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Abstract 

Uppsatsen syftar till att finna olika matematiska färdigheter vid arbete med ett rikt matematiskt 

problem. Arbetet följer en fenomenografisk ansats vilken beskrivs utifrån Martons (1981) 

definition. Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn. 

Bakgrunden handlar främst om rika matematiska problem, liknande undersökningar diskuteras i 

jämförelse med uppsatsen. Vidare presenteras olika matematiska begrepp som ligger nära 

uppsatsens tema. Speciellt diskuteras induktiv och deduktiv metod som sätts i paritet med Masons 

(1999) sätt att handskas med matematik. Det problem som eleverna fick jobba med presenteras 

med utgångspunkt i definitionen av ett rikt matematiskt problem. Resultatdelen visar vilka olika 

matematiska färdigheter som upptäckts i elevgruppen, vilka redovisas som olika 

beskrivningskategorier. De kategorier som upptäckts är rekursiv, induktiv samt deduktiv färdighet. 

Dessutom har elevernas lösningar visat på en form av presentationsfärdighet som även det har 

kategoriserats. Dessa är: aritmetisk, geometrisk, algebraisk och logisk/språklig färdighet.  

Uppsatsen avslutas med en diskussion av beskrivningskategoriernas giltighet med utgångspunkt i 

tre av Niss (2002) åtta olika matematiska kompetenser. Dessutom beskrivs 

beskrivningskategoriernas ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 

 

Ämnesord: 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Inledningsvis diskuteras bakgrund och frågeställning, 

samt uppsatsens relevans för utbildningsområdet. Kapitel två redogör för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt samt den metodologiska forskningsansats jag jobbat efter, 

fenomenografi. Det tredje kapitlet berör tidigare forskning, vilket främst behandlar 

närrelaterad forskning till det matematiska problem som använts i uppsatsen. Kapitel fyra är 

en beskrivning av metoden som ligger till grund för studien. Kapitel fem består av de 

beskrivningskategorier som jag har funnit i min insamlade data samt analyser som ledde fram 

till dessa. Uppsatsen avslutas med en diskussion över arbetet. 

 

1.1.1 Bakgrund 

Höstterminen 2008 gjorde jag min första VFU på en högstadieskola. Min ämnesdidaktiska 

inriktning var matematik och under fem veckor följde jag en årskurs åtta samt en årskurs nio. 

Under dessa veckor både höll jag lektioner och var behjälplig som handledare, när eleverna 

satt och löste problem. Jag fann att några elever har svårt att använda tidigare inhämtad 

matematik för att lösa problem som de jobbade med just då. Vidare reflektioner över 

fenomenet samt ett antal samtal med min handledare gjorde mig inte speciellt mycket klokare. 

Jag började fundera kring vad eleverna har med sig som påverkar hur de uppfattar den 

matematikundervisning som de får. Någonstans här föddes idéer till vad min studie skulle 

handla om. Efter en hel del bearbetning och omarbetning blev det till slut nedanstående. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Jag vill titta på hur elever angriper ett rikt matematiskt problem, det vill säga hur de väljer att 

lösa problemet, och hur deras angreppssätt och lösning kan förklaras. Ett rikt matematiskt är 

definieras efter sju olika punkter (se kap. 4.2 för uttömligare definition). I korthet är det 

viktigt att ett rikt matematiskt problem ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika 

strategier. Vidare är det av vikt att alla kan jobba med det, men att det ska vara en utmaning. 

Dessutom ska problemet initiera en matematisk diskussion (Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005) 

För att följa en fenomenografisk ansats är utgångspunkten elevernas syn på problemet och hur 

eleverna förklarar sina redovisningar. Jag vill se om jag kan, utan kriterier, finna olika 
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matematiska färdigheter hos eleverna när de löser ett matematiskt problem. Mer preciserad 

blir min forskningsfråga: 

 Vilka olika matematiska färdigheter kan jag upptäcka bland årskurs nio elever, vad 

gäller möjligheten att kunna organisera och generalisera sina resultat, när de arbetar 

med ett rikt matematiskt problem? 

Med utgångspunkt av elevernas lösningar vill jag se om det går att formulera olika 

beskrivningskategorier, med hjälp av de olika tolkningar som jag antar kommer fram. 

Eftersom min tanke är att använda en fenomenografisk ansats hoppas jag få fram olika 

specifika tolkningar, det vill säga elevers olika sätt att redovisa sina lösningar på. Ett vidare 

syfte är att jag själv vill få möjlighet att på ett vetenskapligt sätt få ett verktyg som jag kan 

använda i min framtida profession, i bemärkelsen att kunna tolka och förstå vilken 

förhandskunskap olika elever har. Jag vill alltså öka min egen förmåga att upptäcka vilka 

olika matematiska färdigheter elever i skolan besitter. Kunskapen om hur jag kan göra det 

ökar mina möjligheter att möta eleverna på ett sätt som gynnar eleverna som unika individer. 

 

 

1.3 Uppsatsen relevans för utbildningsområdet 

I kursplanen för matematik – grundskolan står följande att läsa under strävansmålen: 

   Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

 utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 

matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 

ursprungliga problemsituationen, 

 utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 

modellernas förutsättningar, begränsningar och användning  

                                                                                  (Skolverket, 2000) 

En förutsättning för att kunna utveckla elevernas förmåga inom matematik är att läraren har 

kunskap om hur eleven tolkar och förstår matematiska problem. Just problemlösning visar på 

matematisk förmåga då lösningsstrategin ofta frångår ren mekanisk räkning. Ovan angavs 

studiens vidare syfte, fenomenografi som ett verktyg för att tolka och förstå elevers 

förhandskunskap inom matematik. Just detta verktyg är viktigt för att kunna ge alla elever 

bästa förutsättningar för att utvecklas på sina egna villkor. Dessutom ger undersökningen en 

fingervisning om vilka olika matematiska färdigheter som finns bland matematikeleverna, 

vilket skapar en möjlighet till variation och alternativa angreppssätt inom matematikämnet.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan diskuteras den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. Dessutom redogörs för 

huvuddragen i en fenomenografisk ansats samt en motivation till varför jag valt att jobba med 

en fenomenografisk ansats. 

 

2.1 Konstruktivism 

 … kunskap är något en människa konstruerar utifrån sina erfarenheter. Kunskapen 

är inte liktydig med sinnesintryck. Kunskap är heller inte liktydig med inre, 

rationella resonemang, oberoende av sinnesintrycken. Kunskap är ett mentalt 

redskap för att förstå verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan 

sinnesintryck och förnuft. (Stensmo, 2007, s. 37) 

 

Ovan citat förklarar Piagets konstruktivistiska kunskapssyn. Enligt Stensmo (2007) menar 

Piaget att individer försöker uppnå en balans mellan en yttre verklighet och en inre, mental, 

föreställning. Om den yttre verkligheten och den inre föreställningen inte överrensstämmer 

uppstår en konflikt hos individen. Individen anpassar förhållandena, mellan yttre och inre 

föreställningar efterhand som de uppstår genom så kallad adaptation, vilket består av två 

delar. Assimilation är den delen där yttre intryck inordnas i de befintliga föreställningarna hos 

en individ.  Ackommodation är den delen där de inre föreställningarna anpassas efter nya, 

yttre, intryck. Vidare menar Piaget att individen strävar efter ny kunskap och därmed söker 

situationer där jämvikten rubbas för att kunna utveckla sina tankemönster. Piagets 

kunskapsteori kan vidare delas in i individuell konstruktivism, där en individ bygger på sin 

kunskap genom iakttagelser i omvärlden. Dessutom kan kunskap byggas genom dialog, där 

individer i ett socialt samspel diskuterar hur någonting är beskaffat, vilket benämns social 

konstruktivism.  

 Ovan skrivna är en teoretisk förklaring till hur kunskap byggs upp. Vad som är intressant 

är att kunskapen, genom detta resonemang, är en process som kontinuerlig byggs ut och 

utvecklas. Denna teori är intressant i förhållande till studien på det sätt att matematisk 

färdighet bygger på elevers tolkning av ett matematiskt problem samt hur de väljer att lösa 

det. Elevers förståelse är beroende av vad de har för tidigare erfarenhet, men också förmågan 

att använda sitt förnuft och resonera sig fram till en lösning. 

Piaget beskriver en modell för individers utveckling, vilket benämns som Piagets stadieteori. 

Denna modell visar på olika stadier av individers utveckling, med tanke på hur väl utvecklade 

tankemönster som de besitter. Dessa är: 
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 det sensorimotoriska stadiet (0-2 år), 

 det föroperationella stadiet (2-7 år), 

  de konkreta operationernas stadium (7-11 år), 

  de formella operationernas stadium (från ca 11 år). 

                                                (Hermansen, 2000, s. 43) 

För studiens syfte är det tillräckligt att redogöra för de två sistnämnda, då de konkreta 

operationernas stadium inte är utvecklat hos individer förrän från ca 7 års ålder. Enligt 

Hermansen (2000) beskrivs de konkreta operationernas stadium av att tänkandet är logiskt 

och ordnat. Individen har möjlighet att ordna struktur på sina tankar, med reservationen att det 

som inte kan förklaras eller ordnas riskerar att bli avfärdat. Denna struktur hjälper också 

individen att resonera på ett mer logiskt strukturerat sätt. Vidare förklarar Hermansen (2000) 

de formella operationernas stadium som begynnelsen till att individen har möjlighet till ett 

abstrakt tänkande. Det innefattar att tänkandet, och därmed tankemönstren, inte är avhängigt 

en konkret bild. Detta stadium kännetecknas av ”… hypotetiskt deduktivt tänkande” (s. 44) 

 Piagets stadieteori är en generell förklaring till när olika tankemönster börjar uppträda hos 

individer. Dock bör man vara försiktig när man nämner årtal då stadierna börjar upptäckas. 

Man kan säkert se att individen börjar förändra sitt tankesätt, dock är det fortfarande en 

utvecklingsprocess, vilket gör att stadierna framträder olika för varje individ. Vidare gäller det 

att ha förståelse för att exempelvis abstrakt tänkande är ett nytt fenomen för individen inom de 

formella operationernas stadium, det är inte fullt utveckla utan kommer att utvecklas under 

lång tid. Det gör att det finns stora skillnader i individers förmåga till abstrakt tänkande, vilket 

är av intresse för de pedagoger som jobbar med elever i matematik. Att titta på vad elever har 

för förståelse av ett fenomen är en grundsten inom fenomenografin, vilket motiverar varför 

jag har valt att jobba efter en fenomenografisk ansats. 

