med x och 

låta eleverna räkna ut svaret. Kim vill tidigt få eleverna att förstå vad en bokstav är och att 

eleverna inte ska bli skrämda av att siffran har blivit ersatt med en bokstav. 

“Börjar man direkt med en bokstav då är de hälften som slår bakut för dem blir nervösa av X och 

vet inte vad de är” – Kim 

 

Just svårigheten med bokstäver pratar även Agnes om. Vederbörande har tidigare undervisat i 

algebra i årskurs 5 och ansåg att det gick lättare då när de använde figurer som variabler, 

exempelvis en gubbe eller en sko. Nu i årskurs 6 har de börjat använda sig av bokstäver och då 

blir det helt plötsligt svårare. Språket i algebra är något som fem av lärarna betonar som svårt 

men viktigt. Tintin vill att eleverna ska förstå att man kan beskriva situationer utan att veta alla 

siffror från början.  För att träna detta jobbar läraren mycket med problemlösningsuppgifter och 

att se mönster under sina inledande algebralektioner. 

“Hur många bönor är det i tändsticksasken om mönstret upprepar sig? Eleverna får då med logiskt 

tänkande komma underfund med hur man kan göra” – Tintin 
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Samma sak gäller för Urban som också använder sig mycket av mönsteruppgifter när de kommer 

till problemlösning. Ofta är uppgifterna utformade av läraren och tas upp när de passar och 

eleverna känns redo. 

“Nu, är det någon som är inne på den tanken. De kan bli olika för varje klass när var och hur 

algebran kommer in. Helt plötsligt kan jag komma in på algebran från en problemlösningsuppgift 

om man märker att de kan vara något som intresserar dem.  De kan komma upp när vi har en 

mönsteruppgift och då kan jag ge dem även andra mönsteruppgifter för att bygga vidare.” – Urban 

 

Problemlösningsuppgifter är ett bra verktyg för eleverna att träna på kreativa resonemang och 

själva komma med egna lösningsförslag. Framförallt lägger Urban, enligt läraren själv, stor vikt 

vid problemlösning för att få eleverna att diskutera och vara kreativa. 

“Försök att hitta så många lösningar du kan och försök att komma på uppgifter. Egentligen håller 

vi ju på med så mycket sådant med öppna utsagor å så” – Urban 

“En elev lägger in decimaltal och en annan lyfter in heltal och allt de där skriver vi då upp på 

tavlan och diskuterar hur man kan tänka. Sen vissa elever försöker ju alltid så svårt som möjligt så 

de blir ju bra diskussioner kring uppgifterna” – Urban  
 

6.3 Elevers individuella resonemang 

Fem av sex lärare anser att eleverna utgår ifrån lärarens genomgångar när det ska lösa en uppgift. 

Tre lärare nämner följande under intervjuerna: 

 

“Absolut så utgår de från mina genomgångar om uppgiften bygger på det… ... De som är duktiga 

använder givetvis exemplen i boken men de andra använder mina genomgångar.”-Tintin 

 

“De gör nog som jag har sagt, visat på genomgångar/föreläsningar.”-Kim 

 

“Jag tror att det är mina genomgångar, de är svaga på att läsa instruktionerna i böckerna. De läser 

inte instruktionerna i de här rutorna även om man tjatar om det. Om ni inte förstår så kan ni kolla 

på rutorna i böckerna men nä, överlag gör de inte det. Har du inte haft genomgångar så blir de 

mycket fel.”-Darin 

 

Detta tyder på att eleverna ofta undviker att tänka själva om de har möjlighet till det. Det som 

framgår av citaten ovan är att eleverna i första hand utgår från ett imiterande resonemang. 

Eleverna tenderar till att plagiera en lösningsmodell eller metod för att lyckas få fram rätt svar på 

uppgiften de har framför sig. Olika plagiat kan däremot uppmuntras mer än andra. Tintin nämner 

att en duktig elev är en elev som läser sig till kunskapen och kan lösa talet utifrån ett exempel i 
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boken eller en informationsruta. Även andra lärare uppmuntrar eleverna till att läsa exemplen för 

att klara uppgifterna. De elever som därigenom är duktiga på imiterande resonemang kan läsa och 

lösa tal själva och vara mer självgående och anses vara duktiga av lärarna. Vid våra observationer 

syntes det tendenser till detta vägledningssätt hos de tre lärarna vi observerade. Tintin hjälpte 

eleverna individuellt med en uppgift genom att vägleda eleven tillbaka till förgående uppgift. 

