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Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad forskningen visar 
om elevers resonemangsförmåga i matematiska samtal i åldrarna 8–14 
år. Studiens resultat grundas på 13 internationella artiklar, där  
merparten utförts i en amerikansk kontext. Tidigare studier har visat 
resonemangsförmågans betydelse för elevers utveckling av matematiskt 
kunnande. Ytterligare studier har pekat på en brist i svenska elevers 
möjlighet att träna denna förmåga. Detta medför ett intresse att 
undersöka vilka faktorer det är som påverkar utvecklingen av denna 
förmåga samt hur lärare kan skapa möjligheter för elever att träna den. 
Litteraturstudiens resultat visar fyra huvudsakliga faktorer som påverkar 
elevers möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga; lärares 
agerande, uppgiftens karaktär, mångfald av lösningar samt normer. 
Vidare visar studien att dessa faktorer är sammanvävda och förutsätter 
varandra. Detta innebär att som lärare behöver man arbeta med alla 
faktorerna för att resonemangsförmågan ska utvecklas. 
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1 Förord  
 
Matematik är ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat. Under vår utbildning har vi 
bekantat oss med de olika förmågorna; problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, 
metodförmågan, kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. Av erfarenhet från 
både utbildningen på högskolan och den verksamhetsförlagda utbildningen har vi märkt att 
resonemangsförmågan ofta har kommit i skymundan. Vi tycker det är oroväckande eftersom 
matematiken i mångt och mycket bygger på resonemang. Därmed väcktes en nyfikenhet hos 
oss för att utforska ämnet matematisk resonemangsförmåga. Vi valde att undersöka 
resonemangsförmågan i samtal eftersom vi upplever att matematikundervisningen ofta sker 
genom tyst ensamt arbete. Vi tycker oss se en potential för vidareutveckling av 
matematikundervisningen så att möjligheter skapas för utveckling av resonemangsförmågan.  
 
Vi har uppskattat att skriva denna litteraturstudie ihop. Interaktionen mellan oss har varit 
betydelsefull för att förbättra och fördjupa litteraturstudiens kvalitet. Vi har ifrågasatt, kritiskt 
granskat och hjälpt varandra för att föra arbetet vidare. Arbetet har till största del skrivits 
gemensamt och därmed har vi kunnat diskutera och reflektera över den skrivna texten. Vi har 
arbetat individuellt vid tillfällen som är lämpliga för ensamt arbete, exempelvis skapandet av 
referenslistor, tabeller och annan formalia. Dock har de individuella inslagen alltid lästs och 
omarbetats gemensamt. Med gott samarbete har vi tillsammans producerat denna litteratur- 
studie.    
 
Vi vill tacka våra familjer som har stöttat under arbetsprocessen. Och dessutom vill vi 
framföra ett stort tack till den magiska drycken kaffe (och julmust)! Utan den hade detta 
arbete inte blivit av! 
 
Elin & Rune  
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2 Inledning 
 
Forskning och förbättring av matematikundervisningen är angeläget med anledning av de 
sjunkande matematikresultaten både nationellt och internationellt. Enligt Enheten för 
förskole- och grundskolestatistik (Skolverket, 2017:10) har grundskoleelevers slutbetyg i 
matematik försämrats. Andelen elever med slutbetyget F i årskurs nio har ökat de senaste två 
åren. Av de elever i årskurs sex, som erhöll matematikbetyg våren 2017, var det 10 procent 
som fick betyget F (Skolverket, 2017:10). Den internationella mätningen TIMSS 2015 visar 
att svenska elever presterar under genomsnittet för EU och OECD (Skolverket, 2016:6). Vid 
en djupanalys av TIMSS gällande svenska elevers matematikkunskaper framkom att eleverna 
behöver ges tillfälle att diskutera matematik med läraren och med andra elever (Bentley, 
2009:8).  
 
I en omfattande brittisk longitudinell studie, genomförd 2011 med över 1000 elever, 
undersöktes samband mellan förmågor och prestationer. Resultatet visade att resonemangs-
förmågan bidrar mer än aritmetisk kunskap till framtida matematiska prestationer (Nunes, 
Bryant, Barros, & Sylva, 2012:152). Studiens resultat bekräftar att resonemangsförmåga är en 
viktig del av det matematiska kunnandet som elever bör utveckla under sin skolgång. Enligt 
Skolverket (2017a) är det två huvudpunkter som bidrar till utveckling av att kunna föra 
matematiska resonemang. Den ena är elevens förståelse att matematiska samband är 
konstruerade och den andra är förståelsen att matematiska samband kan “återupptäckas”. Om 
eleven ska kunna lära sig att resonera matematiskt måste läraren skapa aktiviteter och 
lärmiljöer som kräver matematiska resonemang (Sidenvall, 2015:4).  
 
Införandet av matematiska förmågor i den svenska läroplanen och hur detta har påverkat 
lärares undervisning har studerats av Bosen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, Palm 
och Palmberg (2014). Resultatet visade att undervisningen fortfarande dominerades av 
procedurell undervisning, vilket innebär fokus på att lära eleverna hur de ska utföra olika 
typer av beräkningar och lösningsmetoder (Bosen et al. 2014:85). Även Engvalls (2013:226) 
studie där undervisning i sex lågstadieklasser observerats tyder på liknande resultat. Engvalls 
studie visade att såväl lärare som elever i samtliga observerade klasser i huvudsak fokuserade 
på procedurer (Engvall, 2013:226).  
 
En studie har visat att svenska gymnasieelever inte får möjlighet att träna sin resonemangs-
förmåga i tillräcklig utsträckning och på så sätt lär de sig inte använda den (Jäder, 2015:35). 
Dessutom finns det få svenska studier som behandlar resonemangsförmågan överlag på 
grundskolan och ännu färre svenska studier som berör resonemang i samtal. Det blir därför 
intressant att studera området matematiskt resonemang i samtal för att belysa faktorer som 
påverkar elevers utveckling av denna förmåga. 
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3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vad forskningen visar om elevers resonemangsförmåga i 
matematiska samtal i åldrarna 8–14 år.  
  
3.1 Frågeställning 
Syftet har preciserats genom en frågeställning:  

- Vilka faktorer i matematiska samtal påverkar utvecklingen av elevers resonemangs-
förmåga?  

 

4 Bakgrund 
 
Fokus för den här litteraturstudien är matematisk resonemangsförmåga samt hur den 
utvecklas genom samtal. Kapitlet kommer först att behandla resonemangsförmågan i den 
svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2017b), i 
fortsättningen benämnd LGR 11. Därefter kommer resonemangsförmågan sättas i sin 
matematiska kontext när det gäller matematisk förståelse. En historisk tillbakablick gällande 
förmågornas ursprung kommer att presenteras, så även resonemangsförmågans betydelse för 
matematiken. Sedermera kommer resonemang inom matematiken, normer och möjligheter 
för elever att lära sig resonera samt klassrumssamtal att behandlas. Detta för att dessa 
områden berör vårt syfte och för att underlätta läsarens förståelse av vad resonemangs-
förmågan är samt dess betydelse för både matematiken och elevens möjlighet att utveckla 
resonemangsförmågan. 
 
4.1 Resonemangsförmågan i styrdokumenten 
I kursplanen för matematik ska grundskoleelever genom undervisningen få utveckla 
förmågan att föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2017b:57). För att kunna 
föra ett matematiskt resonemang krävs tudelad förståelse; dels att man har förståelse för att 
matematikens samband är konstruerade och dels förståelse för att matematiska samband kan 
“återupptäckas”. Med hjälp av matematiska argument kan eleven resonera sig fram till olika 
lösningar när de får tillfälle att föra matematiska resonemang (Skolverket, 2017a:10). I 
kunskapskraven för årskurs 6 står det att elevens resonemangsförmåga i formen samtal och 
redovisningar ska bedömas. Det innebär att eleven måste få möjlighet att utveckla just 
resonemangsförmågan genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument 
för att vidareutveckla resonemangen (Skolverket, 2017b:62).  
 
4.2 Matematisk förståelse  
Enligt Heibert och Lefevre (1986:1ff) har det länge funnits en diskussion kring vilken typ av 
kunskap som är viktigast att fokusera på gällande elevers lärande av matematik. Heibert och 
Lefevre delar in kunskapen i två kategorier, den konceptuella förståelsen och den 
procedurella förståelsen. De menar att denna uppdelning är meningsfull och kan underlätta 
tolkningen av elevers lärande och vad deras eventuella misslyckanden beror på. Heibert  och 
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Lefevre (1986:9) menar att elever behöver bägge kategorierna för att få en fullt utvecklad 
matematisk förståelse. Exempelvis kan en elev förstå sambanden i en uppgift (konceptuell 
förståelse) men ändå inte lyckas lösa den och motsatsen är att en elev vet exakt hur uppgiften 
ska lösas (procedurell förståelse) utan att förstå vad hen verkligen gjorde. Procedurell 
förståelse är enligt Heibert och Lefevre (1986:3-6) matematikens formella språk och 
representation i symboler. Därtill består den även av algoritmer och regler för hur man löser 
matematiska uppgifter. Den konceptuella förståelsen är kopplingen mellan olika matematiska 
termer och idéer. Förståelsen fokuserar på relationer och varför de olika begreppen har de 
relationer de har till varandra.  
 
4.3 Ursprunget till begreppet resonemangsförmåga  
Enligt Häggblom (2013:18) finns det en internationell trend att behandla matematisk kunskap 
utifrån olika förmågor för att kunna definiera vad matematisk kunskap är utan att behöva gå 
in på specifikt matematiskt innehåll. I USA har National Research Council genom rapporten 
Adding it up framhållit fem beståndsdelar för att framgångsrikt utveckla matematisk kunskap. 
Beståndsdelarna är konceptuell förståelse, procedurell färdighet, strategisk kompetens, 
färdigheten att anpassa sitt resonemang och produktiv inställning (Kilpatrick & Findell, 
2001). I Danmark genomfördes det så kallade KOM-projektet där man i likhet med Adding it 
upp delade upp den matematiska kunskapen och benämnde den som kompetenser:  
tankegångskompetens, problembehandlingskompetens, modelleringskompetens, representa- 
tionskompetens, kommunikationskompetens och symbol- och formaliakompetens (Niss & 
Højgaard Jensen, 2002). Det danska KOM-projektet har inspirerat arbetet med såväl Sveriges 
kursplan i matematik som de övriga skandinaviska ländernas kursplaner (Skott, Jess & 
Hansen, 2010:26). I syftestexten i kursplanen för matematik, LGR 11, (Skolverket, 2017b) 
delas den matematiska kunskapen in i fem förmågor. Dessa förmågor benämns som 
problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, kommunikationsförmåga och 
resonemangsförmåga. Häggblom (2013:21) poängterar att alla förmågorna behövs och att de 
tillsammans beskriver en komplex helhet. 
 
4.4 Resonemang inom matematiken 
Ett resonemang kan användas för att förklara eller bevisa en kunskap och desutom för att 
upptäcka ny kunskap samt skapa förståelse för nya begrepp och/eller procedurer (Jäder, 
2015:7). Genom att de matematiska sambanden som bygger upp kunskap, begrepp och 
procedurer är konstruerade kan dessa även återupptäckas (Skolverket, 2017a). Genom att 
resonera sig fram till en lösning och ställa matematiska frågor, kan man genom de svar man 
får, återskapa den metod som krävs för att lösa en matematisk uppgift/problem (Sidenvall, 
2015:12). Resonemangsförmågan kan definieras som förmågan att motivera val och slutsatser 
genom logiska och matematiska kunskaper (Jäder, 2015:7). Att bara memorera matematiska 
fakta och procedurer samt kunna använda algoritmer ger inte möjlighet till en flexibel 
användning av dessa. Att kunna anpassa de matematiska idéerna, processerna och 
algoritmerna till nya sammanhang kräver att man förstår de bakomliggande resonemangen  
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som idéerna, processerna och algoritmerna bygger på. Därigenom är resonemangsförmågan 
grunden till en matematisk förståelse och möjligheten till att skapa ny matematisk kunskap 
(Sidenvall, 2015:12).   
 