 

2.2 Fenomenografi 

Enligt Marton (1981) skall fenomenografi ses som forskning av människors uppfattningar 

eller tolkningar av olika fenomen i deras omvärld. Det gäller i första hand inte uppfattningar 

om hur olika fenomen verkligen är beskaffade utan hur olika människor tolkar dem. Detta 

bygger på att människors olika erfarenheter ligger till grund för olika tolkningar. I enlighet 

med Marton vill jag uppmärksamma på att själva idén med en fenomenografisk ansats är att 

studera hur elever uppfattar ett fenomen.  Marton (1981) visar vidare att det finns två olika 

sätt att forska om förklaringar av omvärlden. Det första, som benämns första ordningens 
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perspektiv, förklaras utifrån hur omvärlden är beskaffad. Man gör alltså uttalanden om hur en 

individ uppfattar ett fenomen i relation till hur det verkligen står till. Andra ordningens 

perspektiv inriktar sig på att forska kring människors uppfattning, tolkning av hur någonting 

står till. Det är alltså den andra ordningens perspektiv som används inom fenomenografi.  

     Detta belyses tydligare genom Uljens (1989) som diskuterar att sanningshalten i 

människors uppfattningar är av underordnad betydelse, det viktiga är att få veta någons 

uppfattning om ett visst fenomen. Poängteras bör också ”… att man i fenomenografin utgår 

ifrån att företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika människor” (s. 10). Citatet 

belyser vad som beskrevs ovan, olika erfarenheter kan ge upphov till olika tolkningar eller 

uppfattningar.  

 

2.2.1 Varför fenomenografi? 

If we think instead of the content of learning in terms of what is in the student’s 

minds rather than of what is in the textbook, it clearly seems preferable that the 

content of learning should be described from a second – order (or experiential) 

perspective. (Marton, 1981, s. 182) 

 

Marton (1981) menar att fenomenografin, inte bara är intressant i sig själv utan ett bra 

pedagogiskt verktyg. Som angetts ovan så är ett av syftena med uppsatsen att öka min 

förmåga som lärare i undervisningen av eleverna. Jag är, likt Marton, av uppfattningen att en 

bra undervisning startar i elevernas verklighet. Det är då viktigt för mig som lärare att få veta 

vad eleverna har för förkunskaper, uppfattningar om olika fenomen och utgå därifrån i vidare 

undervisning. Elevers uppfattning om ett fenomen synliggörs genom hur de väljer att lösa 

eller angripa problemet. Vilket också skapar ett underlag för de beskrivningskategorier som 

lyfts fram. 

 En fenomenografisk ansats syftar till att finna beskrivningskategorier efter att ett 

material har studerats. Om man skulle jobba efter på förhand valda kategorier tenderar 

undersökningen att bli en kvantitativ undersökning (Marton, 1981). Det är också en orsak till 

varför jag valt en fenomenografisk forskningsansats, jag vill se vad jag hittar för olika 

matematiska färdigheter utan fördefinierade beskrivningskategorier.  
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3. Tidigare forskning 

Kapitlet berör matematisk kompetens genom Niss och Højgaard Jensen (2002). Vidare berörs 

Taflins (2007) avhandling, dessutom redogörs för Masons (1999) strategi inom 

matematikarbete, vilket går in under rubriken matematiska verktyg. Kapitlet avslutas med 

matematisk problemlösning i tidigare forskning samt en avslutande reflektion. 

 

3.1 Matematisk kompetens 

I en rapport till det danska utbildningsministeriet beskriver Niss och Højgaard Jensen (2002, 

s.37-72) åtta olika kompetenser som, den danska, skolan bör fokusera på i läroplanen. För 

studiens syfte lyfts enbart tre stycken kompetenser, vilka diskuteras kortfattat. 

 Problembehandlingskompetens. (Att kunna ställa upp och besvara ett matematiskt 

problem).  

 Representationskompetens. (Kunskap att förstå, hantera och eventuellt byta mellan 

olika representationsformer).  

 Resoneringskompetens. (Att kunna följa och bedöma ett matematiskt resonemang, det 

vill säga förstå när ett bevis eller ett resonemang är korrekt eller inte).  

Niss och Højgaard Jensen (2002) menar att ett matematiskt problem är ett relativt begrepp. 

Vad som är ett problem för en individ behöver inte vara det för någon annan och tvärtom. 

Vidare måste den matematiska utsagan vara av det slag att det kräver en uträkning av något 

slag för att kunna visa på problembehandlingskompetens hos eleven. 

Representationskompetensen visas genom en individs förmåga att kunna förstå och avkoda en 

matematisk representation. Men även att kunna förstå likheter och skillnader mellan olika 

matematiska representationer. Slutligen visas resoneringskompetensen genom en individs 

förtrogenhet med matematiska bevis och resonemang. Dels handlar det om att kunna följa ett 

matematiskt resonemang, men även att ha förståelse över ett bevis värde samt hur ett bevis 

konstrueras. 

 Arcavi (1994) beskriver vad han vill benämna symbolkänsla, han visar på åtta olika 

beteenden som visar på en känsla över det matematiska symbolspråket. Resultatet av hans 

undersökning pekar mot att symbolkänsla innefattar förståelse för symbolers kraft i arbete 

med matematik, samt en känsla för när symboler kan användas. Vidare påpekar Arcavi (1994) 

vikten av att kunna läsa uttryck som innefattar symboler, men även på ett medvetet sätt kunna 

översätta ett fenomen till en matematisk utsaga.  
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Speciellt intressant finner jag förmågan till ett reversibelt uttryckssätt, det vill säga förmågan 

att kunna utläsa en matematisk utsaga och förklara den med ett vardagligt språk och tvärtom.  

 

3.2 Matematiska verktyg 

Matematiska verktyg innefattar olika begrepp, det kan vara olika idéer, strategier, mekanisk 

lösning och så vidare. Nedan redogörs för några verktyg som jag anser är av värde för 

uppsatsen. 

 

3.2.1 Matematiska idéer 

Matematiska idéer är de ”verktyg” som är nödvändiga för att lösa ett matematiskt 

problem på ett matematiskt sätt. Generella matematiska idéer innefattar begrepp, 

procedurer, konventioner, formler och strategier. Med specifika matematiska idéer 

menas de idéer som används för att lösa ett bestämt rikt problem.  

(Taflin, 2007, s. 97) 

 

Ovanstående definition är central för Taflins (2007) undersökning, med syfte att se vilka 

matematiska idéer som används av lärare och elever när de jobbar med problemet Stenplattor.  

Taflin vill se vilka matematiska idéer som finns dolda i problemet för att läraren ska ha 

möjlighet att förbereda sig samt vad det finns för möjligheter för eleverna att lära sig något 

nytt.  

 I ovanstående citat ser vi hur Taflin (2007) använder begreppet. I denna studie används 

inte explicit matematiska idéer, dock förtjänas det att göras en jämförelse mellan matematisk 

idé och matematisk färdighet. Enligt Taflin så är en matematisk idé något abstrakt som 

antingen finns i problemet eller saknas. Konkretiseringen sker då eleven eller läraren 

uppmärksammar just den idén. Denna studie syftar till att titta på matematiska färdigheter, 

och givetvis synliggörs olika matematiska idéer i elevredovisningar. Så på det sättet studeras 

egentligen olika matematiska idéer såsom Taflin (2007) gör, skillnaden ligger i att Taflin 

studerar vilka matematiska idéer som ligger i det matematiska problemet medan här studeras 

vilka matematiska idéer som finns hos eleven. Detta utgör en stor skillnad och jag är av 

uppfattningen att en matematisk idé är något som finns både hos eleven och i problemet, 

medan en matematisk färdighet enbart finns hos eleven. Därav väljer jag att diskutera 

matematiska färdigheter, och tittar på hur eleverna uttrycker dem genom matematiska idéer. 
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 Självklart är det matematiska problemet en viktig ingrediens för vilka matematiska 

färdigheter som eleverna har möjlighet att visa. Dock är en förutsättning för ett rikt 

matematiskt problem att problemet kan lösas på olika sätt. Det gör det möjligt att visa olika 

färdigheter inom ett och samma problem. 

 

3.2.2 Matematiska strategier 

En strategi används som en del i en generell matematisk idé (Taflin, 2007). Med ovanstående 

definition av matematisk idé är då en strategi ett matematiskt verktyg. Ett verktyg som 

används när ett matematiskt problem ska lösas. Taflin (2007) ger olika exempel på 

matematiska strategier. Att göra en tabell, att rita eller måla, att göra en areaberäkning eller att 

börja använda en variabel är alla olika sätt att angripa ett problem vilket också gör det till en 

strategi. Förenklat är strategin det sätt på vilken eleven, eller läraren, väljer att angripa det 

matematiska problem som föreligger. 

 Mason (1999) har utarbetat ett sätt att handskas med matematik som väl passar in i detta 

sammanhanget. Mason nämner inte sitt arbetssätt i termer av en strategi, dock menar jag att 

det mycket väl kan användas som en strategi i enlighet med ovanstående resonemang.  

Mason (1999) menar att då problem uppstår, inom matematiskt arbete, kan det vara en fördel 

att följa strategin: 

Specialisera ↔ Generalisera → Övertyga 

 

Specialiserar gör du då en generell formel, eller ett generellt påstående kan vara 

svårbegripligt. Sätt in enkla siffror och prova dig fram i olika specialfall. Om det verkar 

stämma så har du förenklat ursprungsproblemet och skaffat dig en lättförstålig överblick över 

problemet eller den matematiska utsagan. Nästa steg är att titta på det generella. Om eleven 

har upptäckt något mönster eller något återkommande i det speciella, går det att generalisera? 

Dessa två termer fungerar väldigt tätt ihop. Ett problem kan angripas dels genom att börja 

med att titta på specifika fall alternativt genom att hitta ett generellt uttryck som sedan 

används på specifika fall. Sista steget blir att övertyga, både sig själv och andra. Stringensen i 

beviset beror givetvis på vilken målgrupp som är mottagare. I vissa fall  kan det räcka med att 

visa att en generell formel stämmer på ett antal olika specifika fall medan det i andra fall ska 

göras ett allmänt bevis. I båda fallen gäller det att övertyga den avsedda målgruppen.  
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Vilken väg som väljs av ovanstående beror på var individen befinner sig i sitt lärande och av 

problemets natur. Skulle en elev hitta det generella fallet och sedan använda det på de olika 

specifika fallen så är det ett tydligt exempel på ett deduktivt arbetssätt. 

 

3.2.3 Deduktiv och induktiv metod 

Taflin (2007) diskuterar kort begreppen deduktiv och induktiv. Om man använder sig av en 

deduktiv metod så används ett allmänt fall i de specifika, där det allmänna fallet är bevisat och 

giltigt. Motsatsen är en induktiv metod, här används specifika fall till att formulera något 

allmänt. Dessa båda metoder följer Masons (1999) strategi som beskrivits ovan. Om en elev 

hittar ett allmänt uttryck och använder det på specifika fall så är det ett bra exempel på en 

deduktiv arbetsgång (generalisering). Liknande kan en elev komma fram till ett allmänt 

uttryck genom att göra upprepade iaktagelser i specifika fall, vilket då blir en induktiv 

arbetsgång (specialisera). Min uppfattning är att vilken metod som används är beroende av 

problemets natur i förhållande till elevens förhandskunskaper. Dessa båda arbetssätt kan delas 

in i två olika färdigheter. På samma sätt kan vi tolka elevers olika matematiska färdigheter 

genom att titta på vilka matematiska representationsformer de använder. 