Uppgiften som eleven svarat på innan är nästan identisk med uppgiften som eleven är på nu. 

Detta tenderar läraren att göra med alla elever som den hjälper under lektionen. Läraren lyfter 

inga frågor under lektionen som öppnar för något reflekterande tänkande.  Endast vid ett tillfälle 

vid tavlan ställer Tintin frågan varför till två elever när de svarat multiplikation vid en fråga med 

flervalsalternativ. Eleverna svarar då helt korrekt på frågan och lyfter fram ett bra resonemang för 

hur de har tänkt men däremot frågar aldrig läraren varför inget av de andra alternativen stämmer. 

Tintin frågar alltså eleven om det rätta alternativet men lyfter inte någon diskussion kring de 

felaktiga svarsalternativen. Detta sänder uppmuntrande signaler till eleverna om det imiterande 

resonemanget. Eleverna behöver bara lära sig det rätta och inte kunna förklara varför andra sätt 

inte stämmer. Det imiterande resonemanget syntes även tydligt under Agnes lektion. Där ställde 

läraren många ledande frågor som exempelvis: “om A är 5 då blir A+1= vadå?” Efter att ha fått ett 

svar som läraren accepterade som korrekt fortsatte läraren med “Bra, skriv de så är du klar sen”. 

Genom denna vägledning styrs eleven mot ett resonemang utan förståelse, imiterande 

resonemang. Eleven uppmuntras mot det sättet som är de “rätta” och att lära sig detta i minnet. 

När Agnes går igenom ekvationer på tavlan nämner denne att när en siffra flyttas från vänster till 

högersida om likhetstecknet blir denne motsatt räknesätt, det vill säga att addition blir subtraktion 

och så vidare. Agnes säger till eleverna att detta bara är att lära sig. Vid genomgången framme vid 

tavlan frågade Agnes följande till en elev “Är du med?”. Efter att ha fått ett kort svar från eleven 

som tydde på att denne inte förstod fortsatte Agnes “5an är positiv och då är det ett osynligt plustecken 

här framför 5an… “ Genom att läraren inte frågar vad det är eleven inte förstår blir signalen till 

eleven att detta bara är en regel utan logik och det bara är för eleven att lära sig detta utantill. 

Under samtliga 3 observationer gav lärarna likadana uppgifter till samtliga elever. Två av tre lärare 

vi observerade sågs inte fråga eleven vad det är denne inte förstod i uppgiften utan hjälpte eleven 

med hela uppgiften även om den kanske hade klarat av halva uppgiften redan innan den fastnat. 

Dessa två lärare sågs också hjälpa alla elever på samma sätt. Darin ställde reflekterande frågor till 

eleverna vid genomgången framme vid tavlan och kopplade ihop det som de tog upp till andra 

räknesätt de jobbat med tidigare på ett bra sätt. Exempelvis ställde Darin en reflekterande fråga 

till eleverna framme vi tavlan när de räknade division angående varför de fick stryka nollorna i 

täljare och nämnare vid 30/20. Eleverna fick här fundera lite på egen hand och efter att Darin 
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sedan mottog ett svar som han inte uppfattade som fulländat fortsatte Darin: “ ja precis men varför 

får vi då stryka dem..?, Jo! eftersom 30/20 kan delas upp till 3*10/2*10 och då har vi tio i täljaren och tio i 

nämnaren. Det som står i täljaren och nämnaren är ju multiplikationer och därigenom får vi stryka tiorna som då 

motsvarar nollorna.” 

