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Abstract:
Tal i bråkform anses som ett arbetsområde som både lärare anser är svårt att lära ut och elever
att lära, särskilt när det är i kombination med en tallinje. Forskning visar att mycket av
matematiken framförs via envägskommunikation, oftast genom lärare till elev. Samtidigt visar
forskningen även att flervägskommunikation är en väsentlig del i matematiken för att nå en
högre kunskapsnivå. Syftet för denna studie är att utveckla kunskaper om hur resonemang kan
bidra till elevers lärande om tallinjen i en årskurs 3. Följande frågeställningar är: Vilka typer
av resonemang kan identifieras i 33 elevers diskussioner om tallinjen? På vilka sätt bidrar
resonemang till lärande i grupp? 33 elever deltog i studien och klassens mångkulturella
variation kan anses som låg. Bakgrunden förklarar centrala begrepp och tidigare forskning
som går i linje med studiens ämne. Detta är en kumulativ studie, som innebär att denna
studies resultat har som grund pålitlig tidigare forskning (Cronehed, 2009: 52). Resultatet
visade att arbete i grupp och användandet av resonemang hade tendenser till att utöka elevers
förmåga att resonera, samt utveckla matematiska kunskaper om tal i bråkform i samband med
tallinjen. Kreativt matematiskt resonemang visade större tendenser för utvecklad kunskap än
de övriga resonemangen. Studiens resultat visade även att den med viss sannolikhet går att
använda inom hela matematiken som skolämne, både enskilt och i grupp. I rubriken
”didaktiska implikationer” anges vad verksamma pedagoger kan ha för nytta av det resultatet i
denna studie givit. Pedagoger kan använda sig av resonemang för att gynna elevers lärande i
grupp. I synnerhet kreativt matematiskt resonemang, då det visade störst tendens till lärande.
Pedagogerna bör även se värdet av att arbeta i grupp och vilka möjligheter det kan medföra.

Nyckelord: Arbete i grupp, Diskussioner, Lärande, Resonemang, Samtal, Tal i bråkform,
Tallinjen.

Förord
Matematik har i mina ögon alltid ansetts som svårt och problematiskt i flera avseenden. Det
var uppenbart att många klasskamrater kände ångest över ämnet. Därför var det en stor faktor
till att matematik valdes som forskningsämne. Som framtida lågstadielärare är det jag som
sätter grunden för mina framtida elevers första intryck av matematik. Det föll mig därför
naturligt att fördjupa sig inom ämnet för att ge bättre förutsättningar både för mig själv och
eleverna. I Examensarbete 1 genomfördes en litteraturstudie om olika representationer om tal
i bråkform. I den framfördes de olika representationernas möjligheter och svårigheter.
Tallinjen var en representation som enligt eget tycke stack ut mest, eftersom det även ansågs
som ett genuint outforskat område. Under min utbildning har samtal om matematik
kontinuerligt uppmuntrats och lyftes ytterligare under VFU:n (Verksamhetsförlagd
utbildning). Det ledde till denna studie som en fördjupning av tallinjen och diskussionen kring
den. Att utföra denna studie på egen hand har inneburit flera motgångar och inre diskussioner
om tillvägagångssätt och beslut. Det fick mig att ytterligare inse att tala med andra är ett
lysande moment för att dela tankar och idéer. Ett sätt att lyfta saker och ting som förhindrade
en i arbetet eller enkla funderingar i största allmänhet.
Därför vill jag tacka Caroline Nagy som inspiratör till att denna studie påbörjades. Vill rikta
ett stort tack till mina handledare Håkan Fleischer och Per Högström. Tack för den stöttning
ni givit mig och den tid ni lagt för att förbättra denna studie under dess behandlingsprocess.
Vill även passa på att tacka min familj som engagerat sig i min skoltid och funnits där när jag
behövt någon att tala med när vardagens problem stått vid dörren.
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1. Inledning
Ur både ett elev och lärarperspektiv är tal i bråkform något som både lärare anser är svårt att
lära ut och elever svårt att lära. (Tunç-Pekkan, 2015). Denna uppfattning speglar också att allt
fler och fler lämnar grundskolan med otillräckliga kunskaper (McIntosh, 2008:2). McIntosh
förklarar även att en av de första motgångarna elever stöter på inom matematiken är när de
ska lära sig om tal i bråkform. Enligt Sandahl (2014:15) ses matematik som något som måste
göras och inte något som ska ange kreativitet och lust. Likaså har lärarna tendenser att ange
kunskap som eleverna på teoretiskt och praktiskt vis ska kopiera. Därigenom genomförs även
envägskommunikation från lärare till elev i stor grad (Malmer, 1984:59). En besynnerlighet är
att ämnet matematik förknippas med ett fenomen kallat matematikångest. Ljungblad &
Lennerstad (2012:194) menar att detta fenomen inte finns inom något annat ämne i skolans
värld och att det beror på myter och den kultur som råder kring matematik. Därför kommer
matematiska resonemang, samtal och lärande i grupp att ligga i fokus för detta arbetet.
I yngre åldersgrupper introduceras den första varianten av tallinjen i form av
positionssystemet (McIntosh, 2008:33). Tallinjen är en representation som kan användas vid
tal i bråkform och Malmer (1984:34) föreslår att tallinjen bör användas varsamt, då den kan
uppfattas som diffus. Författaren fortsätter med belägget att tallinjen inte behöver vara
konstruerad genom att den börjar på talet ett. Barn har även en förmåga att räkna med
fingrarna i form av att peka och börja i naturlig talföljd. Malmer (1984) menar inte att
tallinjen är för svår eller obrukbar. Den kan konkretiseras för eleverna gällande talens läge
och kommer till ytterligare användning när de börjar med negativa tal.
Sveriges läroplaner har länge varit måna om att kunskapen eleverna ska besitta, ska de även
kunna ha nytta av i vardagen och till vidare studier (Sandahl, 2014:13). Exempelvis står det i
Skolverket (2018:55) att eleverna ska föra och följa resonemang, argumentera samt redogöra
för beräkningar och slutsatser. I kombination med detta kan det innebära ett lärande i positiv
bemärkelse om eleverna får resonera i grupp. Jensen (2011:29) skriver att arbeta och lära i
grupp innebär att kunskapsutvecklingen ska nå en nivå som eleverna oftast inte kan nå
individuellt. Det framförs även att det gemensamma lärandet sker om gruppens kunnande och
vetande är högre än den bäst presterande i gruppen. I första hand bygger det på att individerna
i grupp bör utgå från ett gemensamt mål. Även om argumenten i huvudsak inte bygger på att
komma fram till ett slutgiltigt svar eller en lösning, kan vägen dit vara gynnsam. Likaså
förklarar Eriksson (1996:45) att resonemang vars syfte att finna en lösning, kan bidra till att
elever litar på sina egna slutsatser och inte vara beroende av ett korrekt svar.
Att samtala med varandra kan beskrivas som att tänka högt. För att elever ska kunna resonera
måste förutsättningarna ges. Resonemang kan skapas på ett verbalt plan och då kan ett samtal
vara grunden för att det ska förekomma. Aktivt tänkande sker i större grad genom att lyssna
och försöka tänka sig in i andras yttranden (Linell, 2011: 440). Detta går i linje med Gjems
(2011:139) genom att påpeka att deltagare i grupp får en fördjupad förståelse genom dialog
och samarbete. Det påpekades även att de får leva sig in i andras tankegångar och kan
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utveckla sin egen förståelse. Detta kan identifieras redan i yngre åldrar hos barn när de lär sig
att förstå gemensam lek. Eleverna kan utnyttja sina egna förmågor för att bidra till leken,
samtidigt som de är tillgängliga för övriga deltagande elevers förmågor (Vedeler, 2009:55).

2. Problemformulering
Som en sammanfattning kan det bekräftas att tal i bråkform anses svårt att lära och att lära ut
(Tunç-Pekkan, 2015). Tallinjen som kan användas i samband med tal i bråkform anses ha en
hög abstraktionsnivå (Malmer, 1984). Det visas även att redan i elevers unga år ses mönster
av det gemensamma lärandet, men att gruppens samarbete inte får vara förutsättningslös
(Jensen, 2011 & Vedeler, 2009). Det bör finnas ett syfte bakom samarbetet, som exempelvis
att eleverna ska nå samma mål, alltså att skapa tendenser för att alla ska få något ut av det.
Lgr11 (Skolverket, 2018) belyser att föra och följa resonemang är en nödvändig kunskap. I
enlighet med Strandberg, 2017 & Gjems (2011) påpekas det då att resonemang i grupp kan
bidra till ökade kunskaper och självtillit. Författarna menar även att det är vid sådana tillfällen
som lärandet sker. Samtidigt yttrar McIntosh (2008) att elever fattas kunskaper inom
arbetsområdet. Därmed träder ett problemområde fram och det kan tolkas som att vidare
studier inom ämnet bör utföras.

3. Syfte och frågeställning
Syftet är att utveckla kunskaper om hur resonemang kan bidra till elevers lärande om tallinjen
i en årskurs 3.
Frågeställning:
1. Vilka typer av resonemang kan identifieras i 33 elevers diskussioner om tallinjen?
2. På vilka sätt bidrar resonemang till lärande i grupp?
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4. Bakgrund
4.1 Styrdokument
Skolverket (2018) visar att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Därefter ska
skolan ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga
för varje individ och samhällsmedlem. Vad som anses som nödvändig kunskap är väldigt
individuellt. Dock innehåller läroplanen (Skolverket, 2018) kursplaner vars innehåll anses
som nödvändig kunskap. Dessa ska även ge en grund för fortsatt utbildning (s.13). I samband
med denna studie berörs följande punkter från kursplanen i matematik:
•

Visa grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika
antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk (s.61–62).

•

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer
(s.57).

•

Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla
bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal (s.57).

•

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet
med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera
om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (s.56).

De tre första är konkreta kunskaper som eleverna kommer att uppvisa i resultatavsnittet. Den
sistnämnda punkten är en heltäckande del av studien och går i linje med studiens
frågeställningar.

4.2 Tal i bråkform
I detta arbete kommer begreppet tal i bråkform som i mindre specifika sammanhang ofta bara
uttrycks bråk eller rationella tal, att nämnas vid flertalet tillfällen. Enligt McIntosh (2008:28)
kan begreppet yttras i form av delar av en mängd. Det är av stor vikt att kunna ge namn på
storlekar inom olika bråktal då det även har en stor inverkan i vidare studier (ibid). I
vardagliga situationer är det mest troligt att uttryck som hälften av eller sjättedelar av
används. Det gör att tal i bråkform kan kopplas till två olika sätt att presentera begreppet,
alltså del av helhet eller del av antal. Del av helhet kan konkretiseras med exemplet en
pizzaslice från en pizza och del av antal kan vara exempelvis en spelkula av fem stycken
totalt.