 

3.2.4 Matematiska representationsformer 

Taflin (2007) använder fyra olika representationsformer, formulerade utan inbördes hiearki är 

dessa:  

 Konkret representation: man tar hjälp av en konkret modell. 

 Logisk/språklig: ett matematiskt resonemang, beskrivet med ord. 

 Aritmetisk/algebraisk: aritmetiskt så tar man hjälp av ett antaget värde varpå 

beräkningar sker. Algebraiskt är en som innefattar obekanta variabler. 

 Grafisk/geometrisk: en ritad, skalenlig modell används för beräkning eller bevis. 

( s. 85) 

Det gäller att vara medveten om att ovanstående är olika sätt för en elev att visa hur den har 

gått tillväga när den löst ett problem. Det handlar om att rita figur, ställa upp tabell, använda 

bokstavssymboler eller språklig förklaring. De olika representationsformerna gör inte anspråk 

på att vara heltäckande, dock är jag av uppfattningen att det är fullt tillräckligt att ha med 

dessa då undersökningen är gjord med en årskurs nio och mer avancerade representationer 

sällan används i den åldern. Jag anser att hur en elev väljer att presentera det han/hon har 

funnit också visar på en form av matematisk färdighet.  
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3.3 Problemlösning i tidigare forskning 

Som jag tidigare nämnde (kap.3) så har Taflin (2007) gjort en studie i problemet Stenplattor. I 

sin undersökning ville hon ha svar på vilka matematiska idéer som elever och lärare använder 

när de arbetar med problemet, samt hur dessa idéer behandlas. Eftersom syftet med min 

undersökning är att titta på vilka olika matematiska färdigheter som kan upptäckas hos elever 

när de jobbar med ett rikt matematiskt problem så skiljer sig våra undersökningar åt. Vidare är 

interaktionen i Taflins undersökning mellan lärare och elev en betydande del i 

undersökningen. Dessutom vill Taflin få veta vad eleverna kan tillägna sig efter att ha jobbat 

med problemet. Denna studie syftar däremot till att titta på hur eleverna använder sin 

befintliga kunskap för att lösa problemet, därefter inordnas elevernas lösningar i olika 

beskrivningskategorier. 

 

Becker och Rivera (2006) har genomfört en studie med syfte att titta vilka förmågor som 

sjätteklassare besitter som påverkar dem när de ska uttrycka och förklara generaliseringar i 

matematik. Studien började med intervjuer i anslutning till att eleverna hade fått jobba med 

fem olika matematiska problem som innefattar mönster. Frågorna, som är kopplade till 

figurerna, går ut på att låta eleverna hitta olika sätt att upptäcka och förklara det mönster som 

finns. Därefter ska de försöka att formulera ett generellt uttryck. Efter ett halvårs tid, där 

forskarna hade regelbunden kontakt med lärarinnan följdes studien upp med ytterligare 

intervjuer som behandlade fem matematiska problem, likvärdiga med de som de fått första 

gången. Deras resultat, av den första intervjun, visar på att elever som såg mönstret visuellt 

lyckades bättre med att besvara frågorna jämfört med dem som översatte figurerna numeriskt. 

Resultatet av den andra intervjun visar på att större andel elever arbetade efter en numerisk 

strategi, där de allra flesta lyckades besvara alla frågorna korrekt, vilket även innefattar att 

uttrycka mönstret generellt. Vidare visar de efterföljande intervjuerna att eleverna i högre grad 

försöker hitta ett generellt uttryck det första de gör, med motiveringen att det underlättar 

arbetet. En övergripande slutsats är, enligt Becker och Rivera (1994), att eleverna använde 

antingen en figurativ eller en numrisk strategi. Studien är intressant i den aspekten att det 

framkommer två olika strategier som eleverna har till hjälp när de jobbar med problemlösning 

av mönsterstruktur. Författarna definierar dock inte vidare vad det innebär med figurativ och 

numerisk lösningsstrategi, ej heller dras någon koppling i ett vidare perspektiv vilket skulle 

underlätta för läsaren att tolka de två strategierna. 
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Möllehed (2001) har genomfört en studie i problemlösning inom matematik. Studien syftar 

till att finna olika faktorer som påverkar eleverna i problemlösning. Genom att studera ett 

mycket stort antal elevlösningar utkristalliseras olika faktorer som gör att eleven inte lyckats 

fullfölja uppgiften. Totalt redovisar Möllehed (2001) 16 olika faktorer, exempelvis: 

läsförståelse, visuell förståelse, kombinationsförmåga, räkneförmåga. Om en elev misslyckats 

föreligger det en nedsatt förmåga i någon av faktorerna. Motsatsen visas också, om en elev 

klarar av att lösa en uppgift visar eleven på en förmåga att hantera dessa faktorer, som krävs 

för att lösa problemet. Genom att statistiskt sammanställa resultatet samt lista olika 

kännetecken som är specifika för just den faktorn visar Möllehed (2001) att en faktor kan ha 

flera olika underliggande delområden. Exempelvis är Mölleheds (2001) förklaring av visuell 

förståelse: ”Med utgångspunkt i en geometrisk figur visar eleverna i sina beräkningar att de 

inte uppfattar alla element eller bildat en felaktig modell av figuren” (s. 63). Underliggande 

delområden kan enligt Möllehed (2001) vara att inte uppfatta alla delar i figuren, att 

dubbelräkna vissa element, att inte uppfatta alla delar i en rymdgeometrisk figur eller att bilda 

fel modell utifrån en figur. Värt att påpeka ytterligare en gång är att Möllehed (2001) har 

studerat fel i elevers lösningar. Om en elev lyckats lösa uppgiften visas istället på att eleven 

kan uppfatta alla element i en modell samt bildar en korrekt modell av figuren. Resultatet av 

studien är en modell för problemlösning inom matematik. Möllehed (2001) argumenterar för 

att man först av allt måste förstå problemet, vidare måste man ha förståelse för allmänna 

begrepp och allmänna relationer. Dessa olika delar sammanbinds med ett logiskt tänkande 

som krävs för att hålla isär de olika faktorerna. Slutligen krävs förmågan att hålla isär 

uppgiftens olika delar för att uppnå ett resultat. Inom alla dessa delar ryms de olika faktorer 

som Möllehed (2001) har redovisat. Han diskuterar vidare att dessa faktorer ryms inom tre 

olika skepnader som kan förklaras som: matematiska faktorer, kognitiva faktorer samt 

individrelaterade egenskaper. Matematiska faktorer behandlar svårigheter inom 

matematikämnet. Kognitiva faktorer förklaras med att eleverna har kommit olika långt i sin 

kognitiva utveckling. Individrelaterade egenskaper kan vara omotiverade elever eller 

liknande. Slutsatsen som Möllehed (2001) drar är att man inte för snabbt ska generalisera 

elevers bristande förmåga att lösa matematiska. Det är lätt att direkt peka på bristande 

matematisk förmåga, medan det i själva verket kan bero på att den kognitiva utvecklingen inte 

ligger på samma nivå som någon som klarar av uppgiften. Jag tycker att Möllehed (2001) har 

ett intressant resonemang, han argumenterar för att se ur flera olika perspektiv när man ska 

förstå en elevs svårigheter inom matematik. Han visar att en konstruktivistisk kunskapssyn 

borde få större betydelse inom matematikområdet, då olika tankemönster är beroende av en 
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individuell utveckling. Det viktiga är inte att ge en förklaring till varför en individ till synes 

har det svårt utan verkligen hitta orsaken till varför individen har det svårt. 

 

3.4 Reflektion över tidigare forskning 

Ovan diskuterar jag de olika begreppen matematisk idé och matematisk strategi. Distinktionen 

mellan dessa är inte helt glasklar. En matematisk idé kan lätt också bli en matematisk strategi, 

exempelvis är rekursion en matematisk idé, men om en elev väljer att rita nästa figur i en följd 

som följer samma mönster så blir rekursion en matematisk strategi. Genom att belysa Taflins 

(2007) arbete vill jag peka på skillnader i våra undersökningar. Becker och Rivera (2006) är 

ett exempel på att liknande studier har genomförts tidigare. Dock tycker jag deras 

resultatredovisning var väldigt snäv. De redovisar inte att det kan föreligga skillnad inom 

figurativ eller numerisk strategi. Mölleheds (2001) koppling till en kognitiv utveckling vid 

svårigheter inom problemlösning är intressant. Då denna studie har ett konstruktivistiskt 

ramverk kan möjligtvis liknande kopplingar göras för att argumentera för skillnader i de olika 

beskrivningskategorier som jag har funnit. 

 

 

4. Metod och tillvägagångssätt 

Nedanstående kapitel redogör för hur undersökningen är genomförd. Dessutom beskrivs den 

diagnos som eleverna fick jobba med, samt definition av vad som gör ett matematiskt 

problem rikt.   

 

4.1 Metod  

”Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats, där huvudsyftet är att få reda på hur 

människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld” (Dimenäs, 2007, s. 157). Datainsamlingen 

började med att sammanställa en diagnos. Elevernas lösningar av denna utgjorde ett underlag 

för en grov kategorisering. Beskrivningskategorier är i detta stadium inte intressant utan det 

som studeras är om det finns likheter, och olikheter, i de redovisade lösningarna som eleverna 

lämnade in. Utifrån de redovisningar som var intressanta, på det sätt att de skilda sig 

väsentligt åt, utfördes intervjuer som på ett djupare plan skulle ge förklaring till hur 

fenomenet uppfattades av eleverna. Dimenäs (2007) menar att: ”Det är en fördel om 
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intervjuerna inte har för många färdiga frågor, eftersom detta kan minska möjligheterna att 

följa upp respondenternas svar” (s. 161). Utgångspunkterna i intervjuerna var baserade på de 

skriftliga inlämningar som eleverna hade gjort. Syftet med intervjuerna var att få fördjupad 

förståelse i elevernas svar samt utröna hur de hade tänkt när de jobbade med problemet. Totalt 

genomfördes sju intervjuer som var mellan sju till tio minuter långa.  

