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Abstrakt 
Arbetets syfte är att undersöka hur högstadieelever för matematiskt 
resonemang. De frågeställningar som studien inriktas på är vilka 
lösningsstrategier elever väljer då de resonerar matematiskt såväl som vad  
det finns för skillnader och likheter mellan de yngre elevernas lösningar och 
de äldre elevernas lösningar.  

Undersökningen genomfördes i två klasser, den ena i årskurs 8 och den 
andra i årskurs 9, på en grundskola. Eleverna fick lösa uppgifter, vilka 
uppmanade dem att föra matematiskt resonemang, individuellt. Resultatet av 
studien visar att majoriteten av undersökta elever har valt att resonera 
deduktivt. Jämförelsen av elevers lösningar i två årskurser visar att årskurs 9 
elevers resonemangsföring präglas av större förtrogenhet med den 
algebraiska demonstrationen. Resultatet visar även att elever med högre 
kunskaper om algebra oftare visar benägenheter till att vidaregeneralisera de 
givna påståendena.  
 
Nyckelord 
Matematisk resonemangsföring, deduktivt resonemang, matematiska bevis, 
högstadiets matematik, matematikundervisning. 
 
Abstract 
The purpose of this study is to examine secondary school students’ strategies 
of reasoning. The study inquires into which strategies students choose when 
reasoning mathematically as well as differences and similarities between the 
younger students’ solutions and the older students’ solutions.  

The study was conducted in two classes, in years 8 and 9 respectively, 
at a secondary school. The students were asked to solve tasks, which 
encouraged them to reason mathematically, on individual basis. The study 
revealed that the majority of students had chosen to reason deductively. The 
comparison of students’ presented answers in two years showed that the 
ninth-graders’ solutions are characterized of greater skill when it comes to 
algebraic demonstrations. The results of the study also reveal that students 
with stronger algebraic abilities attempt more often to generalize the given 
mathematical statements further.  
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1. Inledning 
 
Som verksam matematiklärare i grundskolan (årskurser 6-9) får jag ganska ofta 
uppfattningen om att skolmatematiken handlar om att eleverna lär sig 
beräkningsalgoritmer, som exempelvis uppställningar av olika slag. Även när det gäller 
problemlösningsuppgifter, som förekommer i läroböcker, brukar dessa för det mesta 
inrikta sig på nyligen inlärda sätt att räkna.  

Detta varierar självfallet i olika klassrum, men enligt mina kollegor på 
gymnasieskolan saknar en stor del av eleverna förmågor att bygga logiska tankekedjor 
samt resonera kring varför vissa regler och samband alltid stämmer. Var exempelvis 
härstammar regeln ”att dela delen på det hela” när man räknar ut procent? Hur stor 
andel av högstadieelever kan förklara upphovet till detta påstående genom att härleda 
det själva?  

Funderingar kring detta ledde mig till att ta en närmare titt på grundskoleelevers 
förmågor att föra matematiskt resonemang. Detta kunnande anses av många 
matematiker vara en viktig matematisk kompetens, som i själva verket är matematikens 
själ (Skolverket, senast uppdaterad 2008.06.09). Emellertid upplever ett stort antal av 
eleverna på min egen skola matematiska uppgifter av undersökande slag, där de ombes 
att härleda och/eller bevisa enskilda matematiska samband, som mycket svåra att utföra.  

Jag skulle påpeka att det kan finnas olika anledningar till detta fenomen, exempelvis 
lärarens individuella inställningar till och prioriteringar i hur lärandeprocessen i 
klassrummet ser ut. Det kan dessutom vara det faktum att antalet uppgifter i 
matematiska läromedel, som främjar resonemangskompetenser hos eleverna, har 
minskat under de senaste 20 åren (Nordström & Löfwall, 2005).  

Nordström och Löfwall (2005) bland andra forskare anknyter elevernas svårigheter 
att resonera även till hur nutida läroböcker introducerar enstaka matematiska begrepp. 
Enligt deras uppfattning sker detta oftast från konkreta exempel till regeln utan några 
försök att härleda vissa matematiska samband. Detta kan illustreras med hjälp av hur 
”Matematikboken Y röd” introducerar en likbent triangels följande egenskap: ”I en 
likbent triangel är två sidor lika långa. Två vinklar, basvinklarna, är då lika stora” 
(Undval, Forsberg m.fl., 2007, s. 201). 

TIMSS (Trends In Mathematics and Science Study) är en internationell studie av 
elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna fyra och åtta. De 
svenska resultaten har kraftigt försämrats sedan undersökningens start 1995 (Vikström 
& von Brömsen, 2010). Sammanlagt deltog 59 länder i TIMSS 2007, där Sverige kom 
näst sist.  Av TIMSS framgår dessutom att försämringen var störst bland de högst 
presterande eleverna (Skolinspektionen, 2009, s. 10). Jag undrar om en av 
anledningarna till den sänkta kunskapsnivån kan vara att grundskolans elever inte 
nödvändigtvis förväntas att kunna föra matematiska resonemang? 

För att få betyget VG i matematikämnet i årskurs 9 måste eleven kunna ”skilja 
gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet att kontrollera” 
(Skolverket, 2000, s. 30). Emellertid har även de elever som jobbar på VG- och högre 
kunskapsnivåer mycket svårt med att förklara exempelvis en likbents triangels ovan 
nämnda egenskap, det vill säga att dess basvinklar är lika stora. Enligt mina erfarenheter 
brukar eleverna bara acceptera att detta stämmer och fortsätter tillämpa denna egenskap 
vid lösandet av geometriska uppgifter. I gymnasiet fortsätter eleverna motivera sina 
slutsatser på samma sätt och uppvisar stora svårigheter med bevisföring och 
härledningar (Johansson, 2004) trots att sådana kunskaper börjar ingå i kriterier för 
Godkänt betyget.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur högstadieelever (både elever från 
årskurs 8 och 9) resonerar när de ombes att kontrollera och/eller härleda matematiska 
påståenden. 

 
I anslutning till detta ställer jag följande forskningsfrågor: 

 
1. Vilka strategier använder elever då de hanterar uppgifter av undersökande slag? 
2. Vad finns det för skillnader och likheter mellan de yngre elevernas 

lösningsstrategier och de äldre elevernas lösningsstrategier?  
 

Med uppgifter av undersökande slag menar jag här att de uppmanar läranden att föra 
matematiskt resonemang. I mina uppgifter efterfrågas mina försökspersoner att bland 
annat kontrollera föreslagna matematiska påståenden, leta efter gällande matematiska 
samband såväl som visa att upptäckta förhållanden är allmänt sanna. 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1. Övergripande läroperspektiv 
Först och främst vill jag påpeka att mitt pedagogiska förhållningssätt i det aktuella 
forskningsarbetet präglas av det kognitiva perspektivet. Den kognitiva synen på 

lärandet (min kursivering) som Piaget utvecklade innebär "att människan genom 
lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden" (Illeris, 2007, s. 53). 
Denna inställning utesluter därutöver alla former av påfyllningsprocesser, när läraren 
överför sina kunskaper till sina elever, och de sistnämnda passivt tar emot de överförda 
insikterna, eller när eleverna lär sig de regler, som de påträffar i läroboken, utantill 
istället för att undersöka underliggande orsaker till föreslagna samband.  

I sin undersökning av lärandet fokuserar Piaget huvudsakligen på att detta är en 
aktiv konstruktionsprocess där den nya förståelsen ska passa in i elevernas existerande 
mentala strukturer. Han menar att lärandeprocessen handlar om samspel mellan 
assimilation och ackommodation.  Den förstnämnda processen, assimilationen, gäller 
när något nytt inkorporeras i redan existerande struktur, medan den ackommodativa 
processen rör hur det individuella tänkandets kvalité utvecklas efter den nya 
informationen har införlivats (Illeris, 2007). Arbetet lägger den huvudsakliga 
betoningen på individuella tankegångar utan att granska hur den sociokulturella miljön 
påverkar elevers lärande. 

 
3.2. Resonemangskompetens 
Resonemangskompetens utgör en viktig aspekt av vad det innebär att kunna matematik. 
Elevens förmågor att föra ett matematiskt resonemang tillhör åtta huvudsakliga 
matematiska kompetenser enligt Niss (2003) specifikation av det matematiska 
kunnandets komponenter. Med matematisk kompetens menar Niss förmågan att förstå, 
bedöma och tillämpa matematiken i både omedelbart matematiska och indirekt 
matematikanknutna sammanhang.  
     Bland andra finns det med på Niss lista sådana dimensioner av matematikkännedom 
som begreppskompetens, vilken handlar om hur förtrogen eleven är med innebörden av 
relevanta begrepps definitioner, modelleringskompetens, som innebär elevens förmåga 
att skapa en matematisk modell i förhållande till en verklighetsanknuten situation, 
problemlösningskompetens, det vill säga elevens förmåga att lösa de uppgifter, till vilka 
det saknas en färdig lösningsmetod.  

Enligt Skolinspektionens (2009) definition innebär begreppet 
resonemangskompetens ”förmågan att kunna motivera val och slutsatser via att 
argumentera på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder. Detta 
inkluderar även undersökande verksamheter som att hitta mönster, formulera, förbättra 
och undersöka hypoteser” (Skolinspektionen, 2009, s. 11). Denna formulering kan 
preciseras med hjälp av Niss (2003, s. 8) mer specifika tolkning av vad det medför att 
resonera matematiskt: 

 

● Following and assessing chains of arguments put forward by others; 
● Knowing what a mathematical proof is (is not) and how it differs 
from other kinds of mathematical reasoning, e.g., heuristics; 
● Uncovering the basic ideas in a given line of argument (especially a 
proof), including distinguishing main lines from details, and ideas 
from technicalities; and 
● Devising formal and informal mathematical arguments and 
transforming heuristic arguments to valid proofs, i.e., proving 
statements. 
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Till att börja med urskiljer Niss resonemangs- från problemlösningskompetens. Detta 
gör han för att betona den förras innebörd att kunna föra argumentation på logiska och 
ämnesspecifika grunder, medan vid problemlösning kan sådana metoder som heuristik 
förekomma. Med heuristiska lösningsmetoder menas här plausibla antaganden för att 
generera hypoteser, vilka varken innebär i sig en förklaring av dessa hypoteser eller ett 
rättfärdigande, det vill säga att den gissade lösningen fungerar alltid 
(Nationalencyklopedin, 1992). Dessutom understryker Niss (2003) betydelsen av 
bevisföring i frågan om vad resonemangskompetens omfattar. Även om en hel rad 
matematikdidaktiska författare poängterar att denna kompetens inte bör begränsas till 
strikt matematiskt bevis (Harel & Sowder, 2007) skulle ändå inte helt elimineras 
kompetensens innebörd av att läranden kan bevisa och kritiskt granska föreslagna 
matematiska påståenden såväl som härleda enskilda samband, särskilt när det gäller 
undersökning av mönster. 
 
3.3. Resonemangsförmågans uppkomst 
Många forskare av elevers begreppsbildande processer inom matematik bygger sina 
metodologier runt olika nivåer av människans kognitiva utveckling (Tall, 2004). Tall 
menar att dessa moderna ramverk har på det stora hela sitt ursprung i bland andra 
Bruners (1966) och Piagets (1964) teorier om elevens olika sätt att lära sig. Bruner 
(1966) urskiljer tre utvecklingsstadier av begreppskonstruktion, nämligen det enaktiva 

stadiet, när man manipulerar konkreta föremål, det ikoniska, när föremålen exempelvis 
ritas på papper, och det symboliska, när man börjar manipulera mentala objekt. Piagets 
(1985) modell av det abstrakta tänkandet pekar också ut tre faser: den empiriska fasen, 
när barnet exempelvis sätter ord på konkreta objekt; den pseudo-empiriska fasen, när 
barnet börjar dra logiska slutsatser baserat på sina fysiska erfarenheter; och den 

reflektiva abstraktionen som karakteriseras av tankegång via rent mentala 
manipulationer.  

Piagets (2002) forskningsresultat bevisar att även små barn i förskolan kan föra 
resonemang genom att syssla med konkreta föremål. Emellertid på tal om 
människohjärnans fysisk-kognitiva utveckling brukar mer avancerade former av 
resonemang, sådana som hypotesprövning och härledningar, förekomma vid senare 
stadium, vanligtvis allt fler vid grundskolans senare år (Piaget, 2002).  

