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The reason to reason

Christian Huldt

Sammanfattning
Uppsatsen baseras på designexperiment av undervisning med syftet att uppmuntra till kreativa 
resonemang. Studien genomfördes som ett antal undervisningstillfällen då närvarande elever 
presenterades för ett problem eller en frågeställning som inte var formulerad eller kunde lösas på 
samma sätt som typuppgifterna i läroboken. Observationer och transkript från dessa tillfällen används 
som underlag för en analys som bygger på interventionens syfte och möjligheter utifrån teorin om 
didaktiska situationer med viss påverkan från kategorisering av resonemang. Omfattningen av studien 
gör att få generella slutsatser kan dras, men det åskådliggörs i några exempel hur viktig lärarens 
lyhördhet kan vara för att fånga upp embryon till självständigt resonemang och hur rådande normer 
påverkar debattklimatet. I diskussionen nämns hur försök till didaktiska situationer kan användas för 
att få en bättre bild av elevers proximala zoner.
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Inledning
Under de 20 år jag ägnade mig åt annat än matematik använde jag inte mycket (högre) matematik i 
mitt dagliga liv med två undantag: matematisk problemlösning och matematiskt resonemang. Dessa 
delar visade sig vara extremt användbara metoder även utanför matematiken, och borde därför kunna 
utgöra de viktigaste förmågorna för elever i allmänhet, medan specifika algoritmer endast behöver 
delges de elever som kommer att behöva dessa. Riktigt så ser det inte ut i matematikundervisningen 
idag (Lithner, 2008). Samtidigt är min erfarenhet att många matematiklärare på gymnasiet tycker att 
dessa förmågor är eftersatta. Det tycks alltså finnas ett glapp mellan vad matematiklärare vill och vad 
som faktiskt händer i det dagliga arbetet i matematikklassrummet. Jag har därför valt att genomföra ett
undervisningsförsök som bygger på idéer från forskningen avseende hur undervisning kan utformas 
för att stödja elevers förmåga att genomföra matematiska resonemang.

Matematiska resonemang runt ett givet problem kan delas in i två huvudkategorier (Lithner, 2008): 
kreativt matematiskt resonemang (CMR) respektive algoritmiskt resonemang (AR). 

CMR kännetecknas av 

1. nyhet (för utövaren), 

2. argumentation för metoden som skapas och att 

3. metoden och argumentationen är matematiskt grundade 

medan den andra kategorin, algoritmiskt resonemang (AR), kännetecknas av att inlärda algoritmer och
procedurer tillämpas på problemet.

Jag har hittills inte sett någon artikel som nämner CMR utan att även ta upp teorin om didaktiska 
situationer (Brousseau, 1997), men även om en lyckad didaktisk situation leder till CMR så är detta 
kanske inte det enda sättet. Å andra sidan så framkommer i diskussionen att nästan(?) varje del 
behövs...

Kapur (2008) skriver om ”productive failure” som konstrasteras med ”direct instruction”. ”Direct 
instruction” är traditionell undervisning där elever först delges metoder och procedurer och därefter får
tillämpa dessa på uppgifter (dvs det Lithner kallar AR) medan ”productive failure” i likhet med CMR 
går ut på att eleverna inte har färdiga metoder utan presenteras för ”nya” problem. Till skillnad från 
CMR är dock inte målet med productive failure att eleverna ska lyckas lösa problemen, utan enbart 
generera flera olika representationer av dem och kämpa för att försöka lösa dem, vilket ger en 
betydande kognitiv belastning på eleverna på ett sätt som verkar jämförbart med ”productive struggle”
som nämns i samband med CMR (Jonsson et al, 2014; Norkvist, 2016; Jonsson, 2017; Szabo, 2017). 
Den gemensamma nämnaren för ”productive failure” och CMR är elevernas kognitiva ansträngningar 
vilket i sin tur är beroende på uthållighet, frustrationstålighet och att rådande socio-matematiska 
normer inbegriper sådana aktiviteter. Dock nämner Kapur (2011) i förbigående även ”productive 
success” som skulle kunna vara CMR. Både CMR och ”productive failure” ger bättre resultat än 
respektive motsvarande algoritmiska metoder enligt studierna ovan.  Norkvist (2016) påpekar 
dessutom att medan CMR är mer kognitivt belastande under inlärningsfasen (när stöd finnes och kan 



ges), medan AR är kognitivt belastande under testfasen när eleven är mer eller mindre utlämnad åt sig 
själv, men inte särskilt belastande under inlärningsfasen.