 

4.1.1 Diagnosen 

Diagnosen är hämtad från Rika matematiska problem (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

Problemet som eleverna skulle jobba med heter Stenplattor och redovisas, i sin helhet, i 

kapitel 4.3 Diagnosen genomfördes under 75 minuter. Eleverna fick jobba två och två, mest 

för att jag trodde att eleverna skulle bli mer motiverade då de kunde diskutera olika sätt att 

lösa uppgiften på med varandra. En nackdel med att de jobbade i par var att elevernas 

inbördes diskussion inte säkert kom med på inlämningen. Under provtillfället gick jag dock 

runt och observerade och uppmuntrade eleverna att skriva så omfattande som möjligt. 

Förhoppningen var också att eleverna tyckte det var roligare då de inte behövde jobba 

ensamma. Jag anser inte att det skadade min undersökning, då studiens syfte är att leta efter 

matematiska färdigheter snarare än att finna en specifik individs tolkning. Eleverna fick ingen 

genomgång av diagnosen innan den delades ut. Däremot upplystes de om att läsa igenom den 

noga och sedan börja jobba. Under tiden som eleverna jobbade gick jag runt och observerade, 

dock svarade jag inte på frågor som hade med problemet i sig att göra, ej heller matematiska 

generella frågor besvarades. 

 

4.1.2 Analys av datamaterialet 

Vid upprepade genomläsningar får man försöka hitta mönster i svaren. Man får först 

upptäcka och sedan beskriva de kvalitativt olika sätt på vilka de svarande beskriver 

sin omvärld.  (Dimenäs, 2007, s.162) 

 

Jag sorterade de inlämnade lösningarna för att hitta kvalitativt skilda lösningsmetoder. 

Intervjuerna hjälpte mig förstå hur eleverna har uppfattat problemet och därmed förklarat sitt 

sätt att lösa det på. Det är inte elevernas egna ord som bildar underlag för de 

beskrivningskategorier som jag har funnit, utan snarare de förklaringar som eleverna har givit 

sitt matematiska resonemang i samband med den lösning som de lämnade in. Där likvärdiga 

matematiska resonemang bildade underlag för de olika kategorier som formulerades.  
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4.1.3 Elevgrupp 

Elevgruppen som undersöktes var en årskurs nio från en kommunal skola. Klassen bestod av 

blandade elever, det fanns en uppdelning i två grupper med något enklare matematik i den ena 

och något mer avancerad i den andra. I undersökningen deltog hela klassen, vilket gör att jag 

borde få en relativt stor spridning vad gäller matematisk kunskap bland eleverna. Ansvarig 

lärare hjälpte till att dela in eleverna i par, där han ombetts att sträva efter att få så 

matematiskt jämna par som möjligt. Det vill säga jag ville försäkra mig om att eleverna låg på 

ungefär samma matematiska nivå. 

 

4.1.4 Etiskt förhållningssätt 

Eftersom min studie baseras på omyndiga elevers uppfattningar om matematik, har jag bett 

om föräldrarnas tillåtelse. Föräldrarna kontaktades genom en bilaga i de månadsbrev som 

lärarna skickar ut. Detta gjordes i god tid före undersökningen, ca 6-7 veckor. Jag 

presenterade mig själv för föräldrarna samt beskrev vad som skulle undersökas samt 

informerade dem om de fyra huvudkraven från vetenskapsrådet: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Dimenäs, 2007). I brevet 

ombads också föräldrarna att meddela ansvarig lärare om de inte ville att deras barn skulle 

delta i undersökningen.  

 I skolan, när jag skulle genomföra min undersökning, informerades även eleverna om 

ovanstående fyra huvudpunkter. Dessutom informerades eleverna om att det var helt frivilligt 

att ställa upp på efterföljande intervjuer. Ingen av varken eleverna eller deras föräldrar ställde 

sig negativa till att genomföra undersökningen, det gällde både då eleverna genomförde 

diagnosen och när de blev utvalda till att intervjuas. Vid intervjutillfället informerades 

eleverna ytterligare en gång om att deras medverkan är frivillig, alla ställde sig dock positiva 

till att delta. 

 

4.2 Vad är ett rikt matematiskt problem? 

Enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) kan matematiska uppgifter delas in i olika grupper. 

För det första finns de vanliga standarduppgifterna som kan ses som en mekanisk 

färdighetsträning. För det andra kan problem också vara av text/problemkaraktär. I den 

sistnämnda finns nya kriterier som eleven måste ta ställnig till vid lösandet av problemet. 

Dessa är att det inte finns någon given struktur för att lösa problemet samt att det krävs en 
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ansträngning för att lösa det. I denna definition av ett matematiskt problem finns en 

motsättning då ”En given uppgift kan vara ett problem för en person men en rutinuppgift för 

en annan” (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.28). För att ett problem ska klassa som rikt 

lägger författarna till ytterliggare krav på problemet. 

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevers skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som en brobyggare mellan olika matematiska områden. 

7. Problemet ska kunna leda elever till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem.      

                                                                           (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s. 28-30) 

Diagnosen fokuseras främst på punkt 2-5. För att alla ska kunna vara delaktiga i problemet 

krävs att alla förstår det och kan börja jobba med det. Vidare är det viktigt att det inte är för 

lätt, utan ger en utmaning även till dem som har lättare för att jobba med matematik. En 

förutsättning är givetvis att det går att lösa och redovisa på flera olika sätt, då studien syftar 

till att finna olika färdigheter inom generaliseringar. Slutligen är det också av vikt att 

lösningarna genererar en matematisk diskussion, i detta fall mellan mig och eleven. 

 

 

4.3 Diagnosen: Stenplattor 

Det matematiska problem som eleverna jobbade med i diagnosen ser ut enligt följande: 

 

 
 

 

                   

                   Figur 1                              Figur 2                                  Figur 3  

 

Figurerna består av kvadratiska plattor, vita och gråa enligt ovan. Figurerna växer enligt 

samma mönster vidare. 

De frågor som ställdes till eleverna i diagnosen var: 
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a) många plattor är det totalt i figur 5? 

Hur många plattor är vita i figur 5? Hur många är gråa? 

b) Hur många plattor är det totalt i figur 15? 

Hur många plattor är vita i figur 15? Hur många är gråa? 

c) Hur många gråa respektive vita plattor går det åt till figur nummer 50? 

d) Tänk dig att du har n stycken figurer. Hur många plattor finns det totalt då i figur 

nummer n? 

Hur många plattor är vita i figur nummer n? Hur många är gråa? 

Ovanstående frågor är snarlika de som står angivna hos Hagland, Hedrén och Taflin (2005). 

Jag har dock valt att använda 50 istället för 100 på fråga c. Orsaken till att jag valde figur 50 

istället för 100 var en svag aning om att det möjligtvis fanns elever som skulle rita eller på 

något annat sätt komma fram till figurens antal delar på annat sätt än med ett generellt uttryck. 

Om de skulle rita upp till figur 100 hade många säkert inte lagt ner det arbetet, chansen var 

kanske inte heller så stor för figur 50 men det är lättare än till figur 100. Dessutom efterfrågar 

författarna att eleverna slutligen ska hitta på ett eget liknande problem, vilket inte gjordes här.  

Detta problem uppfyller kraven, för ett rikt matematiskt problem, på punkterna 2-5 ovan. I 

detta kapitel redovisas ingen lösning på problemet, då det kommer att bli tydligt i nästa 

kapitel.  

 

 

5. Resultat och analys av olika matematiska färdigheter 

Nedan redovisas de beskrivningskategorier, som upptäckts, baserade på olika matematiska 

färdigheter. Kapitlet inleds med definitioner av olika begrepp som används. Vidare visas ett 

schema på de beskrivningskategorier som framkommit i undersökningen. Slutligen visas och 

argumenteras för de olika beskrivningskategorierna, med utgångspunkt i det empiriska 

materialet. 

 

5.1 Definitioner terminologi 

Både titeln och uppsatsens frågeställning syftar till att undersöka matematisk färdighet, dock 

krävs en tydligare definition vad som menas med färdighet. Enligt SAOB (2009) definieras 

färdighet som skicklighet, kunnighet eller, något som är, genom övning uppbyggd skicklighet. 

Enligt denna definition används begreppet färdighet, både tidigare i uppsatsen och framåt. 
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Färdighet är också ett lämpligt begrepp i den bemärkelsen att det inte syftar till hur eleven har 

inhämtat den färdighet som visas i de olika beskrivningskategorierna, då det är väldigt svårt 

att uttala sig om det i en undersökning som inte är större än den som gjorts i detta fall. Vidare 

används matematisk färdighet synonymt med matematisk kunnighet, skicklighet. Den 

färdighet som eleven visar sig besitta har den tillskansat sig antingen genom tidigare 

erfarenhet eller genom att på ett matematiskt sätt resonera sig fram till en slutsats. Båda dessa 

tillvägagångssätt tyder på en matematisk färdighet. Slutligen kan matematisk färdighet även 

användas när man vill få en uppfattning om vilka förhandskunskaper en elev har.  

 Genom uppsatsen används till största delen begreppet färdighet. Vid några tillfällen kan 

dock inte uteslutas att begreppet förmåga används. I mesta möjliga mån undviks detta, men 

det finns tillfällen då det inte är lämpligt att undvika. I de fall som förmåga används så är det i 

enlighet med SAOBs (2009) definition där förmåga förklaras som att man kan göra något, ett 

kunnande.  

 En definition av deduktiv-förmåga är ”intelligensfaktor som gäller förmågan att dra 

slutsatser från en allmän princip till enskildheter” (Egidius, 1995, s. 43). Definitionen påvisar 

att det existerar en förmåga att genererar en allmän princip och med hjälp av denna angripa 

specifika fall. En deduktiv färdighet kan enligt samma definition jämföras med Masons 

(1999) resonemang om generalisera där generella resonemang formuleras och används i 

specifika fall. Båda fallen visar på hur jag har tolkat och använder begreppet, med skillnaden 

att här används matematisk färdighet. Utifrån en princip formuleras ett allmänt uttryck som 

sedan används för att beräkna specifika fall. Om elever arbetar på detta sätt menar jag att de 

har en deduktiv matematisk färdighet.  

 Motsatsen till deduktiv-förmåga är en induktiv-förmåga. Egidius (1995) nämner inte 

begreppet induktiv-förmåga, dock nämner han istället induktiv faktor, induktiv-logisk 

intelligens, vilket definieras som ”förmågan att dra slutsatser från enskilda fakta till allmänna 

och mer komplicerade sammanhang och samband”  (s. 113). Analogin med deduktiv-

färdighet är tydlig. Dessutom är den induktiva-färdigheten nära besläktad med Masons (1999) 

specialisera, i vilken siffror sätts in i specifika fall för att utvidga sin egen förståelse och 

därmed skapa en bättre överblick. Slutmålet är att med hjälp av specifika fall formulera något 

generellt. Även om jag inte funnit någon tydligare definition på induktiv-färdighet används 

det på följande sätt i uppsatsen: induktiv-färdighet är att använda specifika fall som hjälp för 

öka sin förståelse, och i slutändan öka möjligheten att formulera något generellt. 