4.5 Sociomatematisk norm 
Yackle och Cobb (1996) har i en observationsstudie, där de under ett års tid följt en årskurs 1 
klass och dess lärare, visat på skillnaden mellan sociala normer och sociomatematiska normer 
samt hur sociomatematiska normer utvecklas. De fann att när elever förväntades förklara sitt 
tänkande och sina lösningar var det en social norm, medan det som räknades som en 
matematiskt acceptabel förklaring var en sociomatematisk norm (Yackel & Cobb, 1996:461). 
Yackel och Cobb (1996:462, 474) menar att det i matematikklassrum vanligtvis inte finns 
några på förhand definierade kriterier för eleverna vad som ska betraktas som en godtagbar 
matematisk förklaring. Dessa kriterier måste läraren förhandla fram med sina elever genom 
interaktion och detta medför att sociomatematiska normer kan se olika ut från klassrum till 
klassrum. Avslutningsvis menar Yackel och Cobb (1996:475) att läraren har en central roll i 
utvecklandet av klassrumsmiljön och de normer som ska gälla där. Således menar de att 
lärarens matematiska kunnande och uppfattningar är avgörande för denna utveckling.   
 
4.6 Möjligheter för elever att lära sig att resonera  
I sin avhandling, byggd på tre studier, konstaterar Jäder (2015:35) att svenska gymnasieelever 
inte i tillräcklig utsträckning erbjuds möjlighet att träna och använda sin resonemangs- 
förmåga. Den första studien undersökte elevers resonemang vid arbete med lärobokens 
uppgifter. Studien baserades på observationer och intervjuer med elever från fyra svenska 
gymnasieklasser. Den andra studien baserades på observationer av åtta svenska gymnasie-
elever och undersökte elevers resonemang vid pararbete med icke-rutinuppgifter. Den sista 
studien utgick från tolv matematikläroböcker från tolv olika länder och analyserade vilka 
krav dessa ställde på elevers resonemang. Sidenvall (2015:36) fann i sin avhandling, byggd 
på samma studier, att undervisningen domineras av lärarledda genomgångar och arbete med 
läromedlets uppgifter. Vidare visade Jäder (2015:36) att eleverna mestadels arbetade med 
enklare uppgifter som inte krävde annat än ett imitativt resonemang. Imitativt resonemang 
bygger på användning av inlärda algoritmer och specifika lösningsmetoder. Till skillnad från 
denna typ av resonemang, bygger kreativt resonemang på att eleven använder sina tidigare 
matematiska kunskaper till att försöka konstruera en lämplig lösningsmetod (Lithner, 
2008:256, 258f)). En möjlig orsak till användandet av och fokus på imitativt resonemang 
fann Sidenvall (2015:36) i att lärarnas genomgångar i huvudsak inriktades på denna typ av 
resonemang. Sidenvall menar även att läroboken kan vara en orsak då majoriteten av 
uppgifterna i de undersökta läroböckerna var uppgifter som kunde lösas med ett imitativt 
resonemang.  
 
Jäder (2015:36) fann även att eleverna generellt hade en uppfattning att görande och resultat 
var viktigare än processen och att förstå den. Vidare pekar Jäder på hur denna uppfattning 
påverkade elevernas förväntningar på matematiska uppgifter. Eleverna förväntade sig att 
uppgifterna skulle kunna lösas med enkla algoritmer och imitativt resonemang. Även 
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Sidenvall (2015:36f) uppmärksammade denna uppfattning bland eleverna och pekade på hur 
eleverna i arbetet med uppgifter som krävde ett kreativt resonemang hellre använde ett 
imitativt resonemang. Vid arbete med uppgifter där lösningsmetoden inte på förhand var 
självklara och eleven själv var tvungen att konstruera en lämplig metod valde oftast att 
använda en färdig lösning istället. Även när de visste att det inte skulle fungera. Sidenvall 
framförde en möjlig förklaring till detta i att eleverna var osäkra på hur de skulle använda ett 
kreativt resonemang, samt sin egen förmåga och därför sökte trygghet i bekanta algoritmer 
och lösningsmetoder.  
 
Såväl Sidenvall (2015:40) som Jäder (2015:37) drar slutsatsen att den sociomatematiska 
normen i svenska klassrum måste ändras till en norm som premierar ett kreativt resonemang 
och diskussioner om processen. Jäder (2015:38) menar att viss automatisering och inlärning 
av algoritmer kan behövas men att detta inte bör vara fokus för undervisningen utan snarare 
ett delmål. Vidare pekar Jäder på vikten av att bygga upp elevernas konceptuella förståelse 
och skapa kopplingar till den procedurella förståelsen. Sidenvall (2015:40f) menar att en 
förändring av den sociomatematiska normen bör ske. En förändring som han menar kan 
uppnås genom att läraren i dialog med klassen och enskilda elever visar vad som är viktigt 
och eftersträvansvärt. Att det inte är svaret på ett problem som är det viktigaste utan hur 
eleven kom fram till detta svar och hur eleven kan förklara denna process är minst lika viktig. 
Genom att fråga hur eleven kommit fram till ett svar eller varför detta svar är rätt menar 
Sidenvall att läraren kan påbörja en omförhandling av klassens sociomatematiska norm. Jäder 
(2015:45) avslutar genom att fråga hur resonemangsförmågan uppfattas, behandlas och 
undervisas i grundskolan och poängterar att forskning skulle kunna bidra till en mer 
utvecklad syn på matematiken.  
 
4.7 Klassrumssamtal 
Skolforskningsinstitutet (2017:X) har gjort en litteraturstudie över forskning gällande 
klassrumsdialoger och lärares ledning av dessa för att engagera elever i matematiska 
resonemang. Litteraturstudien sammanställde vad forskningen, gällande grundskolan, visade 
utifrån arton internationella artiklar som innefattar observationer och analyser 
(Skolforskningsinstitutet, 2017:19f). Skolforskningsinstitutets (2017:23f) resultat visade att 
lärarens agerande hade stor betydelse för hur klassrumsdialogerna gestaltar sig. Lärare 
behövde ge elever vägledning och stöttning för att få alla elever att delta i att resonera 
matematiskt. Resultatet visade ett antal nyckelfaktorer som korrelerade med klassrums-
dialogens gestaltning. Nyckelfaktorerna var; “vem som ställer frågor och vilken typ av frågor 
som ställs, vem som förklarar och motiverar matematiska idéer, vem som bidrar med 
matematiska idéer, vem som tar ansvar för lärandet och utvärderingen av matematiska 
resonemang” (Skolforskningsinstitutet, 2017: XI).  
 
Resultatet visade även dialoger av olika karaktär. Dessa dialoger kategoriserades utifrån 
Mercers (2000) benämningar disputerande, kumulativa och utforskande samtal. De tre 
samtalskategorierna behandlar i vilken utsträckning elever engagerar sig i varandras idéer. 
Mercer (2000:97) beskriver det disputerade samtalet som ett samtal som karaktäriseras av att 
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eleverna vill behålla kontrollen över sina idéer och är inställda på att försvara dem, istället för 
att försöka nå ett gemensamt samförstånd. Det medför att eleverna inte försöker förstå eller 
dra lärdom av kamraternas resonemang. Det kumulativa är motsatsen till det disputerade 
samtalet, där elever okritiskt accepterar andras idéer. Det vill säga att eleven inte granskar 
kamratens påstående eller lösning utan direkt godtar dem utan kontroll eller analys. Det tredje 
och sista är det utforskande samtalet. Det kännetecknas av att elever uttrycker och motiverar 
sina egna idéer men även engagerar sig i andras idéer. Detta för att försöka nå en gemensam 
förståelse (Mercer, 2000:30,97f).   
 
Skolforskningsinstitutets (2017:22) resultat av de 18 artiklarna visade att det är i de 
utforskande samtalen som eleven kan delta i gemensamma matematiska resonemang. I de 
utforskande samtalen var eleverna i centrum och aktiva och läraren gav stöd vid behov för att 
underlätta elevernas deltagande. Resultatet visade att sociala normer i klassen som möjliggör 
elevernas aktiva deltagande måste etableras för att kunna skapa utforskande samtal. Det 
innebar att eleven ska känna sig trygg kring att uttrycka matematiska motiveringar och att det 
är accepterat att ställa en ”kritisk” fråga (Skolforskningsinstitutet, 2017: XII). Resultatet 
visade även att om eleverna var vana vid att samtalen i matematik förs enligt IRE-mönstret, 
(det vill säga läraren ställde en fråga som eleven gav ett kort svar på som sedan utvärderas av 
läraren), krävdes det att eleverna fick lära sig nya sätt att delta i samtalen och känna sig 
trygga med de nya förväntningarna (Skolforskningsinstitutet, 2017: XIV).    
 
4.8 Sammanfattning av bakgrunden 
Det finns en internationell trend att dela in matematisk kunskap i olika förmågor.  
Tillsammans bildar förmågorna en helhet för vad matematisk kunskap är och därmed vad 
eleverna ska lära sig. Den matematiska resonemangsförmågan har en stor betydelse då den 
ligger till grund för vår förståelse för matematik. Studier har visat att svenska elever inte fick 
träna sin resonemangsförmåga i tillräckligt stor utsträckning. Studierna visade även att 
eleverna ofta fick träna på olika procedurer men om de inte visste varför procedurerna 
fungerar eller till vad de ska användas så har ingen matematisk förståelse utvecklats (Jäder, 
2015; Sidenvall, 2015). Skolforskningsinstitutets studie visade att lärarens agerande har 
betydelse för hur klassrumsdialogerna gestaltar sig. Läraren behöver även ge sina elever 
stöttning för att de ska delta i matematiska resonemang (Skolforskningsinstitutet, 2017). 
Slutligen beskrevs även skillnaden mellan social och sociomatematisk norm samt deras 
inverkan på elevers möjligheter att utveckla resonemangsförmågan (Yackle & Cobb, 1996). 
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5 Metod 
 
I följande metodavsnitt redogörs tillvägagångssättet vid insamling av data för den här 
litteraturstudien. Litteraturstudien ska genomsyras av systematik, vilket innebär att 
datainsamlingen ska ske på ett ordnat, transparent och kritiskt sätt (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:31,43) Metoderna för vår sök- och urvalsprocess inbegriper 
datainsamling, sökord, databaser och urval. Därefter presenteras hur bearbetningen av 
litteraturen och analysen av datamaterialet har skett.  
  
5.1 Datainsamling  
För att ringa in kärnan i vårt undersökningsämne och hitta relevanta begrepp för aktuell 
forskning började vi studien med att göra manuella sökningar. De manuella sökningarna 
utfördes på nätet; DiVA (matematisk resonemangsförmåga) och Google (matematisk 
resonemangsförmåga och matematiskt resonemang). Från de manuella sökningar erhölls 
artiklar, licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar som berörde vårt övergripande ämne 
matematisk resonemangsförmåga. Artiklarna, licentiatuppsatserna och doktorsavhandlingarna 
nyttjades i den inledande fasen för att få en förståelse och en grund för ämnet för att sedan 
kunna gå vidare och smalna av vårt ämne. Eriksson Barajas et al. (2013:74) menar att en 
möjlig väg vid manuell sökning är att när en intressant artikel som rör problemområdet 
påträffas, bör referenslistan studeras. Utifrån referenslistan av några av doktorsavhand-
lingarna fann vi andra artiklar som berörde vårt ämne. Några av doktorsavhandlingarna 
(Jäder, 2015; Sidenvall, 2015) och tillhörande referenser (Hiebert & Lefevre, 1986; Lithner, 
2008) användes i litteraturstudiens introduktion och bakgrund.  
 
