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Sammanfattning En stor del av elevers matematikundervisning består av enskilt arbete och att 

räkna i matematikböcker. Detta medför att det skapas få möjligheter för 
eleverna att utveckla sin förmåga att resonera om matematiken, vilket det står 
i den svenska läroplanen att de ska göra. Forskning visar att när elever får 
möjlighet att resonera ökar deras kunskap och förståelse om matematik. Syftet 
med kunskapsöversikten är att redogöra för vad forskning säger om olika sätt 
att utveckla förmågan att föra och följa matematiska resonemang hos elever i 
årskurs F-6. Frågeställningen är: vilka faktorer kan främja utvecklingen av 
elevers resonemangsförmåga i matematikundervisningen? För att besvara 
frågeställningen och uppnå studiens syfte har jag systematiskt tagit fram, 
analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om matematikundervisning 
och elevers resonemangsförmåga. Resultatet visar att kommunikation, 
lärarens roll, uppgifter, arbetssätt och representationer är viktiga när det 
kommer till faktorer som kan främja utvecklingen av elevers 
resonemangsförmåga. Samtidigt visar forskning att lärare ser det som 
utmanande att skapa undervisning som både utvecklar elevernas kunskaper 
och förmågor. Lärare behöver därför se utvecklandet av elevers 
resonemangsförmåga som ett verktyg som hjälper eleverna att förstå och lära 
sig matematik. Vidare forskning utifrån kunskapsöversiktens resultat kan vara 
att undersöka hur utvecklandet av elevers resonemangsförmåga påverkar 
elevernas matematiska kunskaper, förståelse och resultat.  
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Förord 
 
Matematik är mer än att bara räkna. Matematik är ett ämne som är roligt, varierande, utmanande, 
spännande och viktigt. Att skapa matematikundervisning som möjliggör lärande på olika sätt tar 
tid och är en utmaning för lärare. Men att skapa undervisning vars fokus är att utveckla elevers 
resonemangsförmåga är att skapa undervisning som dessutom bidrar till ökad kunskap i matematik. 
För mig har det alltid varit viktigt att förstå matematiken och förstå varför en uppgift ska lösas på 
ett visst sätt. Därför har jag valt att skriva denna forskningsöversikt för att redogöra för vad 
forskning säger om vilka faktorer som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i 
matematikundervisningen. 
 
Jag vill framföra ett stort tack till mina handledare Jürgen Offermanns och Ronny Severinsson för 
den stöttning och hjälp ni gett mig under skrivandet av detta examensarbete. Jag vill även tacka 
Caroline Nagy som hjälpt mig med studiens syfte och frågeställning.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
I den här litteraturstudien kommer jag att redogöra för vad forskning visat vara betydande för 
utvecklingen av elevers resonemangsförmåga inom matematikundervisningen i årskurs F-6. I 
följande kapitel redogörs de argument som lyfts fram som grund till denna forskningsöversikt och 
varför området är intressant. I kapitlet redogörs vad som står i styrdokument, lärobokens roll i 
matematikundervisningen och hur forskningsläget ser ut idag. Bakgrunden avslutas med en 
beskrivning av problemområdet samt studiens syfte och frågeställning.  
 
Barn idag växer upp i ett samhälle som kännetecknas av förändring och utveckling. Att förstå något 
utifrån någon annans synvinkel eller att kunna förklara sin egen, är viktigt för att fungera i samhället. 
Skolan har ett ansvar att skapa goda medmänniskor som fungerar väl i samhället och kan känna 
empati och förståelse för andra (Skolverket 2018, s. 5). För att göra detta behöver barn få ta del av 
kunskap. De behöver ha kunskap i olika ämnen, men de behöver också kunna redogöra för sina 
kunskaper och tankar. De behöver ges möjlighet att träna olika förmågor som gör att de utvecklas 
och utmanas i sitt tänkande. Förmågan att resonera handlar om att tolka, förstå och diskutera och 
detta är något som elever behöver tränas i. Enligt Lithner (2008, s. 270) bidrar 
resonemangsförmågan till en förståelse kring olika argument och skillnader mellan olika bevis och 
resultat. Läroplanen är det styrdokument lärare ska följa när de planenerar och genomför sin 
undervisning. I Lgr 11, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, står det att 
elever inom ämnet matematik ska utveckla sin förmåga ”att föra och följa matematiska 
resonemang” (Skolverket 2018 s. 55).  
 