CMR har av Olsson (2017) beskrivits som effektivare, ge mer varaktigt lärande och inte vara lika 
beroende av elevernas kognitiva färdigheter jämfört med AR. Det sistnämnda stöds även av Jonsson et
al (2014) och att göra lärandet mindre beroende av elevens individuella förutsättningar kan  bidra till 
att uppnå en likvärdig skola. Brousseau & Gibel (2005) nämner några olika förutsättningar för att 
elever ska få resonera och reflektera över sitt resonemang. Lithner (2008) påpekar dock att imitativt 
och algoritmiskt resonemang är mycket vanligare i matematikböcker, medan Szabo (2017) påpekar att 
vissa av de elever han studerar är mer tillfreds när fokus ligger mer på varför man gör något än hur 
man gör detta. Lithner (2008) påpekar de negativa aspekterna av ”utantillinlärning” och jag är benägen
att inte bara hålla med utan tillägga att eleverna då inte lär sig matematik utan räkning, om än på en 
lite högre nivå än vad som vanligtvis avses med termen.

Inom ramen för detta examensarbete vill jag studera elevers resonemang och se hur de reagerar på 
”störningar” av normalproblem av läroboksmodell, så att problemen inte riktigt faller inom ramen för 
det de är vana vid och de lösningsmetoder och algoritmer de brukar använda inte kan appliceras rakt 
upp och ner utan ett föregående resonemang. Jag försöker därför att presentera problem som ska kräva
ett nytt (för eleven) resonemang men detta resonemang behöver ligga inom elevens proximala zon. 

Studiens frågeställning är därför om en lärare med små medel kan uppmuntra och/eller påverka elevers
resonerande i riktning mot CMR, och hur de reagerar på detta. Studien gjordes utifrån "Design 
Experiments in Educational Research" (Cobbs et al, 2003) med hypotesen att eleverna i  hög grad 
skulle basera sina resonemang på algoritmiska eller rent av rent imitativa resonemang när tillfälle 
erbjuds, det gäller alltså att försöka designa problem som eleverna saknar algoritmer för, eller att 
formulera problemen så att eleverna inte omedelbart förstår att algoritmer kan appliceras. Vidare vill 
jag se om lärarens interventioner kan påverka resonemangen. 

Metod

Urval
Elever från gymnasiets tredje år på ekonomisk linje som behövde komplettera ett tidigare kursavsnitt 
erbjöds att delta, men även elever som inte behövde komplettera anmälde sig. Detta gjorde senare att 
problemen behövde justeras.

Genomförande 

Studiens ursprungliga syfte var att jämföra resultaten från två grupper av elever som fick algebraiskt 
stöd, en grupp som fick datorstödd undervisning och en grupp som fick mer traditionellt stöd. 
Emellertid så försvann nästan alla elever efter introduktionen till geogebra, och de som återkom hade 
av en eller annan anledning inte tagit med sin dator. Eftersom tider och lokaler var inbokade skedde en
frenetisk omorganisation av studien under en väldigt kort tid och fokus skiftade från en kvantitativ 
studie av datorstöd till en kvalitativ studie av resonemang och hur resonemang kan uppmuntras att 



utveckla dessa. I sin nuvarande utformning bygger studien på vad som avsågs bli en samling spretande
undervisningssituationer, eftersom jag ville se vad som skiljer respektive förenar dessa och huruvida 
designen i de olika situationerna ger olika möjligheter att uppmuntra eleverna till andra typer av 
resonemang än algoritmiska. Situationerna skedde i ganska tät följd, så jag hade ingen möjlighet att 
hinna analysera en för att justera nästa. En kort studie som denna har tyvärr ingen iterativ del, vilket är
skälet till spretigheten. Jag försökte istället designa olika varianter för att se vad som kan och bör 
vidareutvecklas från respektive undervisningssituation. 

Jag har observerat elever enskilt och i grupp under problemlösning där läraren har försökt presentera 
uppgifter som inte är som tagna ur boken.

Fyra lektioner genomfördes med tre elever under den första lektionen och en elev de tre följande. 
Varje lektion gick till så att ett problem presenterades varefter eleverna fick försöka lösa detta. Ljud 
togs upp när tekniken inte fallerade och eleverna observerades.