I samband med de inledande sökningarna blev det uppenbart för oss att det saknas svenska 
studier som undersöker grundskoleelever och deras matematiska resonemangsförmåga i 
samtal. Genom noggranna manuella sökningar och databassökningar fann vi endast svensk 
forskning kring ämnet på gymnasie- och högskolenivå. Därmed anser vi att det finns en 
nationell kunskapslucka kring ämnet resonemangsförmåga på grundskolan och därmed 
mellanstadiet. Jäder (2015:45) efterlyser just, i sin avhandling Elevers möjligheter till lärande 
av matematiska resonemang, framtida forskning gällande matematisk resonemangsförmåga i 
grundskolan. Detta överensstämmer med vår avsaknad av träffar. Med anledning av detta 
inriktade vi vårt fokus till internationell forskning som behandlar ämnet framför allt på 
mellanstadiet. Internationellt sett finns det många studier som berör både ämnet matematiskt 
resonemang och årskurserna som omfattar mellanstadiet. Det medförde att vi fokuserade 
ämnet till att behandla en del av området resonemangsförmågan. Fokuseringen bestämdes till 
att inbegripa resonemangsförmåga i matematiska samtal. 
 
5.2 Manuella sökningar 
Två av källorna för empirin fann vi genom manuell sökning. Den första artikeln sökte vi på 
forskarens namn eftersom vi hade kommit i kontakt med forskaren Nesrin Cengiz (2013) från 
artikeln Facilitating Productive discussion. Artikeln Falicitating Productive discussion, fann 
vi genom databassökning på ERIC och den behandlade ämnet resonemangsförmåga och 
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matematiska samtal. Dock exkluderades artikeln på grund av att den inte presenterade urval, 
metod och resultat explicit. Emellertid genererade den manuella sökningen på forskarens 
efternamn en annan artikel Extending students´mathematical thinking (Cengiz, Kline & 
Grant, 2011), där artikeln både behandlar vårt ämne och uppfyller en god kvalitetsnivå. Den 
andra manuella sökningen gjordes utifrån en annan forskares efternamn. Vi hade läst på nätet 
att Hunter nyligen, november 2017, presenterade en artikel om utveckling av interaktiva 
matematiska samtal, elevers uppfattningar och redogörelse av matematiska resonemang i en  
föränderlig klassrumskontext. Bortsett från dessa två artiklar är datainsamlingen för litteratur- 
studien baserad på systematiska databassökningar. Fördelen med att till största delen använda 
sig av systematiska databassökningar är att risken för att styra sökningarna reduceras.  
 
5.3 Databaser  
Databaserna som användes för de systematiska sökningarna var databasen ERIC (Educational 
Resources Information Center) via gränssnittet Proquest och databasen SwePub. Databasen 
ERIC tillhandahåller vetenskapliga publikationer inom pedagogik och utbildning, vilket är 
relevant eftersom ämnet som undersöks i denna litteraturstudie behandlar utbildning. 
Databasen SwePub bedömde vi som relevant då den publicerar vetenskap från svenska 
lärosäten. De valda artiklarna är hämtade under tidsperioden 13 till 29 november 2017. En 
anledning till varför ERIC och SwePub valdes, var för att de kompletterar varandra angående 
internationell och nationell forskning.  
 
5.4 Sökresultat 
Utifrån våra första manuella sökningar skapades ett inledande syfte för studien där elevers 
matematiska resonemangsförmåga var det som vi intresserade oss för. Dessa inledande 
sökningar förde in oss på samtalets betydelse för resonemangsförmågan. Enligt Eriksson 
Barajas et al. (2013:78) är en vanlig strategi att söka med ord från syftet kombinerat med 
booleska operatorer. De booleska operatorerna som vi använde oss av var AND och NOT. Vi 
valde ut sökorden matematiskt resonemang och samtal, vilka översattes till “mathematical 
reasoning” och “discussions” för att möjliggöra sökningar i den internationella databasen 
ERIC. Alla sökningar i ERIC begränsades till peer reviewed och i SwePub begränsades till 
refereegranskat och övrigt vetenskapligt. Detta gjordes för att begränsa träffarna till artiklar 
som har granskats av oberoende expert och på så sätt säkerställa artiklarnas vetenskaplighet.  
 
Vid sökning på “mathematical reasoning” och “mathematical discussions” i ERIC fick vi 
1708 respektive 1376 träffar. Motsvarande sökningar i Swepub genererade 218 respektive 94 
träffar. Summan av träffarna ansåg vi vara en ohanterbar mängd abstrakts att läsa igenom. 
När sökningen gav färre än 100 studier ansåg vi det vara hanterbart att läsa igenom abstrakten 
för studierna.  Genom att söka på “mathematical reasoning AND discussions” minskades 
mängden träffar i ERIC och SwePub till 157 respektive 8 träffar som innehöll såväl reasoning 
som discussions. Detta resultat begränsades ytterligare i ERIC genom den inbyggda funktion 
som möjliggör begränsningar utifrån utbildningsnivå. Begränsning gällande utbildningsnivå 
grundade vi i vår studies frågeställning, som riktar in sig på utveckling av matematiskt 
resonemang hos elever inom åldersspannet 8 till 14 år. Därigenom begränsade vi sökningen 
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till “grade 4”, “grade 5”, “grade 6”, “grade 7”, “grade 8”, “middle school” och “junior high”. 
Med begränsning till nämnda utbildningsnivåer blev det 46 träffar i ERIC, ett antal som vi 
ansåg hanterbart att läsa abstrakten på. SwePub saknar denna funktion och således fick vi 
manuellt utesluta de träffar som föll utanför vårt åldersspann.  
 
Då ERIC är en internationell databas sökte vi enbart på engelska sökord i denna. I SwePub 
gjorde vi däremot sökningar på svenska med ord som vi ansåg motsvarade de engelska 
termerna. Dessa sökningar gjordes med trunkering av ordet matematik i syfte att få med alla 
former och böjningar av ordet. Sökningarna gjordes med “mate*” i kombination med 
resonemang, diskussion respektive samtal. Sökningen “mate*” kombinerat med  
“resonemang” gav 111 träffar. I kombination med “diskussion” 243 träffar och 225 träffar 
tillsammans med “samtal”. Sökningar på “mate* resonemang” i kombination med diskussion 
respektive samtal gav vardera 7 träffar.  
 
Vid läsningen av abstrakt uppmärksammade vi ordet “discourse”. Discourse betyder diskurs, 
samtal och resonera enligt Norstedts stora engelska ordbok (Berglund, 2011) och enligt 
Longman Dictionary of Contempory English (2014) förklaras ordet bland annat som “serious 
conversation” or “discussion between people”.  Följaktligen bestämde vi oss för att även söka 
på mathematical reasoning i kombination med discourse. För att inte få med de träffar vi 
redan fått genom sökning på “mathematical reasoning AND discussions” i den nya 
sökningen, användes den booleska operatorn NOT. På så vis uteslöts de träffar som innehöll 
mathematical reasoning and discourse och även innehöll discussions, det vill säga de träffar 
som vi redan fått genom tidigare sökningar. Sökningen med “mathematical reasoning 
discourse NOT mathematical reasoning discussions” på ERIC gav 25 träffar, utan 
begränsning till vårt åldersspann 56, och sökningen på Swepub gav 2 träffar. Sökningar på 
“mate* resonemang diskurs” gav ytterligare 3 träffar.  
     
För att ytterligare synliggöra systematiken i sökningarna redovisas sökningarna i en tabell i 
bilaga 1. Där tydliggörs sökord, begränsningar gällande utbildningsnivå, trunkering, träffar 
samt valda källor. Streckets, (-), betydelse är att inga abstrakt lästes, samt att ingen av 
artiklarna blev vald som källa. Se bilaga 1. 
 
5.5 Urval av artiklar till empirin 
Den sammanlagda summan av abstrakts som framkom av de systematiska databas-
sökningarna blev 184 artiklar. Alla artiklarna behandlade resonemangsförmåga och 
diskussion och/eller discourse. Abstrakten för dessa 184 artiklar lästes och granskades. Med 
utgångspunkt i litteraturstudiens syfte skapades 10 exklusionskriterier för att på så sätt endast 
välja relevanta artiklar. Exklusionskriterierna (se nedan) är skälen till varför vissa artiklar har 
bedömts som icke relevanta och exkluderats. Det första urvalet skedde genom läsning av 
abstrakten och det andra urvalet skedde genom granskning av artikeln.  
 

1. Behandlar inte resonemangsförmåga (studier som behandlar andra delar av 
matematisk kunnande såsom begreppsförmågan och metodförmågan).    
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2. Behandlar varken diskussioner, samtal eller discourse (studier som behandlar 
resonemangsförmågan men exkluderar diskussioner och/eller samtal, exempelvis 
studerar resonemangsförmågan i läromedel). 

 
3. Utgår från ett specifikt matematiskt innehåll (behandlar resonemang i en specifik 

matematisk kontext där resultatet inte kan generalisera till resonemangsförmågan som 
helhet, exempelvis resonemangsförmågan specifikt kopplad till geometriska figurer).   

 
4. Behandlar inte elevernas resonemangsförmåga (studier som endast fokuserar på 

lärarens tankar kring resonemang).  
 

5. Datorprogram eller annan teknisk lösning (studier som kombinerar resonemangs-
förmåga och digitala verktyg exempelvis geogebra).  

 
6. Studien behandlar resonemangsförmågan kopplat till språk (såsom andraspråks-

inlärning). 
 

7. Inlärningssvårigheter (studier som undersöker resonemangsförmågan hos elever som 
har särskilda inlärningssvårigheter).  

 
8. Bevisföring (studier som undersöker hur strikt bevisföring kan introduceras i 

exempelvis grundskolan). 
 

9. Fel åldersgrupp (studier som inte berör åldersspannet 8–14 år, exempelvis studier 
utförda 15–16 eller 6–7 år, däremot inkluderas studier utförda till exempel på ålder 7–
10 år). 

 
10. Varken urval, metod eller resultatdel presenteras i artikeln (artiklar som inte 

presenterar studiens metod och urval eller explicit skriver ut resultatet, exempelvis 
artiklar från tidskriften National Council of Teachers of Mathematics).   

 
5.6 Databearbetning  
Sammanlagt av både databassökningar och manuella sökningar har 186 abstrakts lästs. Dessa 
har granskats och relevansbedömts utifrån exklusionskriterierna. Det resulterade i att 13 
artiklar blev valda för fortsatt analys. Artiklarna har både lästs i sin helhet och mer ingående 
gällande resultatdelen. Artiklarna har granskats utifrån syfte, metod samt urval. Artiklarna har 
även studerats gällande aspekten kvalitativ eller kvantitativ och samtliga artiklar bedömdes 
som kvalitativa i sin analys. När vi analyserade de olika artiklarnas resultat utifrån vårt syfte, 
att undersöka vad forskningen visar om elevers resonemangsförmåga i matematiska samtal i 
åldrarna 8–14 år, fann vi återkommande resultat som påverkade resonemangsförmågan i 
samtal. Dessa återkommande resultat jämfördes med varandra och då utkristalliserades fyra 
kategorier. Den första kategorin som framkom vid analysen var lärarens agerande vilket 
innefattar resultat som behandlar konkreta handlingar och ageranden som läraren gör vid 
resonemang. Den andra kategorin som utkristalliserades var uppgifternas karaktär vilket 
innebär studiers resultat som behandlar uppgiftens karaktär i förhållande till elevers 
resonemang. Den tredje kategorin var mångfald av lösningar vilket innebar resultat där elever 
möter flera olika lösningar, både av läraren och andra elever. Den fjärde kategorin som 
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framkom var normer vilket innefattar studiers resultat angående elevernas uppfattningar kring 
matematikundervisningen och matematiska samtal samt hur de påverkas av lärarens och 
andra elevers agerande. I litteraturstudiens resultatkapitel kommer artiklarnas resultat att 
jämföras och ställas i relation till varandra under de olika kategorierna. En tydlig översikt 
gällande vilken artikels resultat som faller under vilken kategori kan ses i kategorimallen i 
bilaga 3. 
 