Van Hiele (1986) observerade barns tillväxt av resonemangskunnande när de 
jobbade med geometri. Som resultat etablerade han olika nivåer av elevers tänkande, 
som också kan kallas för begreppsbildande processer. I den första fasen bekantar sig 
eleverna med arbetsområdets objekt – de kan exempelvis känna igen olika geometriska 
figurer. Därefter uppmanas de att lösa matematiska problem som innefattar de bekanta 
objekten. Detta uppmanar eleverna att bli mer och mer medvetna om existerande 
underliggande förhållanden och de försöker samtidigt kommunicera sina tankar. Nästa 
stadium av lärandeprocessen handlar om att eleverna börjar inse att vissa samband 
gäller generellt. Den högsta nivån av matematiskt tänkande karakteriseras av att 
läranden kan se helhetsbilden av sin kunskap, hur olika begrepp hänger ihop, och kan 
därmed flexibelt använda sig av detta nätverk av giltiga samband för att generera ny 
kunskap.   

Emellertid vad gäller exempelvis algebraområdet drar Gray och Tall (1994) en 
slutsats om att lärandens framsteg med att bilda algebraiska begrepp oftast beror på 
hennes förmåga att komprimera matematiska processer till självständiga objekt.   Detta 
fenomen benämner de som proceptual thinking, vilket kortfattat innebär lärandens 
förmåga att pressa ihop matematiska procedurer och inse att de kan manipuleras som 
autonoma objekt. Ett exempel av detta tänkandes uppkomst kan vara när elever börjar 
omvandla blandade tal till bråkform och vice versa utan behov av någon grafisk 
representation. Då betraktar de bråkdelar som autonoma matematiska objekt genom att 
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exempelvis dela täljaren med nämnaren för att få fram hur många hela delar det finns. 
Sådana förmågor att transformera matematiska tillvägagångssätt, så att de börjar 
uppfattas i ett nytt ljus, anser Gray och Tall (1994) vara centrala för elevers benägenhet 
till att föra ett resonemang.  

Väldigt nära till Gray och Talls koncept av proceptuellt tänkande1 ligger Sfard och 
Linchevskis (1994) reifikationsteori. Teorin går också ut på att beskriva hur 
matematiska processer blir objekt. Detta sker genom tre faser av begreppsbildning, 
nämligen interiorisation, kondensation och slutligen reifikation. På 
interiorisationsstadiet lär sig eleven att hantera enskilda matematiska processer, men 
ändå uppleva dem som processer istället för matematiska objekt med sina egna 
egenskaper. På detta stadium skulle elever exempelvis lösa ekvationen 3x+2=2x+7 
genom att pröva sig fram, nämligen att testa olika konkreta tal huruvida svaren i båda 
leden blir lika stora. ”Not surprisingly, when algebraic expressions are seen as processes 
rather than objects, the equality sign is interpreted as a 'do something signal' and not as 
a symbol of a static relation” (Sfard & Linchevski, 1994, s. 104). Kondensationsfasen 
karakteriseras av elevens skicklighet i att lösa samma slags ekvationer genom att pröva 
dem på ett antal konkreta exempel. Emellertid vad gäller reifikation börjar eleven inse 
att det går att förenkla ekvationen till x+2=7 genom att ta bort 2x på båda sidorna och 
följaktligen lösa den, dvs. x=5.  

Sfard och Linchevski (1994) menar att transformationen från att elever betraktar 
matematiska koncept som processer till tänkandet på reifikationsnivå inte är en linjär 
process, utan kan beskrivas som en kognitiv omvandling. Om man vill dra paralleller 
med Piagets konstruktivistiska lärandeteori, så medan interiosations- och 
kondensationsstadier kan klassificeras som assimilation av kunskap, blir utan tvivel 
reifikation samma som Piagets ackommodation (Sfard & Linchevski, 1994).  

Den aspekt som är central för resonemangskompetensen är att man aktivt kan välja ut 
och använda gammal information för att hitta ny information (Fitzgerald, 1996). Tall 
(2004) menar att en stor del forskare anknyter resonemangsförmågan till att elever lär 
sig att koncentrera sig inte just på storheter, utan på storheternas egenskaper och hur 
olika värden förhåller sig till varandra. Med andra ord, det är struktur, och inte endast 
genomförande av aritmetiska operationer, som bör stå i fokus av lärandeprocessen, om 
man har syftet att främja resonemangsaspekten av elevers tänkande (Tall, 2004). 

Den strukturella inställningen till lärandet av matematik kan exemplifieras med 
Marton och Booths (1997) begrepp av dimension-av-möjlig-variation. Detta har att göra 
medvariabler snarare än blott okända tal. Marton och Booths menar att det är 
betydelsefullt att matematikläraren drar elevens uppmärksamhet till vilka aspekter av ett 
matematiskt problem som förblir samma och vilka som kan förändras. Exempelvis när 
man undersöker talföljder av tre tal som följer på varandra kan man utgå ifrån att talen 
kan vara olika, men mellanrummet förblir 1. Därför kan talföljden skrivas som x, x+1, 
x+2, eller x-1, x, x+1 (x är en variabel här och inte bara något okänt tal). Nu kan man 
titta på det villkoren som rör skillnaden: det viktigaste är att denna fortsätter att vara 
samma, därför kan detta tal generaliseras till exempelvis n. Följaktligen kan liknande 
talföljder skrivas som x-n, x, x+n. Nu kan man undersöka nästa villkor, nämligen antalet 
värden i talföljden: ska samma samband gälla om man tar 4 tal eller ska nya egenskaper 
uppstå etc.? 

Sfard och Linchevski (1994, s. 108) rekommenderar i detta sammanhang att algebra 
undervisning ska ske enligt följande modell: 

 
Algebraic expressions are introduced before they become a part of 
an equation or inequality. The 12-13 year old child begins her or his 

                                                 
1 Översättningen av begreppet ”proceptual thinking" till svenska är min. 
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algebraic education with modelling different real-life situations and 
numeric relationships using symbolic formulae. At this stage he or 
she is not requested yet to compute any values, just to describe the 
state of affairs assuming that all the numbers are given. Thus, from 
the very start, the letters are applied as variables rather than as 
unknowns. 
 

Vad gäller andra konkreta pedagogiska verktyg som är nyttiga i att främja elevers 
proceptuella kvalité av tänkande föreslår Gray och Tall (1992) teknologiska medel som 
datorer och/eller grafiska miniräknare. Goodson-Espy (1998) påstår att interiorisation 
av matematiska operationer av högre nivåer gynnar reifikation av föregående nivåers 
processer.  

 
3.4. Varför kunna resonera? 
Resonemanget ligger till matematikämnets grund, och det är matematikens logiska 
uppbyggnad som urskiljer den från någon annan vetenskap (Harel & Sowder, 2007; 
Miyazaki, 2000; Hanna, 2000 m.fl.). I fysik, exempelvis, kan man dra sina slutsatser 
baserat på ett antal slutförda experiment som verifierar (eller tvärtom) ett visst fenomen. 
I matematik, däremot, kan man knappt nöja sig med empiriinsamling, eftersom ämnet är 
abstrakt till sin karaktär och därför kräver att alla påståenden stämmer generellt. Enligt 
Nationalencyklopedins (senast uppdaterad 2010.05.12) definition: 
 

matematik (av grekiska máthema: vetenskap, och techne: konst) är en 
abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling: 
(…) den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, 
vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs. 
tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska 
giltigheten hos resonemangen skall kunna klarläggas.  
 

Harel & Sowder (2007) menar att en stor del forskare i matematik didaktik anser att 
resonemangskompetens är av högsta betydelse i matematikundervisning. Hanna (2000) 
hävdar att elevernas begreppsbildande processer främjas på ett väldigt effektivt sätt 
genom att de får härleda nya begrepp från gamla och därför välbekanta sådana. I detta 
sammanhang uppstår Hannas metaforiska beskrivning väldigt illustrativ när han jämför 
matematikämnet med ett transportsystem där det matematiska beviset utgör exempelvis 
busslinjer, medan slutsatser kan associeras med bussuppehåll.  Så, genom att föra 
matematisk argumentation och försöka härleda enskilda matematiska påståenden förstår 
eleverna bättre hur olika matematiska begrepp hänger ihop och börjar orientera sig 
skickligare i det matematiska ”landskapet” (Hanna, 2000). 

Det har utförts ett antal undersökningar som bekräftar det faktum att det finns en 
korrelation mellan matematikelevers logiska förmågor och deras ökade framgång med 
övriga matematikstudier (Harel & Sowder, 2007). Bland andra har Nunes, Bryant m.fl. 
(2007) genomfört pedagogiska experiment, vilka bevisar att logiskt resonemang främjar 
elevens allomfattande matematiska förståelse. Dessa forskare testade på en skola i 
Storbritannien hur två grupper sexåriga barn med samma socioekonomiska bakgrund, 
som befann sig från början på ungefär samma kunskapsnivå, utvecklade sina 
matematikkunskaper under en 16-månaders period. Båda grupper följde en standard 
studieplan, men utöver detta utsattes elever i en grupp specifikt för övningar i logiska 
resonemang. I slutet av undersökningsperioden visade gruppen med 
”resonemangsprofil” genomsnittligt ökade matematikkunskaper jämfört med den 
”normala” gruppen. Nunes och Bryants drog slutsatsen att barns förståelse av 
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matematiska begrepp beror på hur väl bekanta de är med begreppens underliggande 
logiska uppbyggnad.  

Många matematiker är dessutom ense om att själva idén av matematiskt resonemang 
är social till sin karaktär. Sådant verktyg av logiskt tänkande som det matematiska 
beviset skapades i första hand med avsikt att övertyga inte bara sig själv utan andra i att 
enskilda samband och slutsatser är sanna eller falska (Harel & Sowder, 2007). Genom 
att uppmana elevers resonemang i klassrumsmiljö främjar läraren bland annat den 
sociala vinkeln av matematiklärandet. 

 
3.5. Styrdokumenten för grundskolan  
Enligt strävansmål, som de uttalas i matematikämnets kursplan för grundskolan 
(Skolverket, 2000), ska skolan ”i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
[…] utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 
slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande” (Skolverket, 2000, s. 26). Det framgår dessutom att en viktig del av 
resonemangskompetensen, det vill säga bevisföring, i kriterier för betyget Väl godkänd i 
slutet av årskurs 9 gäller att: ”Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi 
vet eller har möjlighet att kontrollera” (Skolverket, 2000, s. 30). 

Uppgifter av undersökande slag, vilka bland andra metoder ska lösas med hjälp av 
formler, förekommer därutöver på Nationella provet för årskurs 9. Där förväntas de 
elever i årskurs 9, som strävar efter högre kunskapsnivåer, kunna utföra enkla 
bevisföringar och härledningar. Detta kan illumineras med hjälp av 
bedömningskriterierna för högre nivåer av ”Förståelse och metod” aspekter av elevens 
svar på B2 uppgiften från Nationella provet i årskurs 9 från år 2007. Först skulle jag 
ange själva uppgiften (PRIM-gruppen, senast uppdaterad 2010.03.16): 

 
Välj tre heltal som kommer direkt efter varandra, t ex 6, 7, 8. 
Multiplicera det största och det minsta talet med varandra: 6 · 8 = 48. 
Multiplicera det mellersta talet med sig själv: 7 · 7 = 49. 
Gör motsvarande beräkningar för några olika talföljder med tre andra tal 
som kommer direkt efter varandra. Beskriv resultatet av din 
undersökning. Vilken slutsats kan du dra? 
Undersök på samma sätt några andra talföjder med tre tal. Differensen 
ska vara densamma mellan två tal som följer på varandra, t ex två som i 
talföljderna 1, 3, 5 och 6, 8, 10 eller tre som i talföljderna 1, 4, 7 och 6, 
9, 12. Beskriv resultatet av denna undersökning. Vilka samband hittar 
du? 
Visa att sambanden gäller för alla talföljder som är uppbyggda på detta 
sätt. 
 

Bedömningsmatrisen formulerar kriterier för tre kunskapsnivåer, från lägre kvalité till 
respektive högre, och formuleringarna nedan framgår enligt samma klassificering 
(PRIM-gruppen, senast uppdaterad 2010.03.16): 
 

Eleven visar någon förståelse för problemet t ex genom att välja och 
undersöka några talföljder. 
Eleven visar god förståelse för problemet t ex genom att välja och 
undersöka flera talföljder både med samma differens och med olika 
differenser samt beskriva sitt resultat. 
Eleven använder en generell metod för att visa att något samband gäller. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att den generella metoden poängsätts här högre än 
enbart undersökning av konkreta tal. Detta tyder på att elevernas förmågor att 
algebraiskt härleda enskilda matematiska samband och/eller visa att upptäckta mönster 
gäller allmänt fortsätter vara ett viktigt mål i den svenska matematikundervisningen. 