1.2 Styrdokument och förmågor 
År 2011 kom det en ny läroplan för förskola och skola. I den blev det ett större fokus på att eleverna 
nu, utöver att uppnå kunskapskraven, även ska utveckla förmågor inom de olika ämnena (Florid 
Sädbom 2015, s. 23–25). I läroplanen står det att elever ska utveckla sin resonemangsförmåga inom 
matematiken (Skolverket 2018, s. 55). Undervisning i matematik kan ske på många olika sätt och 
den undervisning som sker påverkar både elevernas resultat i matematik och deras uppfattning om 
vad matematik är. Enligt Emanuelsson & Wallby, (2013, s. 2) är det viktigt att skapa undervisning 
där eleverna har möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor, då det även förbättrar elevernas 
matematiska kunskaper. Det är även viktigt att ge elever möjlighet att upptäcka samband och lösa 
problem, då det ger dem en ökad förståelse i hur de kan hantera olika tal. Österman och Bråting 
(2019, s. 8) menar att för att förstå matematik är verbal kommunikation nödvändig. De anser att 
elever bör kunna förklara matematiken för att visa att de förstått de uppgifter de genomfört. Enligt 
Florid Sädbom (2015, s. 176) upplever lärare det som svårt att skapa undervisning där eleverna 
utvecklar sina kunskaper samtidigt som sina förmågor. Häggblom (2016, s. 195, 202, 238–239), 
författare till boken Matematiska förmågor som kompass, skriver om att lärare behöver skapa en 
undervisningsmiljö som skapar förutsättningar för matematiska resonemang. Hon påpekar också 
att diskussion och förståelse är viktiga inom matematiken och anser att gemensamma aktiviteter är 
bra för att utveckla elevernas matematiska lärande. Att låta eleverna resonera och samtala med 
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varandra bör därför vara en naturlig del av matematikundervisningen under varje lektion. Niss, 
Bruder, Planas, Turner och Villa-Ochoa (2016, s. 630) lyfter att utvecklingen av elevers förmågor 
behöver vara en prioritet i undervisningen av matematik i alla länder, även om det kräver mycket 
av lärarna. De menar att en utveckling av lärarnas undervisning behöver ske så att de utvecklar nya 
verktyg och tillvägagångssätt som möjliggör utveckling av elevernas matematiska förmågor. 
 

1.3 Lärobokens roll  
I en granskning av Skolinspektionen (2009, s. 17–18) framkommer det att läroböcker har en för 
stor roll inom matematikundervisningen och att elever arbetar med dem under majoriteten av 
matematiklektionerna. Eleverna sitter enskilt och arbetar med sina uppgifter, sida efter sida. Denna 
form av undervisning skapar lite rum för eleverna att utvecklas i de matematiska förmågorna, så 
som förmågan att resonera kring matematik. Det framkommer även i granskningen att lärarna inte 
ser förmågorna som mål med undervisningen, utan fokus är att räkna i matematikboken och lösa 
uppgifter. Sidenvall (2015, s. 44-46) lyfter i sin avhandling att det finns brister i läroböckernas 
utformning när det kommer till hur väl de utvecklar elevernas förmågor. Han menar att uppgifter 
där eleverna får kommunicera, använda olika strategier och representationsformer är 
underrepresenterade i läroböckerna och att majoriteten av uppgifterna bygger på att eleverna 
använder olika regler för att lösa dem. Österman och Bråting (2019, s. 10–11) anser att matematik 
inte enbart handlar om att lära sig regler och algoritmer som upprepas i olika uppgifter, då detta 
inte bidrar till förståelse. De anser att elever bäst lär sig matematik vid arbete med olika 
uttrycksformer och uppgifter, då det först är när matematikens regler och algoritmer sätts i relation 
till något annat som en förståelse sker. Elever behöver få möjlighet att ta del av matematiken genom 
verbala och visuella arbetssätt och därför är det viktigt att låta eleverna utforska matematiken och 
inte enbart sitta och räkna i en lärobok.  
 