 

Detta leder till att eleverna får ett samband och kan koppla ihop divisionen med multiplikationen 

som de jobbat med tidigare. Det leder till en djupare förståelse hos eleverna och uppmuntrar till 

det kreativa resonemanget. Urban anser att han alltid ger eleverna chansen att lösa en uppgift på 

egenhand och att han sedan lyfter olika elevers lösningar på tavlan och att de sedan diskuterar de 

olika lösningsförslagen som har uppkommit och utgår därifrån. Detta leder till att eleverna alltid 

får jobba fram egna lösningar och dela dessa lösningar mellan varandra. Urban upplever även att 

hon försöker dra paralleller mellan elevernas lösningsförslag och tidigare räknesätt som de har 

jobbat med. Tack vare detta får eleverna möjligheter till god förståelse och ser kopplingar mellan 

räknesätten och olika sätt att tänka. 

 

6.4 Uppkomst och bedömning av resonemang 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang”(lgr11 s.63). När vi frågade lärarna under intervjuerna vad detta betydde för deras 

undervisning pekade fem av sex lärare på vikten av att ha genomgångar där diskussionen står i 

centrum. 

“De är väl i mesta dels på genomgångarna. Alla är ju inte lika delaktiga och resonerar inte lika 

mycket och i den här klassen idag är de väldigt tillknäppta. De är många elever man får dra ur 

svaren, och de gör då att jag går på dem även fast de inte räcker upp handen.” – Darin 

 

“De är viktigt att man får prata överhuvudtaget, just bara räkna i boken ger inte mycket 

argumentation. Genomgångar är viktiga för att de ska få prata också. Prata, prata, prata är väl vad 

det handlar om” -Tintin 

 

Kim däremot uppmuntrade eleverna till diskussion genom att ge ut ett problem som eleverna i 

små grupper fick diskutera sig fram till hur de skulle lösas och sedan redovisa det för sina 

klasskompisar. 

“Vi arbetar mycket med att vi prata matematik. Vi har inte så mycket genomgångar utan vi har mer 

en diskussion om problem och hur vi ska lösa det” – Kim 
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Att föra resonemang specifikt kring rimlighet och logik i klassrummet är det bara Kim och Darin 

som nämner under våra intervjuer. Darin anser sig försöka få eleverna att tänka efter om svaret är 

rimligt. Darin ger också ett exempel när en elev misstänkte att en skalauppgift i matematikboken 

var fel utformad eftersom svaret blev helt ologiskt. Detta beskrev läraren som en kreativ 

elevtanke och just rimlighet och logik är starkt kopplat till ett kreativt resonemang. I 

kunskapskraven nämns ordet resonemang på flera ställen och eleverna måste klara av att resonera 

kring rimlighet, begrepp och matematiska argument för att nå betyget E. Samtliga lärare i 

rapporten menar att detta är något nytt för dem och svårt att bedöma. Det syns stora skillnader i 

vad som anses vara ett utvecklat resonemang. Här följer Kims och Urbans svar på hur man 

bedömer elevens resonemangsnivå. 

“För ett enklare resonemang förklarar en elev att area är en yta, men en elev på A-nivå 

beskriver att area är ett uttryck för en yta man får genom att ta sida gånger sida.” – Kim 

 

“Att beskriva relation mellan area och omkrets och att de inte påverkar varandra, att du kan 

ha samma omkrets som en annan triangel men olika area och liknande då ligger man ju högt. 

Sen finns det de som bara kan säga att arean är basen gånger höjden.” – Urban 

 

Det som Kim såg som ett resonemang på A-nivå såg alltså Urban som ett resonemang på klart 

lägre nivå. Detta betyder att två elever med precis samma resonemang kan få helt olika betyg 

beroende på vilken lärare eleven har. Läroplanen kan tolkas på olika sätt, trots detta menar Kim 

att Lgr11 är mer genomtänkt än tidigare och att det är tydligare vad eleverna ska bli bra på. Vi får 

flera exempel på fördelen med dessa nya kunskapskrav. Tintin menar att betygsnivån i början kan 

sjunka då många är ovana vid att resonera men när det väl lärt sig det kommer steget upp till C- 

och slutligen A-nivå inte vara så långt. Betygsnivån kommer alltså i slutändan öka. Urban är 

osäker på om elevernas betyg kommer öka men ser andra fördelar. Urban tror att fler elever 