7

Minst två heltal krävs för att få fram ett bråktal. I detta arbetet behandlas endast positiva
bråktal och ställs upp med två heltal. Formeln för bråk, enligt det engelska ordet fraction som
ingår i räknesättet division är täljare, nämnare och kvot (T/N=K). I löpande text betecknat,
täljare och nämnare som separeras med ett så kallat bråkstreck. Täljaren ska ange antalet
andelar som finns, nämnaren ska ange hur många delar en hel har delats upp och därefter
kommer kvot som betecknar bråktalens relation och dess utgång. Täljaren och nämnaren kan
även anges som positiva och negativa tal (McIntosh, 2008). Tal i bråkform kan användas med
tallinjen och som det nämnts tidigare brukar tallinjen introduceras genom positionssystemet. I
detta fallet genom att placera ut heltal i talföljd (ex: 1,2,3,4…). Bråktal kan även placeras ut
på tallinjen och därför är det ofta strecken på tallinjen som uppmärksammas bland elever.
Malmer (1984:34) påpekar dock att det är avstånden mellan strecken som är det väsentliga.
Därmed är det också vanligt att elever använder linjal, då de är vana vid positionssystemet
(Ibid).

4.3 Resonemang
Sterner, Helenius och Wallby (2014:12) anser att ett resonemang ofta tolkas som en successiv
process där information evalueras, för att sedan leda till en konklusion. Författarna belyser
även att bearbeta denna information och att dra en slutsats är särskilt betydelsefull i arbete
med andra. Individuella resonemang bygger på individens egna erfarenheter. Dessa
erfarenheter utvecklas eller vidgas inte om inte andra faktorer utifrån finns med och påverkar.
Ljungblad & Lennerstad (2012:185) beskriver därför resonemang med inriktning på verbal
integrering. De menar att när ett resonemang framförs är det en tankegång som bygger på
logik och tydliga argument som kommer/eller kan jämföras med andra tankegångar. När
resonemang råder i samtal måste eleverna anta sig andras tankegångar samtidigt (Reis,
2015:111). Det blir situationer som bygger på att lyfta varandras information som ska leda till
konklusionen. Samtidigt lyfter detta fram flera perspektiv i samtalet och informationen kan
vidgas och utvecklas på individnivå, likväl som i grupp. I samband med denna studie behöver
matematiskt resonemang även lyftas. Enligt Boaler (2011:134) kan matematiskt resonemang
beskrivas som ett matematiskt påstående, som stärks genom logiska argument och metoder.
Detta går i linje med Eriksson (1996:45) som yttrar att barns matematiska resonemang
utvecklas genom att de framför olika lösningar och ifrågasätter på olika vis. Det leder i sin tur
till att missförstånd kan komma att lyftas i gruppen och i jämförelse med andras tankegångar
och inser sina misstag individuellt. Slutsatsen blir att matematiskt resonemang och ett
resonemang i allmänhet inte skiljer sig åt i större bemärkelse. I samband med det ovanstående
kan resonemang i denna studie förklaras enligt följande: framförande av verbala tankegångar
som bygger på logik, tydliga argument som kommer/eller kan jämföras med andra
tankegångar.
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4.4 Arbeta som grupp
Samarbetsförmåga, konflikthantering eller sociala interaktion kan vara det sociala målet när
elever arbetar i grupp (Stensmo, 2008:175). Dock kan det även innefatta mål som bidrar med
tankeprocesser eller metakognitivt tänkande. Det vill säga utvecklandet av förståelse, att lösa
uppgifter gemensamt/enskilt eller framföra perspektiv. Oavsett mål måste val av grupp och
arbete vara väl planerade (ibid). Ofta inom grupparbete kan det ofta vara en elev som tar
ledarrollen. Jensen (2011:29) beskriver en modell om människor i lärande sammanhang som
kallas mästaren och lärlingen. Titeln mästaren betyder inte specifikt att eleven i fråga klassas
som fullärd eller överlägsen. Det innebär att personen besitter kunskaper som övergår de
flesta andra i samma grupp. Mästaren kan då ha ett övertag för att dess uttalanden i gruppen är
mer utvecklade. Vidare kan det leda till att elever som betecknas som lärlingen försöker lära
sig av mästaren, istället för att utvecklas genom sitt eget kunnande. Jensen menar därmed att
det är viktigt att mästaren blir den lärande mästaren som bidrar med sina kunskaper, istället
för att dominera genom dem. Stensmo (2008:182) beskriver liknande dilemma om att ha en
elev inom grupparbeten som kunskapsmässigt ligger i överläge. Det ger denna eleven indirekt
mer rätt att styra även om eleven inte har kunskapen för att lösa en viss uppgift. Gruppen
behöver istället ha ett mål som alla syftar till att uppnå. Exempelvis kan uppgifterna vara
organiserade i form av att alla gruppens deltagare måste bidra på något sätt. Antalet i en grupp
bör inte överskrida fem personer. Det anses vara maxantalet för att garantera ett gott arbete
och ett bidragande resultat (Stensmo, 2008:182). I för stora grupper kan det leda till
ytterligare grupperingar och den gemensamma interaktionen existerar inte.

5. Tidigare forskning
Under denna rubrik kommer vetenskaplig forskning att framföras. Den forskning som tas upp
kommer tillsammans med denna studies resultat att skildra och öppna nya aspekter. Det börjar
med att lyfta forskning om tallinjen och dess svårigheter och möjligheter. Sedan lyfts
forskning om att använda resonemang inom matematiken, både i grupp och enskilt. En studie
inriktar sig på kognitivt matematiskt resonemang och algoritmiskt resonemang, som kommer
att lyftas ytterligare i denna studie.

5.1 Tallinjen och dess svårigheter och möjligheter
I en studie av Wong (2016) deltog 297 elever. De lyfter tal i bråkform i samband med
tallinjen genom att läsa av elevers förståelse, elevers integrerande av tal i bråkform och i
samband med tallinjen. Exempel på uppgifter de fick utföra var att placera siffran ett på
tallinjen. Det vill säga identifiera storleksordningen hos diverse tal i bråkform. Uppgiften där
svårigheter som tydligast visades var när eleverna skulle placera siffran ett. Efter elevernas
genomförande av den uppgiften visade det sig att endast 60 stycken klarade den.
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Svårigheten som fanns var att eleverna saknade förståelsen för tallinjen som koncept. De
saknade i huvudsyfte en förståelse för tallinjen som helhet och värdet av talet ett (Wong,
2016). De 237 elever som inte löste uppgifterna visade likställda misstag. Placeringen av
siffran ett hamnade mellan noll och bråktalet ⅓, alternativt en bit efter ⅓. Efter analys av
resultatet visade det tydligt att elevernas förståelse av tal i bråkform sjunkit när det arbetas i
samband med tallinjen. Tallinjen kan ha skapat en viss typ av förvirring då tallinjen visat sig
vara ett mer abstrakt sätt att framföra bråk på. De 60 eleverna som placerat talet ett på
tallinjen i korrekt position hade använd en linjal. De mätte sträckan mellan noll och ⅓ för att
sedan multiplicera den sträckan med tre.
I en annan studie av Nagy (2017) skulle en årskurs tre placera bråktalet ¼ och ½ på en
tallinje. Noll och ⅓ hade redan angivits och förklarades för eleverna innan de fick börja
uppgiften. I denna studie hade forskaren och klassens respektive lärare ett analysmöte. På
mötet försökte de analysera eleverna resultat och diskutera olika anledningar till hur eleverna
klarade eller inte klarade uppgiften. På denna uppgiften uppvisade eleverna liknande problem
som i Wongs studie. Svårigheten med uppgiften kan ha varit att eleverna missförstod tal i
bråkform när det skulle utföras med tallinjen. Att använda linjal blev även här ett sätt för vissa
elever att klara uppgiften. När de mätte tallinjen var den totalt 24 centimeter lång. Nästa steg
var att ta reda på var ¼ skulle placeras. Då delade de flesta elever 24cm på fyra. Svaret blev
att ¼ skulle placeras vid de första sex centimetrarna. Eleverna satte ut en ¼ på var sjätte
centimeter. Som följd av detta kunde de flesta eleverna som klarade uppgiften även hitta
placeringen av bråktalet ½. Lärarna i diskussion med forskaren påpekade att elevernas fokus
på tallinjen som en helhet inte kom fram tydligt. Förståelsen för placeringen av talet ett som i
detta fallet betecknade 4/4, kommer inte fram i samma utsträckning som resterande
bråkdelar.
I både Nagys (2017) och Wongs (2016) studie kunde en gemensam faktor urskiljas och som
kan ses som en möjlighet för användningen av tallinjen i samband med tal i bråkform. I båda
studierna använde eleverna en linjal för att få fram ett svar på uppgiften. Linjalen blev ett
matematiskt mätinstrument som stöttade elevernas utförande för att komma fram till en
lösning. Värdet av de olika bråktalen visades på ett alternativt sätt och konkretiserade för
eleverna. Som en sammanfattning visar dessa studier att både svårigheter och möjligheter vid
användning av tallinjen och tal i bråkform.