 
3.6. Epistemologiska frågor 
Det aktuella avsnittet berör den epistemologiska aspekten av elevers lärande och 
kunskap. Till att börja med är epistemologi, eller kunskapsteori, ”den filosofiska 
kunskapen, som undersöker kunskapens ursprung, möjlighet och gränser” (Svensk 
uppslagsbok, 1956, s. 177).  

I detta sammanhang anser Sfard och Linchevski (1994) att individuella 
lärandeprocesser liknar till en viss utsträckning enskilda matematiska begrepps 
historiska utveckling. Om man tittar på hur modern algebra kristalliserades inom 
hundra- och även tusentals år som exempel så började dess utveckling från konkreta 
aritmetiska operationer, det vill säga den operationella inställningen. På denna nivå 
tänkte matematiker i Babylonien så tidigt som det andra årtusendet före Kristus. Det var 
inte förrän Viéte, fransk matematiker, introducerade algebraiska symboler att ersätta 
konkreta tal i 1500-talet, som den strukturella approachen till algebra började ta form 
på riktigt. Med strukturella tankesätt inom algebra menar Sfard och Linchevski (1994) 
att man uppfattar kombinationer av enskilda algebraiska operationer, eller algebraiska 
uttryck, som självständiga objekt, vilket möjliggör att man manipulerar med dem och på 
så sätt upptäcker deras nya egenskaper.  

Dessutom ger det epistemologiska perspektivet en insikt i bland annat hur lärandet 
går till med hänsyn till elevens tidigare kunskap, i synnerhet hur tidigare erfarenheter av 
att lära sig påverkar elevens vidare kunskapsutveckling (Klisinska, 2009). Klisinska 
betonar i detta samband att enligt det epistemologiska förhållningssättets fundamentala 
princip är kunskapsutveckling inte en kontinuerlig process, utan för med sig behovet av 
att avvisa gamla former av kunskap. Dessa former av föråldrad kunskap benämnde 
Bachelard (1986) epistemologiska hinder (d’obstacle épistémologique på franska). 

Brousseau (1997) tillämpade termen av epistemologiska hinder för att förklara 
orsaker till elevers svårigheter att begripa enskilda vetenskapliga begrepp. Enligt 
Brousseau sker detta inte så sällan på grund av elevens införlivade mentala strukturer 
som kan vara en produkt av hennes sociokulturella bakgrund. Sådana faktorer som 
gamla arbetssätt, orimliga språkliga associationer, lärarens sätt att introducera enstaka 
begrepp osv. kan förhindra lärandens vidare kunskapsutveckling. Å andra sidan kan 
medvetandegörandet om sådana problem förknippade med begreppsbildande processer 
vara ett sätt att övervinna dem (Brousseau, 1997).  

Man kan dra paralleller i detta samband med hur skolmatematiken och den klassiska 
matematikvetenskapen förhåller sig till varandra vad gäller elevers svårigheter 
förknippade med begreppskonstruktion (Klisinska, 2009).  Chevallards (1989) begrepp 
av didaktisk transposition beskriver den trasformation som den akademiska 
matematiken genomgår innan den når fram till grundskole- och gymnasieelever. 
Skolmatematiken utformas av utbildningsstyrelser som bestämmer i form av läroplan 
vilka delar av matematikvetenskapen som eleverna ska lära sig. Lärare tolkar i sin tur 
uppsatta kunskapsmålen och organiserar elevernas arbetssätt och arbetsformer, vilka 
kan skilja sig emellan till en ganska hög grad i olika klassrum (Klisinska, 2009). 

I detta sammanhang poängterar Klisinska (2009) att universitetsstudenters 
svårigheter med bevisföring har sina rötter i klassrumsmiljö och inställningar i både 
grund- och gymnasieskolan, som inte framhäver matematikämnets logiska uppbyggnad 
tillräckligt mycket.  
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4. Metod 
 
4.1. Metodologi 
Föreliggande arbete koncentrerar sig huvudsakligen på hur högstadieelever resonerar 
matematiskt, och i synnerhet i vilka former (om alls) som matematiska härledningar, 
hypotesprövningar och/eller bevisföringar förekommer. Det ska göras ett försök att dela 
in försökspersonernas lösningar i kategorier för att få en mer strukturerad bild av 
elevernas olika sätt att föra ett matematiskt resonemang. Av denna anledning ska det 
aktuella avsnittet ge en överblick på de existerande vetenskapliga ramverken som kan 
vara tillämpbara i samband med klassificeringsmöjligheter.  

Med ett vetenskapligt ramverk menas här en begreppsstruktur, vilken tjänar som bas 
för att undersöka ett visst fenomen. Dessa strukturer har för avsikt att underlätta 
insamlade data analys och som följd möjliggör att forskaren drar rimliga och 
vetenskapliga slutsatser under sitt arbetes gång (Lithner, 2000).  

 De flesta forskarna av matematikdidaktik skapar sina vetenskapliga strukturer kring 
två huvudsakliga typer av ett matematiskt resonemang, nämligen induktivt och 
deduktivt (Miyazaki, 2000; Harel & Sowder, 2007; Stylianides & Stylianides, 2009 
m.fl.). Med induktivt resonemang menas här att ”man sluter sig till ett generellt 
samband från ett antal enskilda fall” (Nationalencyklopedin, 1992a). Det finns dessutom 
en hel rad forskare (Watson & Shipman, 2008; Rivera & Becker, 2007; Reid, 2003 
m.fl.), vilka även avskiljer abduktion som en fristående form av matematiskt 
resonemang. Den primära skillnaden mellan abduktion och induktion är att den 
förstnämnda utforskar existerande empiri med syfte att upptäcka möjliga samband för 
att kunna generera en hypotes, medan den sistnämnda prövar funna hypoteser på ett 
antal konkreta fall (Reid, 2003).  

Matematik är ett abstrakt ämne, vilket byggs upp genom att logiskt härleda nya 
begrepp från gamla sådana eller axiom, dvs. grundsatser som accepteras utan bevis (Van 
Nostrand’s Scientific Encyclopedia, 1995). Härledningarna brukar utföras i generella 
termer för att bevisa att upptäckta matematiska samband alltid gäller. Detta heter 
deduktivt resonemang, som är väldigt specifikt för matematikämnet och kan belysas 
med följande exempel: 

Är det sant att summan av tre tal som följer på varandra är alltid lika 
med det mellersta talet gånger tre? 
Det deduktiva beviset: 
Tal x-1, x, x+1 följer på varandra.  
(x-1)+x+(x+1)=x+x+x-1+1=3x,  
alltså är summan lika med det mellersta talet gånger tre. 

Vid genomförandet av arbetet ska jag ta reda på huruvida det är möjligt att kategorisera 
försökspersonernas lösningar enligt den grova indelningen av resonemangskvalité 
(abduktivt/induktivt vs. deduktivt resonemang). Det ska dessutom göras försök åt att 
utforska möjligheter för finare grupperingar. Med dessa menas här dimensioner av 
elevers möjliga lösningsansatser som representationsformer (t.ex. ritningar, tabeller eller 
symboler) och den logiska uppbyggnaden av föreslagna argument (om det finns några 
brister i tankekedjan och om ja, av vilken karaktär).  
 
4.2. Motivering av metodval 
Jag valde att använda mig av en kombination av de kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsperspektiven, eftersom arbetet går ut på att undersöka kvalité av 
högstadieelevers resonemang med ansatser till klassificering av deras lösningsmetoder. 
Undersökningen betonar ett induktivt förhållningssätt, där tyngdpunkten läggs på att 
generera teorier, vilket tyder på dess kvalitativa karaktär (Bryman, 2002). Samtidigt 
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kvantifierar jag data just vid kategoriseringen av elevernas lösningsmetoder med syfte 
att uppmärksamma gemensamma tendenser av hur elevernas tänkande utvecklas. Detta 
medför min metods kvantitativa inslag (The Open University, 2001). 

Undersökningen gick till så att mina elever fick lösa två uppgifter som bygger på 
resonemangskompetensen. Jag hämtade nedanstående uppgifter från B2- och C-delarna 
av gamla nationella proven i matematikämnet (PRIM-gruppen, senast uppdaterad 
2010.03.16) och modifierade dem något för att inte påtvinga någon fastställd 
lösningsstrategi på deltagarna. De ursprungliga versionerna ber elever göra motsvarande 
beräkningar med konkreta tal och sedan redovisa sambanden med ord eller formel. 
Detta, tänkte jag, skulle resultera i ungefär samma tankemönster: flera konkreta 
exempel och sedan försök att bevisa påståenden algebraiskt. Min avsikt däremot var att 
låta frågan vara öppen, vilket förhoppningsvis skulle välkomna mångfalden av elevers 
tänkande.   
            1. Följder av tre tal  

a) Visa att för varje tre heltal som kommer direkt efter varandra gäller 
det att deras summa är lika med det mellersta talet gånger med 
antalet tal, dvs. 3. 

b) Undersök på liknande sätt summan av 5 eller 7 tal som följer på 
varandra. Beskriv dina undersökningar och förklara sambandet. 

2. Att hitta ett mönster med tre tal i följd 
Undersök tre tal som följer på varandra. Om du multiplicerar det största 
och det minsta talet med varandra och sedan det mellersta talet med sig 
själv vad kan du säga om respektive resultat? Hittar du något samband? 
Visa att sambandet gäller för alla talföljder som är uppbyggda på detta 
sätt. 

Jag valde att använda dessa uppgifter eftersom de först och främst uppmanar läranden 
att visa olika aspekter av vad det innebär att föra ett matematiskt resonemang. I Palms 
(2004) beskrivning av uppgiftstyper som bygger på resonemangskompetensen förväntas 
eleverna vid lösandet bland annat ställa upp och undersöka hypoteser, analysera och dra 
slutsatser, styrka/bevisa, utvärdera, generalisera och förklara.  Dessutom är uppgifterna 
relativt okomplicerade och kräver inga avancerade förkunskaper. Grundskoleelever 
börjar syssla med förenkling av algebraiska uttryck så tidigt som i årskurs 6, så det är 
mest kvalité (istället för kvantitet) av elevernas tänkande som mina uppgifter ska testa. 

Experimenten utfördes under ordinarie lektionstid. Det tog mina fokuspersoner en 
vanlig lektionstid, det vill säga 45 minuter, att redovisa sina lösningar på pappret. 
Enskilda elever fick förklara närmare sina resonemang under intervjun i fall att deras 
skriftliga lösningar var något kortfattade. Allt detta gjordes för att tillförsäkra både det 
individuella tänkandets reliabilitet och datainsamlingens mätnoggrannhet för att 
understödja klassificeringsprocessen.  

 
4.3. Urval 
Studien genomfördes i två klasser, en årskurs åtta och en årskurs nio, eftersom min 
studie riktar sig mot att undersöka högstadieelevers resonemangsförmågor. Förutom 
detta har en av mina frågeställningar till avsikt att utreda huruvida elevers val av 
lösningsstrategier förändras i och med att kunskapsnivån ökar. I klass åtta gick det 31 
elever, varav 28 deltog i studien. I klass nio gick det 26 elever, varav 19 medverkade i 
studien. De elever som inte deltog i undersökningen var frånvarande i skolan denna dag.  

Jag valde så kallade spetsgrupper, vilka bestod av elever som njuter av att jobba 
med matematik i ett ganska snabbt tempo. Detta möjliggör att det finns tid för 
matematiska laborationer där matematiska utmaningar av olika slag står i centrum av 
klassrumsaktiviteter. Enligt min egen erfarenhet brukar dessa klasser innehålla ett stort 
antal elever med utvecklade resonemangsförmågor som dessutom kan kommunicera sitt 
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tänkande på ett mer eller mindre tydligare sätt jämfört med övriga klasser. 
Försökspersonerna jobbade dessutom i en ganska stor utsträckning med matematiska 
uppgifter av undersökande slag under matematiska laborationer som schemalagdes 
varannan vecka.  

 
4.4. Genomförande 
Undersökningen genomfördes på min egen skola av den orsaken att eleverna 
nivågrupperas, vilket möjliggjorde att jag utförde mina experiment i så kallade 
spetsgrupper. Skolan har en engelsk profil, vilket medförde att eleverna inte enbart 
följde den svenska kursplanen i matematikämnet, utan också jobbade i en ganska stor 
utsträckning med laborativa uppgifter som hämtades från brittiska läromedel. Dessa 
uppgifter av undersökande slag lägger något större vikt på just resonemangsföring.  