kommer att förstå matematik eftersom det också ställs krav på lärarna att uppmuntra till dessa 

resonemang. Urban menar vidare att elever som lärt sig massa formler utantill, ett imiterande 

resonemang, och skriver bra på proven inte behöver vara de som är bäst på att förklara och 

använda sig av problemlösning och på mer kreativa resonemang. Tintin nämner också detta och 

menar att de högre kraven fick läraren att medverka i mattelyftet som starkt påverkat lärarens 

undervisning och uppmuntrande av resonemang. Urban tar också upp sin fortbildning som en 

stor anledning till att förståelsen av vad ett resonemang är. Urban påstod att denne tidigare haft 

ett högre krav på resonemang än vad kursplanen haft och nu fått ändra sin syn på detta. Samtliga 

lärare nämner vid intervjuerna att de lyfter olika lösningsförslag från eleverna framme på tavlan 

inför hela klassen.  
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“Vi brukar ha att varje grupp får redovisa sin lösning och sen får man diskutera, blir de här bra 

eller blir de här dåligt? Lite nationella prov över de hela” -Kim 

“De är när jag har genomgång. De är att de får komma med förslag på hur man löser de talet och 

då kan jag väll fråga ja men kan vi lösa de här på något annat sätt också” -Darin 

“Hur löser vi de här? och så visar någon och då frågar man finns de några andra sätt? så här kan 

man också göra säger någon då.” – Agnes 

 

Eleverna blir då medvetna om hur andra har tänkt och kan koppla sin egen uträkning till någon 

annan elevs. Vissa ser att andra har gjort en effektivare metod än de själva och andra ser att de 

faktiskt går att tänka på ett annat sätt än de själva har tänkt. Det skapar flexibilitet i elevernas 

tankeprocess och gynnar det kreativa resonemanget. Tre av de sex lärarna vi intervjuade anser att 

en kreativ lösning är att kunna variera mellan olika sätt att lösa en uppgift på. Att kunna rita eller 

ta hjälp av det som eleven lärt sig tidigare eller bryta ner problemet till ett enklare problem på 

egenhand.  

“Jag hade en uppgift häromdagen där de stod 11*8,50 och då fanns de elever som inte kunde 

räkna ut det och då känner jag så här att en kreativ lösning då är att ta 8,50 * 4 + 8,50 * 7 om man 

kan de och sen lägga ihop de. Att använda sig utav de kunskaper man har” – Urban 

“Både att kunna visa på olika sätt, bild, själva matematiska symbolerna, uttrycka sig med ord allt de 

där är ju kreativt att kunna vandra mellan dem.” – Tintin 

 

Att vara kreativ i matematiken innebär alltså enligt hälften av de intervjuade lärarna att kunna 

uttrycka sig på olika sätt och variera sina uträkningsmetoder. En kreativ lösning sågs av dessa 

även vara att eleverna använder sina tidigare kunskaper för att lösa uppgiften med en för dem 

själva mer begriplig metod, exempelvis genom att rita. Men alla lärare uttrycker sig inte på samma 

sätt kring kreativitet och Kim säger:  

 

“En kreativ lösning är allt som inte löses på det sätt som jag har sagt att man kan lösa de på. Då 

har man kommit långt i sin matematiska tanke. De händer inte så ofta kan ja säga.” 

 

Här handlar det mer om att eleven ska komma fram med en lösning som inte läraren själv har 

tänkt på. Eftersom läraren säger att det inte händer så ofta bör det vara ett tecken på att läraren 

oftast uppmuntrat till imiterande resonemang. Genom nya läroplanen Lgr11 har vikten på 

resonemang lyfts fram. Det räcker inte numera för en elev att bara kunna plagiera en metod, 
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imiterande resonemang, och använda denna för att lösa en uppgift utan eleverna behöver nu 

redovisa och kunna förstå och förklara varför det blir rätt eller varför det inte blir rätt.  