5.2 Effekten av att föra resonemang
I en studie av Bragg & Herbert (2017) var där en kanadensisk lärare i en årskurs tre som
använde ett koncept kallat “Is it true?”. Hon såg att hennes elever visade tecken på
missförstånd gällande olika tals värde. Exempelvis 27 plus 34 som blir 61. Eleverna
missförstod talens värde i form av tiotal och ental. De flesta adderade 7 med 4 och skrev 11
och därefter 2 med 3, som blir 5. Som svar lade de ihop de två talen de fått ihop till 511.
Läraren hade testat andra tillvägagångssätt, förklaringar, arbetsmodeller och understöd utan
framsteg. Ett av de två målen med att använda konceptet var att eleverna skulle göra sig av
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med det matematiska missförståndet. Det andra var att förstå talens värde genom att arbeta i
grupp genom att framföra argument. Tillvägagångssättet skulle utföras genom att eleverna får
stå för sina lösningar, samtidigt som de kan leva sig in i andras. Det innebar att om eleven var
säker på sin lösning och stod vid den behövde de argumentera och resonera för den.
Anledningen till att det kallades “Is it true” var för att när läraren uppmärksammade ett
missförstånd eller problem ställer läraren frågan om svaret är sant. Eleverna skulle därefter
försöka övertyga en kamrat till varför deras tankegång var korrekt. Det visade att eleverna inte
bara löste missförståndet med tals värde, utan de utvecklade förståelsen ytterligare. Genom att
resonera framkom matematikens innehåll, resonemangskompetens och en ökad uppfattning av
sanningen. Att identifiera sanningen i ett utlåtande, hitta och rätta icke korrekta gissningar, är
den del att forma ett logiskt argument. (Bragg & Herbert, 2017). Forskarna drog slutsatsen att
de hittat ett enkelt och effektivt sätt att få eleverna till att börja resonera och utveckla det inom
matematik. Resonemangen kunde utvecklas genom att använda: Skriv t.ex. frasen ”är det
sant?” (Is it true?) felaktigheter och stegvis leda till en lösning byggd på logik. Eleverna
kände sig mer uppmuntrade till att gissa och resonera. De kunde också använda konceptet i
flera andra delar av matematiken.
Hunt, Westenskow & Moyer-Packenham (2017) utförde en induktiv studie där syftet var att
se ett mönster av variation när det kom till resonemang om att dela lika. 43 stycken elever
deltog och samtliga var kartlagda som besittande av otillräckliga kunskaper inom matematik.
Inom bråk fokuserade de på den geometriska figuren cirkeln och en kategori som
identifierades var att eleverna hade en fallenhet att dela pizzorna på mitten. En uppgift bestod
av att dela sex pizzor mellan tre personer. Typiska misstag som ses vid uppgifter som dessa är
att elever inte ser sambandet mellan antalet personer och antalet pizzor. Resonemanget som
kom fram var elevernas koppling till att alla personer måste få lika stor pizzabit. Genom att
dela pizzorna på mitten uppenbarades det att antalet personer som ska ha pizza inte behöver få
en hel bit utan flera. De skulle få lika många bitar som tillsammans utgör samma storlek.
Uppgifterna ökade i svårighetsgrad till exempelvis sex pizzor som delas på fyra och även där
utgick eleverna från strategin att dela figurer på mitten. Denna typ av resonemang kan
sammankopplas till elevers framväxande uppfattning av att dela lika. Eleverna hade då förstått
konceptet av att utgå från helheten av cirkeln, för att sedan se sambandet mellan delar som
angivits eller måste konstrueras. Forskarna kom fram till att de olika kategorierna som kom
fram visade att eleverna hade flera sätt att framföra resonemang och även om svaren inte alltid
var rätt fanns det komponenter som hade kunnat bidra till en högre förståelse. Det visade sig
att när eleverna resonerade i grupp lyftes flera perspektiv och allas bidrag ledde till någonting
nytt. I sin tur började det även skapa ett mönster. Eleverna började utgå från att halvera
figurer för att dela lika. Vid analysen av arbetet menade forskarna att flertalet elever som
kartlagts att besitta otillräckliga matematiska kunskaper, i själva verket inte hade det alls.
Elever har olika sätt att se och framföra matematik, samt att lärare har en fallenhet att
begränsa sig till ett fåtal sätt att se på matematik (Hunt et al., 2017). Eleverna ansågs därmed
ha svårigheter för att de inte tillämpade de tillvägagångssätt som läraren till en början lärde ut.
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Syftet med en studie av Nordqvist (2016) var att ta reda på om förklaringar av ens lösning
skulle bidra till förståelse. 120 svenska elever, mellan 16–17 år deltog i studien. Studien
bestod av tre grupper som arbetade med kreativa matematiska resonemang (KMR) och
algoritmiska resonemang (AR). Nordqvist beskriver dessa två termer enligt Lithner (2008)
som även denna studie delvis utgår ifrån. Kreativt matematiskt resonemang kan konkretiseras
som en akt som kan bytas ut eller ändras i en matematisk strategi. En elev kan finna en
sekvens i en matematisk tankegång som behöver justeras för att finna en ny lösning.
Algoritmiskt resonemang innebär att eleven utgår från tidigare erfarenheter när de löser en
uppgift, exempelvis genom en uppställning av två tal som betecknas som en algoritm.
Nordqvist testade även en egen variant av resonemang som kallades Explained algorithmic
reasoning (XAR). Den bestod av komponenter från både kreativt matematiskt och
algoritmiskt resonemang. Alltså skulle eleverna lösa en uppgift med algoritmiskt utförande
men även ange förklaring till varför lösning är korrekt. Det bildades tre grupper där var och en
grupp inriktade sig på en utav dessa tre resonemangsvarianter. När testen startade fick
eleverna individuellt tre test. Testen var designade för att se om eleverna kom ihåg
lösningsstrategin som användes specifikt för den uppgiften
Nordqvist (2016) kom fram till att eleverna i XAR-gruppen inte gav någon anmärkningsvärd
förbättrad förståelse och att XAR och AR låg på samma effektivitetsnivå. Däremot fick dessa
två grupper fler korrekta svar. Nordqvist antog att anledningen till att XAR inte fungerade var
att även om eleverna förklarade sin lösning behövde de inte lägga lika stor vikt på det. Elever
hade en lösning som med största sannolikhet var rätt och behövde inte reflektera ytterligare,
då en algoritmisk lösning bygger i sig självt på logik. Forskaren tror att en påverkande faktor
till att KMR enklare leder till ny eller utökad kunskap är för att eleverna måste komma på en
egen lösning. De får ett flertal perspektiv att utgå ifrån och därmed ett bredare urval av
lösningsförslag. Det vidgar synen på uppgiften som helhet och kan skapa en klarare bild.

6. Teoretiskt ramverk och förutsättningar
Följande rubrik kommer presentera arbetets teoretiska ramverk. För att enklare och mer
tillförlitligt besvara arbetets syfte och frågeställning kommer ett teoretiskt ramverk och en
teoretisk förutsättning att användas.

6.1 Socialkonstruktivism
Det teoretiska perspektivet konstruktivism utgår ifrån att vi som individer inte får kunskap
utan att vi själva konstruerar kunskap baserat på handling, samspel och illustration. Det
verkliga lärandet sker inne i huvudet och det är faktorer i ens omgivning som frigör lärandet
(Imsen, 2006:49–50). Det finns en inriktning inom detta perspektiv kallad
socialkonstruktivism. Den baseras på att genom språket ange förutsättningarna för att ett
lärande ska uppstå. Även om lärandet i sig framkommer hos individen själv framför Imsen
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(2006:50) att den inte kan komma fram utan språket. Människan som en social varelse bidrar
med språket överallt i form av symboler, texter och muntliga utlåtanden. Den muntliga
kommunikationen är därmed grunden för ett gemensamt lärande. Det kan vara en stor
anledning till att socialkonstruktivism är vanligt i dagens skolor (ibid). En sammanfattning är
att genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är kommunikationen förutsättningen för att
nya lärdomar ska konstrueras och lyftas. Den nya kunskapen kan däremot inte byggas utan
den individuella processen som sker inom ett gemensamt lärande. Perspektivet kommer bidra
med tolkningen om hur det gemensamma lärandet sker i form av att ny kunskap
offentliggörs.

6.2 Lithners ramverk
Ramverket från Lithner (2008) kommer att användas (Figur 1). Det vill säga det ramverk som
kommer användas för att besvara frågeställning 1. De utvalda delarna ur ramverket börjar
med att förklara vad som definierar matematiskt resonemang. Därefter finns det två
underkategorier som kallas Kreativt matematiskt resonemang (KMR) och Imitativt
resonemang (IR). Därefter finns det Algoritmiskt resonemang (AR) och Memorerat
resonemang (MR) som är ytterligare två underrubriker, tillhörande imitativt resonemang.
Detta ramverk är väsentligt för att den empiriska datan som ligger till grund för den inriktar
sig på resonemang som matematiskt verktyg. För att lägga det i kontext är det svårt att veta
hur och vad eleverna ska resonera om. I styrdokumenten (Skolverket, 2018) framkommer
inga direkta eller klarläggande instruktioner om det.

Matematiskt resonemang:
För att förklara grunden till alla aktuella resonemang måste begreppet matematiskt
resonemang förklaras, då det är en heltäckande beskrivning av de övriga fyra resonemangen.
Enligt Lithner (2008:257) kan matematiskt resonemang förklaras som en tankegång som
bygger på ett påstående, för att nå en konklusion i lösningen av uppgifter. Alltså den del av
tankegången som har i avsikt att få den uteslutande lösningen. Resonemang behöver inte
nödvändigtvis bygga på formell logik eller bundet till bevis. Det behöver inte heller anses som
korrekt så länge det finns någon typ av förstånd för den som för resonemanget. Det betyder att
matematiskt resonemang i huvudsyfte inte siktar efter svaret på uppgifter utan idealet bakom
det. Det anges skriftliga punkter som ska definiera detta resonemanget och anges enligt
följande:
1. En uppgift tilldelas. Om tillvägagångssättet inte anses uppenbart, ses situationen som

problematisk.
2. En strategi väljs ut, valen av strategierna kan baseras på att minnas, återuppbygga,
upptäcka eller gissa. Dessa strategier kan bygga på argumentation som är
förutsägande. Alltså belägg för varför deras strategi kommer leda till en lösning.
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3. Strategin utförs. Vilket kan stödjas av en argumentation som förklarar varför denna

strategi löste uppgiften.
4. Lösningen framträder. en framställning av en hel tankegång.
(Lithner, 2008, s.257, egen översättning.)
Nu har strukturen av matematiska resonemang presenterats. Den visar att lösningen på
uppgifter kan framkomma från många olika aspekter. Valet av strategier och argumentationen
bakom det påverkas särskilt av individen som framför den. Argumentationen kan dock
påverkas lika mycket av gruppen gällande om den ska utföras eller bytas ut med ett alternativ.
Genom att se strukturen finns även grunden för att framföra de fyra resterande resonemangen.

Figur 1: Översikt över de resonemang som används och som ingår i Lithner (2008).
(Delvis återskapad från Bergqvist, 2006, s. 16.)
Imitativt resonemang (IR)
Definitionen av ett imitativt resonemang är att vägen från den problematiska situationen till då
en lösning redan är klarlagd. En imitation av lösningens procedur återupprepas. Eleven följer
ett koncept som är medtagen från äldre erfarenheter, exempelvis från matematikböcker eller
genomgångar. I Lithners studie har det identifierats två underkategorier av imitativt
resonemang:

Memorerat resonemang (MR)
Detta resonemang identifieras under följande villkor:
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1. Valet av strategi (punkt 2) är baserat på att återberätta ett komplett svar.
2. Genomförandet av strategin (Punkt 3) kan enbart framföras genom att skriva ner det.
Uppgifter där detta resonemang har en större chans att förekomma är de som frågar efter
fakta. Exempelvis, hur många cl går på en liter? eller vad är roten ur 49?