6 Metoddiskussion  
 
I detta kapitel kommer studiens metodologi att diskuteras. Det innebär att val som berör 
metoden kommer att granskas och värderas. Kapitlet är uppdelat i en diskussion om 
datainsamling och en diskussion om datagranskning och -bearbetning.  
 
6.1 Diskussion kring datainsamling  
Vid sökning av artiklar ansåg vi att det inte fanns någon anledning att avgränsa med avseende 
på årtal. Den matematiska grunden förändras inte över tiden till skillnad från till exempel den 
snabba digitala utvecklingen. Istället gjordes avgränsningen utifrån ämnesområdet 
resonemang i samtal. Samtliga 13 artiklar för empirin är publicerade mellan år 2008 och 
2017. Vi ansåg inte att någon av artiklarna kunde klassas som obsolet. Exklusionskriterium 
nummer åtta, forskning gällande bevisföring i skolan, motiveras med utgångspunkt i 
kursplanen för matematik (Skolverket, 2017a:10). Kursplanen exkluderar renodlad 
bevisföring och därmed uteslöts studier som behandlar det. De andra exklusionskriterierna är 
kopplade till syftet.  
 
Vi har inkluderat studier som berör åldern 8–14 år, vilket i Sverige motsvarar årskurserna 3–
7. Vi valde att inkludera årskurserna 3 och 7 eftersom vi anser det relevant att studera de till 
mellanstadiet närliggande årskurserna. Ett annat argument är att studiernas resultat har en 
generell inriktning mot resonemang och inte är bundet till åldern eller till ett visst specifikt 
ämnesinnehåll. Databassökningar har gjorts endast i databaserna ERIC och SwePub. I och 
med det kan vi ha missat relevant forskning, som inte inkluderas i dess två databaser. 
Detsamma gäller all forskning som publicerats på andra språk än engelska och svenska. Dock 
anser vi att vi har ringat in relevant forskning för den här litteraturstudiens syfte utifrån de 
284 abstrakter som lästes och vid analysen av resultatet upplevde vi även en mättnad i 
studiernas resultat. 
 
Den forskning som presenteras i bakgrunden gällande resonemangsförmågan är inte utförd 
endast på elever i åldern 8–14 år utan både på grundskole- och gymnasienivå. Då 
undervisning på högstadie- och gymnasienivå bygger vidare på den undervisning som sker på 
mellanstadiet anser vi det relevant att jämföra våra resultat med denna forskning. Dessutom 
ger det möjlighet att jämföra vårt resultat med studier genomförda i en svensk kontext. 
Området resonemangsförmåga och samtal är relativt nytt och behöver utforskas mer.  
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6.2 Diskussion kring datagranskning och databearbetning  
Vid granskning av artiklarna som valdes ut vid urval 1, upptäckte vi att ett stort antal var 
publicerade i någon av de fyra tidskrifterna som ges ut av National Council of Teacher of 
Mathematics (NCTM). Artiklarna från dessa tidskrifter valdes bort, trots att de var 
refreegranskade, eftersom de inte uppfyllde tillräckligt hög kvalitet. Exempelvis saknade 
NCTM:s artiklar uppgifter om studiernas urval och metod. Således uteslöts dessa artiklar i 
enlighet med vårt tionde exklusionskriterium. Vid granskningen uppmärksammades även att 
fyra artiklar utgick från samma empiriska material. Dock skilde sig syftena i de olika 
artiklarna åt - Mueller (2009), Mueller och Maher (2009), Mueller och Yankelewitz (2014), 
samt Mueller, Yankelewitz och Maher (2014) - och därmed bedömdes artiklarna relevanta att 
inkludera i empirin. 
 
Vid vårt andra urval, där artiklarna lästes i sin helhet, exkluderades alla artiklar från 
databasen SwePub. Detta för att artiklarna inte uppfyllde litteraturstudiens exklusions-
kriterier. Det innebär att all vår empiri baseras på utländsk forskning. Åtta studier, det vill 
säga majoriteten, har genomförts i en amerikansk kontext. Två studier har genomförts i 
Europa och ytterligare två i Australien samt Nya Zeeland. Detta medför att litteraturstudiens 
resultat i förhållande till en svensk kontext kan ifrågasättas. Däremot kan den internationella 
trenden att behandla matematisk kunskap utifrån olika förmågor (Häggblom, 2013) samt att 
svensk matematikundervisning inte tycks ha förändrats genom den nya läroplanen (Bosen et 
al. 2014) medföra ett intresse för resultatet.   
 
De tretton slutgiltiga artiklarna bearbetades genom att vi båda läste igenom artiklarna för att 
identifiera återkommande och särskiljande resultat. Utifrån detta framkom de fyra  
kategorierna; lärares agerande, uppgifternas karaktär, mångfald av lösningar och normer. 
Utkristalliseringen av de återkommande och särskiljande resultaten påverkades av vår 
förförståelse och bedömning av relevans i förhållande till litteraturstudiens syfte. Medvetna 
om den risk som detta medför, strävade vi efter att vara så objektiva som möjligt. Även det 
faktum att empirin som ligger till grund för litteraturstudien är skriven på engelska kan 
medföra en viss problematik. Detta då resultaten måste översättas till svenska och innebörden 
kan ha ändrats. 
 
Genom granskningen av de 13 studierna som ingår i vår litteraturstudie fann vi att samtliga 
var kvalitativa. De utvalda studierna har baserats på ett urval som vi bedömer som snarlika 
och studiernas empiri har insamlats med liknande metoder. Vi anser därmed att vi kan 
jämföra de olika studiernas resultat med varandra. Däremot bör man vara försiktig vid 
generalisering av resultatet eftersom det bygger på ett förhållandevis litet urval. Då empirin 
till studierna har samlats in genom olika former av observationer och intervjuer, medför det 
att studiernas resultat grundas i de olika forskarnas tolkningar av den insamlade empirin. 
Eftersom vår litteraturstudie innehåller fyra studier där Mueller har medverkat samt två 
studier av Hunter kan detta medföra att deras tolkningar får ett alltför stort genomslag i vår 
litteraturstudies resultat.  



  17 

7 Presentation av studiens empiri 
 
Bennett, C. (2014). Creating cultures of participation to promote mathematical discourse är 
en artikel från USA. Artikeln tar upp strategier och klassrumsstrukturer från 13 mellanstadie-
lärare. Lärarna är från storstadssamhällen där det råder kulturell, språklig och etnisk mångfald 
bland eleverna. Studien har genomförts genom observationer och intervjuer.  
 

Bragg, L. A., Herbert, S., Yoon-Kin Loong, E., Vale, C. & Widjaja, W. (2016). Primary 
teachers notice the impact of language on children’s mathematical reasoning är en artikel 
från Australien och Kanada. Artikeln tar upp språket som används när resonemang förs och 
vad lärarna uppmärksammar som resonemang. Studien är utförd på 24 lärare. Eleverna som 
deltog var från klass F-6. Analysen av datan är gjord utifrån observationer, intervjuer och 
diskussioner.   
 

Cengiz, N., Kline, K. & Grant, T. J. (2011). Extending students’ mathematical thinking 
during whole-group discussions. En amerikansk studie som undersöker sex lärare som 
undervisar 6-10 åringar i syfte av att utreda hur lärares undervisning med sina stödinsatser 
kan vidga elevers matematiska tänkande. Insamlingen av data skedde genom videoinspelade 
observationer och intervjuer före och efter observationen.  
 

Hunter, J. (2014). Developing learning environments which support early algebraic 
reasoning: a case from a New Zealand primary classroom är en artikel från Nya Zeeland. 
Artikeln tar upp pedagogiska agerande av läraren för att strukturera elevernas engagemang i 
dialogiska samtal och vad som aktivt främjar yngre algebraisk resonemangsförmåga. Studien 
är utförd på 25 elever mellan 9-11 år och en lärare. Analysen av datan är gjord utifrån 17 
filminspelade klassrumsobservationer och ljudupptagning av diskussion med läraren.  
 

Hunter, J. (2017). Developing interactive mathematical talk: investigating student 
perceptions in a changing classroom context. En studie där en lärare och dennes 25 elever, 
åldrarna 7-8 år, studerats. Syftet var att studera de pedagogiska förändringar läraren 
genomförde samt hur detta påverkade eleverna. Studiens data samlades in genom 
videoinspelning, ljudupptagning, klassrumsobservationer och intervjuer.  
 
Jansen, A. (2008). An Investigation of Relationships between Seventh-Grade Students' Beliefs 
and Their Participation during Mathematics Discussions in Two Classrooms är en artikel 
från USA. Artikeln behandlar ifall det finns samband mellan elevers deltagande i 
helklassdiskussioner och elevernas tankar om sitt deltagande. Studien är utförd på 15 årskurs 
7 elever och 2 lärare från samma skola. Jansen studerade 7 elever av 21 elever i klassen hos 
den ena läraren och åtta elever av 24 elever hos den andra läraren. Av de 15 deltagande var 
det 8 flickor och 7 pojkar. Karaktären på samtalen skiljde sig åt från de två klasserna. 
Studiens data samlades in genom klassrumsobservationer genom videoinspelning och 
intervjuer.  
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Kim, H-J. (2014). Teacher Change in Teaching Practices Towards Developing Students’ 
Reasoning in Mathematics är en artikel från USA. Artikeln tar upp implementering av FALs 
(Formative Assessment Lessons) där lärare ändrar sin undervisningspraktik under ett läsår för 
att främja elevers matematiska resonemangsförmåga. Studien är utförd på en årskurs sju klass 
och dess lärare genom två klassrumsobservationer ochkvalitativa intervjuer med läraren som 
sedan analyserades.  
 
Langer- Osuna, J. M.  & Avalos, M. A. (2015). “I’m trying to figure this out. Why don’t you 
come up here?”:heterogeneous talk and dialogic space in a mathematics discussion en studie 
där helklassdiskussion analyseras i syftet att undersöka elevers agerande vid 
helklassdiskussioner samt hur deras tankar kring matematik påverkar agerandet. Studien 
utfördes på en klass amerikanska 9-10 åringar. Datan samlades in genom videoupptagning 
som sedan transkriberades och analyserades.   
 
Mata-Pereira, J. & da Ponte, J-P. (2017). Enhancing students’ mathematical reasoning in 
the classroom: teacher actions facilitating generalization and justification. Ett 
designprojekt/studie där forskarna tillsammans med läraren skapade ett antal lektioner 
baserade i forskningens designprinciper och även lärarens agerande under lektionerna 
baserades på dessa principer. Studien utfördes i en portugisisk klass med 12-13 åringar och 
lektionerna dokumenterades genom ljud- och videoupptagning.  
 
Mueller, M. F. (2009). The co-construction of arguments by middle-school students. En 
studie av 24 amerikanska 11-12 åringar i syfte att undersöka hur de tillsammans skapar 
matematiska idéer. Datan samlades in genom videoupptagning av fem stycken 60-75 
minuters lektioner.    
 
Mueller, M. & Maher, C. (2009). Learning to Reason in an Informal Math After-School 
Program. En amerikansk studie där 24 amerikanska 11-12 åringar studerats i syfte att 
undersöka vilka argumentationstyper eleverna använde samt hur de påverkades av varandras 
idéer. Datan samlades in genom videoupptagning av fem stycken 60-75 minuters lektioner. 
 
Mueller, M & Yankelevitz, D. (2014). Fallacious argumentation in student reasoning: Are 
there benefits? En amerikansk studie där syftet är att undersöka hur elevers felaktiga 
påståenden eller missuppfattningar kan skapa helklassdiskussioner samt hur dessa 
diskussioner påverkas. Studiens empiri baserades dels på en klass 9-10 åringar och dels på en 
klass 11-12 åringar. Data samlades in genom videoupptagning, forskarnas fältanteckningar 
samt insamling av elevernas skriftliga arbete. 
     