Eleverna ljudinspelades och anteckningar fördes under problemlösningen, och emellanåt intervjuades 
eleverna. Alla elever har informerats enligt de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet) och allt material 
som samlats in har anonymiserats.

Ljudupptagningarna har transkriberats ordagrant och jämförts med anteckningarna. 

Design av undervisning 

Uppgifterna valdes för att både tillåta resonemang och ändå inte vara för annorlunda jämfört med de 
uppgifter eleverna var vana vid, detta dels för att uppnå syftet att locka till resonemang med små 
medel och dels för att få in svar.

De fyra uppgifter som gavs var 1. att konstruera ett rationellt uttryck med vissa givna egenskaper, 2. 
att utifrån en kurvas tangenter återskapa kurvan, 3. Att formulera begreppet ”hälften kvar” (avseende 
marginalskatt) matematiskt och tolka dennas konsekvenser för skattetabellerna, och 4. att bestämma en
tredjegradsfunktion utifrån vissa givna egenskaper. Uppgift 1 valdes utifrån kompletteringsprovet, och
bestod av två delar, en första del och an andra del där fler egenskaper skulle vara uppfyllda utan att 
uttrycket ändrades särskilt mycket. Den var ursprungligen tänkt att användas med datorstöd och 
visualisering där flera egenskaper kan knytas till nollställen för täljaren respektive nämnaren, vilket 
skulle uppmuntra till att växla mellan olika representationer vilket kräver ett visst mått av resonemang.
Uppgiften tillkom innan studiens byte av fokus. Uppgift 2 valdes för att den kan lösas på flera sätt 
(även med datorstöd), olika lösningsmetoder av ett och samma problem belyser olika aspekter av ett 
och samma koncept och är grundläggande för variationsteorin inom didaktiken, (se t.ex. Huang & Li) 
men den faller utanför denna studie, dock skulle detta (hoppades jag) ge en diskussion om olika 
tillvägagångssätt och deras inbördes relationer, medan uppgift 3 valdes för att försöka basera 
problemet både på verklighet och karaktärsämnet och relatera matematiken till dessa. Detta tänktes 
kräva ett resonemang som inte kunde baseras på algoritmer. Uppgift 4 valdes för att knyta an till 
aktuell undervisning, men omkastat, istället för som de gängse uppgifterna i läroboken där en funktion
presenteras och maximi- respektive minipunkter ska bestämmas ges ”svaren” och funktionen ska 
bestämmas, detta för att ge tillfälle till reflektion och resonemang som inte helt kunde baseras på 
algoritmer och inlärda procedurer.



Analys
I analysen av detta försöker jag följa Brousseau & Gibel (2005) som menar att för att hävda att en 
observerat beteende är tecken på ett, delvis implicit, resonemang är det nödvändigt att undersöka 
villkoren för att ett "antaget resonemang" kan betraktas som ett "faktiskt resonemang" och då behöver 
man visa att det antagna resonemanget är uppsåtligt, meningsfullt och användbart ur elevens 
synvinkel, med hänsyn tagen till elevens matematiska kunskap. Detta är inte alltid möjligt med de 
tämligen fattiga transkript jag erhöll men jag använder deras modell med transkript, analys av 
transkriptet och interventionens funktion mer eller mindre rad för rad, och försöker även ta i beaktande
Lithners (2008) karaktäristik av resonemang (där dessa kan skönjas även om de inte alltid kan styrkas 
enligt ovan). I och med upplägget som designexperiment försöker jag också se vad som skulle kunna 
förändras och var resonemang eller frön till resonemang uppstår.

Resultat
Här vill jag först nämna att de mer öppna problem som fördes fram helt blev utan lösningar, eleverna 
gick helt enkelt. Dessa svarslösa uppgifter har inte tagits med eftersom inte mycket fanns att analysera 
utom det faktum att när uppgifterna avgränsades ytterligare fick jag svar. Uppgiften att ge ett exempel 
på ett andragradspolynom som har tangenten y=2x-2 i punkten (1,0); hur många lösningar finns och 
vad har dessa gemensamt? blev exempelvis svarslös, medan när jag lade till villkoret ”och har ett 
maximum i punkten (2,2)” fick jag ett svar, dvs eleverna tog sig an problemet (men i just detta 
exempel fick jag inga data pga tekniska problem). 