Algoritmiskt resonemang, (AR)
För att konkretisera detta definierar Lithner begreppet algoritm något där en sekvens
bestående av utförbara instruktioner kommer leda till ett korrekt svar. Exempelvis en
matematisk uppställning för att räkna ut 66 minus 33. Att utföra en uppställning kan vara
resonemanget i sig, Det gäller dock att personen som framför resonemanget minns algoritmen
själv. Det gäller även när utförandet (punkt 3) av resonemanget behöver instruktionerna
följas, annars kan inte lösningen framföras (punkt 4).
(Lithner, 2008, s.258–259, egen översättning)

Kreativt matematiskt resonemang (KMR)
Olikt matematiker och ekonomer har elever i skolan en didaktisk miljö där uppmuntras till att
gissa eller ta chanser. Inom det kreativa matematiska resonemanget förmedlar Lithner att
argumentet inte nödvändigtvis behöver vara strikt logiskt grundat. Dock behöver det vara
konstruktivt för genomförandet av argumentet. Imitativt resonemang (IR) kunde summeras i
form av att eleverna använder förvärvade erfarenheter och algoritmer för att framföra
resonemanget och det viktigaste är att minnas. För KMR anger Lithner tre kriterier som är
följande:
1. Nyheten, för den som resonerar skapas en ny sekvens i resonemanget. Antingen en

glömd eller en återskapad.
2. Rimligheten, Det finns argument som stöttar valet av strategi och/eller genomförandet
av strategier som motiverar varför slutsatsen är sann eller rimlig.
3. Matematiskt underlag, Argumenten är förankrade i inre matematiska egenskaper
som finns i komponenterna i resonemanget.
(Lithner, 2008, s.266, egen översättning)

6.3 Reis och Lithners innehåll som kriterier
De kriterier som skapats är kombinerad och framkommen av inspiration från Reis (2015:128)
och Lithner (2008:257). Reis beskriver en analysmetod för att tolka elevers handling och
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Lithner har en god tolkning av vad som är en matematisk lösning och svar. Analysmetoden
grundar sig utifrån ett flertal frågor, exempelvis: Vad gör barnet? Vad försöker barnet uppnå?
Eller vilka åtgärder tas? En lösning är ett svar med en motivation till varför svaret är rätt och
ett svar är en sammanställning som bekräftar motivationen. Med Reis analysverktyg som
utgångspunkt och Lithner som bidragande sektion lyder dessa kriterier:
•
•

Eleven gör något utmärkande för att nå ett svar/lösning.
Eleven utför åtgärder för att nå ett svar/lösning.

Reis (2015:129) förklarar att analysmetoden är väsentlig för att barn i ung ålder har ett
begränsat ordförråd, därför ger det större effekt att försöka läsa av elevernas handlingar. Trots
att denna studie först och främst fokuserar på det verbala resonemanget ger kroppsspråk och
dylikt en bredare förståelse. I kombination med verbalt språk kan det därmed ses ur olika och
flera aspekter.

7. Metod
Under denna rubrik kommer val av metod och ansats att presenteras som introduktion. Sedan
kommer en beskrivning av arbetets etik och urval. Det beskriver principer som skyddar
medverkande i studien och vilka belägg som finns för grupperingar av de medverkande.
Fortsättningsvis kommer genomförandet att framföras som beskriver tillvägagångssättet för
att samla in empirin. Avslutningsvis framförs bearbetningen av datan som därmed beskriver
hur empirin analyserats och valts ut.
I denna studie används en kvalitativ metod som ansats. Ahrne & Svensson (2015:9) beskriver
en kvalitativ metod som en insamling av mjuk data. Med andra ord insamlandet av empiri
genom fältarbete i form av dokumentation, som videoinspelning, observation eller intervjuer.
Ett alternativ till kvalitativ är kvantitativ som till största del bygger på statistik och kan
därmed betecknas som hårda data. I korta drag kan kvalitativa resultat redovisas i ord och
kvantitativa i siffror. Allwood (2004:13) beskriver att en kvalitativ ansats är heterogen, vilket
kan menas med att varje bidragande faktor för insamlandet till empirin har en egen betydelse
och värde. Författaren förtydligar då även att med tanke på heterogeniteten som finns, bör alla
kvalitativa ansatser vara strukturerade och väl kontrollerade. Denna studie förhåller sig till
viss del deduktiv. Det innebär att studier samlar in empiri förutsättningslöst för att sedan
skapa nya hypoteser eller teorier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:47). Dock
analyseras empirin för att besvara en eller flera hypoteser i arbetet. En sådan växling mellan
dessa två ansatser kallas abduktiv ansats och blir därmed den slutgiltiga som kommer
användas i detta arbete (Svensson, 2015:219).
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7.1 Etik och urval
Studien utfördes på en skola i södra Sverige i en årskurs 3. Lärarna hade forskaren fått kontakt
med via sin utbildning. Under tre års tid har praktik genomförts med dessa lärare och klassen
hade forskaren lärt känna under cirka ett läsår. Urvalet av skola och klassrum kan båda
definieras som slumpmässigt och icke slumpmässigt urval (Eriksson Berajas et al. 2013:94).
Utifrån forskarens perspektiv kan det anses som slumpmässigt urval då forskaren blev
tilldelad både klass och skola. Anledningen till att de även kan definieras som icke
slumpmässigt är för att skolan blev tilldelad utifrån forskarens boplats och trafikabla
förbindelser. Klassen bestod av 34 elever, 33 deltog och av den data användes var där 22
elever som kom med.
De etiska aspekterna är ytterst relevanta när empiri för en vetenskaplig studie ska samlas in.
Eftersom dess innehåll är för att skydda information om deltagare och händelser som kan
innebära konsekvenser. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska principer som
skall användas för att bland annat skydda deltagare och materialet som samlas in. Den första
principen kallas för informationskravet. Den innebär att forskare har en skyldighet att förklara
för studiens deltagare vad studien kommer handla om, samt på vilket vis den kommer att
inkludera dem. Beslutet fattades att dela ut etikblanketter till de potentiella deltagarnas
vårdnadshavare. Anledningen till det var för att få en bekräftelse på att vårdnadshavarna fick
information och att de givit sitt medgivande till att denna studie fick utföras. Detta leder oss
fram till princip två som kallas samtyckeskravet. Den betyder att det krävs en typ av
godkännande av de som vill delta. I detta fallet är det deltagarnas vårdnadshavare som
behövde godkänna då deltagarna var under 15 år (Se bilaga 4). Vad som även var viktigt att
poängtera var att deltagaren har full rätt att avsluta sin medverkan i studien när som helst. Det
ledde även till att det deltagaren bidragit med inte fick användas vidare i studien. Den tredje
principen lyder under namnet konfidentialitetskravet. Den innefattar att alla som deltar i
studien ska bekräftas total anonymitet. I denna studie kommer de deltagande att anges med
fiktiva namn för att kravet dels ska uppfyllas. För att garantera deltagarna total anonymitet
behövde ytterligare åtgärder vidtas. Surfplattan som användes vid filmning var inte
uppkopplad till någon offentlig databank, exempelvis iCloud där data kontinuerligt kan
sparas. Överföringen av filer och dylikt som berörde studien överfördes från surfplattan till en
dator. Datorn var för stunden bortkopplad från internet och datan överfördes därefter direkt
till en portabel hårddisk. Fjärde principen kallas nyttjandekravet och innebär att den
insamlade datan endast får användas i ändamål av forskning. Det vill säga att personuppgifter
eller annan känslig information, utan särskilt medgivande inte får användas för exempelvis
kommersiellt bruk eller andra ovetenskapliga syften.
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7.2 Genomförande
Innan insamlandet av empirin genomfördes fick deltagarna grundliga matematiska kunskaper
inom tal i bråkform. Det innebar att de fick lära sig begrepp och tillvägagångssätt för att lösa
uppgifter. Reis (2015) bekräftar att elever behöver tillräckliga kunskaper som bas för att
resonemang ska bidra till ett utvecklande. Sedan fick de även öva på att resonera och vad det
innebär. Då utgick forskaren från en förenklad version av Lithners (2008:257) beskrivning av
ett matematiskt resonemang. Dock tränade inte deltagarna på deras resonemangsförmåga när
de övade på tal i bråkform, utan tränade samtidigt på geometri. Insamlandet av arbetets empiri
skedde i ett utförande av fem lektioner. Inom varje lektion var det mellan fyra och fem
deltagare. För att kunna skapa ett samtal krävs minst två personer. Dock önskades en grupp
med ett större antal för att försäkra om att flera aspekter skulle få chansen att lyftas inför fler.
Samtidigt bekräftar Stensmo (2008) att för att få tacksamt resultat bör inte grupper överstiga
fem deltagare. Dessa fyra eller fem deltagare fick vistas i ett grupprum för att minimera
omkringgående störningsmoment och för att deltagarnas samtal skulle höras klart och tydligt.
Som dokumentation och observationsverktyg användes videofilmsinspelning med
ljudupptagning. Bjørndal (2005:71) beskriver videoinspelning som ett analysverktyg som
vidgar synfältet av en situation. Verktyget som användes var en surfplatta som sattes på ett
stativ. Därefter ställdes stativet i ett hörn för att centrera uppgiften på en whiteboard som
deltagarna skulle använda. Videoinspelning är även till fördel vid analys för både verbalt och
kroppsligt språk (Reiz, 2015:124). Surfplattans position förblev konstant, vilket betyder att
kameravinkeln inte anpassades för att få med mer relevanta ting. Detta kan kopplas med
Bjørndals (2005:74) kritik mot hur respektive analysverktyg nyttjas vid analys. Författaren
menar att det som filmats ger en bredare syn på verkligheten, dock inte den kompletta
sanningen. Kamerans vinkel kan exempelvis inkludera en persons ansiktsuttryck, men inte en
annans.
Tillsammans med deltagarna i grupprummet fanns en aktiv observatör. En aktiv observatör är
med och deltar i lektionen samtidigt som de försöker observera (Bjørndal, 2005:42). En
anledning till att det fanns en aktiv observatör var för att garantera att deltagarna skötte sig.
Som aktiv observatör kan forskaren påverkat elevernas utföranden och därmed studiens
resultat. Vissa elever kan ha känt sig obekväma av en observatörs närvaro, likväl som att vissa
elever kan ha sett det som en bekvämlighet eller en typ av stöttning. Den reflektionen ligger
på individnivå och svaret om det påverkat grupperna negativt eller positivt är svårt att avgöra.
Deltagarna fick också använda sig av få verktyg i form av laborativa material. Sveider (2016)
anser att laborativt material är ett bra sätt för att argumentera och föra resonemang framåt.
Under dessa fem lektioner introducerade observatören hur lektionen skulle gå till och vilka
redskap som fick lov att användas (Se bilaga 1). Lektionen bestod av fyra uppgifter och
deltagarnas uppgift var att gemensamt komma fram till ett svar. På whiteboarden som
surfplattan var vinklad mot hade en tallinje av tejp satts upp. I vänster ände var tallinjen
markerad med en nolla och 60 cm till höger satt en etta markerad. Därefter fortsatte tallinjen
ytterligare 20 cm utan ytterligare markeringar. Ettan på tallinjen representerade en hel, eller
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100% för att konkretisera. Lektionerna som filmades resulterade i fem filmer och cirka 200
minuter, utav dessa 200 minuter användes ungefär 120 minuter.