Mueller, M., Yankelwitz, D. & Maher, C. (2014). Teachers promoting student mathematical 
reasoning. En studie där 24 amerikanska 11-12 åringar observerats och dokumenterats genom 
videoupptagning. Studiens syfte är att undersöka lärares agerande som uppmuntrar elever till 
att samarbeta, dela med sig av sina idéer, utmana varandras idéer och skapa argument.   
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8 Resultat  
 
I det här kapitlet presenteras litteraturstudiens resultat som har framkommit vid analys av de 
utvalda artiklarna. Resultatet presenteras i de olika kategorierna och likheter samt skillnader 
belyses. Varje kategori ska bidra till att besvara vår studies frågeställning “Vilka faktorer 
påverkar utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i matematiska samtal?” 
  
8.1 Lärarens agerande 
I en kvalitativ studie utförd av Cengiz, Kline och Grant (2011:362) observerades och 
intervjuades sex amerikanska lärare med syfte att utforska vad som karakteriserar helklass-
diskussioner som vidgar elevers matematiska tänkande. De fann att en viktig aspekt var 
lärarens förmåga att kunna identifiera vilka situationer som hade potential till att vidga 
elevers tänkande. Denna förmåga var beroende av att läraren hade en tydlig bild av de 
matematiska koncept och idéer som skulle behandlas, samt att läraren noggrant lyssnade på 
elevernas tänkande (Cengiz, Kline och Grant, 2011:362). Även Mata-Pereiras och Da Pontes 
(2017:177) uppmärksammade lärarens agerande för att fånga upp elevernas tankar när dessa 
stötte på problem med en uppgift. Detta gjordes genom att läraren formulerade om frågan i 
helklass utan att sänka dess svårighetsgrad. Studien grundade sig på observationer och 
intervjuer av en lärare och dennes klass. Under fyra lektioner utfördes observationerna och 
därtill intervjuades läraren och utvalda elever före och efter varje lektion. I analysen av 
empirin fann Mata-Pereira och Da Ponte (2017:175–182) att utöver att läraren bjöd in 
eleverna till helklassdiskussion, genom att upprepa en fråga, även använde andra typer av 
agerande. Lärarens agerande bestod av att uppmuntra eleverna till att dela med sig av sina 
idéer, att utmana elevernas påståenden samt att stödja dem i deras resonemang.  
 
Likaså fann Cengiz et al. (2011:362) flera olika typer av agerande som lärarna använde i 
klassrumsdiskussionerna för att utöka elevernas tänkande och resonemang. Dessa ageranden 
kategoriserades som framlockande, stödjande och utökande. Framlockande identifierades 
som agerande som skapade möjlighet för eleverna att dela med sig av sina tankar exempelvis 
genom att läraren frågade “hur löste du problemet?”. Lärarens stödjande agerande var stöd 
från läraren i syfte att fokusera eleverna på viktiga matematiska koncept och detta skedde 
genom att läraren delade med sig av sina egna tolkningar, upprepade eller lät elever upprepa 
påståenden och genom att påminna eleverna om information som de redan kände till. Det 
utökande agerandet var det agerande som gav eleverna möjlighet att skapa kopplingar mellan 
olika matematiska koncept och möjlighet att utöka sin matematiska kunskap. Dessa agerande 
bestod av att bjuda in eleverna till att utvärdera påståenden och upptäckter, att ge argument 
till lösningar och påståenden samt att jämföra olika lösningsmetoder (Cengiz et al. 2011:362–
366). I linje med Cenqiz et al. (2011) och Mata-Periera och Da Ponte (2017) har även 
Mueller, Yankelewitz och Maher (2014:15) i observation av 24 elever i årskurs fem funnit 
liknande ageranden hos läraren, vilka gynnade elevernas utveckling av resonemang.  
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Även Hunter (2014) fann i en studie av 25 elever i åldrarna 9–11 år och deras lärare olika 
typer av lärarageranden som gynnade resonemanget. Hunter uppmärksammade hur läraren på 
olika sätt modellerade önskvärt beteende, såsom att förklara sitt resonemang eller ifrågasätta 
andras lösningar, och på så vis stöttade eleverna i att lära sig detta beteende. Läraren 
modellerade hur eleverna skulle visa att de höll med om ett påstående eller ej. Även hur de 
skulle ställa frågor till varandra som efterfrågade generaliserbarhet istället för frågor som bara 
önskade mer information. Genom detta skifte i frågor skapades en förväntan på att eleverna 
skulle utforska kopplingar mellan olika matematiska idéer då de visste att deras resonemang i 
helklassdiskussioner skulle bli ifrågasatt (Hunter, 2014:668f, 675). Hunter fann även att 
läraren använde sig av ”think time”, ett agerande där läraren avbröt diskussioner och 
presentationer för att ge såväl den som talat som de som lyssnat tillfälle att reflektera över det 
som sagts. Genom detta agerande uppmärksammades eleverna på vikten av att lyssna på och 
utvärdera olika resonemang. Elever som framfört olika lösningar och påståenden korrigerade 
oftast sina egna felaktigheter efter att de fått tiden att tänka (Hunter, 2014:671f). I likhet visar 
Bennett (2014) i intervjuer och observationer av 13 lärare på användandet av handlingar som 
syftar till att ge elever mer tid att tänka. Exempelvis genom att låta elever som ofta deltar i 
diskussioner vänta tills andra elever också har bidragit. Bennet fann även agerande som 
syftade till att få alla elever att delta, där läraren väntade tills ett visst antal elever hade sina 
händer uppe eller att elever som inte deltog i klassdiskussionen fick stanna kvar efter 
lektionen. Genom dessa agerande lärde sig eleverna att de förväntades delta i samtalet och att 
om de inte gjorde det under lektionstid blev de ändå tvungna att göra det efteråt.  
 
Hunter (2014:667f) fann att elevernas beteende vid studiens start karakteriserades av att sitta 
tysta och lyssna. Hon fann även att elevernas samtal framförallt var disputerande eller 
kumulativa och att dessa samtalstyper inte bidrog till att engagera eleverna till att resonera. 
Flertalet elever tycktes mer intresserade av att försvara sina egna åsikter än att gemensamt 
komma fram till något. Fokus låg på att behålla kontrollen över diskussionen och den egna 
förklaringen istället för att lyssna in och försöka förstå andras resonemang (Hunter, 
2014:667f). Genom de ageranden som läraren valde att införa under studiens gång 
förändrades elevernas inställning och andelen utforskande samtal ökade samtidigt som 
disputerande och kumulativa samtal minskade (Hunter, 2014:672f). Även Mueller (2009:148) 
visar hur lärarens agerande inverkar på elevernas agerande i en studie där åtta 
mellanstadieelever observerats. Genom att läraren gjorde elevers tankar och lösningar 
tillgängliga för alla och uppmuntrade eleverna att analysera och resonera kring dessa fördes 
kontrollen över lärandet över till eleverna. Läraren fungerade inte längre som den man vände 
sig till för att få bekräftelse på rätt eller fel, utan eleverna vände sig istället till varandra för 
denna bekräftelse. 
 
Cengiz et al. (2011:371f) fann även i studien om lärares agerande i förhållande till 
helklassdiskussioner, att enskilda ageranden inte var tillräckliga för att utöka elevernas 
tänkande och att effekten av olika ageranden varierade från situation till situation. De fann att 
stödjande handlingar var nödvändiga även då de uppfattades som de minst önskvärda, då 
dessa bestod mer av att läraren berättade. Studien visade att dessa handlingar behövdes då 
eleverna inte alltid kopplade ihop tidigare kunskap med nya idéer på ett korrekt sätt. Eleverna 
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resonerade inte heller alltid kring de observationer de gjorde eller fullt ut uttryckte sina tankar 
(Cengiz et al. 2011:366.) Även Mata-Perira och Da Ponte (2017:184) uppmärksammade att 
enskilda handlingar inte var tillräckliga i sig för att skapa situationer som bidrog till elevernas 
resonemang. De fann att när läraren utmanade eleverna att ge skäl och argument ledde detta 
inte alltid fram till ett resonemang, men när utmaningen följdes upp med en stödjande 
handling från läraren uppnåddes till slut ett resonemang, även om det inte alltid var ett 
korrekt resonemang.  
 
Vid genomförandet av en observations- och intervjustudie baserad på 24 aktiva lärare 
uppmärksammade Bragg, Herbert, Yoon-Kin Long, Vale och Widjaja (2016:536) en annan 
aspekt gällande lärarens agerande i relation till elevers resonemang. En färdigplanerad lektion 
hölls av lärare som observerades av kollegor samt någon ur forskarlaget. Därefter hölls en 
gruppintervju med läraren och de observerande kollegorna. Fokus var på vad lärare 
uppmärksammade kring elevers resonemang vid helklassdiskussioner. Genomgående för 
gruppintervjuerna var lärarnas fokus på elevernas språk. Lärarna uttryckte uppfattningen att 
eleverna måste utveckla sitt matematiska språk innan de kan delta i matematiska resonemang. 
Lärarnas vanligaste kommentar handlade om elevernas begreppsanvändning, exempelvis att 
eleverna använde begreppen siffror och tal för samma sak eller blandade användningen av 
dessa. Bragg et al. (2016:538f) fann även en oenighet hos lärarna kring när och hur begrepp 
skulle läras ut; före, i början eller efter lektionen som skulle behandla resonemang. Därtill 
uppmärksammade Bragg et al. (2016:538f) att lärarna i intervjuerna inte berörde ord som - 
“därför att”, “jag såg” och “jag tänkte”.  Detta tolkades som att lärarna inte var medvetna om 
hur elevernas användning av dessa ord och uttryck visade på elevernas resonemang, även om 
det inte skedde med korrekta matematiska begrepp. 
  
8.2 Uppgifternas karaktär 
I Mueller, Yankelewitz och Mahers (2014:12) studie som genom observationer undersökte en 
lärare och dennes 24 elever, framkom att svårare uppgifter var mer lämpliga för resonemang. 
Så pass hög svårighetsgrad att de både kan arbetas med i grupp och i helklass. Ett exempel 
var en uppgift där eleverna skulle jämföra och finna differensen mellan bråken ½ med ⅓. 
Uppgiftens svårighetsgrad medförde att eleverna utmanades och började resonera. Resultatet 
visade även tidsaspektens betydelse vid uppgifter som var utmanande för eleverna. Eleverna 
fick mer tid för att utforska och diskutera istället för att bli krävda på enkla, snabba lösningar 
(Mueller, Yankelewitz & Maher 2014:13).  
 
I likhet med Mueller et al. (2014) visade Hunters (2017) resultat att uppgiftens karaktär var 
av betydelse i matematiska samtal. Hunter (2017:478) undersökte i sin kvalitativa studie en 
klass med 25 elever och en lärare genom observationer och intervjuer, hur interaktioner kan 
utvecklas i matematiksamtal för att gynna matematisk resonemangsförmåga. Resultatet 
visade att om uppgiften var lätt pratade eleverna mindre jämfört med en utmanande uppgift, 
då eleverna resonerade desto mer. Att uppgiften var utmanande var en förutsättning för att 
skapa diskussioner kring matematiska idéer (Hunter 2017:487). Ett resultat som ytterligare 
bekräftar uppgiftens roll för matematiska diskussioner uppdagades i Muellers (2009:147) 
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studie. Genom observationer undersöktes sambyggnad av argument hos åtta mellanstadie-
elever, det vill säga hur elever interagerar och förfinar sina argument i interaktion med 
klasskamrater. Resultatet visade att öppna uppgifter främjar flerfaldiga lösningar och 
representationer. Många relaterade öppna uppgifter medförde möjligheter för eleverna att bli 
bekväma med de matematiska problemen och på så sätt kunde eleverna bygga vidare på 
tidigare lösningar och metoder (Mueller 2009:147). En ytterligare aspekt av resultatet var att 
när eleverna fick möjlighet att göra om uppgiften hjälpte det dem att både integrera andras 
argument till sina egna och att utreda missförstånd (Mueller 2009:147). Vidare gällande 
uppgiftens karaktär visade Mata-Pereira och da Pontes (2017:184) studie att merparten av 
elevernas generalisering och resonemang uppstod i helklassdiskussioner, då uppgifterna var 
av utforskande karaktär. 
 