Den observerade gruppen i uppgift 1 hade inga problem med merparten av uppgiften, men läraren
hade inte lyckats åstadkomma en situation som inbjöd till diskussioner, kanske för att uppgiften var för
lätt, men troligtvis spelade även sociala och socio-matematiska normer in. Inte ens när gruppen stötte 
på patrull diskuterades det, men när läraren efter några minuter uttalar den kvarvarande frågan löses 
den snabbt. Eftersom läraren enbart pekar och uttalar frågan hade vem som helst av eleverna kunnat 
fylla samma förlösande funktion, vilket tyder på vikten av diskussion i gruppen. Se nedanstående 
utdrag:

transkript analys Interventionens funktion

elev2: men... Eleverna arbetar mesta 
under tystnad med 
enstaka kommentarer 
men ingen egentlig 
diskussion eller ens 
kommunikation

Eleverna försöker(?) men
får inte igång någon 
diskussion

[tystnad]

Elev3: hur sjutton ska vi göra?

[tystnad]

[efter ett par minuter kommer läraren fram till 
gruppen]

läraren: Hur går det? Vill se om eleverna 
fastnat

Inbjuder till diskussion

elev1: Jo, det går bra, men det här sista "kan Eleven berättar vad Lyfter frågan



förenklas till svaret på a)" vill inte riktigt... problemet är

läraren: vad hade ni för svar på a)? Läraren vill se nuvarande
status och vad eleverna 
strävar mot

Konkretiserar 
frågeställningen

[elev3 visar]

läraren: och hur långt har ni kommit på b)?

[elev1 visar]

[tystnad]

läraren: och vad krävs för att det där [pekar på 
arbetet med b)] ska kunna förenklas till det där 
[pekar på svaret till a)]?

Lärarens intention är bara
att klargöra 
frågeställningen

elev1: Ja, förstås! [elev1 lägger till (x-4) i 
täljaren.]

Eleven ser genast vad 
som fattas

elev2: meh! Och även denna elev 
verkar hänga med

läraren: Eller hur? Det måste ju vara så om det ska
gå att förenkla till det där [pekar]

Läraren bekräftar

Att detta uttalande av läraren får sådana konsekvenser skulle kunna tyda på att eleverna inte var klara 
med problemformuleringen och att läraren därmed gick in för snabbt. Det kan även tolkas som sades 
ovan att en diskussion inom gruppen hade gjort problemlösningen snabbare, lärarens förment 
utlösande kommentar hade kunnat göras av vem som helst i gruppen. En annan möjlig tolkning är att 
eftersom uppgiften var formulerad en smula annorlunda än de uppgifter de tidigare mött hade eleverna
inte tillgång till kända algoritmer för denna typ av problem. Detta skulle eventuellt kunna belysa att 
algoritmiskt resonemang låser utövaren i en specifik problemformulering och om denna 
formuleringspraxis inte respekteras låter problemet sig inte lösas. 

Inför en eventuell uppföljning bör läraren vara noggrann med att försöka påverka de sociala och socio-
matematiska normerna   och explicit  uppmuntra kollaborativt samarbete i grupp där strategier och 
tankar diskuteras, gärna med några stöttande exempel. 

Uppgift 2 tilldelades en ensam elev med instruktioner att lösa uppgiften på minst två sätt. På elevens 
begäran gavs uppgiften ut i förhand för att senare redovisas. Eleven lyckades lösa uppgiften med hjälp 
av kända algoritmer och verkade inte helt vara med på idén att lösa uppgiften igen på ett annat sätt. 
Läraren framhärdar – uppgiften var att lösa frågeställningen på minst två sätt – men får dra varje steg 
ur eleven på ett sätt så jag kan få lust att bryta in och säga ”kom tillbaka när du vill lösa uppgiften”, 
Topaze-effekten (Brousseau (1997) beskriver hur läraren förklarar sönder problemet och därmed löser 
det själv) känns inte lång borta. Till slut presteras en annan lösning, men tyvärr uteblir helt 
diskussionen om de olika lösningarnas olika för- och nackdelar eller deras inbördes förhållande, det 
hade kunnat bli intressant och ett sätt att föra fram både resonemang och betydelsen av olika 
lösningsstrategier som är viktigt för problemlösning. Förändringar här kan vara att ändra uppgiften så 
att rent algoritmiska lösningar inte blir lika lätta, förtydliga att flera lösningar krävs och att dessas 
inbördes förhållande diskuteras samt att låta en grupp arbeta med uppgiften istället för en enskild elev.
Läraren behöver dessutom vara mer lyhörd och inbjuda till en diskussion om de olika strategierna.