1.4 Forskningsläge 
Vad innebär det egentligen att kunna matematik och vad innebär det att förstå? Det har skett en 
utveckling i läroplaner runt om i världen och det läggs allt större fokus på de olika förmågorna 
inom matematik så som att resonera, kommunicera och lösa problem. Det har blivit viktigare att 
elever ska förstå och kommunicera matematik på ett nytt sätt. En förändring har skett i läroplanen 
i länder så som Indonesien, Malaysia, Chile, Mexiko och Costa Rica (Niss et al. 2016, s. 628).  Trots 
att de matematiska förmågorna är något som det läggs allt större fokus på runt om i världen forskas 
det relativt lite om de olika förmågorna och hur de kan utvecklas. I Forskning och skola i samverkan 
- kartläggningar av forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet, har 
Vetenskapsrådet (2015, s. 102–103) kartlagt de svenska och internationella forskningsresultat som 
är relevanta för skolan. Rapporten lyfter att trots att de matematiska förmågorna fått en mer central 
roll i läroplanen läggs det lite fokus inom forskning på hur arbetet kring förmågorna kan byggas 
upp. Fokus inom forskning ligger istället på hur elever lär sig matematiska produkter så som 
begrepp och algoritmer.  
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1.5 Typer av resonerande 
Lithner (2008, s. 255–260, 266), forskare inom matematikdidaktik och elevers 
resonemangsförmåga, menar att det finns två olika typer av resonerande, det kreativa och det 
imitativa. Han beskriver kreativt resonerande och imitativt resonerande som två motsatser. Det 
imitativa resonerandet är det som dominerar i matematikundervisning i de svenska skolorna och 
kännetecknas av att elever memorerar uppgifter och algoritmer, utan att egentligen förstå dem. Det 
kreativa resonerandet, som är i fokus i den här forskningsöversikten, kräver att eleverna tänker och 
tolkar uppgifterna själva för att ge ett svar, vilket bidrar till en ökad förståelse för uppgiften och 
matematik. Det kreativa resonerandet ger elever möjlighet att argumentera, motivera, förstå och 
tolka. 
 

1.6 Problemområde  
Matematikundervisning i årskurs F-6 är ofta baserad på läroböcker där fokus läggs på att räkna och 
lösa uppgifter, att använda det imitativa resonerandet. Arbetet sker dessutom oftast enskilt. 
Forskning visar dock att det är när elever uttrycker sig verbalt de visar att de förstått en uppgift 
eller ett räknesätt och det kreativa resonerandet ger elever möjlighet att verkligen förstå 
matematiken. I läroplanen står det att lärare inom matematik ska låta eleverna utveckla sin förmåga 
att föra och följa resonemang (Skolverket 2018, s. 55). Trots att lite av den forskning som utförs 
inom skolan har fokus på just elevernas förmågor, visar den forskning som finns att genom att låta 
elever utveckla sin förmåga att resonera får de en ökad förståelse kring matematik. Så hur kan en 
lärare skapa undervisning där eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa 
matematiska resonemang?  
 

1.7 Syfte och frågeställning 
Med utgång i vad som lyfts i bakgrunden är syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för vad 
forskning säger om olika sätt att utveckla förmågan att föra och följa matematiska resonemang hos 
elever i årskurs F-6. Mer precist vill jag besvara frågeställningen: 

• Vilka faktorer kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i 
matematikundervisningen?  

 
 

2. Metod 
 
I metodkapitlet redovisas de tillvägagångssätt som använts för att samla den data som analyseras i 
den här studien. I kapitlet redogörs för hur den systematiska litteratursökningen som genomförts 
har gått till samt hur den kompletterats med manuella sökningar. Här presenteras de databaser som 
använts, vilka söksträngar som bidragit till det källmaterialet och hur resonemang kring avgränsning 
och sökord gått till. I bilaga A presenteras en översikt av de artiklar och avhandlingar som ligger 
till grund för den här studien. Där redogörs för studiernas design, metod, population och land där 
forskningen genomförts.  
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2.1 Systematisk sökning 
Att genomföra en sökning på internet idag leder till många resultat. En systematisk litteratursökning 
handlar enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31, 78) om att sammanställa 
litteratur inom ett problemområde eller ämne genom att systematiskt söka och kritiskt granska 
litteratur. Den systematiska sökningen grundar sig ofta i sökord som är tagna ur frågeställningen 
och kombineras med de booleska operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Förutom de booleska 
operatorerna använde jag mig även av citattecken. Citattecken används för att begränsa sökningen 
och endast ge träffar som inkluderar samtliga ord i en sökterm och i den ordning som de står i 
inom citattecknet, exempelvis ”mathematical reasoning”. Vid sökning med mathematical reasoning 
utan citattecken inkluderas alla träffar som är relevanta för både ordet ”mathematical” och ordet 
”reasoning”.  
 
För att hitta forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställning inleddes arbetet med 
att identifiera vilka sökord som var relevanta för det valda området, utveckling av elevers 
resonemangsförmåga i matematikundervisning. Sökorden skrevs både på svenska och engelska för 
att ta del av både svensk och internationell forskning. Orden som användes var: matematik, 
resonemang, matematikundervisning, ”mathematics”, ”mathematical reasoning”, ”school”, 
”student”, ”pupil”, ”primary school” och ”elementary school”. För att hitta de sökord som 
genererade relevant litteratur provade jag flera olika sökord och kombinationer innan jag hittade 
rätt ord. Sökord som testades men valdes bort var bland annat lärande, förmåga, elever, lärare, 
skola, ”teaching”, ”education”, ”learning to reason” och ”developing reasoning”. Dessa ord valdes 
bort då de antingen gav för många eller för få träffar eller träffar som inte var relevanta för att svara 
på studiens syfte och frågeställning.  
 