7.3 Bearbetning av data
Allt filmmaterial ansågs till en början vara relevant för studien och kvalificerades vidare för
transkribering. Allt som sades i form av muntlig kommunikation skrevs ner.
Kommunikationen som utfördes i form av rörelser och kroppsspråk skrevs också ner. Dock
inte i samma utsträckning som den muntliga kommunikationen. Till största del valdes den
kroppsliga kommunikationen ut efter om den var väsentlig för att förtydliga elevernas verbala
kommunikation. Exempel på detta kunde vara pekningar, handgester, skakningar eller
teckningar som tolkades som ja eller nej. Den verbala kommunikationen skrevs i följd av
deltagarnas fiktiva namn, ett kolon och därefter respektive deltagares citat. Den kroppsliga
kommunikationen skrevs inom parentes efter citatet om deltagaren utförde något relevant i
samband med det deltagaren sade. Transkriberingen av den insamlade datan var ett bra sätt att
se nya saker från olika vinklar (Bjørndal, 2005:86). Därmed visade det också tyngden av att
filma, då det gick att ses flera gånger. Steg nummer två innefattade att läsa igenom
transkriberingarna. Liksom Bjørndal förmedlar kunde det insamlade materialet ses med nya
ögon och det ledde till att vissa data fick väljas bort.
Steg nummer tre var att analysera transkriberingarna. Utifrån arbetets syfte och teoretiska
ramverk användes två typer av analysmetoder. Med hjälp av Lithners fyra olika typer av
resonemang fungerade dessa kriterier och därmed som en mall för analysarbetet. Dessa
resonemang var så pass konkreta att de användes direkt för att identifiera vilken eller vilka
resonemang som uppenbarade sig. Därmed fungerade dessa fyra resonemang som begrepp för
att analysera materialet och därefter ange ett resultat för frågeställning nummer ett. För att
besvara frågeställning nummer två användes kombinationen av Reis (2015) och Lithners
ramverk. Två kriterier bildades ur detta ramverk, Eleven gör något utmärkande för att nå ett
svar/lösning, Eleven utför åtgärder för att nå ett svar/lösning. Dessa kriterier skulle användas
för att identifiera om elevernas resonemang leder till gemensamt lärande. Det är dock viktigt
att poängtera att med hjälp av dessa kriterier är det forskaren som efter egen tolkning har
identifierat de olika resonemangen. Utfallet kan variera beroende på vem som utfört studien
och det är en faktor som tagits i beaktning. För att konkretisera vad Lithners kriterier gav för
resultat, skapades en tabell (Tabell 1). I de vågräta översta kolumnerna anges kriterierna och
nedanför i ytterligare en vågrät rad med kolumner angavs antalet gånger respektive kriterier
framkom. Det sågs till en viss grad som en nödvändighet att klargöra antalet gånger
resonemangen framkom i diskussionerna. Det var inte en del av studien och besvarar inte
frågeställning ett. Anledningen till detta var för att ge en tydligare bild av resonemangets
utsträckning, samt om det kunde vara en påverkande faktor av studiens resultat.
Analysmetoden som kombinerades av Reiz och Lithner konkretiseras inte på samma sätt. Det
dessa två kriterierna under analysen valdes att skrivas med i endast löpande text.
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I resultatet där dessa resonemang framställs har vissa resonemang presenterats antalsmässigt i
olika grad (Tabell 1). När det kommer till imitativt resonemang framställs det inte mer än ett
exempel i resultatet. Det exempel som anges är en situation som bör kunna representera de
andra. Anledningen till detta var för att de situationer som också identifierades som IM,
utfördes på identiskt sätt. MR och AR var underkategorier till IM och anledningen till att
vissa situationer blev klassade som imitativa resonemang var för att de inte ansågs uppfylla
alla krav för de två underkategorierna. Detta upplägg av resultatet bör inte påverka studiens
utfall då den fokuserat främst på vilka resonemang som framkommer. Skulle studien
exempelvis fokusera på vilka resonemang som är vanligast i samtal i grupp hade resultatet
med sannolikhet fått en helt annan utgång.

8. Resultat
I detta kapitel framförs resultatet av den analys som gjorts på arbetets insamlade empiri. För
att besvara frågeställning ett, kommer följande resonemang från Lithner (2008) som
identifierades att kontinuerligt framföras här. För att besvara frågeställning två, framförs
resultatet av de två kriterier framtagna från Reis (2015), kombinerat med Lithner (2008),
Eleven gör något utmärkande för att nå ett svar/lösning, Eleven utför åtgärder för att nå ett
svar/lösning. Dessa två kriterier kommer därmed besvara vilka resonemang som bidrar till
lärandet i grupp. Det har även valts att redovisa utdrag från transkriberingarna för att ge en
mer direkt bild av hur resonemangen och den bidragande, gemensamma kunskapen framstår.
Utdragen presenteras i form av citat. Rubriken ”Lärande i grupp” togs med i resultatet för
enklare se sambandet med kriterierna som skapades ur Reis (2015) och Lithner (2008). I
respektive rubrik förklaras situationer som fyller ett eller båda kriterierna.

Tabell 1: Redogörelse för vilka och antalet resonemang som identifierades i analogi med
Lithners (2008) ramverk.

Uppgifterna i denna studie som eleverna fått genomföra är enligt Lithner (2008:258) typiska
uppgifter som enklast blir lösta med memorerande resonemang. Vad som ses i tabellen
ovanför, (Tabell 1) är att användandet av imitativt och kreativt matematiskt resonemang är
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ekvivalent med de memorerande resonemangen. Detta visar tendenser på att eleverna har
genom aktivt arbete i grupp, tagit erfarenheter från tidigare lärdomar och studerat
komponenter av strategier för att reflektera över om strategin är genomförbar och om det
finns logik bakom.

8.1 Imitativt resonemang
I detta fallet är det fyra elever som gemensamt ska komma överens om var hälften på en
tallinje är. De försöker lösa uppgift ett av fyra och då ska de markera ut ½ på tallinjen. Måna,
Ronja och Emilia diskuterar ett alternativ för att lösa uppgiften.
M - Men vi vet ju inte var mitten är.
R- Men vänta! Om vi tar en linjal, så kan vi mäta hur lång den är och sen ta den på hälften.
M - Jag vet.
E - Fel håll!
R - Oj! Så, där ska den vara. Den är 30...Nu är den 30 cm.

Eleverna här har tillsammans gått in i samma matematiska tankegång och försöker utföra sin
strategi för att få fram en lösning. Ronja framförde sin tankegång och ville utföra sin strategi
med hjälp av en linjal. Det visar tendenser på att det är ett imitativt resonemang. Elevernas
lärare har sen tidigare använt linjalen som ett redskap för att mäta tallinjer och därefter dela
upp dem i lika stora delar. Eleverna har här återanvänt den metoden och det är det som
identifierar resonemanget som imitativt. Memorerat och algoritmiskt resonemang går inte att
använda för att kategorisera denna situationen. Elevernas lösning presenteras likt ett
memorerat resonemang, Dock var en bidragande faktor till strategin en linjal som eleverna
återanvänt sen tidigare erfarenhet. Likväl visste de inte om linjalen som strategi skulle ge dem
ett svar. Hade elever presenterat en korrekt algoritm som är logisk till denna uppgift (60cm 30cm = 30cm), hade den uppfyllt kriteriet som ett algoritmiskt resonemang. De framförde sin
lösning genom att uttrycka att det gick två linjaler på tallinjen, därefter tog de bort en linjal
och markerade ut ½.

8.2 Memorerat resonemang
Här är elevernas uppgift att markera ut ¼ på tallinjen. De har precis avslutat uppgiften som
gick ut på att titta på tallinjen och gemensamt markera ut ½. Fatima och William är de första
att försöka lösa uppgiften.
F - Måste dela upp den i fyra delar…
Forskare - Bra förklara hur ni tänker.
W - Vi måste börja dela.
W - Ja, men jag vet, jag vet.…Vad är hälften på 30?

Det är ett memorerat resonemang som kan definieras i ovanstående citat. Fatima har sen första
uppgiften skapat sig en uppfattning om hur uppgiften ska lösas. Då denna uppgift har samma
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utgångspunkt har Fatima förstått att strategin för att lösa uppgiften är densamma som den
föregående. De återberättade det korrekta svaret för att besvara en annan, vilket är det första
kriteriet inom ett memorerat resonemang. William följer resonemanget genom att utföra valet
av strategi. Mellan 0 och 1 på tallinjen visste de sen tidigare att det var 60 cm. William ville
utföra strategin genom att få fram hälften på 30 för att få fram fyra lika stora delar. Andra
kriteriet som var att strategin kan endast framföras i skrift framförs indirekt inom elevernas
diskussion. När eleverna ska framföra sin lösning beskriver de hur de har utfört sin strategi.
Dock behövde svaret bestå av en strategi som kan stödjas av argument. Därför skrev en utav
de andra eleverna 60/4 på tavlan. Det tog en stund innan de resterande eleverna tog sig an det
som eleven skrivit. De fastnade i sitt utförande om de verkligen mätt tallinjen korrekt. Sedan
kom de fram till ett beslut att det eleven summerat på tavlan beskrev deras tillvägagångssätt.
Därefter satte de en tejpbit i korrekt position på tallinjen.
Ett annat exempel är en grupp om fyra som ska sätta upp bråktalet ⅓ på tallinjen. Eleverna har
mätt mellan tallinjens markeringar 0 och 1 med linjal. De är medvetna om att mellan 0 och 1
är det 100 cm. Gustav och Wilma har till tillsammans försökt utföra en strategi som de andra i
gruppen får ta del av.
G - Men vi får sätta på alla och sen rita...Eller nej.
(Wilma skriver till ⅓ på tallinjens korrekta position)
G - Kolla, det blev 25 här, 25 här...och 25 där.
Forskare - Är vi överens om att det är ⅓ då?
(Gruppen nickar)