Uppgift 3 löstes av en ensam elev och hade troligen blivit mycket mer intressant med en diskussion 
mellan elever, läraren är ju en auktoritet vilket kan hämma diskussionen och läraren tar onödigt stora 
kliv här och var. Uppgiften är vald för att appellera till en ekonomielev och visa på samband mellan 
matematik och ”verklighet”. Det första som slår mig är hur dåligt det fungerar med en tidspressad elev
sittandes och en lärare vid tavlan. Eleven nekade till att komma fram till tavlan, men även här hade 
nog en gemensam skrivyta varit bra, liksom en mer jämbördig diskussionspartner, läraren tar för stora 
kliv och stannar inte upp vid viktiga insikter, men vi tar det kronologiskt: rad 1 till 18 etableras 
beteckningar och problemet tas in. På rad 19 börjar eleven formulera problemet med beteckningarna 
och läraren för upp detta på tavlan (rad 20). 

30 eleven: så y-värdet måste alltid vara... under... eh... under... 0.5x...
2x... 

Eleven hat 
insett att det är 
något med en 
faktor 2 
nånstans...

31 [tystnad]

32 läraren: på den sista hundralappen?

33 eleven: ja, exakt

34 läraren: vad händer om vi dividerar med löneförhöjningen? Här springer 
läraren i från 
eleven en smula

Läraren vill 
komma till 
derivata (oklart 
varför)

35 eleven: vi får ∆y/∆x... vilket är lutningen.

36 läraren: ja

37 eleven: så lutningen kommer att vara mindre än 0.5

38 läraren: och vad händer om vi tar gränsvärdet av det här när 
löneförhöjningen blir väldigt liten?

Och här igen...

39 eleven: ja... eh... den går väl mot noll?

40 läraren: vad går det här mot? [pekar] Läraren vill få 
eleven att inse 
sitt misstag

41 eleven: det går... väldigt stort... ju mindre x blir desto större blir y

42 [läraren skriver lim ∆x->0 (y(x+∆x)-y(x))/∆x]

43 läraren: känner du igen det här?

44 eleven: ah, det går mot oändligheten. Ju mindre den blir [pekar] ju
större måste den där uppe bli.

Fram till rad 33 resonerar eleven sig framåt, men på rad 34 tar läraren ett stort språng istället för att ta 
upp elevens resonemang om att ∆y ≤ 0.5∆x, vilket lätt hade lett till exakt samma sak, men utifrån 



elevens resonemang och utan att springa ifrån eleven. På rad 35 säger eleven att det är lutningen, 
vilket hade kunnat få större utrymme med t.ex. följdfrågor om vad detta innebär, istället för springa 
iväg mot derivatan, måhända var det tidspressen som drev på.

45 läraren: om vi skulle kalla ∆x för h? Läraren byter 
variabelnamn 
för att eleven 
lättare ska se

46 eleven: för h?

47 läraren: ja.

48 [läraren skriver lim h->0 (y(x+h)-y(x))/h]

49 eleven: ja... Det blir derivata.

På raderna 45-49 är det intressant att definitionen på derivata känns igen direkt av eleven när ∆x byts 
ut mot h, men samtidigt har eleven fått mer tid att fundera på saken, så vi ska nog inte dra för stora 
växlar på det. Däremot hade läraren kunnat ta upp lutning när eleven förde denna på tal och låtit 
eleven ta det den vägen istället, så hade kanske inte variabelbytet behövts.

I uppgift 4 har eleven algoritmer som fungerar, även om de kanske inte sitter helt. 

13 läraren: här kan du ju bestämma den ena 
med hjälp av den andra

14 eleven: ja...

15 läraren: Vad är det du inte använt? Läraren insinuerar att mer 
information behövs, det hade kunnat 
vara värt att lyfta fram och diskutera

16 eleven: just det!

Det är intressant hur läraren helt förbigår den latenta diskussionen om hur mycket och vilken 
information som behövs för att lösa uppgiften (rad 15), det hade kunnat bli intressant. Uppgiften skulle
nog må bra av att skärskådas och justeras.  Eftersom given information räcker för att bestämma 
funktionen entydigt skulle man t.ex. ha kunnat fråga om informationen räcker för att bestämma 
funktionens värde i maximipunkten.