8.3 Mångfald av lösningar 
Som presenterades i tidigare avsnitt hade uppgiftens karaktär inverkan för att skapa 
mångfaldiga lösningar och resonemang. I flera artiklar; Cengiz et al. (2011), Hunter (2014), 
Hunter (2017), Mueller & Yankelewitz, (2014) samt Mueller och Maher (2009) framkom just 
mångfalden av lösningar som en faktor som utvecklar elevernas resonemang. Studien som 
Cengiz et al. (2011:360f) genomförde visade att ett sätt att utveckla elevers matematiska 
tänkande och resonemang var att “pressa” eleverna att lösa samma problem med alternativa 
lösningsmetoder. Detta för att eleverna skulle gå utanför sina självklara första val av lösning. 
Resultatet visade att användningen av flerfaldiga lösningar i helklassdiskussioner skapar 
möjlighet för eleverna att jämföra, se samband, likheter och skillnader i resonemangen. Vid 
de tillfällena kunde nya matematiska samband utvecklas och missuppfattningar behandlas, 
vilket var en nyckelfaktor för att utveckla elevernas matematiska tänkande enligt Cengiz et al. 
(2011:362) studie. Även i Hunters (2017) resultat uppmärksammades en mångfald av 
lösningar. Alternativa lösningsstrategier uppmanades av läraren i helklassdiskussioner för att 
kunna främja samtal/resonemang där jämförelse mellan lösningarna diskuterades (Hunters 
2017:484).  
 
I Cengiz et al. (2011:365) studie visade resultatet att när olika lösningar med tillhörande 
resonemang uttrycktes och synliggjordes, skapades tillfällen för eleverna att värdera de olika 
lösningarna. Resultatet visade också förbättrade möjligheter att se samband mellan befintlig 
och ny kunskap när eleverna fick värdera varandras resonemang. Dessutom var det ett tillfälle 
för läraren att bli medveten om elevernas tänkande vid specifika matematiska problem 
(Cengiz et al 2011:365). Hunters (2014:670) resultat visade också betydelsen av att eleverna 
fick möjlighet att kritiskt granska och värdera varandras resonemang och på så sätt ta 
ställning till om man instämmer eller ej. Därutöver visade resultatet att fel och misstag gav 
möjligheter att utforska, validera och utöka resonemanget (Hunter, 2014:671). Detta går i 
linje med resultatet från Mueller och Yankelewitz (2014:35) studie. Resultatet pekar på att 
när eleverna fick tillfälle att dela med sig av olika lösningar och diskuterade felaktiga 
argument främjades det matematiska resonemanget. Dessutom visade resultatet att när en 
elev presenterade felaktiga argument engagerades klassen i att rätta till dennes argument 
genom motargument (Mueller & Yankelewitz, 2014:35). Även Mueller och Maher 
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(2009:29f) fann liknande resultat i sin studie, där presentationen av felaktiga argument 
identifierades som en avgörande faktor i skapandet av helklassdiskussioner som gynnade 
utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. Vidare fann Mueller och Maher att eleverna 
genom att lyssna till varandras argument utmanades till att omvärdera sina egna argument. 
Därtill utmanades även de matematiska regler som eleverna lärt sig sedan tidigare och 
felaktiga uppfattningar rättades till (Mueller och Maher, 2009:30). En studie som står i 
kontrast till Mueller och Maher (2009) samt Mueller och Yankelewitz (2014) positiva resultat 
gällande elevers framförande av felaktiga argument är Langer-Osuna och Avalos (2015) 
studie. Langer-Osuna och Avalos (2015:1317) undersökte matematiska samtal genom 
observation av en klass och resultatet visade att ifall eleverna var inställda på att försvara sig 
skapades inga utforskande samtal. Det vill säga att bara för att eleverna fick ta ställning till 
olika resonemang, korrekta som inkorrekta, medförde detta inte per automatik att 
resonemangsförmågan utvecklades. Langer-Osuna och Avalos (2015:1317) resultat visade att 
den faktor som påverkar utfallet är huruvida klassrumsklimatet präglades av att eleverna 
endast vill försvara sina resonemang och då blev utfallet ett disputerande samtal.   
 
8.4 Normer  
I en kvalitativ studie undersökte Hunter (2014:668) hur lärandemiljöer ska utvecklas för att 
främja algebraisk resonemangsförmåga bland yngre. Hon fann att de sociala normerna 
behövdes utformas och struktureras så att eleverna var engagerade på ett respektfullt sätt i 
alla klasskamraters resonemang. Dessutom behövde sociala normer skapas som gav stöd åt 
eleverna att samarbeta och ifrågasätta förklaringar vid både små och stora gruppaktiviteter 
(Hunter, 2014:668). För att uppnå utforskande samtal menar Hunter att det är viktigt att 
läraren skapar en lärandemiljö utifrån lämpliga sociala normer som stödjer elevers 
engagemang i matematiska aktiviteter och resonemang (Hunter, 2014:679). I resultatet 
framkom även betydelsen av elevens inställning och tankar kring sin egen roll och hur dessa 
påverkade utvecklingen av resonemangsförmågan (Hunter, 2014:667). Även Bennetts 
(2014:22) studie visade normens betydelse. Bennett undersökte strategier och klassrums-
strukturer som 13 mellanstadielärare använde sig av för att engagera elever i samtal för att 
utveckla resonemangsförmågan. I hans observation- och intervjustudies resultat åskådlig-
gjordes värdet av att etablera klassrumsnormer som gör alla elever aktiva och benägna att 
diskutera. Det vill säga ett klassrumsklimat som byggde på inkludering, där elevers idéer var 
respekterade och det fanns en förväntan på att alla elever skulle bidra (Bennett, 2014:21).    
 
Mueller, Yankelewitz och Maher (2014:15–16) tar i sin studie upp att sociala normer som 
kännetecknas av att elever lyssnar, utbyter idéer och stödjer varandras argument har inverkan 
på utveckling av variationen av olika matematiska resonemang. De fann tre pedagogiska 
agerande hos läraren som var väsentliga för att etablera gynnsamma sociala normer. Den ena 
var att göra elevers tankar publika, det andra var att de lyfte fram tankar som tillförde något 
utöver standardlösningen så att resonemanget vidareutvecklades och det tredje var 
uppmuntran av förklaringar och argumentation. Dessa agerande tillsammans skapade normer 
som gynnade utvecklingen av resonemang (Mueller, Yankelewitz och Maher 2014:15–16). 
Mueller (2009:147) har även funnit klassrumsklimatets roll i en annan studie. Syftet var att 
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studera hur matematiska resonemang utvecklades hos mellanstadieelever utifrån speciella 
villkor såsom interaktion med kamrater, utmanande uppgifter och möjligheter att diskutera 
matematiska idéer. I Muellers (2009:147) resultat framkom att eleverna var engagerade i att 
lyssna till varandra och bekväma med att korrigera varandra.  
 
Normers inverkan på utvecklandet av resonemangsförmågan tas upp i Langer-Osuna och 
Avalos (2015) studies resultat. Syftet med studien var att visa på komplexiteten kring 
klassdiskussioner och dess effekter på dialogiska möjligheter. Trots det gynnsamma 
frågemönstret, såsom att ifrågasätta och uttrycka meningsskiljaktigheter, blev klass-
diskussionen inte av utforskande karaktär, utan eleverna försvarade sina förklaringar (Langer-
Osuna & Avalos 2015:1319). En elev framförde sitt resonemang och gav sina klasskamrater 
insikter om problemet och en början till en lösning. Eleven hade ett mer dialogiskt och 
utforskande resonemang, där hon bjöd in sina klasskamrater att tillsammans resonera kring 
och lösa problemet. Eleven hade dock inte kommit fram till det slutgiltiga svaret och detta 
blev hon kritiserad för och stämplad som konstig av sina klasskamrater eftersom de 
förväntade sig ett svar. Langer-Osuna och Avalos (2015:1319) fann att trots att 
klasskamraterna ställde frågor och ett samtal skapades medförde det inte per automatik att 
resonemanget gemensamt utvecklades därför att normen var av disputerande karaktär. Det 
vill säga att normen präglades av att eleverna bedömde, försvarade och värderade varandras 
resonemang utan viljan att öppna upp för att lösa problem tillsammans och skapa 
gemensamma resonemang (Langer- Osuna & Avalos 2015:1319).   
 
En annan studie, som undersökte hur elevers resonemangsförmåga främjades när lärarens 
undervisningspraktik förändras, visade normens betydelse för att kunna skapa fruktbara 
utforskande matematiska resonemang (Kim, 2014:225, 231). Resultatet i hennes studie 
åskådliggjorde att det inte räckte att läraren ändrade sitt sätt att undervisa genom diskussioner 
och ställa frågor som öppnade upp samtal utan även normerna måste förändras. Det framkom 
att normerna för lärandemiljön behövdes förändras, vilket är en process som tar tid. 
Klassläraren märkte att när hon lät eleverna ifrågasätta och samtala mer, uppkom en annan 
problematik: lärarens ledarroll försvagades. Det vill säga det blev problematik med ledningen 
av klassen. Studiens resultat pekar på att vid förändring av undervisningspraktik för att öppna 
upp för elevernas matematiska resonemang i diskussion, behövde även klassrumsnormen 
förändras (Kim, 2014).    
  
Även Jansens (2008:91) studie visade den sociala dimensionens betydelse för elevernas 
deltagande i matematiska samtal. Studien undersökte elevernas deltagande i relation till deras 
uppfattningar om att deltaga i helklassdiskussioner genom intervjuer och observationer av sju 
respektive åtta elever i två olika klasser i årskurs sex och dess lärare. Studiens resultat tillför 
en djupare aspekt gällande den sociala normen. I de fall eleverna trodde att de blev hjälpta av 
att deltaga i klassrumsdiskussioner var de mer benägna att samtala om den konceptuella 
matematiska förståelsen. Däremot om eleverna fann det hotfullt att delta var det mer 
sannolikt att eleverna resonerade kring procedurerna än om den konceptuella förståelsen 
(Jansen, 2008:91). Dessutom visade resultatet (Jansen, 2008:93) att det var genom elevernas 
tankar om vad de räknade som lämpligt beteende som styrde normen, men att normen kunde 
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bli uppdaterad genom lärarens förväntningar av eleverna eller genom reaktioner på 
klasskamraternas argument och resonemang. Det visade sig även att en del elever i studien 
var bekymrade över den sociala aspekten gällande att uppföra sig artigt gentemot 
klasskamrater och lärare och därmed undvek att kritisera. När läraren genom sitt agerande 
främjade den sociomatematiska normen, så åsidosattes “artighetsmanér” till förmån för ett 
tillåtande klimat med kritisk tänkande och ställningstagande (Jansen, 2008:93).     
 
8.5 Sammanfattning av resultatet   
Sammanfattningsvis visar vårt resultat fyra huvudfaktorer som påverkar utvecklingen av 
resonemangsförmågan i matematiska samtal. Det är lärarens agerande, uppgiftens karaktär, 
mångfald av lösningar och normer. Läraren har en avgörande roll i elevers möjlighet att lära 
sig att resonera och detta sker genom det agerande som läraren väljer. Med öppna uppgifter 
som tillåter olika lösningar och möte med olika lösningar skapas förutsättning för utveckling 
av elevers resonemangsförmåga. Därtill spelar även den sociala normen och den 
sociomatematiska normen en central roll för elevers utveckling av matematisk resonemangs-
förmåga. Nedan följer en mer utförlig diskussion av resultatet.  
 

9 Resultatdiskussion 
 
I detta kapitel diskuteras litteraturstudiens resultat. Resultatet relateras till tidigare forskning 
som lyftes i bakgrundskapitlet.  
 