Här använde eleverna ett memorerat resonemang. Gustav försökte hitta en strategi för att nå
en lösning på uppgiften. Då använde han måtten de fått sen tidigare uppgifter. När gruppen
löste uppgift 2 kom de fram till att tallinjen mellan 0 och 1 skulle delas i fyra lika stora delar.
De visste även att längden var 100 cm. Därmed var Gustav och Wilma medvetna om en
strategi vars argument för att komma fram till en lösning höll. Detta för att de memorerat
strategin och lösningen i kombination utifrån ett tidigare tillfälle. De två andra eleverna
började delta efter Gustavs framförande av strategi. Det kan även tolkas som att Wilma
utförde strategin innan Gustav hade framfört den. Dock kan varken forskaren eller de andra
veta hur lång Wilmas tankegång hade nått. Kriteriet om att utförandet av strategin måste ske i
skrift får tas ur kontext. Eleverna framförde ingen matematisk formel eller liknande för att
stötta strategins utförande. Däremot markerades tallinjen med ett streck efter varje 25 cm.
Under strecken skrevs måttet 25 cm även ut och därefter skrev Wilma ut ⅓ ovanför första
strecket. Efter egen tolkning är det ett matematiskt framförande i kombination med en tallinje,
som visualiserade ett svar.
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8.3 Algoritmiskt resonemang
Detta exempel sker när eleverna ska utföra uppgift 2. De fyra deltagande eleverna är
införstådda med att de ska placera ut ¼ på tallinjen. I diskussionen har de kommit fram till var
½ är sedan uppgift 1. De kom även fram till att de måste dela den första halvan på mitten
återigen. Sedan uppgift 1 hade de även fått måtten i centimeter på tallinjen genom att använda
linjal. Nova, Sanna och Pavet har en diskussion för att komma fram till en strategi. Nova är
den som kommer fram till ett resonemang.
N - Får man lov att göra en uppställning?
Forskare - Varsågoda.
S - Hälften på 30.
P - Men vänta, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15….
N - 30?
S - Hälften! Inte plus. (Nova gör en uppställning med 15+15)

Kriteriet för ett algoritmiskt argument är med simpelhet precis som det låter. Att strategin som
användes för att komma fram till en lösning bygger på att med logik utföra en algoritm. Nova
använde en algoritm i form av en uppställning med addition. Uppställningen visade belägg
och varför strategin är genomförbar och de kunde därefter se en lösning. I ovanstående citat
påpekade Sanna att de skulle ta hälften för att komma fram till fyra lika stora delar, vilket var
korrekt. Problematiken var att hon inte var med i tankegången som Nova hade.
I efterhand var alla elever överens om var ¼ skulle markeras. Vilket var 15 cm ut på tallinjen,
då den var 60 cm lång mellan 0 och 1.
Med en annan grupp på fem elever ska de lösa uppgift 4. Efter att ha mätt med linjal är
eleverna medvetna om att det är 76 cm mellan markeringarna 0 och 1 på tallinjen. Här
förklarar Emil, Malin och Lowe hur en strategi skulle kunna genomföras.
E - Om vi tar en miniräknare, om en fjärdedel är 19, så kan vi ta 19 och 19 och 19 och 19…
M - och 19 och 19 och 19.
(Gruppen skrattar)
L - Vänta...19...och 19...och sen 19...19 igen (pekar på varje fjärdedel).
L - Och 19 igen.
Forskare - Då kommer ni efter en hel.

Efter egen tolkning kunde detta citat representera framförandet av ett algoritmiskt
resonemang. Emil föreslog att de ska ta en miniräknare för att påskynda utförandet. Däremot
förklarade eleven även tillvägagångssättet genom att lägga till 19 upprepade gånger. Eleven
har då i detta fall framfört en strategi. Likt en uppställning av två tal löste eleverna denna
uppgift genom att utföra den i flera steg. Eleverna fick använda miniräknare för att utföra sin
strategi. Miniräknaren kan räknas som ett bidrag till det algoritmiska resonemanget. Datorer
och annan teknik är till exempel programmerade genom algoritmer för att kunna utföra flera
steg efter varandra. Lowe stöttade Emils strategi och försökte utföra den själv och visade med
fingret på tavlan. Emil och Lowe hade sedan föregående uppgifter kommit ihåg principen av
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att addera 19 cm med sig självt. Att själv komma ihåg algoritmen ingår även i resonemanget.
Därför kan detta sätt ses som ett algoritmiskt resonemang

8.4 Kreativt matematiskt resonemang
Eleverna arbetar med uppgift fyra som går ut på att sätta ut bråktalet 5/4 på tallinjen. Eleverna
Sara, Bianca och Fredrik har fastnat i en situation där de inte vet vilken strategi de ska
använda. De har utfört de tre föregående uppgifterna och löst dem. Eleverna löste dem med
hjälp av linjal. Det kan tolkas som att eleverna ser ett förhinder av att mäta med linjal när de
ska gå över 1 på tallinjen som motsvarar 4/4. Bianca börjar prova sig fram med alternativa
metoder.
S - Med händerna. (Bianca börjar mäta fjärdedel efter fjärdedel med händerna).
B - 1,2,3,4…
B - Men kolla, här är ju en fjärdedel (Håller en fjärdedels längd mellan tummen och
pekfingret)
F - Mhmm
B - 1,2,3,4 och sen en till.

I detta fall kan det ses som att eleverna letade efter ny strategi. Dock kunde det även ses att
eleverna ville fortsätta utgå från de föregående bråktalen som är utsatta på tallinjen. När
Bianca började använda händerna för att mäta såg hon tallinjen ur ett annat perspektiv. Därför
kan det tolkas som att denna elev framförde ett kreativt matematiskt resonemang. Det skapade
en nyhet som innebar att eleverna inte behövde byta resonemang för att komma fram till en
lösning. Bianca använde händerna för att skapa en ny sekvens i det matematiska
resonemanget. Tillvägagångssättet kan ses som enkelt och bygger inte strikt på matematisk
logik. Däremot var det en bidragande faktor som stöttade strategin för att leda till uppgiftens
lösning. Efter det som Bianca säger i ovanstående citat börjar de andra eleverna att följa
samma tankegång. Sedan kunde de använda måtten de fått från föregående uppgifter för att få
fram 5/4 och markera ut det.
Ett annat exempel ska fyra elever också utföra uppgift fyra och markera ut 5/4. Även dessa
försöker finna en ny strategi för att lösa uppgiften. Forskaren ville att alla elever skulle börja
med att säga var de tror 5/4 ska markeras. Anja och Dennis är två elever som börjar gissa.
A - Jag tror här (Pekar där 5/4 ungefär ska varit)
D - 1,2,3,4…5.
Forskare - Vänta lite nu…
A - Jag tror 5/4 är exakt här.
D - Annars skulle de inte haft en tejpbit där.

Detta citat visar att gissningar och uppskattningar kan vara en drivande motor till det som
egentligen är relevant. Elevernas gissningar av 5/4 position gav Dennis den pusselbit som
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saknades. Även här har eleverna försökt använda samma strategi som på de första tre
uppgifterna. De har mätt tallinjen med linjal som resulterade i 30 cm. Dock kunde eleverna
för tillfället inte fortsätta i den tankegången när de ska gå över en hel på tallinjen som
motsvarar 4/4. Hur detta tolkas som ett kreativt matematiskt resonemang beror på att Dennis
hittade en sekvens i resonemanget. Den sekvensen kan tolkas som en bidragande faktor till att
eleverna förstår att de ska gå över en 4/4. Efter Dennis uppmärksammande av tejpbiten som
fortsatte efter talet 1 på tallinjen, ledde det till en strategi. Strategin var genomförbar och
ledde till en lösning.

8.5 Lärandet i grupp
Detta citat beskriver en situation där Tina har tagit initiativet för att försöka lösa uppgiften.
Uppgiften går ut på att markera ut ⅓ på tallinjen. Hon framför ett resonemang som kommer
att leda till en lösning. Tinas tre kamrater som också varit med i grupprummet är med i
diskussionen och har bidragit. De hade även använt sig av linjal för att mäta tallinjen.

Forskare - Kan du visa det?
T - Jo, men om man tar fram den lite här, så blir det ju en tredjedel.
T - Kolla, nu är det en hel, så är det en fjärdedel här, så om man tar fram den lite.
Forskare - Vill du ta fram tejpbiten en bit som satt under en fjärdedel för att få fram en
tredjedel?
T - Ja!

Tina framför ett kreativt matematiskt resonemang. Genom att lägga fram argumentet att
tejpbiten skulle flyttas anger Tina nyheten som kommer göra att resonemanget byter bana.
Vid detta skedet börjar även hennes kamrater att få en inblick i vad Tina försöker uppnå. Det
finns en rimlighet i hennes argument som i sin tur ger ett underlag för att nå en lösning. Att
eleven vill flytta fram den markering som först betecknar ¼, kan tydas som att hon förstått
konceptet av tallinjen. Här utgår eleven från tallinjen som helhet och förstår att mellan
markeringarna 0 och 1 kan två markeringar sättas ut var längden mellan dem behöver vara
likvärdiga.
Här börjar resten av gruppen att parallellt följa Tinas föregående argument. De hade tidigare
spekulerat i om de mätt tallinjen korrekt. Efter vidare diskussion kom även Hannah in i
samma tankegång som Tina.
H - Nej, då blir det ju mindre delar. Då måste vi göra om.
T - Du måste göra större delar. Det var ju det jag sade innan.
Forskare: Hur tänker ni nu då?
A - Får vi en ny tejp?
Forskare: Gick det inte tjejer?
G - Nej.
T - Nej...Jo! Om man tar fram lite?
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När Tina och Hanna båda var eniga om att de behövde justera deras markeringar på tallinjen
kunde deras nya strategi genomföras. Albin och Gabriella visade även tecken på att de följt
med i diskussionen och följer utförandet. Den här situationen visar tendenser på att elevernas
resonemang har bidragit till nytt lärande. Det har även visat att arbetet i grupp har varit en
förutsättning för utökat lärande. I form av diskussion där diverse resonemang lagts fram,
kunde Tina redogöra allt på en individuell nivå för att till slut konstruera ny kunskap. Det nya
resonemanget som hon öppet yttrade bidrog till samtalet. I slutändan visade det att gruppen
stöttade resonemanget. När Tina och Hannah var eniga om att deras markeringar behövde
ändras kom de fram till att de behövde mäta tallinjen igen. Resten av gruppen började mäta
tallinjen på nytt. Åtgärden i detta samtal blev då att mäta på nytt för att sätta ut korrekta
markeringar. Gruppen kom i enlighet fram till en korrekt lösning där de markerat ut alla
tredjedelar på tallinjen och därefter skrivit ⅓ på första markeringen.

Här har en grupp om fyra påbörjat uppgift två. De ska placera bråktalet ¼ på tallinjen och
Oscar är den första eleven i gruppen som framför en strategi för att ge uppgiften en lösning.
Han förklarar i citatet nedanför hur strategin behöver utföras.
O - Alltså, här så är det 30 cm, så halva, så blir det 15.
Forskare: Ja…
O - Och här är ungefär också 15, alltså halva.
O - Då har 1,2,3 och 4…fyra fjärdedelar.