Försökspersonernas resonemang vid lösandet av uppgifterna samt det som yppat sig 
under intervjun analyserades. Därefter delades elevernas lösningar upp utifrån deras val 
av lösningsstrategier och kategoriseringen knöts an till de vetenskapliga ramverk som 
presenterades i ”Metodologi” avsnittet. 
 
4.5. Etiska frågor 
”Etik är läran om det goda, hur man bör handla” (Wallén, 1996, s. 129). Det finns olika 
dimensioner av etik när man utför vetenskaplig forskning: bland annat att materialet inte 
är plagiat, att det inte manipuleras med empiriinsamling, ansvar för resultatens 
användning och så vidare (Wallén, 1996). Det aktuella avsnittet berör emellertid hur jag 
hanterat mina försökspersoners okränkbarhet.  

Vilken som helst forskning som undersöker människors handlingar och 
tankemönster i form av tal och/eller texter medför vissa risker förknippade med 
försökspersoners integritet. När forskningsresultat offentliggörs blir exempelvis 
observationer och intervjuer samt forskarens slutsatser om försökspersonernas 
handlingar tillgängliga till breda läsarkretsar. Därför informerades eleverna om att deras 
anonymitet skulle tillförsäkras vid skrivandet och publiceringen av arbetet, att de skulle 
vara fria att delta i experiment såväl som deras skriftliga lösningar inte ska påverka 
deras betyg. Dessutom bads både de och målsmän för de elever som inte fyllt 15 år ge 
ett skriftligt samtycke innan experimenten och intervjuerna utfördes (se bilaga 1).   

I övrigt berättade jag för mina elever om vad examensarbetet handlar om, vilket 
skapade ett positivt och tillförlitligt klimat vid genomföringen av mina experiment och 
intervjuer. Detta bekräftar Masons påstående om att “most people are pleased to know 
that those trying to help them are also trying to improve the form and nature of that 
help” (Mason, 2002, s. 221).  
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5. Resultat 
 
5.1. Lösningsstrategier 
Då jag granskat mina försökspersoners lösningar har tre huvudsakliga dimensioner av 
elevernas svar framkommit: resonemangskvalité, logik och ansatser till 

vidaregeneralisering.  

Den första dimensionen, som gäller resonemangskvalité, möjliggör att kategorisera 
elevlösningar utifrån tre huvudtyper av resonemang, det vill säga abduktivt, induktivt 
och deduktivt. Beträffande det abduktiva resonemanget användes detta framförallt för 
att inleda antingen induktiva eller deduktiva tankegångar. Så, på den ”kvalitémässiga” 
axeln av mitt klassificeringsschema skulle jag urskilja mellan två typer av elevers 
tänkande:  
1) Deduktivt resonemang (förkortas vidare till D), där lösningen kan påbörjas med 
uträkningar med konkreta tal för att kontrollera det tänkta sambandets rimlighet. Det 
viktigaste kriteriet för denna kategori är att elevredovisningar avslutas i form av 
algebraisk demonstration.  
Jag skulle exemplifiera denna kategori med följande lösningar av uppgiften 1b: 
Exempel 1 

 
Denna redovisning (ovan) är av ett rent deduktivt slag, skulle jag hävda, för eleven 
bevisar sambandet i helt generella termer. 
Exempel 2 
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Denna elev (ovan) har kontrollerat mönstrets rimlighet på konkreta exempel först och 
därefter visat med hjälp av algebra att samma mönster gäller allmänt. Jag vill betona att 
de konkreta uträkningarna klassificerar jag här som induktiv resonemangsföring, 
eftersom elevens beräkningar präglas av självsäkerhet. Eleven verkar snarare vilja 
bekräfta sin hypotes (uträkningarna följer samma algoritm från början) än leta efter 
något samband. Redovisningen uppfyller ett viktigt krav för att kunna klassificeras som 
deduktivt resonemang enligt mitt kategoriseringsschema, nämligen att den slutförs med 
algebraisk demonstration. 
2) Induktivt resonemang (förkortas vidare till I), där eleven utför ett antal uträkningar på 
konkreta exempel och därefter formulerar en rimlig slutsats. Hit tillhör dessutom de 
redovisningar som införs med abduktiva resonemangsföringar, i synnerhet när det gäller 
uppgifterna 1b och 2, för att det underliggande sambandet inte uppges i uppgiftens 
instruktioner till skillnad från exempelvis uppgiften 1a. Även om elever gör några 
försök åt den formella demonstrationen återspeglar inte dessa försök hur talföljdernas 
värden förhåller sig till varandra. Med andra ord, formella ansatser har allvarliga logiska 
och språkliga brister. 

Denna kategori kan belysas med följande elevlösning av uppgiften 1b. 
Exempel 3 

 
Eleven har enbart räknat ut ett konkret exempel för varje talföljd (av 5 respektive 7 tal). 
Detta skulle ha kunnat exkludera denna redovisning från den induktiva kategorin, därför 
att enligt det induktiva resonemangets definition (se ovan i ”Metodologi” avsnittet) 
måste lösaren räkna igenom en kvantitet konkreta fall innan hon/han kan betrakta sin 
hypotes som alltid giltig. Emellertid anser jag här denna brist av mindre betydelse, 
eftersom slutsatsen låter nästan helt korrekt med ett enda undantag, dvs. att eleven 
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glömt att nämna att detta samband gäller för talföljder med endast ett ojämnt antal 
värden. 

Jag skulle ange ett exempel till av elevredovisning som jag upplever väldigt 
illustrativt av det induktiva resonemanget: 
Exempel 4 

  
Även om eleven har gjort en ansats till att fastställa ett generellt exempel kan inte denna 
klassificeras som deduktivt resonemang på grund av för många brister i det formella 
språket. Han har benämnt de första två talen som x-1 och x, vilket är helt rimligt. 
Emellertid kallas det tredje talet för y+1, vilket inte tyder på någon koppling med de 
första två talen. Eleven har också misslyckats med förenklingen av sitt algebraiska 
uttryck.  

Den andra dimensionen av elevers resonemangsföring, den logiska strukturen, berör 
försökspersonernas förmågor att bygga upp en korrekt logisk tankekedja. Här tog jag 
även hänsyn till det matematiska språket, exempelvis huruvida den algebraiska 
notationen är korrekt eller inte. Så, på tal om det logiska uppbyggandet skulle jag dela 
in elevlösningarna i två klasser enligt följande: 
1) Logiken är korrekt (förkortas vidare till LK), det vill säga både slutsatser och 
beräkningar inklusive algebraiska manipulationer är helt rimliga. 
2) Logiken är delvis korrekt (förkortas vidare till LDK), vilket innebär att framställda 
slutsatser är godtagbara, men de baseras på bland annat för lite empirisk underlag eller 
inte riktigt slutförda formella demonstrationer. Det kan dessutom finnas brister i det 
matematiska språket, exempelvis felaktiga algebraiska förenklingar. 

Denna kategori skulle jag vilja illustrera med följande exempel: 
Exempel 5 
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Eleven var på rätt spår, men misslyckades att färdigställa det algebraiska beviset, 
nämligen dess sista steg: 3(x+1)=3x+3. 

Nedan kommer ett exempel av hur elever kan misstolka uppgiftens anvisningar och 
därför klassificeras som ILDK. Detta uppenbarade sig under min intervju med eleven. 
Se en sådan resonemangsföring med logiska problem vid lösningen av uppgiften 1b: 
Exempel 6 
  

 
 
Den tredje dimensionen av försökspersonernas resonemangsföring gäller deras 
förmågor att inse att den föreslagna matematiska situationen kan vidareutvecklas. För 
enkelhetens skull ska jag endast markera svar med ansatser till vidareutveckling av 
uppgifterna, exempelvis när elever inser att talföljdernas mellanrum kan generaliseras 
(förkortas vidare till VU som står för vidareutveckling). 

Denna grupp kan belysas med nedanstående elevlösning: 
Exempel 7 

 
Eleven har utvecklat det givna mellanrummet från 1 till 2. 

Svar enbart inom de ramar som nämndes i instruktionerna ska inte markeras på något 
speciellt sätt. 
 
5.2. Likheter och skillnader mellan lösningsstrategier i respektive årskurser  
5.2.1. Resultat från uppgift 1a 
Uppgiften krävde inga avancerade matematiska förkunskaper och passade därför bra för 
de flesta högstadieelevernas kunskapsnivå. 

Den första delen av uppgiften såg ut på följande vis: 
1. Följder av tre tal  
a) Visa att för varje tre heltal som kommer direkt efter varandra gäller det 

att deras summa är lika med det mellersta talet gånger med antalet tal, 
dvs. 3. 

Del 1a efterfrågar enbart att påvisa på något sätt att förhållandet i fråga gäller allmänt. 
Det abduktiva resonemanget såväl som slutsatsaspekten var inte tillämpbara vid 
klassificeringen av elevlösningarna, eftersom uppgiften varken uppmanar lösaren att 
leta efter ett samband eller dra några slutsatser.  

Vid första överblicken av årskurs 8 elevers lösningar av uppgiften 1a framkom det att 
26 elever valde att föra sitt resonemang deduktivt och 2 elever resonerade på ett 
induktivt sätt. Bland 19 årskurs nio elever har 17 valt att resonera deduktivt och två 
elever induktivt enligt min uppfattning av deduktiv kontra induktiv resonemangsföring 
(se avsnittet ”Lösningsstrategier” ovan). 
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Detta kan illustreras med hjälp av följande diagram där jag jämför procentuell 
uppdelning av elever som förde deduktivt kontra induktivt resonemang mellan åren.  
Figur 5.2.1. 

Uppgift 1a årskurs 8

Deduktivt 

93%

Induktivt

7%

 
Figur 5.2.2. 

Uppgift 1a årskurs 9
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Deduktvt

89%

 
Vid noggrannare granskning av elevernas skriftliga redovisningar yppade det sig att 15 
årskurs 8 elever i kategorin D byggde sitt resonemang på ett helt strikt sätt, medan 11 
”deduktiva” elever i samma årskurs hade brister i sina logiska tankekedjor. De oftast 
förekommande felen förknippades där med algebraiska förenklingar, vilka kan belysas 
med exemplet 6 (se ovan) såväl som nedanstående elevredovisning. 
Exempel 8 
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Denna elev (ovan) har glömt att använda sig av parentestecken på ett ställe: x+1x3 
borde ha skrivits som (x+1)3. 

Inga årskurs 8 elever i den induktiva gruppen lyckades med en bra logisk 
uppbyggnad. 

I årskurs nio har enbart 3 deduktiva lösare utfört sina lösningar med logiska fel, vilka 
också gällde den algebraiska notationen. Båda 2 induktiva lösare förde sina resonemang 
på ett helt strikt sätt. 

Dessa resultat skulle jag vilja belysa med hjälp av nedanstående figur, som 
representerar de procentuella andelarna av korrekta kontra logiskt felaktiga lösningar i 
respektive år. Här koncentrerar jag mig på enbart den deduktiva kategorin, eftersom 
antalet induktiva lösare i båda årskurserna anser jag som obetydligt.   
Figur 5.2.3. 
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Vid ytterliggare granskning uppenbarade det sig att två årskurs 8 elever i DLK 
kategorin visade ansatser till vidareutveckling av den givna situationen. Detta rörde sig 
talföljdernas mellanskillnad, vilket de höjde till två (se exemplet 7 ovan).  

En elev i årskurs 9 också försökte vidareutveckla uppgiften. Eleven tillhör den 
deduktiva kategorin med bristande logik, eftersom elevens andra konkreta exempel inte 
återspeglar hennes/hans valda mönster i generella termer. Se den aktuella elevlösningen 
nedan. 
Exempel 9 

1) 3+6+9=18 
                   x+2x+3x 
               Det mellersta talet = 6. Antal tal = 3, så 6*3 = 18 
              2) 12+15+18=45 
              Mellersta talet = 15. Antal tal = 3, så 15*3 = 45 
              3*2x=x+2x+3x 
Det kan dessutom vara så att eleven benämnt talföljdernas värde på ett felaktigt sätt (x, 
2x, 3x), eftersom det andra konkreta exemplet visar att hans avsikt var att undersöka 
talföljder med mellanrummet 3. I alla fall håller inte elevens logik ihop, fast det var 
intressant att eleven utvecklat mellanrummet till 3 och även talföljdernas första värde. 
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Det viktigaste som eleven höll sig fast vid var att mellanrummet mellan talen måste vara 
samma. 
 