Vår litteraturstudie visar att läraren har en avgörande roll för elevers möjlighet att lära sig 
resonera. Genom sitt agerande kan läraren få eleverna att fokusera på det som är väsentligt 
och ge dem rätt verktyg att arbeta med. Flertalet studier visade att läraren agerar på ett sätt 
som syftar till att få elever att dela med sig av sina idéer, lyssna till varandra och reflektera 
över vad som sagts. Resultatet visar även en förändring av lärarens roll från att vara den som 
styr diskussionerna och den som avgör vad som är rätt till att inta en stödjande roll, där 
diskussionen överlämnas till eleverna och som också förväntas avgöra vad som är rätt. Denna 
förändring gynnade elevernas resonemangsförmåga då de blev mer aktiva i diskussionen och 
blev tvungna att ta ställning till olika påståenden. Dock visar andra studier att det inte är 
tillräckligt att läraren ändrar sitt agerande. När läraren i Kims (2014) studie överlämnade 
ansvar för diskussioner och lösningar till eleverna upplevde hen en försvagning av sin roll 
som lärare och ledare för klassen. Detta kan, vad vi menar, möjligen bero på att läraren är van 
vid att vara den som styr klassens diskussioner och att det är självklart att när läraren talar så 
lyssnar eleverna. Även eleverna kan vara vana vid detta och därmed inställda på att det är så 
det ska vara. När detta ändras genom att eleverna blir de som förväntas styra diskussionerna 
borde det medföra att såväl läraren som elever måste omvärdera sina respektive roller i 
klassrummet och därmed vad de förväntas göra i olika situationer. Om eleverna inte är vana 
vid att avgöra vad som är rätt eller fel i de gemensamma diskussionerna kan det vara 
nödvändigt för läraren att först visa eleverna hur de ska ta detta ansvar innan det helt 
överlämnas till dem.  
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Litteraturstudiens resultat gällande de förändrade klassrumsrollerna stärks av resultatet i 
Skolforskningsinstitutets (2017:XI) litteraturstudie som fann fyra nyckelfaktorer så att 
eleverna blir alltmer aktiva deltagare och läraren tar ett steg tillbaka. Denna parallella 
förändring i lärarens och elevernas roller visar enligt Skolforskningsinstitutet lärarens 
betydelse för utveckling och utformning av klassrumsdialogerna. Även den problematik som 
både Kims (2014) och Langer-Osuna och Avalos (2015) studie pekar på, stärks av 
Skolforskningsinstitutet som också menar att forskningen inte ger några enkla svar på vad en 
lärare ska göra. Utifrån sitt resultat hävdar de att ett och samma agerande kan få elever att 
delta i samtal i en situation men få motsatt effekt i en annan. Vidare kan det krävas flera olika 
typer av agerande för att nå önskat resultat. I likhet visar även vårt resultat att enskilda typer 
av agerande inte är tillräckligt i sig utan att det oftast är kombinationer av olika agerande, 
såsom ett utmanande agerande följt av ett stödjande som bidrar till att utveckla och stödja 
elevers resonemangsförmåga.  
 
Resultatet av den här litteraturstudien visar att uppgiftens karaktär är en väsentlig faktor för 
resonemang i samtal. Ett flertal artiklar pekar på uppgiftens betydelse för att skapa 
lärtillfällen och att synliggöra många olika lösningar och på så sätt starta resonemang. I ett 
par artiklar behandlas vikten av att både korrekta och felaktiga lösningar ska framföras och 
bearbetas för att elevernas missuppfattningar ska uppdagas och redas ut. Det medför även att 
eleverna ges tillfälle att utveckla och förfina sina resonemang då de får ta ställning, vara 
kritiska och argumentera med sina klasskamrater. Vi ställer oss inte odelat positiva till att 
både korrekta och felaktiga lösningar ska framföras. Möjligtvis kan det skapa förvirring hos 
en del elever att många olika lösningar såväl, korrekta och felaktiga tas upp i samtalet. Är det 
i alla matematiska sammanhang positivt att framföra felaktiga resonemang i samtal och 
gynnas alla elever av det? Eftersom resonemang i samtal är ett relativt nytt forskningsområde 
kan det kanske lätt bli att man mest ser till fördelarna kring de nya undervisningsmetoderna 
och inte utforskar dess nackdelar. Vi efterfrågar därför mer forskning för att få en mer 
nyanserad bild gällande samtal om felaktiga lösningar. Litteraturstudiens resultat visade 
emellertid att uppgiftens karaktär inte per automatik skapar resonemang utan att det är 
tillsammans med normerna som utfallet avgörs. Det är både uppgiftens karaktär och hur 
läraren väljer att ta tillvara på uppgiftens möjligheter som skapar förutsättning för 
matematiska resonemang. Utan uppgifter som tillåter olika lösningar och gör det möjligt att 
resonera, skapas inte förutsättningar för att resonemangsförmågan används och då kan den 
heller inte utvecklas. 
 
Tidigare forskning som har gjorts i Sverige av Jäder (2015:36) visar att elever mestadels 
arbetar med uppgifter som endast kräver ett enkelt resonemang och på så sätt inte utvecklar 
inte den kreativa resonemangsförmågan. Det går i linje med den här litteraturstudiens resultat 
om att uppgiftens karaktär är en förutsättning för att och vilken typ av resonemang som sker. 
Litteraturstudiens resultat visade även att uppgiften måste vara utmanande. Det är i likhet 
med Jäder (2015:36) vars resultat visade att elever inte arbetar med utmanande uppgifter som 
kunde utveckla deras kreativa resonemangsförmåga. En möjlig förklaring, som vi ser det, kan 
vara att en del lärare är vana och bekväma med att använda matematikläroboken och en 
djupare granskning av uppgifternas karaktär glöms bort eller skippas. Jäder (2015:36) 
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menade att elever generellt har en uppfattning om att resultatet är viktigare än processen och 
att förstå. En möjlig anledning till elevers fokus på resultat, tror vi, kan bero på att vissa 
lärare fastnar i ett arbetssätt där undervisningen följer läroboken och det medför att endast de 
procedurer och resonemang som krävs för lärobokens specifika uppgifter lärs ut. På så sätt 
blir elevernas fokus på resultat, att räkna så många uppgifter så möjligt och ligga långt fram i 
matteboken, och inte på varför en viss procedur används och vilket resonemang som ligger 
till grund. Vårt resultat visar att om uppgiften istället karaktäriseras av öppenhet och är 
utmanande skapas förutsättningar för samtal där eleverna utbyter resonemang och utvecklar 
djupare förståelse. Alltså ett skifte från procedurell förståelse till konceptuell förståelse.    
 
Dessutom framhåller literaturstudiens resultat, i likhet med Yackle och Cobb (1996) och 
Skolforskningsinstitutets (2017:22), normen som en betydande faktor. Både den sociala 
normen som tillåter elever att dela med sig av sitt resonemang och känna sig trygga i 
situationen och den sociomatematiska normen, som berättar för eleverna vad som är “rätt” 
och “riktigt” inom matematiken. Majoriteten av artiklarna tar upp den sociala normens 
betydelse för att utveckla resonemangsförmågan. Detta är i likhet med tidigare forskning av 
både Sidenvall (2015:40) och Jäder (2015:37) vars resultat visar att normen är av vikt vid 
samtal om processer för att kunna utveckla resonemangsförmågan. Vårt resultat stämmer 
överens med Sidenvalls (2015:45) om att lärarens agerande kan påverka normen i klassen. 
Resultatet visar att normen kan påverkas genom att läraren framhåller vad som är viktigt och 
eftersträvansvärt genom modellering och förstärkning av elevers beteenden. Vi ställer oss 
frågan om det innebär att nya ledaregenskapskrav ställs på läraren för att hen ska skapa dessa 
gynnande normer på matematiklektionerna? Vår erfarenhet från fältet är att lärare arbetar 
med normer generellt men inte specifikt kring normerna under matematiklektionerna. En 
förklaring kanske är att ämnet normer i matematiksamtal inte tidigare har varit aktuellt 
eftersom undervisning genom matematiksamtal är relativt nytt. Litteraturstudiens resultat 
visar att om eleverna är inställda på att endast försvara sina lösningar och fokuserar på om 
resultatet är rätt eller fel så skapas inte de utforskande samtalen som utvecklar 
resonemangsförmågan, trots att uppgiften har en öppen karaktär. Dessutom tillför vårt 
resultat att elevens tankar om att uppföra sig artigt kan stå i kontrast med den sociala normen 
som innebär att man ska ifrågasätta och ställa sig kritisk till varandras resonemang. Utifrån 
vårt resultat menar vi att normen i matematikundervisningen kanske har en mycket större roll 
än vi tidigare trott, inte minst i en matematikundervisning präglad av samtal, jämfört med 
“ensamt räknade i boken”. Med utgångspunkt i vår litteraturstudie har vi kommit till insikt att 
det är vanskligt om normerna inte är de rätta då eleverna delar med sig av sina resonemang i 
samtal. Detta för att en matematiklektion med dåliga normer kan medföra att eleverna blir 
hårt kritiserade av varandra och det blir en negativ upplevelse för eleverna. Följaktligen visar 
litteraturstudiens resultat att fördelaktiga sociala och sociomatematiska normer är en viktig 
faktor för att eleverna ska utveckla sitt matematiska resonemang i samtal.  
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10 Slutsats och implikation  
 
Vår slutsats är att fyra faktorer; lärares agerande, uppgifters karaktär, mångfald av lösningar 
samt normer påverkar utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i matematiska samtal. 
Vidare är dessa faktorer sammanvävda och förutsätter varandra. Exempelvis kan läraren 
bjuda in eleverna i diskussionen och lära dem hur de ska delta på ett positivt sätt. Men om 
den sociala normen är att man som elev inte ska ta plats eller riskera att ha fel, så kommer 
eleverna inte att delta. Likaså kan läraren arbeta med den sociala normen och den 
sociomatematiska normen men om det saknas uppgifter som bjuder in till olika lösningar 
samt diskussion kommer resonemangsförmågan inte att utvecklas. Det innebär att som lärare 
behöver man arbeta med alla faktorerna för att resonemangsförmågan ska utvecklas. 
Resonemangsförmågan kan inte heller delas in i olika delar och tränas genom att arbeta med 
en enskild faktor.  
 
Denna litteraturstudie grundar sig på internationella studier, framförallt amerikanska, och 
relevansen för en svensk kontext kan därför diskuteras. Vi efterfrågar därför fler studier i en 
svensk kontext som ser till resonemangsförmågans utveckling på mellanstadiet. Dels studier 
som ser till vad som görs och dels studier som undersöker lärares och elevers uppfattningar 
samt kunskaper om resonemangsförmågan.     
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BILAGA 1 
 

Databas Sökord Begränsning Träffar Urval 1 Urval 2 

ERIC mathematic* reasoning Peer reviewed 1708 - - 

-II- mathematic* discussions Peer reviewed 1376 - - 

Swepub mathematic* reasoning refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

218 - - 

-II- mathematic* discussions refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

94 - - 

ERIC mathematic* reasoning 
AND discussions 

Peer reviewed 157  - -  

-II- mathematic* reasoning 
AND discussions 

Peer reviewed, grade 4, 
grade 5, grade 6, grade 7, 
grade 8, middle school och 
junior high 
  

63  22  7 

Swepub mathematic* reasoning 
AND discussions 

refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

8  1 0  

-II- mate* resonemang refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

111  - -  

-II- mate* diskussion refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

243  -  - 

-II- mate* samtal refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

225  - -  

-II- mate* resonemang 
diskussion 

refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

7  0 0 

-II- mate* resonemang 
samtal 

refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

7  0  0 
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ERIC mathematic* reasoning 
AND discourse NOT 
discussions 

Peer reviewed, grade 4, 
grade 5, grade 6, grade 7, 
grade 8, middle school och 
junior high 
  

25  5  2 

Swepub mathematic* reasoning 
AND discourse NOT 
discussions 

refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

2 0 0 

-II- mate* resonemang 
diskurs 
  

refereegranskat, övrigt 
vetenskapligt 

3  0 0 

 ERIC mathematic* reasoning 
AND discussions 

Peer reviewed, primary 
education 
 

 9 2 0 

-II- mathematic* reasoning 
AND discussions 

Peer reviewed, elementary 
education 

40 10 1 

-II- mathematic* reasoning 
AND discourse NOT 
discussions 

Peer reviewed, primary 
education 

2 0 0 

-II- mathematic* reasoning 
AND discourse NOT 
discussions 

Peer reviewed, elementary 
education 

18 5 1 

 
* plus 2 artiklar från manuella sökningar 
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BILAGA 2 
 

Författare  
(År) 

Titel Syfte  Metod Urval Resultat 

Bennett, C. (2014) Creating cultures of 
participation to promote 
mathematical discourse 

Syfte var att undersöka 
strategier för att öka 
elevers engagemang i 
matematikundervisninge
n.  