I detta fall kan strategin Oscar framför tolkas som momentet av ett memorerat resonemang.
Tidigare uppgift har givit eleverna tillgodosett sig vetskapen om tallinjen totala längd mellan
markeringarna 1 och 0. De har använt linjal för att mäta och det tillvägagångssättet har
eleverna fått utföra vid tidigare tillfällen. Första uppgiften gick ut på att placera bråktalet ½,
eller en halv på tallinjen. Strategin som Oscar framför är en typ av upprepning av den strategi
gruppen bestämde för att använda vid tidigare uppgift. Gruppen stöttar Oscars argument för
att utföra strategin. Gruppens genomförande blev därför att utgå från måtten och gör en jämlik
uppdelning för att få tre markeringar på tallinjen. Mellanrummet mellan dessa markeringar
skulle dessutom bli densamma.
Vid ett senare tillfälle under samma uppgift märker eleven Laila ett fel i Oscars strategi som
gruppen valt att utföra.
(Laila markerar varje tejpbit med ¼)
L - Nu kom jag på en sak (suddar ut alla markeringar på tallinjen).
L - Det här är fem femtedelar och då blir detta en fjärdedel (pekar på tre fjärdedelar och
ettan).
Forskare: Du hade nyss delat upp den i fyra lika stora delar?
L - Haha, ja...men vänta nu vet jag, här är en fjärdedel och då måste här vara...då måste där
vara två fjärdedelar. (Skriver ut ¼ på rätt plats och säger att en halv ska markeras med 2/4)
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När Oscars strategi utförts fick Laila sätta ut markeringarna i form av tejpbitar. Vad som är
unikt med tallinjen är att den är linjär, likt en rektangel. Likväl kan inte en tallinje delas upp i
flera delar och representera samma bråktal. Tallinjen är progressiv vilket i detta fallet innebär
att bråktalens värde ökar kontinuerligt i längd med den. Detta förstod Laila och började
förklara för sina kamrater att de inte kan sätta bråktalet ¼ på varje markering. Här har Laila
också förstått att tallinjen behöver ses som en helhet. I samband med dessa två ovanstående
citat kan det även här ses att ny kunskap har byggts inom gruppen. I samtalet anger Oscar sitt
resonemang för att försöka nå en lösning. Efter egen tolkning gav Oscars strategi en lösning
utan svar. Dock betyder det i teorin att Oscars strategi misslyckades, då en lösning innefattar
ett svar med en förklaring till varför svaret stämmer. Däremot Oscar bidrog till den nya
kunskapen genom att låta Laila utföra en inre tankegång ut efter strategin. Liksom de andra i
gruppen kunde Laila utnyttja allt av betydelse inom samtalet för att komplettera Oscars
strategi. Återigen kan det framföras att diskussion i grupp är förutsättningen för utökat
lärande. Dock konstruerad den nya kunskapen först hos den egna individen som behöver dela
den vidare med andra. Lailas komplement blev därmed åtgärden för att fullfölja strategin och
komma fram till en lösning.
Sammanfattning:
I resultatet är det människor som observerats och dess prestationer värderats. Lithners (2008)
ramverk användes för att identifiera vilka typer av resonemang som framkommer vid arbete
kring tallinjen. De typer av resonemang som kunde identifieras var: Imitativt resonemang,
Memorerat resonemang, Algoritmiskt resonemang och Kreativt matematiskt resonemang. I
resultatet framställs även en tabell för att sätta resonemangens vardagliga bruk i perspektiv.
Kriterier angavs som behövde uppfyllas för att betecknas som ett visst resonemang.
Ramverket är riktat för just matematik och ger en definition av vad matematiskt resonemang
är. Reis (2015) och Lithner (2008) i kombination gav efter egen tolkning en stark
analysmetod. Den analysmetod som anges i Reis byggde på att läsa av barns beteende och
tillvägagångssätt. För att koppla Reis metod till ämnet matematik användes Lithners
definition av matematisk lösning och svar. Frågeställning två baserades även på ett lärande i
grupp. Där sågs behovet av att använda ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att vinkla
studiens analys efter syfte och frågeställningar. Elevernas resonemang efter forskarens
tolkning hade uppfyllt de kriterier som använts vid analysen. Uppfyllandet av dessa kriterier
innebar inte nödvändigtvis att eleverna hade fått ett utökat lärande. Dock fanns det tendenser
till ett lärande genom de olika resonemangen.

9. Diskussion
I detta kapitel kommer metoderna i studien att diskuteras och reflekteras utifrån val och
förutsättningar. Styrkor och svagheter sätts i perspektiv, samt att metoden och empirin överses
med kritiska ögon. Fortsättningsvis diskuteras och reflekteras studiens resultat. De kommer
ske i samband med tidigare forskning, likväl som studiens frågeställningar och syfte som löd:
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Syfte: Att utveckla kunskaper om hur resonemang kan bidra till elevers lärande om tallinjen i
en årskurs 3.
1. Vilka typer av resonemang kan identifieras i 33 elevers diskussioner om tallinjen?
2. På vilka sätt bidrar resonemang till lärande i grupp?
När respektive resonemang nämns i resultatdiskussionen, kommer förkortningarna att
användas som nämnts tidigare i studien.

9.1 Metoddiskussion
Insamlingen av empirin skedde genom videofilmning. Att använda film som verktyg har till
största del varit positiv. Klassen som varit med och medverkat i studien var vana vid att bli
filmade. Det är en del i undervisningen som följt med klassen efter hand och de har även
själva fått använda tekniken. Eleverna blev underrättade om hur studien skulle genomföras
och därmed varför det var så viktigt med videofilmning. Styrkorna med tekniken var att
forskaren kunde se relevanta sekvenser flera gånger och bevaras fram till senare tillfällen. En
annan styrka var att det insamlade materialet gav ett tydligt perspektiv på de olika
situationerna. Det ledde i sin tur till att det gick att analysera både elevernas verbalitet och
kroppsspråk. Studien skulle till största del bygga på elevernas verbala resonemang, dock
ansågs kroppsspråket i efterhand som en nödvändighet. Det blev enklare att tolka elevernas
ord och hur de övriga i gruppen reagerade. Svagheterna i att filma utgår från hur tekniken
fungerade och dess placering. När eleverna genomförde uppgifterna användes en surfplatta
för dokumentation. Vid vissa tillfällen tog minnet på surfplattan slut. Detta resulterade i att
uppgiften fick pausas och surfplattan bytas ut. Surfplattan placerades på ett ställe och förblev
stående på samma position under alla uppgiftsutföranden. Att se genom det perspektivet som
kameran angav var av stor betydelse för studien. Det som ses som en svaghet är att det inte
ger hela sanningen (Bjørndal, 2005:74). Sammanfattningsvis har styrkor och svagheter lyfts
gällande filmning som empiriskt insamlingsverktyg. Att elevernas genomförande ibland fick
pausas kan ha påverkat resultatet. Det kan ha stoppat eleverna i en resultatgivande diskussion
eller diskussioner som skulle ange något nytt för studien. Tekniken kan även ses som en
faktor som sänker studiens validitet. Tekniken är av systematisk karaktär som studien är
beroende av för att få ett starkt resultat. Forskaren tar även i beaktning att surfplattans position
hade kunnat omplaceras för att ge en högre variation av perspektiv för att öka studiens
trovärdighet.
Eleverna fick utföra uppgifterna i ett grupprum. Anledningen till det var för att begränsa ljud
och påverkningar från omgivningen. Detta val gjorde det lättare för surfplattan att fånga upp
ljud och eleverna blev inte påverkade av fler än de som fanns i rummet. Det ansågs som
uteslutet att utföra uppgifterna i helklass då en del av studien gick ut på att se lärande i grupp.
Definitionen av grupp är mer än två personer, däremot anser Stensmo (2008:182) att en grupp
som förväntas ge bästa resultat bör inte överstiga fem elever. Om det skulle utförts i helklass
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kan det funnits en risk att inte alla elever hade kommit till tals och påverkat resultatet. Det
hade påverkat i form av vilka och antalet gånger resonemangen framförts. Risken kan även
varit att den nya kunskapen som skapats inte hade nått samma utsträckning. I grupprummet
fanns även forskaren som aktiv observatör med. Forskarens syfte med att medverka i
gruppuppgiften var dels för att hålla ordning. En annan anledning var också för att stötta
eleverna om samtalet ledde till tystnad eller om det hamnade ur fokus. I detta fall kan
observatören både tolkas som en styrka och en svaghet för resultatets trovärdighet.
Observatören kan ha påverkat studiens resultat, genom att påverkat elevernas prestation
utifrån sin närvaro. Eleverna kan ha blivit nervösa eller obekväma, eller alternativt hade
observatörens aktiva deltagande lyft elever för att våga bidra. I linje med Bjørndal (2005:44)
kommer observatören påverka deltagarna, oavsett aktivt eller passivt deltagande. Efter egen
tolkning är det aktiva deltagandet relativt lågt, då principen av att deltagaren deltar när ett
behov fanns.
Urvalet av eleverna i denna studie utgjordes efter de som accepterat att delta. Enligt de etiska
principerna måste deltagarna eller vårdnadshavare skriva på en etikblankett. Dock fick de som
inte accepterat att delta genomföra uppgifterna. Undantaget var att de eleverna inte blev
filmade och inget av dess prestationer beräknades till studien. Urval av deltagande grupper
var baserade på att eleverna skulle känna trygghet. Med hjälp av pedagoger till respektive
klass delades eleverna in efter vilka de kunde prestera bäst med. Detta är ett antagande
beroende på hur väl pedagogerna känner eleverna. Efter egen tolkning ses detta som en
styrka, då pedagogerna haft eleverna i tre år. I klassen rådde låg mångkultur och därmed fanns
få nationella och kulturella faktorer som kunde påverkat resultatet. Studien är även genomförd
på en skola i endast ett län. Detta gör att studien inte kan representera hela landet och kan ses
som icke generaliserbar. Eriksson Barajas et al. (2013:103) beskriver att om en studie ska ha
en hög generaliserbarhet behöver resultatets utfall vara likt andra studier. Slutsatsen blir
därför att studiens generaliserbarhet mäts i hur likt resultatet speglar andra liknande studier.
Studien kan även anses ha en relativt bra procedur när det kommer till urvalet, vilket vagt
styrker generaliserbarheten.
All insamlad empiri transkriberades och gjorde att forskaren fick en god bild av studien.
Sedan gjordes ett bortfall på cirka 80 minuter av 200. Det var två kriterier som följdes för att
välja ut empiri. En var situationer där elever betedde sig i den mån att studien fick avbrytas.
En annan var för de situationer där minnet på surfplattorna var fulla och fick bytas ut. Det
ansågs ge en orättvis bild av elevernas prestation och kunskaper. Att transkribera tog tid och
att välja bort material kändes som ett slöseri av effektivt arbete. Detta kan i samband med
Bjørndal (2015:87) lyftas som en lärdom. Om tiden är en viktig faktor under arbetets gång
kan den insamlade da444tan kontinuerligt väljas ut för transkribering.
Med enkel tolkning har en kvalitativ metod använts för att besvara studiens syfte och
frågeställningar. Det skulle komma att leda till ny forskning som kommer att presenteras i
resultatdiskussionen. Lithners (2008) ramverk var skapat för ämnet matematik. Det ger
resultatet en högre pålitlighet för att det är matematik studien baseras på som skrivämne.
Likväl utesluts dessvärre inte det faktum att kriterierna är tolkningsbara utefter hur empirin tas
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urontext. Vad som anses som ett imitativt resonemang för någon behöver inte ses så hos alla
individer. För att besvara frågeställning två skapades kriterier för att analysera resultatet. Det
lade grunden för de analysmetoder som använts för denna studie