5.2.2. Resultat från uppgift 1b 
Den andra delen av uppgiften såg ut på följande vis: 

1. Följder av tre tal  
b) Undersök på liknande sätt summan av 5 eller 7 tal som följer på 

varandra. Beskriv dina undersökningar och förklara sambandet. 
Uppgiften kan anses som utveckling av 1a delen. De flesta beräkningarna med konkreta 
tal verkar bära ett kontrollerande syfte. Med andra ord, de flesta eleverna hade redan 
formulerade hypoteser när de påbörjade uppgiften 1b, nämligen att summan av talen är 
lika med det mellersta talet gånger antalet värden. Vid klassificering av den aktuella 
uppgiftens lösningar tar jag dessutom hänsyn till rimligheten av elevernas slutsatser (till 
skillnad från uppgiften 1a).  

Vid den grova indelningen enligt ”induktivt/deduktivt resonemang” modellen 
framstod det att 21 elever i årskurs 8 samt 15 elever i årskurs 9 förde sin argumentation 
med hjälp av generella termer. Resten grundade sitt tänkande på konkreta fall och 
ibland misslyckade försök att generalisera, därför följaktligen kategoriserades som 
induktiva lösare.   

Den procentuella spridningen av induktiva kontra deduktiva lösningsstrategier 
illustreras med hjälp av följande diagram. 
Figur 5.2.4. 
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Vid ytterliggare analys av de deduktiva elevlösningarna har det visat sig att 12 årskurs 8 
elever och 12 årskurs 9 elever har bevisat påståendet för 5 och/eller 7 tal helt korrekt i 
algebraiska termer. De återstående andelarna i den deduktiva kategorin i båda 
årskurserna har förenklat algebraiska uttryck på felaktiga sätt: antingen saknades 
parentestecken eller så var det brister i den logiska uppbyggnaden. Det sistnämnda kan 
belysas med följande redovisning (av en elev i årskurs 8). 
Exempel 10 

x+x+1+x+2+x+3+x+4=5x+10 
x+x+1+x+2+x+3+x+4+x+5+x+6=7x+21 
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Eleven har lagt ihop termerna, men glömt att visa tydligt att summan är samma som det 
mellersta talet gånger antalet tal, det vill säga att 5(x+2)=5x+10 och 7(x+3)=7x+21. 

Bland 6 årskurs 8 elever i den induktiva kategorin har alla utfört sina lösningar med 
logiska fel. Dessa gällde oftast det faktum att slutsatserna dragits baserat på enbart ett 
konkret exempel med 5 och/eller 7 tal, vilket givetvis inte är tillräckligt för den 
induktiva bevisföringen. Två årskurs 8 elever har misslyckats att demonstrera 
påståendet även på ett konkret exempel. 

Enbart en induktiv lösare (utav sammanlagt 4) i årskurs 9 har gått igenom flera 
konkreta exempel innan han/hon drog den rimliga slutsatsen. Resten av den induktiva 
kategorin i årskurs 9 saknade tillräckligt mycket empiri för att kunna bestämma det 
rådande sambandet. 

Den logiska aspekten av elevlösningarna av uppgiften 1b illumineras i form av 
nedanstående figur. Figuren anger de procentuella spridningarna enbart inom de 
deduktiva grupperna i respektive år, eftersom de induktiva lösningarna utgör en något 
obetydlig del av hela bilden och oftast präglas av otillräckligt många konkreta 
uträkningar. 
Figur 5.2.5. 
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Nu ska jag ta hänsyn till den tredje aspekten av elevernas tänkande, det vill säga 

deras ansatser att vidareutveckla det givna problemet. Vad gäller årskurs 9 elevers 
lösningar av uppgiften 1b var det samma induktiva lösare (som i den föregående 
uppgiften) som har visat ansatser åt vidaregeneralisering. Eleven har sträckt skillnaden 
mellan talen till 3, fast i algebraiska termer skrev han/hon talföljden på följande vis: x, 
2x, 3x, 4x, 5x. Detta innebär att elevens avsikt kanske var att öka mellanrummet till det 
första talet (se dessutom exemplet 9 ovan). Resten av årskurs 9 elever ansträngde sig 
inte så mycket just angående vidaregeneralisering. I intervjuer nämnde en del av dem att 
de inte ens tänkte på detta och upplevde den andra uppgiften lite mera intressant i detta 
avseende. 

Emellertid har VU-kategorin i årskurs 8 växt från 3 elever i uppgiften 1a till 6 elever 
i uppgiften 1b. Jag skulle nämna här att båda två deduktiva VU-lösarna av uppgiften 1a 
löste uppgiften 1b induktivt, men ändå sträckt mellanrummet till 2. På grund av för lite 
empiri hamnade de i ILDK-gruppen (där logik brister). Samtidigt har 3 deduktiva lösare 
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(alltså inom DLK-kategorin) vidaregeneraliserat enbart uppgiften 1b. Två ansatser 
gäller talföljder av 5 tal med mellanskillnad m eller n enligt följande modell: 
Exempel 11 

x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)=5x+10 
5(x+2)=5x+10 
x+(x+n)+(x+2n)+(x+3n)+(x+4n)=5x+10n 
5(x+2n)=5x+10n 

En DLK-elev i årskurs 8 har även generaliserat antalet talen till (2n+1) termer, vilket 
dessutom står för ett ojämnt tal (se exemplet nedan). 
Exempel 12 
 

 
 
5.2.3. Resultat från uppgift 2 
Uppgiften skiljer sig från den föregående uppgiften i framförallt att den inte avslöjar 
något mönster, utan uppmanar lösaren att leta efter något samband.  

Uppgiften ser ut på följande vis: 
2. Att hitta ett mönster med tre tal i följd 
Undersök tre tal som följer på varandra. Om du multiplicerar det största 
och det minsta talet med varandra och sedan det mellersta talet med sig 
själv vad kan du säga om respektive resultat? Hittar du något samband? 
Visa att sambandet gäller för alla talföljder som är uppbyggda på detta 
sätt. 

Instruktionerna ber lösaren undersöka tre tal som följer på varandra, vilket innebär att 
mellanrummet antas vara ett. Den rätta slutsatsen skulle vara att produkten av det första 
och det sista talet alltid är ett mindre än det mellersta talet gånger sig självt. Om man 
vidareutvecklar den föreslagna situationen till ett större mellanrum kan man upptäcka 
att differensen mellan resultaten är lika med mellanrummet i kvadrat. Den deduktiva 
lösningen kan se så här ut: 

Tre tal: x, x+a, x+2a. 
Produkten av det första och tredje talet: x(x+2a)=xx+2ax=x²+2ax. 
Det mittersta talet multiplicerat med sig själv: (x+a) ²= x²+2ax+a². 
Detta bevisar att skillnaden mellan respektive svaren alltid blir a², eller 
mellanrummet i kvadrat. 

Emellertid skulle jag påstå att föreskrifterna är ganska diskreta vad gäller ökningen av 
intervallet. Därför faller alla redovisningarna med slutsatsen om att skillnaden mellan 
resultaten är bara ett (istället för avståndet mellan talen upphöjt till två) under ”logiken 
är korrekt” kategorin. Däremot klassificerar jag alla försök att göra intervallet högre än 
ett som ansatser till vidaregeneralisering och därför räknar till VU gruppen, även när 
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den rimliga slutsatsen om sambandet mellan svaren och talens avstånd inte 
åstadkommas.  

Först och främst skulle jag åskådliggöra uppdelningen mellan induktiva och 
deduktiva lösare i båda åren med hjälp av diagrammet nedan. De vågiga områdena står 
för andelar deduktiva lösningsstrategier. 
Figur 5.2.6. 
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Om man tar en närmare titt på enskilda elevredovisningar i den deduktiva gruppen i 

årskurs 8 så kan man uppmärksamma att den elev som bevisat påståendet 1a deduktivt 
och utvecklat mellanrummet till två (se exemplet 7 ovan) fallit under den induktiva 
kategorin vid lösandet av uppgiften 1b. Emellertid präglas samma elevs lösning av den 
sista uppgiften av säkerhet vad gäller den algebraiska demonstrationen och 
vidaregeneralisering till mellanrummet 3. Det enda som saknas i lösningen är slutsatsen 
om att skillnaden mellan svaren är lika med mellanrummet upphöjt till två. Se 
redovisningen av den andra uppgiften nedan. Under intervjun med denna elev framkom 
det att hon/han glömt att bevisa algebraiskt sambanden i uppgiften 1b.  
Exempel 13 
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Utifrån 23 deduktiva årskurs 8 lösare genomförde 6 personer sina resonemang med 
logiska fel, medan enbart en deduktiv lösare i årskurs 9 hade brister i sin logik. 
Eftersom den induktiva kategorin har växt i årskurs 9 till 9 elever vad gäller uppgiften 2 
tänkte jag att det skulle vara lämpligt att illustrera den logiska aspekten i både induktiva 
och deduktiva grupper i respektive år med hjälp av följande figur. 
Figur 5.2.7. 
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Vad gäller den deduktiva gruppen utan logiska fel har alla 17 eleverna i årskurs 8 härlett 
algebraiskt att skillnaden mellan svaren är ett. Tre av dem utfört sina lösningar i helt 
generella termer. Se en elevredovisning nedan. 
Exempel 14 
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Fem årskurs 8 elever hamnat i DLDK gruppen (förde sina resonemang på ett deduktivt 
sätt, fast gjorde allvarliga logiska fel utan några försök att vidareutveckla uppgiften). 
Det faktum att eleverna fastnade i sina algebraiska härledningar kanske hade sin 
negativa roll i att enbart två elever drog den rimliga slutsatsen om skillnaden ett. Se ett 
exempel nedan. 
Exempel 15 

   
Eleven har presenterat talföljden i generella termer som x-1, x, x+1, fast missat 
parentestecken (se det inramade uttrycket).  

Däremot vad gäller 4 årskurs 8 elever i ILK kategorin (induktiv och korrekt 
resonemangsföring) har alla lyckats med sina konklusioner. En elev, som har visat 
några försök åt att generalisera sina resultat, har nämligen skrivit talföljden som x, x+1, 
x+2, men misslyckats att fortsätta med detta.  

Tre årskurs 9 elever i ILK kategorin har nöjt sig med att prova sambandet på två eller 
tre konkreta exempel och således dragit den rätta slutsatsen gällande tal som följer 
direkt på varandra. Två elever i denna grupp har gjort några ansträngningar att 
generalisera, men deras bristande kunskap om algebra har begränsat deras chanser att 
slutföra sina formella uträkningar. Det fanns dessutom induktiva redovisningar med 
bristande logik i årskurs 9 (4 elever sammanlagt), som utfördes enbart på ett konkret fall 
såväl som saknade rimliga slutsatser. 

Nu ska jag ta en närmare titt på vidaregeneraliseringsaspekten av elevlösningar. 
Beträffande årskurs 9 elever var det enbart en elev i den deduktiva gruppen som inte 
försökt vidareutveckla det givna problemet. Denna elev har utfört sin algebraiska 
lösning utan några fel, men nöjde sig med talens avstånd ett. Tre DLK-elever i årskurs 9 
har generaliserat avståndet till n och utfört den algebraiska demonstrationen helt strikt. 
Detta kan illustreras med följande elevredovisning. 
Exempel 16 
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Det är förmodligen värt att notera att alla årskurs 8 elever i DLKVU kategorin 
(deduktiv, utan logiska fel och med ansatser åt vidaregeneralisering) har inlett sina 
redovisningar med uträkningar på konkreta tal. 8 elever i samma grupp har dessutom 
påbörjat den algebraiska demonstrationen med ett större mellanrum (två eller tre), men 
varken lyckades att generalisera avståndet eller konkludera att avståndet i kvadrat blir 
differensen mellan respektive resultat. Se exempel nedan. Jag har bortsett ifrån det 
faktum att eleven använt ordet ”summan” istället för ”produkten” pga. att detta fel 
räknar jag som obetydligt. 
Exempel 17 
 

 

 
Fördelningen av VU kontra ej-VU lösare mellan induktiva och deduktiva kategorier i 
respektive årskurser kan illustreras med hjälp av nedanstående diagram. 



25 

Figur 5.2.8. Figur 5.2.9. 