“Jag tror att de kommer vara så att de kommer vara svårt att få höga betyg, däremot tror jag 

egentligen att fler elever förstår matte. Eftersom det här kravet finns vilket ställer ett annat krav på 

oss när vi undervisar. De finns så många elever som har lärt sig en massa formler utantill och de 

eleverna kommer att kunna sitta med ett högt betyg men de eleverna behöver inte vara de bästa 

problemlösarna sen utan dem är tvingade till att hålla sig till sina formler och komma ihåg att så 

här såg de ut i boken och då gör jag samma på provet så blir de jättebra. De här gynnar trots allt de 

som har lite svårt att komma ihåg en formel som kanske använder sig mer av de problemlösningar, 

att de kan komma längre fram. Många utav dem kan prata om de och kan berätta. så jag känner 

ibland att de är en annan typ av elever som kommer komma fram” -Urban 
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7. Diskussion 

7.1 Utveckling av resonemang 

Det som tydligt framkommer i resultatdelen är att elevernas förmåga att resonera är starkt 

påverkat av lärarens undervisningssätt. För att eleverna ska förstå det som de räknar måste läraren 

jobba mycket med diskussioner runt uppgifterna. I undersökningen framkommer det att många 

lärare lyfter just diskussion som en viktig del i att förstå matematiken, att få samtala och prata om 

matematiken och lösningar. Låter läraren eleverna diskutera fram en lösning utan att ge dem 

någon given lösning får eleverna vara mer kreativa och utveckla sin förmåga att tänka 

själva(Blaton & Kaput, 2005). Får eleverna alltid en genomgång i förväg leder detta till att de blir 

osäkra när de ställs inför en ny uppgift. Börjar läraren alltid de nya avsnitten inom matematiken 

med genomgångar anser vi att det skickar signaler till eleverna om ett personguidat resonemang. 

Eleverna får därigenom ett facit till hur de ska lösa uppgifter utan att de själva behöver resonera 

sig fram. Något som kan få igång en diskussion kring uppgifter är om läraren ställer frågor utifrån 

materiella saker som finns i klassrummet. Detta är något som vi inte sett några exempel på vid 

observationerna eller något som lärarna lyft vid intervjuerna. Under observationerna har lärarna 

alltid skrivit exempel och uppgifter på tavlan och inte utgått från något materiellt eller praktiskt. 

Att arbeta med mer konkreta material anser vi kan göra uppgifter mindre abstrakta för eleverna 

och därigenom skapa en känsla av att eleverna löser ett realistiskt problem. Enligt en forskning 

som Carraher, Brizuela och Earnest(2001) gjorde visade det sig att eleverna fick igång en 

diskussion efter att de tecknade uttryck som beskrev höjdskillnaden mellan olika elever i klassen. 

Genom att de hade något konkret och materiellt framför sig som de såg när de tecknade 

uttrycken kunde eleverna också föra ett bra resonemang om vad de hade ställt upp. Läraren skulle 

också exempelvis kunna ta fram lådor som denna fyllde med bollar och be eleverna teckna 

uttryck för dessa. Läraren skulle sedan kunna ge eleverna i uppgift att teckna uttryck för antalet 

bollar om de inte visste hur många bollar som fanns i varje låda. Detta kan vara något att ta i 

beaktning eftersom lärarna i undersökningen har nämnt att eleverna har svårt att diskutera och att 

lärarna ibland får dra fram orden ur eleverna. Något som vi sett vara en variant som lärarna 

provar för att gå igång en diskussion är att eleverna får diskutera med varandra i par och i 

helklass. Detta för att utveckla förmågan att uttrycka sig matematiskt och föra matematiska 

resonemang. Vi tycker att det är viktigt att binda ihop matematikens olika områden och inte strikt 

presentera var och ett för sig. I resultatet framhäver endast en lärare att han inte presenterar 
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algebra som ett eget område utan väver in det i problemuppgifter och kopplar det till andra 

områden i matematiken. Detta anser vi stärka elevers kreativa resonemang, kan eleverna lära sig 

att se kopplingarna och lära sig dra nytta av tidigare kunskaper kommer de nå en större förståelse 

för hur en uppgift ska lösas. Ser inte eleverna sambanden mellan olika uppgifter blir varje uppgift 

en helt ny uppgift för eleven istället för att denne kan dra nytta av tidigare kunskaper och tidigare 

resonemang(Lindsey E. Richland, James W. Stigler & Keith J. Holyoak, 2012). Något som 

stoppar elevernas resonemang är att de ser algebran som något helt nytt även fast det egentligen 