 De övriga begreppen som jag använder nedan är, till största delen, befästa matematiska 

begrepp som är väldefinierade. Jag skulle dock vilja koppla ihop med vad som skrevs ovan 



 22 

(kap. 3.3) om olika representationsformer. Arimetik använder jag i samband med att konkreta 

siffror används för att beskriva ett specifikt fall. Geometri sätts i samband med att ritade 

figurer används för att tolka, bevisa eller förstå ett fenomen. Logisk/språklig är ett begrepp 

som syftar på att något förklaras med hjälp av ord i ett logiskt resonemang. Slutligen används 

algebraisk i samband med bokstavssymbolers närvaro, som förklaring eller som hjälpmedel.  

 Det finns stora likheter med Taflins (2007) sätt att använda  begreppen. Hon väljer att 

använda dem i sammanhanget med representationsformer, vilket jag också gör då jag tittar på 

elevlösningar. Dock är skillnaden att här används begreppen synonymt med en färdighet, ty 

den form som eleven valt att redovisa sin lösning med är med största sannolikhet den som 

känns mest bekväm för just den eleven. Därför  drar  jag slutsatsen att en elev som valt ett sätt 

att redovisa en lösning på också tyr sig mest till den metoden. 

 

5.2 Beskrivningskategorier: matematiska färdigheter 

Tabell 1: Översikt över beskrivningskategorierna 

 

Förklaring 

Rekursiv färdighet: Genom att ta hjälp av de tre figurer som finns kan eleven se ett mönster 

som gör att den kan rita ytterligare en figur, och därefter nästa o s v. Om eleven ritar en figur 

kategoriserar jag det som en rekursiv-geometrisk färdighet (a1). Om eleven tar hjälp av en 

tabell blir kategorin istället en rekursiv-aritmetisk färdighet (a2). Signifikant för eleverna i 

denna kategori är att de måste ha hjälp av figurer eller en tabell för att få fram nästa figur. 

Alla elever som har löst uppgiften har visat prov på en rekursiv förmåga av något slag, då det 

ligger i uppgiftens natur att den måste finnas för att gå vidare. Dock finns ett antal elever som 

inte kommer längre än till att konstruera nästa figur med hjälp av föregående, därmed kommer 

de inte heller längre än till b-uppgiften eller max c-uppgiften om eleven är riktigt ihärdig. 

Matematiska färdigheter 

Rekursiv färdighet (a)  Geometrisk (a1) 

 Aritmetisk (a2) 

Induktiv färdighet (b) 

(Specialiserar) 

 Geometrisk (b1) 

 Aritmetisk (b2) 

 Geometrisk & Aritmetisk (b3) 

Deduktiv färdighet (c) 

(Generaliserar) 

 Geometrisk (c1) 

 Logisk/Språklig (c2) 

 Algebraisk (c3) 
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 Induktiv färdighet: För att bli kategoriserad till att besitta en induktiv färdighet krävs att 

elevens lösning visar prov på att prova sig fram med fler figurer eller tabeller. D v s eleven 

specialiserar problemet och använder fler figurer eller en tabell för att utvidga mönstret och på 

så sätt försöker de arbeta fram generella uttryck för hur figuren växer. Denna utvidgning kan 

göras på olika sätt. Det finns redovisade lösningar på en rent induktiv-geometrisk färdighet 

(b1) där eleven har ritat fler figurer. Vidare finns prov på induktiv-aritmetisk färdighet (b2) där 

eleverna endast har jobbat med en tabell och genom den försökt komma vidare. Slutligen, och 

också det vanligaste, är en blandning av både geometri och aritmetik (b3). Inom hela den 

induktiva kategorin är det blandade resultat om eleverna har kommit fram till generella 

uttryck eller inte. Gemensamt är dock att de använt sig av utvidgade figurer/tabeller för att 

komma fram till ett mönster. 

 Deduktiv färdighet: Den deduktiva färdigheten visas genom att eleverna har koncentrerat 

sig på att finna generella uttryck det första de gör. Bakom ligger en förståelse för att hela 

uppgiften underlättas om man bara hittar de uttrycken. Gemensamt för dessa är att de inte 

behövt rita fler figurer eller ställa upp en tabell. Det vill säga den information som finns i de 

tre första figurerna är fullt tillräcklig för att ställa upp generella uttryck. Ytterligare en stor 

skillnad ligger i hur eleven tolkar sina uttryck. En deduktiv-geometrisk (c1) färdighet visar sig 

genom att eleven tolkar sina uttryck med en illustrativ figur. En deduktiv-logisk/språklig 

färdighet visar eleven genom att förklarar sina uttryck med ord.  Slutligen visar eleven prov 

på en deduktiv-algebraisk färdighet genom algebraisk räkning och inte så mycket tolkning. 

Eleven har hittat uttryck för hur två av plattorna växer och med hjälp av det räknat ut det 

tredje. 

 

5.3 Beskrivningskategoriernas ursprung 

I detta avsnitt redogörs för beskrivningskategoriernas ursprung. Jag ger exempel på 

elevlösningar samt utdrag ur de intervjuer som gjorts och visar hur jag resonerat i 

kategoriseringen av elevernas lösningar. Jag har, när det inte inverkar på redovisningarna, 

kortat ner de lösningar som eleverna lämnat in. 

 

5.3.1 Rekursiv färdighet  

Genom att svara på uppgift a och b i problemet visar eleverna prov på att de har uppfattat hur 

figuren växer. Enligt ovanstående definitioner tyder det på en färdighet att upptäcka och 
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använda rekursion. Eleverna ser hur figuren växer och kan också använda det till att rita fler 

figurer eller att ställa upp en tabell på hur de olika figurerna växer vidare. Att eleverna ritar 

fler figurer tolkar jag som en geometrisk färdighet, medan en tabell är en aritmetisk färdighet. 

Både geometrisk och aritmetisk färdighet återkommer under induktiv metod. Dock bör 

läsaren tydligt skilja mellan rekursiv och induktiv metod, då de kvalitativt skiljer sig mycket 

åt.  I detta fall fick jag in två lösningar som visade på geometrisk respektive aritmetisk 

färdighet, dock kom ingen av de båda vidare längre än till att svara på fråga a och b, alltså 

besvara hur många vita, gråa och totala antalet plattor det var i figur nummer fem respektive 

femton. För denna kategori redovisas inga lösningar, då det är endast en tabell med tal för 

olika figurer eller många, efter varandra, ritade figurer. 

 

 

5.3.2 Induktiv färdighet 

Resterande lösningar lyckades helt eller delvis med att besvara samtliga frågorna, alla 

lösningar visade att eleverna strävade efter att hitta ett generellt uttryck. Gemensamt är att de 

först specialiserade för att utvidga sina figurer/tabeller och därmed försöka hitta olika uttryck. 

 

Induktiv geometrisk färdighet (b1)  

Ett elevpar redovisade uppgift a (figur 5) genom att rita en figur och i uträkningen beräkna 

antalet rutor på följande sätt: (Se bilaga 1) 

 

Uppgift a (figur 5) 

 

 Totalt rutor: 7 i bas och 7 i höjd = 7 ∗ 7 = 49 

 Vita rutor är: 5 ∗ 5 = 25 

 Gråa rutor:  7 ∗ 2 +  5 ∗ 2 =  24 

 

Eleverna har alltså räknat antalet gråa rutor på två sidor i figuren och sedan insett att de övriga 

är lika många som antalet vita i den aktuella figuren. Vad som är intressant är att i figur 15 

beräknas de gråa rutorna:  

 

Uppgift b (figur 15) 

 Totalt rutor: 17 ∗ 17 = 289 

 Vita rutor: 15 ∗ 15 = 225 

 Gråa rutor: Totala - Vita 
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I uppgift c som är att beräkna rutorna på figur 50, har de använt att antalet vita rutor är 

figurnumret i kvadrat. Men vad som är än mer intressant är att de har använt ett tredje sätt att 

beräkna de gråa rutorna. Då skriver de: 

 

Antalet gråa rutor (fig. 50)  

  50 ∗ 4 +  4 = 204 

Efterföljande intervju avslöjar hur eleverna har tänkt.  

 

Intervjuare:  För när vi går ner i b-uppgiften, då räknar ni ut de gråa rutorna genom att ta det totala antalet 

rutor minus de vita rutorna. Varför fortsatte ni inte med det systemet som ni hade i a-uppgiften? 

Elev1: Vi satt ganska länge med uppgift b, så vi hann nog tänka lite djupare. Vi testade lite olika grejer. 

Elev2: Det gick lite fel lite halvvägs så vi, eller jag hade ritat en ruta för mycket. 

Intervjuare: Okej, ni ritade upp figurer. 

Elev2:  Ja på ett annat papper. 

 

Ovanstående är ett tydligt tecken på en induktiv förmåga. Eleverna använder sig av specifika 

fall för att skapa sig en bättre förståelse för att kunna angripa uppgiften och beräkna figuren 

när den växer. Vidare i intervjun förstår jag att eleverna har använt en geometrisk tolkning när 

de ska beräkna figur 50. 

 

Intervjuare: Eh, för då har ni hittat en ny formel för de gråa plattorna. Då skriver ni  50 ∗ 4 +  4 

Elev2: ”Det var då vi hade kommit på det där, att eftersom där är femtio vita i både bas och höjd, och de 

måste ju ha 50 gråa på sidorna då, och sen de där extra fyra är de i varje hörn. 

 

Intervjusvaren låter mig förstå att eleverna har använt sig av en geometrisk tolkning när de 

ska hitta ett uttryck för de gråa rutorna, men det är på samma gång en tolkning av var 

uttrycket kommer ifrån. Dessa elever har jobbat med att rita fler figurer, vilket leder mig till 

slutsatsen att eleverna har en induktiv – geometrisk färdighet. 

 

Induktiv aritmetisk färdighet (b2) 

Ett exempel på elevlösning med aritmetisk färdighet visar sig genom att eleverna tydligt har 

ställt upp en tabell och försöker utifrån den hitta samband. Det visar också följande 

intervjusvar på:  
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Elev4:  Hur ska vi kunna lösa det här och sen började vi liksom skriva upp under bilderna hur många 

såna här stenplattor det var, hur många vita hur många gråa och så i varje och se någon typ 

samband. 

Intervjuare: Vad var det för samband ni hittade? 

Elev4: För att få in såhär plattorna så tog man alltså numret i figuren också upphöjt till 2. Så i figur 

nummer 1, 1 ∗ 1 är en vit platta. Sen figur 2, 2 ∗ 2 är fyra (vita plattor). Och sen 3, 3 ∗ 3 är nio, 

det blev nio vita plattor. 

Intervjuare. Det såg ni ganska snabbt? 

Elev3: Det tog en stund sen kom bara (elev4) så och fick fram det och ja oj. 