Uppgift 2 
vidareutveckling i årskurs 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Deduktivt

Induktivt

VU

Ej VU
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Det finns en årskurs 8 elev, som har genomfört sin lösning deduktivt, och även om med 
logiska brister, visat försök att utvidga den givna situationen till intervallet av två. Icke 
desto mindre har eleven gjort försök åt att demonstrera algebraiskt samma samband för 
mellanrummet 2. Eleven har ringat in differensen ett, fast felaktigt (rent matematiskt 
sett) påstår att x²+2x =  x²+2x+1. Redovisningen ser ut på följande vis. 
Exempel 18 

 
En årskurs 8 elev i den induktiva kategorin har också försökt generalisera sambandet 

för mellanrummet ett, fast utan att lyckas. Detta skedde på grund av att eleven använt x-
1, x, y+1 för att översätta konkreta talföljder till matematiskt språk. Denna elev har 
dessutom undersökt talföljder med konkreta tal som hade avstånd 2 och 3 och drog även 
rimliga slutsatser om att skillnaderna blir 4 respektive 9. Eleven har hamnat i en enskild 
kategori ILKVU. 

Den årskurs 9 elev som landat i kategorin DLDKVU (deduktiv, bristande logik och 
ansatser till vidareutveckling), har påbörjat den algebraiska demonstrationen för 
mellanrum ett och två. Eleven råkade ut för logiska fel förknippade med algebraiska 
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förenklingar. Emellertid är det värt att notera att eleven lyckades att dra den rimliga 
slutsatsen beträffande det generella fallet: ”Stegets skillnad upphöjt till två blir 
skillnaden på produkten”. Se lösningen nedan. 
Exempel 19 

 

 
Två årskurs 9 elever i den induktiva gruppen har visat bra förståelse för problemet, 
eftersom deras uträkningar präglas av säkerhet. Detta möjliggjorde troligtvis att de insåg 
att uppgiftens gränser kan breddas, nämligen att de vidaregeneraliserat mellanrummet 
till 2, 3, 4 och även 5. Emellertid har det gått fel med att presentera de konkreta 
talföljderna i algebraiska termer, därför har eleverna inte bevisat sina slutsatser med 
hjälp av algebra. Se en elevredovisning nedan. 
Exempel 20 
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6. Analys 
 
6.1. Uppgift 1a 
Då man betraktar resultatet från den första uppgiften, kan man se i figurerna 5.2.1 och 
5.2.2 att valet av lösningsstrategier inte skiljer sig så drastiskt åt mellan årskurserna. 
Vad gäller uppgiften 1a har majoriteten av både åttor och nior valt den deduktiva 
metoden (93 % i årskurs 8 och 89 % i årskurs 9).  

Emellertid om man jämför kvalité av de lösningar som eleverna har framställt 
framgår det tydligt att fler deduktiva lösare i årskurs 8 än 9 har gjort logiska fel 
förknippade framförallt med algebraiska förenklingar: 43 % av årskurs 8 elever och 
18% av årskurs 9 elever.  

Även om andelarna induktiva lösare i respektive årskurser var obetydliga är det 
förmodligen värt att notera att utav två induktiva lösningar i årskurs 8 kvalificerades 
båda under ”bristande logik” kategorin på grund av att eleverna misslyckats med sina 
generaliseringsförsök. Deras lösningar saknade tillräckligt mycket av det empiriska 
underlägget för att kunna kategoriseras ”logiskt korrekta”, det vill säga de har gått 
igenom enbart ett konkret exempel var, vilket de tyckte lämpligt för att kontrollera det 
givna påståendet.  

Vad gäller vidareutvecklingsdimensionen av elevredovisningar skulle jag notera att i 
årskurs 8 var det två deduktiva lösare med korrekt logik, som har vidareutvecklat 
uppgiften. Båda eleverna har framgångsrikt bevisat samma påstående för mellanrummet 
2 (se exemplet 7 ovan). I årskurs 9 var det en deduktiv elevredovisning med bristande 
logik som visat ansatser åt att vidaregeneralisera den givna situationen. I exemplet 9 
ovan framgår det tydligt att elevens andra konkreta exempel och det generella uttrycket 
inte riktigt hänger ihop. 
 
6.2. Uppgift 1b 
Om man pratar om spridning av induktiva kontra deduktiva strategier i båda årskurserna 
blir den första iakttagelsen att en större andel av eleverna har valt att lösa uppgiften 1b 
induktivt (jämfört med den föregående uppgiften). I årskurs 8 har den induktiva delen 
ökat från 7 % till 22 %, medan i årskurs 9 från 11 % till 22 %. 

I nedanstående diagram framträder påtagligt hur andelen induktiva kontra deduktiva 
strategier växer från uppgiften 1a till uppgiften 1b i båda årskurserna. Den induktiva 
kategorin representeras av staplarnas översta del.  
Figur 6.2.1. 
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Studerar man den logiska uppbyggnaden av de deduktiva elevredovisningarna i båda 
årskurserna framgår det av figurerna 5.2.3 och 5.2.5 ovan att helt procentuellt förblir det 
ungefär samma mönster som i den föregående uppgiften: ungefär 43 % i årskurs 8 och 
20 % i årskurs 9 hade brister i sin logik.  

Emellertid med tanke på att de induktiva och deduktiva gruppernas storlekar har 
ändrats i båda årskurserna anser jag det lämpligt att visa den logiska aspektens 
övergripande utveckling från uppgift 1a till uppgiften 1b med hjälp av följande diagram, 
där det framgår påtagligt att logiska brister förekommer allt oftare vid lösning av 
uppgiften 1b. 
Figur 6.2.2. 
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Analyserar man den vidareutvecklingsaspekten av elevlösningar yppar det sig att antalet 
elever i årskurs 9, som visat ansatser till vidaregeneralisering, förblir obetydligt. Det är 
den enda induktiva lösaren som försökt höja mellanrummet till talföljdens första tal. 
Som jag redan har påpekat i avsnittet 5.2.2 ovan dök det upp tre deduktiva logiskt 
strikta lösningar i årskurs 8 som vidareutvecklat uppgiften 1b. Tre induktiva 
redovisningar i samma åldersgrupp nöjde sig med enbart ett konkret fall (fast med ökat 
mellanrum) för varje talföljd av 5 respektive 7 tal, vilket klassificerade jag som 
bristande logik.  
 
6.3. Uppgift 2 
Först och främst skulle jag hänvisa till figuren 5.2.6 ovan för att framhäva det faktum att 
andelen deduktiva lösare i årskurs 8 har blivit större än i årskurs 9, vilket faktiskt var 
tvärtom i den föregående uppgiften. I årskurs 8 fortsatte alla deduktiva lösarna av 
uppgiften 1b tackla uppgiften 2 på ett deduktivt sätt. Den deduktiva gruppen i årskurs 8 
har dessutom ökat med den induktiva lösare av uppgiften 1b som jag pratade om i 
avsnittet 5.2.3 (se elevens redovisningar i exemplen 7 och 13 ovan). 

Vid noggrannare granskning av enskilda elevlösningar i årskurs 9 uppenbarade det 
sig att alla de deduktiva lösare som hade brister i sin logik vad gäller uppgiften 1b 
anslöt sig till den induktiva gruppen vid lösandet av den sista uppgiften. Ingen i den 
induktiva gruppen vid lösningen av uppgifterna 1a och 1b hanterade uppgiften 2 på ett 
deduktivt sätt. I stort sett bytte inga induktiva lösare i båda åldersgrupperna av den 
första uppgiften sina lösningsstrategier till deduktiva sådana mot slutet.  
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Det är möjligtvis värt att nämna att 2 ”förtrogna” induktiva lösare (en i varje 
åldersgrupp) startade i de aktuella mattegrupperna i början av det läsår när 
undersökningen genomfördes. 

Tittar man på den logiska strukturen av elevlösningarna förekom det endast 6 
deduktiva lösare (utav sammanlagt 23) som redovisat uppgiften med algebraiska fel vad 
gäller årskurs 8. I årskurs 9 är det en ”deduktiv” elev som har logiska brister i sin 
lösning. Däremot hamnar fyra årskurs 9 induktiva lösare under samma kategori, 
nämligen LDK (logiken är delvis korrekt). Så, det skulle kunna förbli samma mönster 
som i de föregående uppgifterna: fler elever i årskurs 8 än i årskurs 9 för sina 
resonemang med matematiska fel. Det enda undantaget rör den ökade induktiva 
kategorin i årskurs 9.  

Om man betraktar kvalité av de slutsatser som eleverna dragit på den andra uppgiften 
så är det sammanlagt 11 årskurs 9 elever som lyckats konkludera att skillnaden blir 
samma som mellanrummet i kvadrat. Icke desto mindre att nämna att det var enbart en 
elev i denna grupp med bristande logik. Å andra sidan var det inte mer än 2 elever i 
årskurs 8 som uppnått samma resultat.  

Dessa grupper (med insikten om att mellanrummet gånger med sig själv blir 
skillnaden på svaren) består endast av deduktiva lösare i båda årskurser. Den induktiva 
lösare i årskurs 9 vems redovisning anges av exemplet 20 ovan höll sig fast vid den 
induktiva strategin ända fram till uppgiften 2. Jag skulle bara påpeka att elevens slutsats 
var väldigt nära den eftersträvade: eleven upptäckt att resultatens skillnader i och för sig 
är kvadrattal. Tyvärr saknas det i slutsatsen någon tydlig koppling till just talföljdernas 
mellanrum. 

Om man jämför logiska brister i respektive årskurser uppenbarar det sig att fler 
årskurs 8 elever inom den deduktiva kategorin inte bemästrat algebraiska förenklingar 
till samma nivå som årskurs 9 elever i samma resonemangsgrupp. Dessa gäller ganska 
ofta de yngre elevernas uppfattning av likhetstecknet. Det var exempelvis inte så sällan 
att årskurs 8 elever ställt fram algebraiska uttryck av följande typ: 

(x+1)(x+1)=x(x+2) 
x²+2x+1= x²+2x 

Nu ska jag ta hänsyn till vidareutvecklingsdimension av den andra uppgiften. Den 
första iakttagelsen blir att antalet elever i årskurs 9 som har visat försök åt att 
vidaregeneralisera uppgiften har växt: 9 deduktiva lösare och även 2 induktiva. Det som 
är gemensamt för båda årskurserna är att majoriteten av VU-lösarna befinner sig i de 
deduktiva kategorierna. Det är dessutom oftast eleverna med korrekt logisk struktur som 
lyckats att utvidga uppgiftens givna ramar. Distributionen av VU-lösare kan belysas 
med hjälp av följande figurer. 
Figur 6.3.1. Figur 6.3.2. 
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Staplarnas prickade områden representerar andelar elevlösningar med ansatser till 
vidaregeneralisering i både deduktiva och induktiva kategorier i respektive årskurser. 
DLDK-kategorin i årskurs 9 representerats av enbart en elev, därför ansåg jag denna 
grupp obetydlig vad gäller samband mellan den logiska uppbyggnaden och elevers 
benägenheter att vidaregeneralisera den erbjudna situationen. 

Emellertid om man jämför till vilken grad eleverna i respektive årskurser har lyckats 
vidaregeneralisera problemet då är det värt att notera att det finns fyra årskurs 9 elever 
som har generaliserat mellanskillnaden till n och två av dem härlett påståendet utan 
några fel (se en sådan elevredovisning i exemplet 16 ovan). Alla vidaregeneraliserings 
ansatser i årskurs 8 gäller, å andra sidan, mellanrummet 2 och/eller 3, det vill säga 
konkreta tal. 
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7. Diskussion & slutsatser 
 
7.1. Frågeställning 1 ”Vilka strategier använder elever då de hanterar uppgifter av 
undersökande slag?” 
Det intressanta som framkommit i studien är att andelen deduktiva lösningsstrategier 
var större i årskurs 8 än i årskurs 9, vilket gällde alla uppgifterna. Innan jag utförde 
mina experiment var mina förväntningar precis tvärtom: att procentuellt mer årskurs 9 
elever skulle kunna lösa uppgifterna med hjälp av algebra.  

Hur ska jag kunna förklara detta fenomen? Först och främst måste jag nämna att jag 
har undervisat båda grupperna i matematik från årskurs 6. Båda klasserna utnämns till 
de snabbaste mattegrupperna i respektive årskurser. Emellertid måste jag säga att det 
fanns vissa skillnader mellan grupperna beträffande elevers lärande och övergripande 
stämning under lektionstid.  

Till att börja med, var den nuvarande årskurs 9 gruppen mera homogen 
kunskapsmässigt i jämförelse med den yngre gruppen. I den sistnämnda gruppen var det 
en elev som var väldigt begåvad i matematikämnet. Eleven gjorde ämnets nationella 
prov för årskurs 9 när hon/han var i årskurs 6, och fick MVG-betyget för detta.  Icke 
desto mindre vann eleven priser i olika matematiktävlingar på nationell nivå.  