Observationer, 
intervjuer 

13 mellanstadielärare 
från 
storstadssamhällen 

Artikelns resultat tar upp strategier och 
klassrumsstrukturer som engagerar eleverna till 
aktiv deltagande. Klassrumsnormer har en stor 
inverkan och det gäller att skapa kulturer som 
främjar deltagande i samtal.   

Bragg, L. A., Herbert, 
S., Yoon-Kin Loong, 
E., Vale, C. & 
Widjaja, W. (2016). 
 

Primary teachers notice 
the impact of language 
on children’s 
mathematical reasoning  

Att undersöka språket 
som används när 
resonemang förs och vad 
lärarna uppmärksammar 
som resonemang.  

Analysen av datan 
är gjord utifrån 
observationer, 
intervjuer och 
diskussioner.   
 

Studien är utförd på 
24 lärare. Eleverna 
som deltog var från 
klass F-6.  

Studien visade att lärarna fokuserade oväntat 
mycket på elevernas användning av 
matematiska termer samt att lärarna hade svårt 
att uppfatta elevers matematiska resonemang 
och tänkande när eleverna inte använde 
termerna på ett korrekt sätt. 

Cengiz, N., Kline, K. 
& Grant, T. J. (2011). 
 

Extending students’ 
mathematical thinking 
during whole-group 
discussions 

Syfte var  att utreda hur 
lärares undervisning med 
sina stödinsatser kan 
vidga elevers 
matematiska tänkande.  
 

Insamlingen av 
data skedde 
genom 
filminspelade 
observationer och 
intervjuer före och 
efter 
observationen.  

undersöker 6 lärare 
som undervisar 6-10 
åringar 

Studien fann tre huvudkategorier som läraren 
gör för att vidga elevers matematiska tänkande; 
uppmuntra matematisk reflektion, gå utöver den 
initiala lösningsmetoden och finna nya och 
uppmuntra matematiskt resonemang.  

Hunter, J. (2014) Developing learning 
environments which 
support early algebraic 
reasoning: a case from a 
New Zealand primary 
classroom 

Syfte var att undersöka 
pedagogiska agerande 
som läraren använder sig 
av för engagera elever i 
dialogiska samtal som 
gynnar algebraiskt 
resonemang.   

17 filminspelade 
klassrumsobservat
ioner och 
ljudupptagning av 
diskussionen med 
läraren  

25 elever mellan 9-11 
år och 1 lärare på 
storstads primary 
school 

Resultatet tar upp pedagogiska agerande av 
läraren för att strukturera elevernas engagemang 
i dialogiska samtal och vad som aktivt främjar 
yngre algebraisk resonemangsförmåga. 
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Hunter, J.  
(2017)  

Developing interactive 
mathematical talk: 
investigating student 
perceptions in a 
changing classroom 
context.  

Syftet var att studera 
elevernas uppfattning av 
matematiskt resonemang 
när läraren förändrar sin 
pedagogik mot ett 
kollaborativt lärande.  
 

Studien data 
samlades in 
genom 
videoinspelning, 
ljudupptagning, 
klassrumsobservat
ioner och 
intervjuer. 

En studie där 25 
engelska elever i 
åldrarna 7-8 år samt 
deras lärare 
studerats.  

Resultatet av studien var att det tar en ansenlig 
tid och omsorg för att utveckla interaktiva 
dialoger i klassrummet. För att eleverna ska 
både deltaga och förstå deras ansvar i 
diskussioner krävs ständig uppmärksamhet till 
både klassen och de matematiska praktikerna.  

Jansen, A. (2008) An Investigation of 
Relationships between 
Seventh-Grade Students' 
Beliefs and Their 
Participation during 
Mathematics Discussions 
in Two Classrooms  

Syftet var att undersöka 
ifall det finns samband 
mellan elevers 
deltagande i 
helklassdiskussioner och 
elevernas tankar om sitt 
deltagande. 

Studiens data 
samlades in 
genom 
klassrumsobservat
ioner genom 
videoinspelning 
och intervjuer.  

Studien är utförd på 
sammanlagt 15 elever 
och två lärare från 
samma skola. Jansen 
studerade 7 elever av 
21 elever i klassen 
hos den ena läraren 
och åtta elever av 24 
elever hos den andra 
läraren. Av de 15 
deltagande var det 8 
flickor och 7 pojkar. 

Studien fann att elevernas tankar om deltagande 
vid matematikundervisningen påverkade deras 
deltagande vid helklassdiskussioner. Resultatet 
visade även att om en elev upplevde det hotfullt 
att deltaga, skulle eleven trots allt deltaga ifall 
eleven trodde att hen kunde hjälpa sina 
klasskamrater eller att det förväntades av hen att 
deltaga. 

Kim, H-J. (2014) Teacher Change in 
Teaching Practices 
Towards Developing 
Students’ Reasoning in 
Mathematics 

Syftet var att undersöka 
implementering av FALs 
(Formative Assessment 
Lessons) där lärare 
ändrar sin 
undervisningspraktik 
under ett läsår för att 
främja elevers 
matematiska 
resonemangsförmåga.  

Klassrumsobserva
tioner och 
kvalitativ intervju 
som sedan 
analyserats  

En sjundeklass och 
dennes lärare  

Resultatet visade att lärare övergick till att 
efterfråga elevernas resonemang oftare och hur 
eleverna också började att utveckla sin 
matematiska resonemangsförmåga genom att 
uttrycka deras matematiska tänkande, ge respons 
till andra klasskamraters resonemang och bygga 
på ideér som lärare framlade.  Resultatet visade 
även att när lärarens undervisningspraktik 
ändrades uppkom andra svårigheter gällande 
ledning av klassen.  
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Langer- Osuna, J. M.  
& Avalos, M. A. 
(2015) 

I’m trying to figure this 
out. Why don’t you come 
up here?”: 
heterogeneous talk and 
dialogic space in a 
mathematics discussion 

Syftet var att undersöka 
elevers agerande i 
helklass diskussion och 
hur deras tankar kring 
matematik påverkar detta 
agerande. 

Videoupptagning 
av klassdiskussion. 
Transkribering och 
analyserats. 

En klass amerikanska 
9-10åringar 

Studien fann att även om läraren skapar 
utrymme för elever att samtala betyder det inte 
automatiskt att eleverna kommer diskutera och 
de diskussioner som uppstår kan var såväl 
dispositiva som utforskande.     

Mata-Pereira, J. & da 
Ponte, J-P. (2017) 

Enhancing students’ 
mathematical reasoning 
in the classroom: teacher 
actions facilitating 
generalization and 
justification 

Syftet var att undersöka 
hur lärares agerande kan 
gynna elevers 
matematiska 
resonemang. 

Ett design 
experiment där 
läraren undervisar 
utifrån givna 
principer. 
Undervisningen 
dokumenterade 
genom video och 
ljudupptagning. 

En portugisisk klass 
med 12-13 åringar 
och deras 
undervisande lärare. 

De uppgifter och det agerande som desigen 
byggde på visade sig var gynnsamma för 
elevernas resonerande. I diskussionerna 
utmanades och stöttades eleverna till att 
resonera och argumenten för sina resonemang. 
Uppgifterna initierade diskussionerna. 

Mueller, M.F. (2009). The co-construction of 
arguments by middle-
school students 

Syftet var att undersöka 
hur elever tillsammans 
skapar matematiska 
idéer. .    
 
 

Videoupptagning 
av fem stycken 
60-75 min 
lektioner.  

24 amerikanska 11-12 
åringar  

Visade hur eleverna påverkades av varandras 
tankar och integrerade dessa tankar i sina egna 
tankar och lösningar. 

Mueller, M. & 
Maher, C. (2009) 

Learning to Reason in an 
Informal Math After-
School Program 

Syfte var att undersöka 
vilka typer av argument 
elever använder när de 
förklarar/försvara sina 
resonemang. Samt hur 
andra elevers idéer 
påverkar eleverna.  

Videoupptagning 
av fem stycken 
60-75 min 
lektioner. 

24 amerikanska 11-12 
åringar  

Fann att eleverna naturligt använde olika typer 
av argumentationer. Att eleverna genom 
diskussioner utmanade sina egna och andras 
tidigare kunskaper och felaktigheter rättas till. 
Därtill visade det sig att felaktiga påståenden 
ofta låg till grund för gynnsamma diskussioner.  

Mueller, M & 
Yankelevitz, D. 
(2014). 

Fallacious 
argumentation in student 
reasoning: Are there 
benefits?  

Syftet var att undersöka 
hur elevers felaktiga 
påståenden eller 
missuppfattningar kan 

Videoupptagning, 
forskarnas 
fältanteckningar 
samt insamling av 

En klass 9-10 åringar 
och en klass 11-12 
åringar.  

Studien fann att matematiska diskussioner och 
argumentationer skapades genom att eleverna 
fick utrymme att del med sig av och samtala om 
felaktiga lösningar. Vidare tog elever genom 
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skapa 
helklassdiskussioner 
samt hur dessa 
diskussioner påverkas.  

elevernas 
skriftliga arbete. 

dessa diskussioner kontroll och ansvar över det 
matematiska innehållet. Slutligen genom att 
argumentera med sina klasskamrater förfinades 
elevernas argument och resonemang.  

Mueller, M., 
Yankelwitz, D. & 
Maher, C. (2014). 

Teachers promoting 
student mathematical 
reasoning 

Syftet var att studera 
lärares agerande som 
uppmuntrar elever till att 
samarbeta, dela med sig 
av sina idéer, utmana 
varandras idéer och 
skapa argument.  

Videoupptagning 
genom fyra olika 
kameror. 
Upptagningen 
transkriberades 
och analyserades. 

24 amerikanska 11-12 
åringar  

Tre ageranden som lärare använde 
identifierades; göra elevernas tankar offentliga, 
utökade elevernas tankar, uppmuntrade 
förklaringar och argument. Dessa ageranden 
vara viktiga för att skapa en gynnsam social 
norm.  
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BILAGA 3 
 

Artikel 
Författare (årtal)  

Lärarens 
agerande 

Karaktären av 
uppgifter som 
gynnar 
resonemang 

Mångfald av 
lösningar 
gynnar 
resonemang 

Normer som 
gynnar 
resonemang 

Bennett, C. (2014) X   X 

Bragg, L. A., Herbert, S., Yoon-
Kin Loong, E., Vale, C. &  
Widjaja, W. (2016) 

X    

Cengiz, N., Kline, K. & Grant, T. 
J. (2011)  

X  X  

Hunter, J. (2014) X  X X 

Hunter, J. (2017)  X X  

Jansen, A. (2008)    X 

Kim, H-J. (2014)     X 

Langer- Osuna, J. M.  & Avalos, 
M. A. (2015) 

  X X 

 Mata-Pereira, J. & da Ponte, J-P. 
(2017).  

X X   

Mueller, M.F. (2009) X X  X 

Mueller, M. & Maher, C. (2009)   X  

Mueller, M & Yankelevitz, D. 
(2014) 

  X  

Mueller, M., Yankelwitz, D. & 
Maher, C. (2014) 

X X  X 
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