är samma räknesätt som de tidigare visat sig behärska bara att det nu är ett okänt istället för ett 

givet tal. Detta är också något som lärarna i undersökningen sagt att de försöker förmedla till 

eleverna när de startar algebraområdet, att det inte är så svårt och att eleverna egentligen redan 

kan detta. Genom att läraren drar paralleller och kopplingar mellan de nya och det som eleverna 

gjort tidigare tror vi att eleverna får en djupare förståelse och det kan leda till att eleverna kan 

förstå nya räknesätt, som exempelvis algebra, bättre(Banerjee och Subramaniam, 2012). 

Problemlösning är ett viktigt verktyg för att nå det kreativa resonemanget och vi kan utan att 

överdriva påstå att lärarnas lektionsupplägg är väldigt avgörande. Om eleverna inte blir 

uppmuntrade till ett kreativt resonemang under lektionstiden så kommer det allra flesta använda 

sig av ett imiterande när chansen till detta finns(Lithner, 2000b). Vi tror att tidspressen är en stor 

anledning till varför inte alla lärarna använder mer öppna problemuppgifter där eleverna friare får 

hitta lösningar. Lärarna vill gärna vara säkra på att eleverna förstår rätt och gör rätt från början 

vilket leder till att det resonemang som uppstår är imiterande. Elever får alltför ofta möjligheten 

till att plagiera en lösning genom lärarnas genomgångar och behöver således inte tänka själva.  

7.2 Algebra 

Som vi tidigare varit inne på bör kanske inte algebra tas upp som ett eget område inom 

matematiken utan istället vävas in i matematikens övriga delområden som aritmetiken, geometrin, 

sannolikhet och så vidare. Vi har sett, under våra observationer att elever har en inställning till 

algebra som något svårt och abstrakt vilket även lärarna som vi intervjuat bekräftat. En 

bidragande orsak till dessa påståenden kan vara att skolan delar upp algebra som ett enskilt 

område och att det skiljer sig avsevärt mot matematikens alla andra områden. I algebra skriver 

man uttryck och löser uppgifter där siffror och bokstäver kombineras. Det skiljer sig mot den 

tidigare matematik som eleven stött på i grundskolan, när det endast varit uppgifter med tal och 

siffror. Eftersom elever presenteras för algebran och att räkna med bokstäver först i årskurs 5 

eller oftast 6 blir det en revolt mot vad matematik är för dem. En möjlig förklaring till problemet 

skulle kunna vara att elever kopplar ihop bokstäver med andra ämnen och sammanhang och 
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deras uppfattning är att matematiken endast handlar om siffror och tal. Det blir därför svårt för 

eleverna förstå att bokstäver nu ska motsvara ett tal(Konstantinos och Vosniadou, 2012). Genom 

att lyfta in algebra och dra paralleller mot aritmetiken och andra områden blir algebra en naturlig 

del av matematiken och problemlösningar, inget som står för sig (Price, 2004). Detta är något 

som en utav lärarna i undersökningen jobbar efter och kan bidra till att många elever ser algebran 

som mindre komplext. Många hjälpsituationer mellan lärare och elev präglas av det imiterande 

resonemanget när de ska lösa en uppgift i algebra eller något annat område inom matematiken. 

Eleverna får därigenom med sig ytliga kunskaper istället för djupare förståelse(Lithner & 