De uppgifter, som erbjuds till deltagarna vid sådana tillfällen, kräver bra utvecklade 
resonemangsförmågor. Å andra sidan utvecklar elever sina förmågor att resonera 
matematiskt genom att delta i olika slags matematiktävlingar. Så, jag brukar uppmana 
alla mina elever att pröva sina krafter i åtminstone kvalificeringstest, eftersom dessa 
uppgifters karaktär är ganska annorlunda från vad eleverna är vana vid i sina 
matteböcker och därför verkligen gynnar uppkomst av det matematiska samtalet i 
klassrummet. 

Hur som helst roade sig denna elev att tackla matematiska uppgifter av undersökande 
slag med hjälp av generella metoder och visade ett stort intresse för det matematiska 
beviset så tidigt som i årskurs 7. Jag skulle hävda att eleven onekligen har gynnat 
klassrumsmiljön genom sin entusiasm för matematikämnet, och bland annat bidragit till 
idén om att deduktiva lösningsstrategier är av högsta kvalité vad gäller 
matematiktänkandet. Det var oftast genom denna elevs redovisningar av 
laborationsuppgifter på tavlan som algebraiska lösningsmetoder introducerades för hela 
klassen.  

I nuvarande årskurs 9 klassen var det däremot inga matematikmässigt starka 
individer, fast gruppen präglades av en mer eller mindre gemensam kunskapsnivå, 
arbetstempo samt en ambitiös inställning. I denna grupp var det oftast läraren som 
visade hur enskilda matematiska uppgifter skulle kunna lösas med hjälp av formella 
metoder. Jag antar att deduktiva lösningsstrategier upplevdes av eleverna som något 
påtvingat, och dess nytta tycktes framförallt vara för att kunna uppnå MVG-relaterade 
kunskapsmål i ämnet. 

Emellertid tycker jag att det är viktigt att elever har de matematiska verktyg som är 
nödvändiga för att kunna föra matematiskt resonemang, även om det är läraren som 
visar först på tavlan hur ett matematiskt problem kan översättas från ord till 
matematiska symboler. Detta ligger i linje med Marton och Booths (1997) 
rekommendation att läraren främjar dimension-av-möjlig-variations vinkel i sin 
matematikundervisning. Det faktum att det var betydligt större andel av deduktiva 
lösare i årskurs 9 än i årskurs 8 som lyckats med den andra uppgiftens eftersträvade 
slutsats (att differensen är lika med mellanskillnaden upphöjt till två) bekräftar min 
övertygelse om att erfarenhet av deduktiva lösningsstrategier spelar en gynnande roll i 
elevers lärande. Jag vill dessutom betona att inga induktiva lösare lyckats med denna 
slutsats.  



32 

I anknytning till detta vill jag påminna att de två nybörjarna (en i varje årskurs), som 
utsattes för regelbundna resonemangsföringar i mindre än ett år, har använt sig av 
enbart induktiva lösningsstrategier och genomfört sina resonemang med allvarliga 
logiska fel, vilket slutligen förhindrat dem från att dra rimliga slutsatser på den sista 
uppgiften. Detta, tycker jag, har att göra med epistemologiska hinder (Bachelard, 1986) 
av dessa elevers lärandeprocesser. De fortsatte att tillämpa sina välbekanta 
lösningsmetoder och därför saknade tillräckligt sofistikerade verktyg för att kunna 
upptäcka de rådande sambandens nya egenskaper. I anknytning till detta uppstår både 
lärarens roll och den tid, som eleven tar på sig att införliva de nya sätt att lära sig i 
existerande kunskapsstruktur, som väsentliga faktorer av elevers framgångsrika 
vidareutveckling i matematikämnet, enligt min egen åsikt.  

I detta avseende anser jag bara rättvisst att alla elever har en möjlighet att få ”en 
smak” av deduktivt resonemang, eftersom enligt mina resultat lyfter sådana 
lösningsstrategier elevers tänkande till en helt annan nivå. Det är värt att notera här att 
denna utveckling oftast sker när eleven verkligen bemästrar den deduktiva metoden.  
Avseende korrelationen mellan den logiska uppbyggnaden och 
vidareutvecklingsaspekten ska jag gå in mera djupgående på i nästa avsnitt (7.2).  

Jag skulle dessutom påpeka att antalet induktiva lösare ökat från uppgifterna 1a och 
1b till uppgiften 2. Denna utveckling, som framgår särskilt påtagligt inom årskurs 9, 
skulle jag koppla till den sista uppgiftens högre svårighetsgrad. I denna anknytning kan 
man dra en slutsats om att i nya och okända situationer väljer elever induktiva 
lösningsmetoder för att bekanta sig med rådande förhållanden. Däremot föredrar mer 
erfarna (även inom samma årskurs) elever att resonera deduktivt.  

Det finns dessutom en korrelation mellan logik och val av lösningsstrategi. Min 
iakttagelse är att de elever som löste uppgiften 1b deduktivt, fast med logiska brister, 
valde att tackla den sista uppgiften på ett induktivt sätt. 

Detta ligger i linje med Sfard och Linchevskis (1994) tes om att individuella 
resonemangsförmågor till viss mån återspeglar algebras historiska utveckling (se 
”Epistemologiska frågor” avsnittet ovan), skulle jag hävda. De deduktiva lösare i 
årskurs 9 som upplevde uppgiften 2 mycket svårare än de föregående uppgifterna valde 
bort generella lösningsmetoder. Detta tyder på att den operationella fasen (läs induktiva 
lösningsstrategier) av elevers tänkande kan tjäna som en bas för att sporra deras 
resonemangsföring på högre abstraktionsnivåer.   
 
7.2. Frågeställning 2 ”Hur skiljer sig de yngre elevernas lösningsstrategier från de 
äldre elevernas lösningsstrategier?” 
Som jag redan har påpekat ovan föredrog majoriteten av både årskurs 8 och 9 elever 
deduktiva lösningsstrategier. Emellertid om man betraktar mitt kategoriseringsschemas 
andra aspekt av elevers lösningar, nämligen den logiska uppbyggnaden, framgår det 
påtagligt av figurerna 5.2.3, 5.2.5 och 6.2.2, vilka beskriver uppgifternas 1a och 1bs 
lösningars distribution, att andelen korrekta lösningar är större i årskurs 9 än i årskurs 8. 
Vad gäller uppgift 2 (se figuren 5.2.7) förblir det samma tendens inom den deduktiva 
kategorin, det var nämligen enbart en deduktiv redovisning i årskurs 9 som hade 
bristande logik, medan 6 årskurs 8 elever inom den deduktiva kategorin redovisade 
uppgiften 2 på felaktiga sätt. 

I detta samband skulle min slutsats vara att årskurs 9 elever har behärskat det 
algebraiska språket till en högre grad än de yngre eleverna. Om man utgår från Sfard 
och Linchevskis (1994) schema av hur enskilda elever bildar matematiska begrepp så 
kan man dra en parallell mellan kondensationsfasen och algebraiska färdigheter. Elevers 
ökade erfarenheter av att jobba med algebraiska manipulationer resulterar i deras ökade 
algebraiska färdigheter, vilket innebär att de kan komprimera algebraiska processer på 
ett effektivare sätt.  
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Jag har dessutom lagt märke till att en hel del yngre elever fortsätter uppfatta 
likhetstecknet som en ”gör något” signal istället för en symbol för ett förhållande. 
Därför uppkom det ganska ofta sådana logiska fel, som jag pratat om ovan i avsnittet 
6.3, när elever skriver algebraiska uttryck i exempelvis följande form: x²+2x+1= x²+2x. 
Detta återspeglar Sfard och Linchevskis (1994) uppfattning av den operationella fasen 
av matematiskt tänkande. Med andra ord även om årskurs 8 elever använder sig av det 
algebraiska språket innebär detta inte nödvändigtvis att de har uppnått det strukturella 
stadiet vid sin resonemangsföring. Om man använder sig av Gray och Talls (1994) 
begrepp av proceptuellt tänkande så kan man konkludera att dessa elever fortsätter 
uppfatta matematiska procedurer som processer istället för att hantera dem som 
autonoma objekt, medan ett stort antal årskurs 9 elever verkar tänka proceptuellt 
(givetvis inom de erbjudna uppgifternas ramar). Eftersom båda grupperna utsatts för 
ungefär samma arbetssätt och arbetsformer så skulle jag våga dra en slutsats om att 
tidsfaktorn såväl som elevers kognitiva mognad kan ha spelat roll i de åstadkomna 
resultaten. Detta bekräftar dessutom Piagets (2002) teori om att barn brukar utveckla 
högre nivåer av abstrakt tänkande vid grundskolans senare år. 

Om man jämför de deduktiva redovisningarna i båda årskurserna så har jag dessutom 
observerat att en stor andel yngre elever inlett sina lösningar med konkreta uträckningar, 
särskilt vad gäller den sista uppgiften. De äldre ”deduktiva” eleverna, å andra sidan, 
oftast förde sina resonemang i helt generella termer. Återigen skulle jag hänvisa i denna 
anknytning till Sfard och Linchevski (1994) att i nya situationer verkar induktiva (läs 
operationella) metoder lämpligare för mindre erfarna elever. Detta måste 
matematikläraren ta hänsyn till vid introducering av nya matematiska begrepp, så att 
generella metoder inte prioriteras på bekostnad av elevers förståelse i matematikämnet. 
Man måste hålla i tanke att oftast måste eleven gå igenom den operationella fasen av sin 
begreppsbildning innan hon/han kan åstadkomma det kognitiva höjdhoppet, om vilket 
jag pratat ovan i avsnittet 3.3. 

Nu ska jag i första hand fundera kring den tredje dimensionen av mitt teoretiska 
ramverk, det vill säga elevers benägenhet till att vidareutveckla uppgifternas erbjudna 
gränser. I förbindelse till detta skulle jag hänvisa till figurerna 5.2.8 och 5.2.9, som 
väldigt illustrativt belyser att andelar redovisningar med ansatser till vidareutveckling är 
större inom de deduktiva kategorierna i båda årskurserna vad gäller uppgiften 2. Störst 
är denna andel i årskurs 9, där sammanlagt 9 elever har utvidgat uppgiftens ramar.  

I detta sammanhang skulle jag också dra en parallell mellan den logiska strukturen av 
elevredovisningar och antalet förekomster av vidareutveckling. Figurerna 6.3.1 och 
6.3.2 illustrerar att den deduktiva kategorin med korrekt logik har genererat flest 
lösningar som upptäckt möjligheter för uppgifternas vidaregeneralisering. Det är 
dessutom högre generaliseringsgrad i den äldre åldersgruppen: 4 årskurs 9 elever 
lyckats att generalisera mellanrummet och 2 av dem härlett det generella påståendet helt 
korrekt. Vad gäller årskurs 8 elever så förekom det mellanskillnad större än ett, men 
ändå i form av konkreta tal, sådana som 2, 3 etc.  

Återigen tyder detta resultat på att fler elever i årskurs 9 än 8, som bemästrat sitt 
algebraiska språk, uppnått det strukturella stadiet av matematiskt tänkandet. Sambandet 
kan dessutom vara tvärtom: de elever som ser matematiska processer som objekt har det 
lättare att manipulera dem och därför blir logiska fel minimala. Så, min slutsats i detta 
sammanhang är att begreppsbildning är en ömsesidig process där konkreta matematiska 
färdigheter spelar en viktig roll. Emellertid måste läraren försöka att ständigt uppmuntra 
sina elever till högre nivåer av matematiskt tänkande, så att bekanta processer kan 
komprimeras, vilket förhoppningsvis ska leda till reifikation (Sfard & Linchevski, 
1994). I denna anknytning och med utgångspunkt i Sfard och Linchevskis (1994) 
reifikationsteori skulle jag hävda att elevens framgång med att komprimera matematiska 
processer (och i fall av mina uppgifter korrekta manipulationer med algebraiska uttryck) 
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förutsätter elevens insikt om att processen kan hanteras som ett matematiskt objekt. 
Gray och Tall (1994) anser också elevens förmågor att uppfatta matematiska symboler 
som objekt, vilka kan tas isär och återsamlas på olika flexibla sätt, av avgörande 
betydelse för elevens goda framsteg inom matematikämnet.  