Intervjuare. Om man tittar på eh första uppgiften när man skulle räkna ut figur nummer fem… Ni har skrivit 

att antalet gråa är 24 stycken. 
Elev4: Ja, det gjorde vi med hjälp av tabell. 

 

I detta fall ser tabellen ut enligt följande: (Se bilaga 2) 

Tabell 2: Exempel på hur eleverna ställde upp en tabell över hur figuren växte. 

 

Jag har inte skrivit ut hela tabellen, dock fortsätter den t o m figur nummer 25. Lösningen 

tyder på att eleverna har upptäckt hur de olika antalen plattor växer för varje figur, vilket de 

redovisar i en tabell. När de ska redovisa uppgift c (figur nummer 50) så har de fortsatt att 

jobba med att de vita rutorna är figurnumret i kvadrat. Dock lyckas de inte korrekt besvara hur 

många gråa rutor det är då de tar antalet gråa rutor i figur 25 gånger två. (Vilket inte stämmer 

med figurens uppbyggnad, då de får fyra rutor för mycket). Det är också tydligt att de inte 

använt en geometrisk tolkning, då de har ritat en extra figur men det är figur nummer fyra. 

Dessa elever lyckas inte att generalisera sina upptäckter till att gälla mer än de vita rutornas 

mönster. Dock har de visat prov på vad jag benämner en induktiv – aritmetisk färdighet, ty en 

utvidgad tabell hjälper dem att få bättre överblick av hur figurens olika delar växer. 

 

  

Figur nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Undre raden 

Av gråa rutor 
3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Vita rutor 1 4 9 16 25 36 49 64 … 

Hela antalet 

gråa rutor 
8 12 16 20 24 28 32 36 … 
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Induktiv geometrisk/aritmetisk färdighet (b3) 

De allra flesta som jag kategoriserat in till att ha en induktiv färdighet tar hjälp av både 

geometrisk och aritmetiska tolkningar. Det betyder att eleverna har redovisat sina lösningar 

med hjälp av både tabeller och ritade figurer. 

 

5.3.3 Deduktiv färdighet  

Denna kategori kännetecknas av att eleverna har börjat med att söka generella uttryck som de 

jobbar med när de ska lösa de olika deluppgifterna (det vill säga generaliserar). Den stora 

skillnaden mellan de olika färdigheterna som jag har funnit är hur eleverna väljer att tolka sina 

uttryck. 

 

Deduktiv geometrisk färdighet (c1) 

 
Eleverna löste denna uppgift med en klar deduktiv metod. De koncentrerade sig först på att 

hitta formler som förklarade hur de olika delarna i figuren växer. I efterföljande intervju fick 

jag också veta att de har jobbat en hel del med liknande uppgifter tidigare, så det var inte så 

svårt att förstå att en formel skulle underlätta arbetet. Man kan ju ha invändningar mot att 

eleverna tidigare har jobbat med liknande problem, går det ur det perspektivet att studera 

matematisk färdighet.  Jag tycker det, då en färdighet lika gärna kan vara intränad och besitter 

man färdigheten så gör man oavsett var den härstammar ifrån. Intervjun visar på hur eleverna 

resonerade.  

 

Intervjuare: Vad var första tanken? Var det att räkna ut a först och sen b-uppgiften eller var det till att försöka 

hitta formler? 

Elev5: Nej, jag tänkte direkt försöka hitta formlerna där. Och då, jah, visa med den hur vi räknade ut 

det. Så det har vi ju skrivit högst upp här att vi, jah, vi skrev formeln och sen räknade vi ut a, 

men sen såg jag ju på d att det var där man skulle hitta formeln egentligen. 

Intervjuare: Såg ni direkt hur formlerna skulle vara? 

Elev5: Ähm, ja ungefär alltså. Man kan ju se här att om detta är figur nr.1 så ser man ju att det är 

   1 ∗ 1 och figur 2 har 2 ∗ 2 , så det såg vi direkt. Och sen kan man då se hur de grå plattorna och 

hela figuren fungerar. 

Intervjuare: Hur tänkte ni med de grå plattorna? 

Elev5: Ähm, då hade vi alltså, ähm, 3 plattor så tog vi de här tre plattorna, plus en fjärde så det blev 

𝑥 + 1, sen så då gånger fyra. 
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Dessa elever ritade en figur och visade hur de har tänkt när de formulerade formeln. Enligt 

intervjun framgår det att de kom på formeln först och motiverade den sedan. Deras förklaring 

ser ut som följande: (Se bilaga 3) 

 

 

 

 

 

 

                                          Skiss 1: elevers ritade förklaring till hur figuren växer 

 

Förklaringen till figuren: I varje figur är det vita området x stycken rutor, varje block gråa 

rutor är x rutor plus den extra som ligger i hörnet det vill säga  𝑥 + 1 . Vidare finns det fyra 

block i varje figur. Det ger formeln 4(𝑥 + 1) vilket visar hur de gråa rutorna växer, där x 

betecknar figurens nummer. Figuren förklarar också bakgrunden till hur hela figuren växer. 

På samma sätt som ovan är figurens nummer x, vilket anger hur många vita rutor det är i varje 

figur i kvadrat. För att få totala antalet rutor visas att basen är  𝑥 + 2  hela figurens antal rutor 

fås genom (𝑥 + 2)2. 

 Ovanstående redovisning av en elevlösning visar prov på ett deduktivt resonemang, först 

hittar eleverna formeln för att kunna besvara alla frågor. Sedan övertygar de sig själva, och 

mig, genom ett geometriskt resonemang om att formeln stämmer. De visar tydliga tecken på 

en deduktiv-geometrisk färdighet. 

 

Deduktiv logisk/språklig färdighet (c2)        

Eleverna har i sin redovisade lösning skriftligen formulerat hur de har tänkt då de fick fram 

sina formler.  

 

För att få fram antalet vita plattor använde vi 𝑥 ∗ 𝑥eller 𝑥2där 𝑥 är figurnumret. … 

För att få fram antalet gråa plattor så använde vi oss av formeln 4𝑥 + 4. 4:an är den 

fasta siffran och 𝑥 är fig. nr. Den andra 4:an är också fast. Vi antar att en figur börjar 

med 4. Sedan multipliceras figur.nr med 4 igen eftersom för varje figur så ökas de 

gråa plattorna med 4. … För att räkna ut alla plattor så tar man 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑛 ∗ ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛. 

Eftersom figuren är kvadratisk b och h samma (𝑛 + 2)2  tar man för att 2 är de extra 

rutorna på sidorna av basen och n är basens antal vita plattor. 

 

1 x 
 

1 

x 
  

x 

 

   
1 x 

 
1 
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Eleverna har även visat prov på att tänka sig figur nummer 0, och specifikt för att kunna få 

fram formeln för de gråa plattorna:  

 

Elev7: Vi funderade lite hur man kan kunde göra, vi hade tänkt ut något i huvudet.  Vi antog att man typ 

börjar, figur nummer 0 börjar man med fyra, och så gångar man med 4 per figurnummer, vi såg 

att det ökade med 4 på varje figur.4 igen 

 

Eleverna visar prov på en deduktiv färdighet, de hittar först en formel för att kunna beräkna de 

olika plattorna och använder sedan den på alla uppgifter. Dock har de beräknat totala antalet 

plattor genom att ta de Vita + Gråa. Det är först i d-uppgiften som de formulerar en generell 

formel för hur totala figuren växer. Givetvis ligger det en geometrisk tolkning i bakgrunden 

också, dock visar deras språkliga förklaring på en logisk/språklig färdighet, de var de enda 

som lyckades att på ett begripligt sätt förklara sin formel utan hjälp av figur eller tabell. 

Därför kategoriserar jag dem till att ha en deduktiv logisk/språklig färdighet.  

     

 

Deduktiv algebraisk färdighet (c3) 

De elever som har redovisat lösningar som jag anser tyda på en deduktiv-algebraisk färdighet 

har alla det gemensamt att det finns varken extra ritade figurer eller tabeller i lösningarna. 

Eleverna har relativt fort upptäckt två formler och med hjälp av dem beräknat den tredje 

algebraiskt. Särskilt en lösning visar på att eleverna har använt algebra. De såg att formeln för 

de vita plattorna var 𝑛2(n är figurens nummer) och de såg också att formeln för hela figuren 

var(𝑛 + 2)2. När dessa två formler var funna beräknades de gråa plattorna från(𝑛 + 2)2 − 𝑛. 

Fram till d-uppgiften satte eleverna in tal i formlerna. På d-uppgiften räknade de dock ut en 

formel explicit för de gråa rutorna genom att förenkla ovanstående formel. Ett utdrag ur 

intervjun visar på elevernas tankegång.  

 

Intervjuare: Sen i hela er uträkning, ända fram till d-uppgiften har ni fått ut de gråa plattorna genom att ta 

totala antalet plattor minus de vita. 

Elev8,9: Hm 

Elev8. Det kom vi också fram till rätt snabbt, att det var ett bra sätt att göra. 

Elev9: Hm, det var det enklaste. 

Intervjuare: Så ni valde inte, försökte på något sätt titta på hur de gråa plattorna växer?    

Elev9; Nä vi tänkte nog aldrig på det. 
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I likhet med ovanstående resonemang har eleverna i denna kategori koncentrerat sig på att 

först hitta en formel som de kan använda till alla uppgifterna. Dock har de inte lagt ner lika 

stor kraft på att tolka de formler som de funnit. Frågan är ju om de behöver lägga ner kraft på 

att motivera formlerna för de vita och det totala antalet plattor, ty de lyckades utläsa det ur de 

tre första figurerna. När de sedan beräknat de gråa plattorna genom att ta det totala antalet 

plattor minus de vita så är det en följd av logiskt tänkande. Eleverna litar på att de har gjort 

rätt och provat på några olika fall. Jag anser det vara bra indikationer på en algebraisk 

färdighet. Eleverna visar på en säkerhet i samband med variabler samt sätter en tilltro till att 

det är rätt. Därför blir de också kategoriserade till att besitta en deduktiv – algebraisk 

färdighet. 

 

6. Avslutande diskussion 

Nedan diskuteras de beskrivningskategorier som upptäckts i studien. De är sammanställda i 

tabell 1, kapitel 5.2. Kategoriernas giltighet relateras till Niss och Højgaard Jensens (2002) 

matematiska kompetenser samt även Arcavis (1994) symbolkänsla. Vidare förklaras 

variationen i elevernas uttryckssätt ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Egen reflektion över 

beskrivningskategorierna diskuteras i jämförelse med tidigare forskning i problemlösning. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion samt användbarheten av fenomenografi för 

pedagoger. 