Bergkvist, 2012 s. 252). När elever sedan ställs inför mer öppna problem där det krävs förståelse 

får elever svårt att lösa dessa. Detta är något som lärarna nämner som ett problem vid 

intervjuerna och styrks även av forskning. Utifrån lärarnas introduktioner av algebran är det 

oftast endast de positiva heltalen 1-9 som presenteras. Eleverna visas uttryck och ekvationer där 

svaret är att bokstaven ersätts med ett positivt heltal. Vi tror att lärarna anser de bli för svårt för 

eleverna om andra rationella tal tas upp vid introduktionen. Det är dock viktigt att eleverna inser 

bokstavens betydelse. Eleverna verkar få en för smal syn på algebraiska uttryck och kan därför 

inte svara på en öppen utsaga som bygger på förståelse(Konstantinos och Vosniadou, 2012). Vi 

har sett att lärarna i undersökningen presenterar algebra på liknande sätt. Läraren skriver upp 

siffertal på tavlan och byter sedan ut ett tal mot en bokstav så att eleverna ska se vilket tal som 

bokstaven motsvarar.  Detta blir svårt att skapa bra diskussioner kring och vi tror att det blir 

svårare för eleverna att se någon användning för algebran. Att däremot lägga fram algebran som 

en problemlösningsmetod och låta eleverna få använda algebrauttryck för att beskriva olika 

situationer och se förhållanden kan öka diskussionerna och öppna eleverna för att algebra kan 

vara användbart i vardagen. Det ska tilläggas att vi sett att lärare ha olika mål med 

algebraundervisningen även om aktiviteten är densamma(Kilhamn, 2013). Lärares intresse för 

ämnet spelar givetvis en stor roll när det kommer till att stimulera eleverna, men det är även 

viktigt att lärarna får mer utbildning i ämnet än bara det som lärarutbildningen ger. Vi har sett att 

lärare som fortbildar sig får en större kunskap för hur lektionerna bör läggas upp för att eleverna 

ska få en bättre förståelse(Blanton & Kaput, 2005). Metoderna kan dock variera, tillvägagångssätt 

kan vara mer eller mindre framgångsrika men det finns ingen given mall för hur algebran ska 

lyftas på bästa sätt. Att börja i tidig ålder för att få en tydlig progression i algebran anser vi är 

viktigt för elevens förståelse. Vi har dock sett få, om några, tecken på att lärarna vi intervjuat 

arbetat med bokstäver redan på lågstadiet. Det kan ha att göra med att lärarna finner det för svårt 

och för abstrakt för barnen men som vi sett i tidigare forskning kan detta göras på olika naturliga 

sätt genom att börja arbeta med addition och subtraktion kopplat till okända värden, som även 
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får symboliseras med bokstäver. Vi tror inte att det finns någon specifik ålder där barnen blir 

mogna för att lära in algebra. Det känns snarare så att när eleverna inte stöter på algebra i de 

tidigare årskurserna blir det ännu jobbigare och svårare för dem att ta till sig algebra i årskurs 

6(Carraher, D., Schliemann, A., Brizuela, B., & Earnest, D,2006). Enligt Lgr11 finns inga krav på 

att elever ska kunna lösa enkla algebraekvationer eller teckna algebraiska uttryck förens i årskurs 

6. I resultatet framkommer att lärare anser att eleverna har svårt att både lösa och uttrycka sig 

kring algebraekvationer i årskurs 6 och 7 och utifrån det som tagits upp i tidigare forskning ser vi 

inga hinder för att elever skulle kunna börja inläringen av detta i tidigare åldrar. Desto tidigare 

eleverna börjar tränas i att diskutera och argumentera kring uppgifter desto bättre blir de på att 

förklara och förstå(Prince, 2004). 

 

“Students learn what they are given opportunity to learn” (Lithner, 2006 s.13). 
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8. Konklusion 

De slutsatser vi kan dra utifrån rapporten är att det imiterande resonemanget har en central roll i 

matematikundervisningen. Det finns dock tydliga tecken på att lärare efter införandet av Lgr11 

och genom satsningarna ute i skolorna genom exempelvis mattelyftet har börjat bygga sin 

undervisning mer kring att diskutera och reflektera. Vi anser dock att lärarna bör ta ännu mer tid i 

sin undervisning till att låta eleverna prata matematik, och diskutera lösningsförslag istället för att 

bara komma framåt i matematikboken. Något som framkommit är att tiden för att läraren ska 

hinna med sådant med samtliga elever i de allt större klassuppsättningarna är för knapp. 

Därigenom försummas många tillfällen att nå en djupare förståelse i matematiken, diskutera kring 

den och bygga broar mellan de olika metoderna. Det behövs nog alltså att fler lärare vågar frångå 

matematikbokens struktur och även att fler undervisningstimmar eller mindre elevgrupper införs 

för att uppnå detta i större utsträckning.  