Emellertid är det angeläget att tänka på att denna sista fas av elevens 
begreppsbildande processer, som lyder reifikation enligt Sfard och Linchevskis (1994) 
terminologi eller proceptuellt tänkande enligt myntat av Gray och Tall (1994) respektive 
begrepp, inte nås linjärt, det vill säga en ny uppfattning av matematiska processer 
kommer inte automatiskt efter ett visst antal övningar. Som jag redan har påpekat ovan 
präglas det högsta stadiet av begreppsbildning av en kognitiv omvandling, eller 
ackomodation enligt Piagets teoretiska ramverk för lärandet (Illeris, 2007), när eleven 
börjar se samma begrepp i ett nytt ljus.  

I detta sammanhang skulle jag dessutom hänvisa till Marton och Booths (1997) term 
av dimension-av-möjlig-variation. Författarna understryker vikten av att läraren främjar 
elevens strukturella uppfattning av matematiska begrepp. Marton och Booth menar att 
elevens flexibilitet i att hantera matematiska processer gynnar hennes/hans insikter om 
vilka aspekter av en given matematisk situation som ytterliggare kan generaliseras. Jag 
skulle påpeka att mina undersökningsresultat bekräftar detta påstående: det var i de 
flesta fall förtrogna med algebraiska manipulationer elever (DLK-lösare) som gjorde 
flest ansatser åt att vidaregeneralisera de givna matematiska problemen. 

Som följd skulle jag dra slutsatsen om att deduktiva lösningsstrategier kan främja 
elevers begreppsbildning. I fall av mina uppgifter så blev deduktiva metoder en 
förutsättning till att eleverna upptäckt nya dimensioner av variation, naturligtvis inom 
de erbjudna matematiska uppgifternas gränser. I detta samband skulle jag hänvisa till 
Hanna (2000) när han förespråkar för att läraren måste försöka behålla 
matematikämnets logiska struktur vid sin undervisning. Nya begrepp, enligt Hanna, ska 
härledas från gamla sådana, så att eleverna inte bara tror på matematikmedlets 
matematiska påstående och tillämpar dem vid sitt räknande, utan ifrågasätter, 
kontrollerar och även härleder dem, och därför för resonemang tillsammans med sina 
klasskamrater och/eller lärare.  
 
7.4. Metoddiskussion 
Som jag redan har påpekat ovan genomfördes undersökningen i högpresterande 
matematiska grupper, som kanske hade mera omfattande erfarenheter av generella 
lösningsmetoder är genomsnittliga svenska elever. Därför resulterade möjligen mina 
experiment i att majoriteten av eleverna valde att lösa mina uppgifter deduktivt. 

Enligt mina kollegor som undervisar i ”vanliga” matematiska klasser föredrar 
övervägande delen elever induktiva lösningsstrategier när de hanterar matematiska 
uppgifter av undersökande slag. Högstadieelever brukar ha problem att presentera sina 
lösningar som formel. Så, hade jag inkluderat andra matematikgrupper på samma skola 
eller även på någon annan skola (fast i samma åldersgrupp) i min undersökning, skulle 
jag ha kunnat förvänta ett annorlunda resultat, nämligen kanske oftare förekomster av 
både abduktivt och induktivt resonemang. 

Som sagt har jag undervisat mina elever i tre-fyra år och har försökt stimulera ett 
utforskande klimat i dessa grupper genom regelbundna matematiska laborationer. Dessa 
arbetssätt har visat sig att ha en gynnande effekt på elevernas resonemangsföring, 
eftersom eleverna jobbade till en större (än i andra klasser på samma skola och antar jag 
i några andra skolor) utsträckning med att härleda matematiska samband, undersöka 
talmönster etc. Eleverna fick dessutom samtala med varandra i små grupper. De 
lösningar som presenterades till hela klassen på tavlan brukade diskuteras såväl som 
olika lösningsmetoder övervägdes.  
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Så, mina resultat är väldigt specifika för just spetsgrupper på en enskild skola och 
kanske även inte återspeglar läget i spetsgrupper på andra skolor. Min övertygelse 
förblir att elevers lärandeprocesser beror mycket på rådande i klassrummet arbetssätt 
som organiseras av enskilda lärare och därför kan variera till en stor del från klass till 
klass. Detta fenomen har förresten att göra med begreppet didaktisk transposition 
(Chevallard, 1989) som jag pratat om ovan i avsnittet 3.7. Som jag redan har nämnt 
först transformeras matematik i sin vetenskapliga mening av utbildningsstyrelser, och 
sedan interpreteras av verksamma lärare (med avsikt att göra matematiken mera 
begripligt för grundskoleelever) innan den når till varje elev. Detta bland annat medför 
att skolmatematiken och matematikvetenskapen är två olika domäner. Det kan också 
innebära att lärandeprocesser sker på olika sätt i olika klassrum, eftersom enligt min 
egen erfarenhet finns det ganska mycket frihet i hur ämnet undervisas. Jag är övertygad 
om att läraren måste ha frihet i hur kunskapsmålen nås, jag vill bara betona det faktum 
att olika sätt att undervisa kan framhäva olika aspekter av elevers lärande. Så, återigen 
vill jag understryka att mina resultat inte kan generaliseras till den nationella nivån. 

Det faktum att 7 årskurs 9 elever inte deltog i undersökningen (var frånvarande från 
skolan denna dag) förmodligen också påverkat helhetsbilden, särskilt i fråga om den 
sista uppgiften. Jag tror att de procentuella andelarna av induktiva kontra deduktiva 
lösningar kunde ha varit annorlunda hade alla eleverna i klassen bidragit till 
undersökningen. De elever som inte var med under experimenten skulle tillhöra den 
deduktiva gruppen baserat på min egen upplevelse av deras resonemangsförmågor. 

 
7.5. Diskussion 
Studiens ovan nämnda särdrag, det vill säga det faktum att de undersökta eleverna 
utsattes för deduktiv resonemangsföring från årskurs 6 på sina mattematiklektioner, 
tyder på att grundskolans elever är kapabla att jobba med matematik i generella termer. 
Med tanke på att själva språket är en abstrakt struktur (exempelvis ”en stol” innebär en 
viss kategori objekt med gemensamma egenskaper) så tycker jag inte att 
matematiklärare helt och hållet bör utesluta att grundskoleelever kan generalisera.  

Givetvis passar induktiva lösningsstrategier bättre på helt nya matematiska 
”terränger”, för det är av största vikt att läraren utgår från elevernas konkreta 
erfarenheter vid introduktion av nya matematiska begrepp. Emellertid tycker jag att 
läraren måste vara väldigt bra insatt i hur enskilda elever lär sig bäst och anpassa sina 
undervisningsmetoder efter individuella behov. Vad gäller just snabba 
matematikgrupper så finns det oftast inget behov av att utgå varenda gång från 
grunderna, utan rätt så ofta känns det mycket rimligare att bygga på gamla och bekanta 
begrepp. Naturligtvis fungerar detta bäst när eleverna har uppnått det strukturella stadiet 
i att manipulera de gamla matematiska begreppen, vilket kanske tar längre tid i 
medelsnabba matematikklasser. 

Baserat på mina egna undervisningserfarenheter brukar elever uppfatta deduktiva 
metoder som svårtbegripliga i början, vilket har att göra med epistemologiska hinder 
(Bachelard, 1986). Övergångar från konkreta tal till algebraiska symboler kan upplevas 
av elever som något onaturligt, dock får man tänka på att även tal i och för sig är 
abstrakta symboler för konkreta kvantiteter. I detta samband måste jag säga att dessa 
hinder kan övervinnas genom att mera erfarna klasskamrater eller läraren visar hur 
exempelvis variabler kan ersätta konkreta tal.  

Även om skolmatematiken och den moderna matematikvetenskapen ligger ganska 
långt ifrån varandra, vilket Chevallard (1989) har beskrivit med termen av didaktisk 
transposition, tycker jag att matematikläraren åtminstone bör försöka visa 
matematikämnets logiska uppbyggnad till sina elever genom att introducera dem till det 
deduktiva resonemanget. 
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En hel del av mina elever, som lyckas med olika slags härledningar, har berättat till 
mig att en känsla av att man uppfattar ämnet som helhet är väldigt tillfredställande. Icke 
desto mindre att elevers förmågor att tänka logiskt bidrar till ett mera demokratiskt 
samhälle, där medborgarna aktivt kan delta i beslutsfattande processer och således 
påverka deras egna liv till en betydligt större grad. 

 
7.6. Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning är definitivt aktuell, eftersom både högstadie- och gymnasieelevers 
svårigheter att föra matematiska resonemang är vanligt förekommande. För att kunna 
dra mera generella slutsatser om elevers förmågor att resonera matematiskt skulle jag 
utvidga min studies ramar till olika klasser och även olika skolor. 

Det skulle dessutom vara intressant att ta reda på vilka undervisningsstrategier som 
främjar elevers resonemangsförmågor på det bästa sättet. Därför kan 
lektionsauskultationer av andra lärare och på olika skolor vara gynnsamma i detta 
avseende. Jag kan också tänka mig att observera mindre elevgrupper, hur de hanterar 
matematiska uppgifter av undersökande slag. Det skulle vara fascinerande att undersöka 
exempelvis hur läraren kan stödja elevers resonemangsföring (t.ex. genom att ställa 
frågor) utan att göra matematiska uppgifter för enkla för eleverna, vilka arbetssätt kan 
hjälpa omvandla elevers operationella uppfattning av enskilda matematiska begrepp till 
en strukturell sådan etc. Med andra ord kan det vara tänkvärt att gå mera in på djupet av 
enskilda elevers kvalité av matematiskt tänkande. 

Vid valet av matematiska uppgifter koncentrerade jag mig huvudsakligen på 
algebraområdet. Enligt van Hiele (1986) sker elevers begreppsbildande processer inom 
geometriområdet på ett något annorlunda sätt. Detta gör mig också intresserad i att 
utföra liknande undersökningar, men som lägger fokus på just geometriska matematiska 
uppgifter.   

Enligt den didaktiska transpositionens princip (Chevallard, 1989) spelar matematiska 
läromedel en stor roll i hur matematikvetenskapen transformeras till skolmatematiken. I 
detta sammanhang skulle jag vilja jämföra hur olika matematikböcker främjar 
grundskole- och gymnasieelevers resonemangsförmågor, i synnerhet korrelera svenska 
läromedel med utländska (exempelvis brittiska och/eller ryska) sådana.   
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Bilaga 1 
 
Hej, 
 
Jag, Inga Efimova Hagström, skriver nu i vt2010 ett examensarbete inom matematik 
didaktik vid Linnéuniversitetet. Min studie undersöker strategier som högstadieelever 
använder då de hanterar matematiska uppgifter av undersökande slag, dvs. sådana 
uppgifter som uppmanar lösaren att föra matematiskt resonemang.  
Därför ber jag Er om hjälp. Ni kommer att få två uppgifter att lösa under en vanlig 
lektionstid, och jag vill att ni redovisar det resonemang ni för så utförligt som möjligt. 
Även när ni prövar fram er vill jag att ni inte suddar något. Jag kan dessutom behöva att 
ni förklarar muntligt era lösningar i fall att era skriftliga redovisningar är något 
kortfattade. 
Därefter kommer jag att titta på de lösningsmetoder ni valt att använda. Resultatet 
kommer att presenteras i mitt arbete.  
Givetvis garanterar jag att ni förblir anonyma.  
 
Tack på förhand för ert samtycke att hjälpa med min undersökning.  
 
/Inga Efimova Hagström, 
matematiklärare 
____________________________________________________________________ 
 
Var vänlig skriv under och returnera talongen till mig senast den 21:e maj (fredag, v. 
20). 
 
Jag ger härmed mitt samtycke att delta i undersökningen. 
 
Elevens namnteckning _______________________________ 
 
Målsmans namnteckning  
(för de elever som inte ska ha fyllt 15 år i 2010)    __________________________ 
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Bilaga 2 
 
Uppgifterna 
 

Namn:___________________________________________ 

1. Följder av tre tal  

 

a) Visa att för varje tre heltal som kommer direkt efter varandra gäller det att 

deras summa är lika med det mellersta talet gånger med antalet tal, dvs. 3. 

 

b) Undersök på liknande sätt summan av 5 eller 7 tal som följer på varandra. 

Beskriv dina undersökningar och förklara sambandet. 

 

2. Att hitta ett mönster med tre tal i följd 

 

Undersök tre tal som följer på varandra. Om du multiplicerar det största och det minsta 

talet med varandra och sedan det mellersta talet med sig själv vad kan du säga om 

respektive resultat? Hittar du något samband? Visa att sambandet gäller för alla 

talföljder som är uppbyggda på detta sätt. 
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