 

6.1.1 Beskrivningskategoriernas giltighet 

Rekursiv färdighet visar elever som på antingen geometrisk eller aritmetisk väg använder 

föregående figur för att bilda nästa. De visar inte prov på någon av Niss och Højgaard Jensens 

(2002) kompetenser då de inte ställer upp en frågeställning som kan besvara problemet. Inte 

heller lyckas de använda sig av olika sätt att representera problemet, de börjar jobba på ett sätt 

och är därefter inte kapabla att byta spår eller representationssätt för att finna andra 

ingångsvinklar. De visar slutligen ej heller prov på att följa och bedöma ett matematiskt 

resonemang. Det är inte så märkvärdigt att dessa elever inte heller försökte formulera något 

generellt, de lyckas inte uppnå vad Arcavi (1994) benämner symbolkänsla. Att ha förmågan 

att kunna översätta ett matematiskt problem till vardagligt språk skulle kanske underlätta för 



 31 

eleverna, men det är de inte kapabla till att göra. På grund av detta strandar deras uträkningar 

på en konkret nivå.  

 Elever som använde en induktiv metod för att finna generella uttryck visar prov på en 

problembehandlingskompetens (Niss & Højgaard Jensens, 2002). Utifrån problemet sökte de 

genom specialisering (Mason, 1999) generella uttryck. De utvecklade problemet, genom att 

utöka antalet figurer och fick därefter en vidgad syn på hur figurens olika delar växte. Även 

resoneringskompetensen (Niss & Højgaard Jensens, 2002) visas genom att eleverna använder 

fler figurer och resonerar sig fram till ett mönster som de tycker sig ha funnit. Inom den 

induktiva kategorin upptäcktes två olika sätt att visa på hur figuren växte. Antingen använde 

sig eleverna av en aritmetisk eller geometrisk tolkning, det vanligaste var dock en blandning 

av dessa två. Att kunna använda både aritmetisk och geometrisk tolkning av problemet visar 

på en representationskompetens (Niss & Højgaard Jensens, 2002). Eleverna skiftar mellan 

tabeller och geometriska figurer för att finna generella uttryck.  

 Det var dock inte alla som lyckades att besvara hela frågan, det vill säga finna formlerna 

för hur de tre olika delarna av figuren växte. De som lyckades kan dock sägas besitta en form 

av symbolkänsla (Arcavi, 1994). Eleverna finner en formel genom flera exempel och lyckas 

att formulera ett matematiskt fenomen till en generell utsaga, innefattande bokstavssymboler. 

Eleverna går alltså från det specifika till det generella genom att bygga upp flera olika 

exempel, genom att öka sin förståelse för problemets natur skapar de sig en uppfattning om 

hur det ser ut, och lyckas att formulera något generellt. 

 Den deduktiva metoden visar på elever som först av allt fann generella formler för hur 

figuren växte. I likhet med Becker och Rivera (2006) hade eleverna en förståelse för att det 

skulle bli lättare att lösa uppgiften om de först av allt fann uttryck för hur figuren växte och 

sedan använde dessa på de specifika delarna. Dessutom visar de på en färdighet att 

generalisera (Mason, 1999), de går från det generella till de specifika. Eleverna inom den 

deduktiva kategorin visar även prov på en problembehandlingskompetens (Niss & Højgaard 

Jensens, 2002). De har en ingångsvinkel för att lösa problemet och är övertygande om att det 

underlättar att först finna generella uttryck. De olika sätt som eleverna visar sina slutsatser 

genom är prov på en representationskompetens (Niss & Højgaard Jensen, 2002) I uppsatsen 

visas detta genom geometrisk, logisk/språklig samt algebraisk. De som visar prov på en 

deduktiv geometrisk färdighet visar genom en figur varifrån uttrycken kommer, samt 

argumenterar utifrån figuren för dess giltighet. På samma sätt visar de elever som har 

kategoriserats till en deduktiv logisk/språklig färdighet. Eleverna i dessa kategorier visar prov 

på Niss & Højgaard Jensens (2002) resoneringskompetens. De använder olika sätt att 
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argumentera för att deras formler stämmer och visar därigenom prov på att kunna resonera 

matematiskt. Det är lite svårare att förklara deduktiv algebraisk färdighet. De elever som visar 

prov på detta hittade snabbt uttryck för hur två delar växte och beräknade genom dem det 

tredje uttrycket.  I vilket fall som helst visar de bra prov på symbolkänsla (Arcavi, 1994). 

Utan större svårigheter lyckas de algebraiskt beräkna det tredje uttrycket algebraiskt. 

Dessutom översätter de en figur till ett matematiskt uttryck genom att se hur det växer. Vidare 

visar de att tidigare erfarenheter, från liknande problem, underlättar arbetet (Becker & Rivera, 

2006). Sammanfattningsvis visar den deduktiva färdigheten på en väl utvecklad matematisk 

förståelse, dels för att de inser hur mycket generella uttryck underlättar, men också för hur de 

ska finna och argumentera för de olika uttryck som finns i problemet.  

 

6.1.2 Beskrivningskategorierna ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

Matematisk färdighet är ur ett konstruktivistiskt perspektiv ett lämpligt begrepp. Då färdighet 

definieras som: skicklighet, kunnighet eller, något som är, genom övning uppbyggd 

skicklighet (SAOB, 2009). Elevers olika tankschema är beroende av vad de har jobbat med 

tidigare och hur långt de har kommit i sin mentala utveckling (Stensmo, 2007). Speciellt då 

färdighet visas genom övning uppbyggd skicklighet är kopplingen till Piagets kognitionsteori 

relativt oproblematisk.  

 Stensmo (2007) redogör för assimilation, där yttre intryck inordnas i befintliga 

tankemönster. Ackommodation uppstår då ny kunskap har anpassat sig till de inre 

föreställningar som individen har. Denna process pågår ständigt hos eleverna, speciellt inom 

matematik, där man hela tiden använder befintlig kunskap för att skapa sig ny. Dock är en 

förklaring till de kvalitativt skilda elevlösningarna en individuell kognitiv utveckling. 

Speciellt bör de matematiska färdigheterna rekursiv, induktiv och deduktiv förstås ur ett 

kognitivt perspektiv. Hermansen (2000) förklarar Piagets stadieteori, vilken är ett hjälpmedel 

för att förstå skillnaderna mellan de ovan nämnda färdigheterna. De elever som visar på en 

rekursiv förmåga hamnar i de konkreta operationernas stadium. Deras lösningar följer en 

logiskt ordnad struktur, de använder föregående figur för att bilda nästa. Deras tankar är 

strukturerade, men de klarar inte att gå över till det abstrakta och därmed fullt ut lösa 

problemet. I de formella operationernas stadium har individen förmågan till ett abstrakt 

tänkande (Hermansen, 2000). Inom detta stadium hamnar också de elever som visar på en 

deduktiv färdighet. Eleverna har en förmåga till att formulera en abstrakt matematisk formel 

konstruerad utifrån de figurer som finns i problemet. När formeln väl är formulerad och, 
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enligt dem, giltig använder de den för att lösa de specifika problemen. I det läget är figurerna 

av underordnat intresse, figurnumren blir till siffror i deras formler.  

 Den induktiva färdigheten hamnar någonstans mitt emellan de konkreta och de formella 

operationernas stadium. Eleverna använder konkreta exempel för att organisera och 

strukturera problemet, därefter tar de steget till att förstå sambandet vilket, i de flesta fall, 

leder till ett generellt, abstrakt, uttryck. En konstruktivistisk förklaring är att dessa elever 

närmar sig de formella operationernas stadium, men ännu inte lyckats ta steget full ut. 

 Möllehed (2001) diskuterade att elevers skilda svårigheter inom matematik kan ha tre 

skepnader: matematisk faktorer, kognitiva faktorer samt individrelaterade faktorer. 

Ovanstående resonemang är en förklaring till skillnader inom den kognitiva utvecklingen. Det 

ska dock inte förkastas att de elever som enbart uppnått rekursiv färdighet även har problem 

inom matematiska faktorer. Det kan handla om svårigheter att upptäcka återkommande 

mönster och därigenom se likheter. De elever som fanns i gruppen med något enklare 

matematiken har kanske inte samma förståelse för kvadrattal samt uttryck inom parantes, 

vilket gör det svårare för dem att formulera de matematiska uttryck som krävs. Slutligen ska 

inte heller vad Möllehed (2001) benämner individuell faktor glömmas bort. Ett antal elever 

insåg att studien inte skulle ingå i deras bedömning, vilket sänkte deras ambitionsnivå. Även 

de elever som relativt fort stötte på svårigheter tappade i motivation och arbetade enbart med 

de två första uppgifterna.  

 Piagets stadiemodell anger att de konkreta operationernas stadium inträffar vid cirka sju års 

ålder och de formella operationernas stadium inträffar från ca elva års ålder (Hermansen, 

2000). Då stadieteorin är en generell utsaga om individers utveckling finns det skäl att 

ompröva ålderskategoriseringen inom specifika ämnen. Matematiken blir mer abstrakt ju 

högre upp man når. Denna studie visar att elever har svårigheter med ett rent abstrakt 

tänkande. Den rekursiva formulerar inget abstrakt tänkande alls medan den induktiva närmar 

sig ett alltmer abstrakt tänkande, men det sker genom struktur och ordning. Nästa utveckling 

för de elever som blev kategoriserade till en induktiv färdighet skulle enligt resonemanget bli 

att uppnå en deduktiv färdighet. Genom att öva och utveckla sina tankemönster kommer det 

alldeles säkert att bli så. Jag vill inte alls bedöma någon ny ålderskategorisering inom 

konkreta och formella operationernas stadium, bara konstatera att detta är en progressiv 

process som utvecklas under en längre tid. 
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6.2 Reflektion över beskrivningskategorierna 

I kapitel 3.2 diskuteras matematiska verktyg. Begrepp och definitioner från Taflins (2007) 

avhandling diskuteras. Genom dessa verktyg formas de färdigheter som jag använde till de 

beskrivningskategorier som upptäckts bland eleverna. Även Masons (1999) sätt att jobba med 

matematik diskuteras och används som fundament i skillnaden mellan induktiv och deduktiv 

färdighet. Även de representationer som kategoriserats som färdigheter har sin utgångspunkt i 

Taflins (2007) studie. Det vanligaste sättet att framställa denna typ av problem är dock genom 

en geometrisk eller aritmetisk representation, vilket överrensstämmer med Becker och Riveras 

(2006) studie. Jag använder varken Taflin (2007) eller Mason (1999) i diskussionen, utan 

precis som jag förklarade ligger deras arbeten bakom de beskrivningskategorier som jag har 

ställt upp och placerat elever inom. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes genom att först låta eleverna jobba med en diagnos som skulle 

vara underlag för vidare intervjuer. I efterhand ses både positiva och negativa sidor av 

arbetssättet. Det positiva är att det blev relativt enkelt att först göra en indelning i hur eleverna 

hade resonerat i sina inlämnade svar. Det medförde att det också blev möjligt att genomföra 

intervjuer med elever som redovisat kvalitativt skilda lösningar på det matematiska 

problemet. Kort sagt så säkerställde diagnosen att det blev en kvalitativ spridning inom en 

hanterlig mängd intervjuer. Dessutom var elevernas matematiska resonemang underlag för 

vidare diskussion, där elevernas ytterligare förklaring till lösningen diskuterades. Det gjorde 

att eleverna fick möjlighet att förklara hur de hade tänkt i sina resonemang. Intervjuerna 

genomfördes fyra dagar efter diagnosen, så eleverna borde inte glömt bort vad de hade gjort. 