 

Vår studie är dock för liten för att kunna göra någon generalisering och vi kan bara 

konstatera att undervisningen ser olika ut för olika lärare. Något som vore intressant att forska 

vidare på är att jämföra nyexaminerande lärare med lärare som redan undervisat ett antal år. Är 

det någon skillnad där hur de för fram och uppmuntrar till olika typer av resonemang under 

matematiken och hur skiljer sig deras algebraundervisning? Vidare vore det intressant att 

undersöka matematiksatsningarna ute i skolorna. Är det någon skillnad mellan hur lärare som 

deltagit i fortbildning lyfter resonemang i klassrummet jämfört med de som inte gjort det? I vår 

rapport har vi fokuserat på kreativa och imiterande resonemang. Vi har beskrivit hur det 

imiterande resonemanget kan delas upp i olika underkategorier men inte fokuserat på dessa i vår 

resultat och analysdel. Det vore därför intressant att forska vidare kring det imiterande 

resonemanget och se vilka av de olika imiterande resonemangen som oftast används.  
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Bilagor 

Intervjuguide: 

 

Tema 1: Lärarens bakgrund och utbildning 
 

Ålder? 
Vilken utbildning har du? 
Varför utbildade du dig till detta? 

Hur länge har du undervisat i matematik? 
Något mer ansvarsområde utöver matematik? 

 
 

Tema 2: Didaktiskt synsätt 
 

Vad ser du för svårigheter i att undervisa i matematik? 
Beskriv olika typer av lektionsaktiviter i din matematikundervisning, exempelvis genomgångar? 
Av dessa aktiviteter, vilka är mest dominerande under algebran? 
 
Tema 3: Algebra undervisning 

 
Vad vill du att eleverna ska ha med sig efter dina två inledande algebralektioner?  
Beskriv vad ni gör under de första algebralektionerna? 
Har du testat andra ingångar? 

Varför övergav du det introduktionssättet? 
 
Vad upplever du att eleverna utgår ifrån när de löser en uppgift i boken? T.ex. dina genomgångar, tidigare 

uppgifter, från varandra, rimlighetsfaktorer etc.  
Hur uppmuntrar du eleverna till att lösa uppgiften de får? 
Hur vägleder du eleven till rätt svar? 
 
I läroplanen står det bland annat att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang”. Vad innebär detta för din undervisning? 
Vad är en kreativ elevtanke/ kreativ lösning på ett matematikproblem för dig? 

 
I läroplanen står det att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över matematikens användning och 

begränsning i vardagslivet. Hur kopplar du detta till din algebraundervisning?  
 

 
Tema 4: Elevens lärande 
 
 
Ordet ”resonemang” återfinns på flera ställen i kunskapskraven för de olika betygen. Vi har här ett utdrag ur 

kunskapskraven. Förklara hur du ser på dessa krav och vad de innebär för eleven och elevens betyg?  
På vilket sätt uppkommer olika lösningsförslag på algebrauppgifter för eleverna? 

Hur blir eleverna medvetna om varandras lösningsmetoder?  
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Observationsprotokoll 

 
Åk: 

 
Antal Elever: 

 
Lektionslängd: 

Antal lärare i 
klassrummet: 

 
Möblering: 
 
 

 
Möjlighet att arbeta 
ostört: 

 
Tid: 

 
Datum: 

 

Frågor Beskrivning: Vad sägs? 
Vad händer? 

Tolkning 

Hur är lektionen upplagd? 
 
 
 
 
 

  

Vilka lösningsvägar 
uppmuntras? 

 
 
 
 
 

  

Introducerar läraren samma 
eller olika uppgifter till 
olika elever? 

 
 
 
 
 

  

Vilka typer av uppgifter 
presenterar läraren för 
eleverna? (algoritmer? 
Problemlösning? )  

 
 
 
 

  

Frågar läraren vad det är 
eleven inte förstår? (eller 
ger denne bara en allmän 
förklaring när den hjälper 
eleven)  

 
 
 
 

  