Generellt hållet framgår vikten av peer-samarbete, dvs att elever får diskutera sinsemellan, men även 
vikten av finna problem där algoritmer saknas (för eleven) för om eleven har algoritmer som löser 
uppgiften är det närmast självklart att använda dessa. Läraren bör dessutom ta till vara på de öppningar
för diskussion och resonemang som erbjuds.

Det fåtal elever som studerats använder förstås algoritmiskt resonemang närhelst det går och bör göra 
så eftersom det är en effektivare lösningsmetod när algoritmer finns att tillgå men eleverna har få 
verktyg när algoritmer och procedurer saknas och som framgår av analysen missades flera tillfällen 



att fördjupa diskussionen. Det avgörande är att vissa av problemen tillåter algoritmiskt 
resonemang och bör därför bytas eller utvecklas t.ex. så som föreslagits i ovan. 

Diskussion
Analysen pekar på att algoritmiskt resonemang föredras av de som är vana vid det, att tänka själv är att
ge sig ut på djupt vatten och kräver strategier och hjälpmedel så att arbetsminnet (working memory, se
t.ex. Norqvist, 2016)) inte överbelastas. Jonsson et al (2014) skriver att kreativt resonerande elever 
presterar på en lägre nivå under övningsmomentet än de elever som resonerar algoritmiskt i deras 
försök, vilket kan tyda på att såväl elev som lärare behöver ha en tilltro till metoden, såväl som 
uthållighet (nu skriver jag inte ”grit”…)

I sammanhanget bör det nämnas att en kort studie som denna inte kan beröra inkubationen, som 
förekommer i Gestaltmodellen av förberedelse – inkubation –upplysning – verifikation (Sriraman, 
2004) och den är nog så viktig eftersom det är exakt det som menas med ”att sova på saken”, det ges 
dock sällan möjlighet till i undervisningssituationer.

För att ge elever möjlighet till kreativa resonemang ska uppgifterna inte kunna lösas med för eleverna 
kända algoritmer men samtidigt ligga inom elevernas proximala zon, vilket betyder att en djup 
kännedom om elevernas kunskaper behövs samtidigt som de socio-matematiska normerna måste tillåta
hypotesbyggande, dvs trial and error, som ett led i de undersökande aktiviteterna. Dessa undersökande
aktiviteter är ju mestadels helt frånvarande från imitativt och algoritmiskt resonemang om vi inte 
tolkar ”tillämpande av algoritm” som en undersökande aktivitet. Utprovning av problem på detta sätt 
kan dessutom användas av läraren för att ringa in elevernas proximala zoner. Szabo (2017) påpekar att
elevernas problemslösningsmetoder kan vara relativt rigida med avseende på ingående procedurer, och
även när de inledningsvis bollar med olika strategier så kan de låsas i det val som de senare gör. Den 
stress och osäkerhet som kommer av oväntade resultat (ibid) kommer givetvis att påverka villigheten 
att skapa nya kreativa resonemang, läraren behöver vara beredd på att härbergera elevernas frustration 
och stress. Ett tillåtande klimat gör dessutom att elevgruppens proximala zon blir större än unionen av 
de individuella elevernas.

Olsson (2017) har en ingående diskussion om vad som kan fallera när elever presenteras med problem,
där han dels lutar sig mot Schoenfeld (1985), och menar att av de fyra kategorierna: matematisk 
kunskap, strategier för okända problem, val och medveten metakognition samt uppfattning om 
matematik (Resources, Heuristics, Control, Belief systems), som behövs för problemlösning besitter 
elever oftast den första, medan de andra saknas, och dels att problemlösning kanske inte ingår i det 
didaktiska kontraktet.

När man som jag ”lånar” elever en kort tid behöver man föra fram kontraktet för diskussion om det 
avsevärt skiljer sig från ”det vanliga”, något som jag uppenbarligen kunde ha gjort bättre. Dessutom är
det kanske inte optimalt att försöka omförhandla ett didaktiskt kontrakt med ambitiösa elever i sista 
årskursen som mycket väl vet att det kontrakt som gällt i 2,5 år är det som gäller för betygen, om man 
inte kan övertyga dem om att det kommer att snabbt höja deras matematiska kompetens på ett sätt som
avspeglas i betygen.
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