Nackdelen med arbetssättet är att intervjuerna blev väldigt styrda till vad eleverna hade 

redovisat. Det fanns inte direkt utrymme för eleven att fritt resonera om det matematiska 

problemet, dock var inte syftet med intervjuerna att få fram nya uppfattningar från eleverna, 

utan befästa de befintliga. Därför anser jag inte att nackdelen stör studiens resultat.  

 Diagnosens genomförande lämnar mig inte heller med så många funderingar om vad som 

skulle kunna göras bättre. Givetvis är en diskussion om att låta eleverna jobba i par intressant. 

Eftersom eleverna var en årskurs nio och undersökningen skedde på vårterminen med elever 

som, enligt deras lärare, var lite stressade och trötta. Att då låta eleverna jobba i par var mer 

tänkt som motivationshöjare och efter samtal med läraren delades eleverna in i, matematiskt, 

någorlunda jämna par. Risken med pararbete var att jag missade resonemang som 
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diskuterades mellan eleverna. Dock var de duktiga på att förklara sina resonemang i de 

skriftliga inlämningarna. De efterföljande intervjuerna säkerställde också de resonemang som 

eleverna visade prov på. Då studien syftar till att finna matematisk färdighet i en 

problemlösningssituation, anser jag inte att pararbete inverkar negativt på resultatet. 

 Intervjuerna genomfördes på elevernas skola i ett grupprum. Alla intervjuer spelades in. 

Varje intervju började med lite kort småprat om elevernas framtidsval inför hösten. Vid varje 

intervju påpekade jag också att det var frivilligt att delta, dock var alla positiva till att bli 

intervjuade. Min känsla var att eleverna var avslappnade och lugna och sakligt resonerade om 

den lösning som de lämnade in. Intervjun var mer av dialog över deras tankesätt. Noterbart är 

att flertalet elever var intresserade av vad som är rätt och fel, medan jag var intresserad av hur 

de hade tänkt och resonerat. Intervjuerna gav mer underlag till undersökningen och var ur det 

perspektivet bra. Möjligtvis hade det räckt med att enbart genomföra en diagnos, men genom 

att ha genomfört både diagnos och intervju anser jag att jag har fått ett bra underlag för 

beskrivningskategorierna. 

 Enligt Dimenäs (2007) bör, i en fenomenografisk forskningsansats, kommunicerbarheten 

vara ett viktigt mått på validitet. Det menas med att någon annan ska kunna tolka och förstå 

de beskrivningskategorier som har framkommit. Andra människor ska kunna göra en 

koppling mellan beskrivningskategorierna och fenomenet. I detta fall handlar det om ett 

matematiskt problem, och i detta problem ska det kunnas diskutera vilka kvalitativt skilda 

uppfattningar som föreligger. Beskrivningskategorierna är så formulerade och förklarade att 

de har en stark koppling till det matematiska problemet, vilket gör att de kan diskuteras av 

utomstående utan att kräva en djupare inläsning, vilket gör att studiens validitet är hög. 

 Vidare menar Dimenäs (2007) att reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. För att 

kontrollera tillförlitligheten ges en medbedömmare de färdiga beskrivningskategorierna samt 

datamaterialet. Medbedömmaren gör sin egen indelning efter de kategorier som är uppställda. 

Om medbedömmarens kategorisering överrensstämmer i 2/3 av fallen, samt att forskaren och 

medbedömmaren efter diskussion är överrens i 2/3 av de resterande fallen. Om denna 

överrensstämmelse föreligger anses studien vara tillförlitlig. För att kontrollera reliabiliteten 

lät jag en medbedömmare titta på elevlösningarna samt kategorisera dem efter mina 

beskrivningskategorier. Efter en första kategorisering hade vi en överrensstämmelse på cirka 

60 %, vilket var lite lågt. Dock förelåg skillnader inom den induktiva kategorin, där jag 

kategoriserat i tre olika grupper: aritmetisk, geometrisk samt både aritmetisk och geometrisk. 

Medbedömmaren hade endast använt två grupper: aritmetisk och geometrisk. Efter samtal 

uppnådde vi 100 % enighet, därmed är uppsatsens reliabilitet tillfredsställande. 
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6.4 Fenomenografi i läraryrket 

Jag skrev att ett vidare syfte med uppsatsen var att själv få ett verktyg att använda för att få 

veta var eleverna har för förkunskaper och olika matematiska färdigheter när jag möter dem. 

Att använda en fenomenografisk ansats har visat sig vara alldeles utmärkt. I läraryrket 

behöver en undersökning inte resultera i en studie, det går lika bra att använda 

fenomenografisk ansats för att finna olika färdigheter i de klasser som man jobbar med. Jag 

kan mycket väl tänka mig att låta elever jobba med olika matematiska problem och sedan 

granska lösningarna för att på liknande sätt finna olika matematiska färdigheter. Allt för att 

själv kunna möta eleverna på ett sätt som främjar så många elever som möjligt. Som lärare 

anser jag dock att jag ska variera mitt sätt att undervisa med tanke på hur jag presenterar eller 

bevisar den matematik som vi går igenom. Ur studiens perspektiv kan jag då ibland använda 

ett induktivt resonemang, till exempel genom specifika fall visa att Pythagoras sats verkar 

gälla, men även ett deduktivt resonemang där formeln bevisas och sedan används. Studiens 

resultat visar på att pedagogen skulle behöva göra båda delarna.  Även då kan fenomenografi 

vara ett hjälpmedel för att få veta hur eleverna har uppfattat det som vi gått igenom. Som 

skrevs i kapitel 1.4, så är det viktigt att läraren vet vad eleven egentligen har förstått för att 

kunna hjälpa dem vidare. 

  Resultatet av denna studie är också värt att ta med sig. För att tillgodose så många elevers 

behov som möjligt så är det viktigt att ha kunskap att kunna presentera matematik på olika 

sätt. Det är inte bara elever som ska uppvisa en representationskompetens utan också, i allra 

högsta grad, läraren. 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att titta på vilka matematiska färdigheter som kan upptäckas hos en 

årskurs nio, vad gäller möjligheten att kunna organisera och generalisera sina resultat, när de 

arbetar med ett rikt matematiskt problem. Utgångspunkten är en fenomenografisk ansats, 

vilket medför att elevers uppfattningar om det matematiska problemet studeras, vilket gjorts 

genom att studera inlämnade elevlösningar av en diagnos över ett rikt matematiskt problem.  

 Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är en konstruktivistisk kunskapssyn, vilken diskuteras 

ur Stensmos (2007) tolkning av Piagets kognitionsteori. Dessutom redogörs för 

fenomenografi, med utgångspunkt i Martons (1981) forskning. Tidigare forskning behandlar 

dels Taflin (2007) och Mason (1999), som för fram begrepp och metoder som ligger till grund 
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för de beskrivningskategorier som konstruerats. De begrepp som förs fram ur Taflins (2007) 

avhandling är matematiska idéer och matematisk strategi, vilket sammanförs till matematisk 

färdighet. Vidare beskrivs Masons (1999) arbetssätt: specialisera och generalisera, vilket 

bildar en grundstomme för induktivt och deduktivt arbetssätt. Problemlösning i tidigare 

forskning behandlar några olika forskares studier om problemlösning, vilka relateras till 

denna studies resultat. 

 Datainsamlingen bestod av att elever, i par, fick arbeta med ett rikt matematiskt problem. 

De lösningar som var intressanta, på det sätt att de kvalitativt skilde sig åt, kategoriserades 

grovt och följdes upp med intervjuer. Det matematiska problemet gick ut på en figur som 

växer efter ett visst mönster. Elevernas uppgift var att besvara frågor på hur stora de olika 

delarna av figuren var i specifika figurer och slutligen finna allmänna uttryck för hur figuren 

växer. Vad jag fann, och därmed byggde upp beskrivningskategorierna kring, var att elever 

visade på tre olika matematiska färdigheter vad gäller arbetsmetod. Dels visades på en 

rekursiv färdighet, där eleven behövde föregående figur för att komma till nästa. Vidare 

visades på en induktiv färdighet, där eleven använda specifika fall och utökade mönstret för 

att komma fram till något generellt. Slutligen visades på en deduktiv färdighet, där eleven 

snabbt hittade ett generellt uttryck och använde det i de specifika fallen. 

Beskrivningskategorierna gick vidare med att kategorisera hur eleverna har löst/tolkat sitt 

resultat. Problemet i sig är av geometrisk struktur. Dock upptäcktes att elever, inom den 

induktiva färdigheten, valde att ställa upp tabeller för hur figuren växte, medan andra ritade 

fler figurer. De olika lösningarna blev kategoriserade till aritmetisk respektive geometrisk 

färdighet. I den deduktiva kategorin fann eleverna snabbt ett allmänt uttryck, det intressanta 

blev hur de tolkade det. Tolkningarna utgjorde bakgrunden till följande färdigheter: 

algebraisk, geometrisk samt logisk/språklig färdighet.  

 I uppsatsens diskussion diskuteras beskrivningskategoriernas giltighet med utgångspunkt i, 

bland annat, Niss och Højgaard Jensens (2002) matematiska kompetenser. Vidare diskuteras 

beskrivningskategorierna ur ett konstruktivistiskt perspektiv, där kvalitativa skillnader 

förklaras med hjälp av Piagets stadieteori (Hermansen, 2000).  

 Slutligen diskuteras kort lärdomar som jag har tillskansat mig genom arbetet. Dels vad 

gäller resultatet, men också av användningen av en fenomenografisk ansats i läraryrket. Låt 

vara att en daglig användning av fenomenografi är mer informell, det är dock väldigt givande 

om pedagogen ska kunna möta eleverna på en individuell nivå. 
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Bilaga 1: Elevlösning samt intervju. Induktiv - geometrisk färdighet
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Bilaga 2: Elevlösning samt intervju. Induktiv - aritmetisk färdighet. 
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Bilaga 3: Elevlösning samt intervju. Deduktiv - geometrisk färdighet.
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Bilaga 4: Elevlösning samt intervju. Deduktiv – logisk/språklig färdighet.
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Bilaga 5: Elevlösning samt intervju. Deduktiv – algebraisk färdighet.
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