9.2 Resultatdiskussion
Utefter Lithners (2008) ramverk kunde den första frågeställningen besvaras. Alla resonemang
som använts utifrån Lithners ramverk kunde identifieras. Matematiskt resonemang var det
som betecknade de övriga resonemangen. De övriga resonemangen innehöll kriterier och
sekvenser som skulle vara utmärkande för att kunna identifiera respektive resonemang. Att
identifiera vilka typer av resonemang som används i diskussion i grupp kan sammanfattas
som klargjort. Utefter de kriterier som finns inom ramverket är det forskaren som identifierat
resonemangen, utefter egen tolkning. Liksom det förklaras i metodavsnittet är elevernas
resonemang tolkningsbara utifrån den observerande individen, trots att ramverket använts som
mall för att identifiera resonemangen. Exempel på de frågor som eleverna fick kunde vara att
placera ¼ på en tallinje. Enligt Lithner (2008:258) är dessa typer av uppgifter ofta framställda
för att lösas genom memorerande resonemang (MR). Det har dock visat sig att eleverna
använt alla resonemangen med hög variation. De övriga resonemangen har identifierats i den
grad att valet av uppgifter i studien kan anses som oväsentlig.
För att besvara frågeställning två analyserades om eleverna gjorde något, samt om de vidtog
åtgärder för att nå en lösning eller ett svar. Inom den andra frågeställningen speglas även det
socialkonstruktivistiska perspektiv mer öppet. Vilket betyder att genom samtal och
resonemang ger elever förutsättningar för att individuellt försöka konstruera ny kunskap. I
Nordqvists (2016) studie framkom det att ett algoritmiskt resonemang (AR) förekom i större
utsträckning än kreativa matematiska resonemang (KMR). I denna studie visade resultatet det
motsatta med mer än dubbla antalet KMR. Faktorer som kan ha påverkat det resultatet är att
klassen som medverkat i studien, var vana vid att utgå från tidigare erfarenhet eller att testa
sig fram. Det påminner mer om MR eller KMR och kan vara en anledning till att dessa
resonemang visar ett högre antal. Nordqvist (2016) nämner även att AR var mer
förekommande, dock visade KMR större potential för utökad förståelse. En väsentlig del i
denna studie går ut på att avgöra om resonemang bidrar till ny kunskap och KMR
framkommer i ett större antal än AR. Därför kan det i analogi med Nordqvist (2016) tolkas
som att KMR anger bättre förutsättningar visar tendenser till lärande i grupp.
Resultatet har även visat att eleverna gör och vidtar åtgärder för att nå en lösning eller ett svar.
Därmed enligt de kriterier som hämtats från Reis & Lithner har de identifierats. Kriterierna i
sig går ihop på det sättet att eleverna gjorde rätt från början, eller gjorde om och gjorde rätt.
Att de gjorde rätt för att nå en lösning visade tecken på förståelse. Dock visade det att
åtgärderna för att nå en lösning lyfte fram uppgiften på ett djupare plan. Utefter kriterierna går
det att identifiera elevernas tillvägagångssätt utefter vilket resonemang de använder.
Exempelvis framförs en situation där en elev använder KMR genom att testa sig fram med
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markeringarna på tallinjen. I den situationen märker även en elev ett felsteg som gjorts.
Eleven fick därmed framföra en ny strategi som gruppen gick med på att utföra. I linje med
Bragg & Herbert (2017) studie visar detta att resonemang kan bidra till ny kunskap. I
respektive situation testades det som ansågs som ett utlåtande byggt på sanning. När
gissningar testats och det går att urskilja vilket som stämmer eller inte, kommer argumenten
låta mer logiska. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i samband med det
ovannämnda kan det antas att tendenser till lärande i gruppen fanns. Hunt, Westenskow &
Moyer-Packenham (2017) studie visade att elever framförde flera olika typer av resonemang.
Svaren som resonemangen ledde till var inte alltid korrekta. Det framkom däremot i studien
att delar av resonemanget kunde bidragit till ny kunskap och en högre förståelse. Hunt et al.
(2017) studie ger därmed en klarare bild av att ny kunskap skapats som resultatet tenderar att
visa. Den studien går även i fas med analysmetoden skapad utifrån Reis (2015) och Lithner
(2008). Det eleverna gjorde i resultatet var att föra fram ett resonemang vars svar inte heller
behövde bli rätt. Om svaret ansågs vara fel kunde en eller flera elever utifrån samtalet komma
fram till en åtgärd.
Den nya kunskapen ska innefatta användandet av resonemang i grupp, men även kunskapen
om tallinjen. Alla situationer i resultatet använder tallinjen och det är den de utgick ifrån i
samband med uppgifterna. I resultatet speglas en situation där eleven framför ett MR och vill
använda en linjal för att mäta tallinjen. Liksom Hunts et al. (2017) studie framställer denna
elev delar i sitt resonemang som skulle leda till ny kunskap. När strategin var utförd och
lösningen offentliggjordes, framkom det att lösningen inte stämde. Vissa elever i gruppen
kunde däremot plocka ut delar i resonemanget för att komma fram till en korrekt lösning. Det
var inte markeringarna på tallinjen som var fel utplacerade. Det var markeringarnas värde som
feltolkats. Med hjälp av elevens mätning med linjal förstod en i gruppen att tallinjen behövde
ses som en helhet och att den är linjär. Att en sådan förvirring sker kan bero på att tallinjen
och tal i bråkform tillsammans blir väldigt abstrakt (Wong, 2016). Resultatet i denna studie
visar tendenser för den typen av missförstånd. Vad resultatet även visar är att resonerande i
grupp kan vara ett gynnande koncept och visar tendenser till ett lärande.

10. Konklusion och implikation
Studiens syfte och frågeställning har varit det som agerat startskott för studien. Syftet för
studien var att utveckla kunskaper om hur resonemang kan bidra till elevers lärande om
tallinjen. När belägg för studien i inledning och bakgrund skrevs var det arbete i grupp som
stod i fokus. Lithners ramverk användes i huvudsak för att besvara frågeställning ett: Vilka
typer av resonemang kan identifieras i elevers diskussioner om tallinjen. I analogi med
ramverket och utefter egen tolkning har alla typer av resonemang framträtt. Påverkande
faktorer har även inberäknats och vissa tolkades som oväsentliga för studien. Frågeställning
nummer två: På vilka sätt bidrar resonemang till lärande i grupp? Det
socialkonstruktivistiska perspektivet vägde tyngre i denna frågeställning då den inkluderade
människors tänkande. Att föra resonemang i grupp var gynnande ur flera aspekter. Däremot
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kan det inte uteslutas att den kunskap eleverna visat i denna studie inte kan med säkerhet
återkomma igen efter en vis tid. Då inberäknas även faktorer som om eleverna skulle testas
igen genom att få liknande uppgifter individuellt eller i nya gruppkonstellationer.
En lärare som vill utveckla sina elevers matematiska kunskaper, samt förmåga att resonera
och lyfta problemområden inom matematiken, bör överse alternativet att nyttja resonerande i
grupp som ett koncept. Att låta eleverna tillsammans analysera och utveckla sina egna och
andras tankegångar visar tendenser till ett lärande. Lärarna bör dock ha i åtanke hur grupperna
är uppbyggda. Välj inte ut elever slumpmässigt utan utgå från flera aspekter som kön,
prestation, kunskap, antal, och så vidare. Genom att arbeta med tallinjen i grupp, att använda
resonemang för att nå en lösning/svar, visade att resonemanget KMR skapade större tendenser
till lärande. Efter egen tolkning innefattar resonemangen KMR kriterier som i praktiken lyfter
upp matematiken på djupet och kan ses ur flera perspektiv. Det blir upplyftande och får en
utbredning som gynnar fler.
Lärare kan använda denna studie när de arbetar med resonemang inom matematik och bör
fokusera på KMR. Både tidigare studier och denna studie har visat att det resonemanget
nyttjats mest av eleverna. Det finns dessutom forskning som anger att KMR har bättre
förutsättningar för utvecklad och utökad kunskap. Att använda resonemangsförmågan inom
matematik går självfallet att utföra enskilt. Studien visar även ur ett socialkonstruktivistiskt
perspektiv att konceptet i grupp kan leda till lärande. Vad beträffar de övriga typerna av
resonemang har ingen utav dem visat några negativa effekter på elevers lärande. AR var det
som påträffades minst och visar tecken på att inte leda till utvecklad kunskap. Enligt Lithner
(2008:259) brukar AR användas i läromedelsböcker. Boken anger en klassisk algoritm som
eleven ska utgå ifrån för att enklast komma fram till en lösning. Det är dels en anledning till
att lärare har en fallenhet att lita på läromedel och utgå från den (Hunt et al., 2017). Varje typ
av resonemang uppfyller sin egen funktion. Exempelvis kan det finnas en anledning till att
AR används i matematikböcker. Efter egen tolkning fungerar AR som gott exempel för att
börja lära sig matematik. Därför kan det ses som ofördelaktigt att undanhålla någon av de
övriga resonemangen.
Implikationerna i studien visade sig främst när uppgifterna skulle utföras med eleverna. Det är
lätt att tro att det finns gott om tid för det som planerats. Det skulle visa sig i slutändan inte
stämma. Därför har en lärdom blivit att noggrann planering är nyckeln till ett mer strukturerat
och givande utförande av studier. Att lärare låter sina elever arbeta i grupp är inget ovanligt.
Gruppens samtal måste däremot ha ett syfte och att det ligger en plan grundat på
vetenskapliga belägg. Vad studien förmedlat kan nog användas och konceptet av resonemang
kan vara en ingång till ny och mer givande matematik. Fortsatt forskning för studien skulle
kunna vara vilka resonemang som är mest givande ur ett utvecklat, lärande perspektiv. Som
ytterligare framtida forskning skulle dessa resonemang kunna fungera som arbetsmallar vid
enskilt arbete inom matematik.
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