2.1.1 Urval och avgränsningar 
Den första avgränsningen gjordes till forskning som är relevant för att svara på studiens syfte och 
frågeställning, utveckling av elevers resonemangsförmåga i matematikundervisning. Det främsta 
inklusionskriteriet är att studierna ska bidra till att svara på studiens frågeställning. Även att 
studierna berör ämnet matematik är ett inklusionskriterium. Sökningarna avgränsades även till 
forskning genomförd från förskoleklass upp till årskurs 6. Denna avgränsning valdes för att 
undervisningen kan skilja sig mycket mellan de olika årskurserna och då jag ville fokusera på elever 
i de yngre åldrarna valdes dessa årskurser. Forskning genomförd i årskurs F-6 bidrog till en bredd 
på vilka faktorer som kan påverka utvecklingen av elevers resonemangsförmåga samtidigt som det 
bidrar till ett större urval av forskning än vid avgränsning till exempelvis årskurs 1–3. En annan 
avgränsning var till forskningens publiceringsår, för att ta del av så relevant forskning som möjligt. 
Avgränsningen till forskningens publiceringsår genomfördes bara på en av söksträngarna då denna 
genererade många resultat och avgränsningen bidrog då till ett mindre urval. Men eftersom att 
elevers förmågor på senare år fått en mer central roll i läroplanen samt att kraven på lärare och 
elever ständigt förändras så ville jag även ta del av så ny forskning som möjligt 
 
 Forskning som bygger på hur användning av digitala verktyg påverkar elevers 
resonemangsförmåga har valts att exkluderas. Denna exkludering valdes för att begränsa resultaten 
och därmed göra arbetet mer hanterbart. Även genus är ett område som exkluderats från denna 
studie, då det inte är relevant för att svara på studiens syfte och frågeställning. När sökningar 
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genomfördes med söksträngarna resulterade det i vissa studier vars fokus var elevers resonerande 
och hur det skiljde sig åt mellan olika kön. Dessa har exkluderats då syftet med den här 
forskningsöversikten inte var att undersöka hur resonemang kan se olika ut beroende på kön.  
 

2.1.2 SwePub 
SwePub (swepub.kb.se) är en databas som samlar forskning som är genomförd i Sverige och 
publicerad vid svenska lärosäten och myndigheter. Jag genomförde dels sökningar som var peer-
reviewed men även sökningar utan för att ta del av doktors- och licentiatavhandlingar. Peer-
reviewed är en granskning av vetenskapliga artiklar som genomförts av oberoende forskare och 
som håller hög vetenskaplig standard. Även avhandlingar har blivit noga granskade. Vid den 
systematiska sökningen på SwePub använde jag mig bland annat av sökorden matematik och 
resonemang vilka kombinerades med hjälp av det booleska sökordet ”AND”. Antal träffar blev då 
39. Av dessa 39 var det 21 som var peer-reviewed eller doktors- och licentiatavhandlingar. Jag läste 
abstract på dessa 21 och valde ut fem för vidare läsning. Efter att ha läst dem mer ingående insåg 
jag att endast två var relevanta att använda till mitt källmaterial. Även sökningar på engelska 
genomfördes med orden ”mathematical reasoning” och ”school”, vilket genererade 18 träffar efter 
avgränsning till artiklar som är peer-reviewed. Efter att ha läst abstract hos samtliga artiklar valdes 
två ut, men vid mer ingående läsning valdes även de bort.  
 
I tabell 1 presenteras de sökningar som genomförts i SwePub. Den visar de söksträngar som 
använts, vilken avgränsning som gjorts, antal träffar och antalet valda källor att analysera.  

 
2.1.3 ERIC 
ERIC (eric.ed.gov) står för Educational Resources Information Center och är en databas som 
innehåller forskning inom pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 75). I denna 
databas genomfördes sökningar med hjälp av sökorden (se tabell 2). Endast de engelska sökorden 
användes då den inte publicerar texter på svenska. Sökningarna i ERIC avgränsades till artiklar som 
var peer-reviewed, för att få hög vetenskaplig standard på resultaten. Begreppet ”mathematical 
reasoning” användes för att direkt få resultat kopplade till både resonemang och ämnet matematik. 
Sökorden ”mathematical reasoning” och ”primary school” genererade åtta träffar. Därefter lästes 
abstract hos samtliga artiklar och tre valdes till vidare granskning. Efter att ha läst och granskat 
artiklarna valdes en bort då det framgick att den inte hade undervisning i resonemang som 
huvudfokus. Då skapades en ny söksträng som genererade fyra nya artiklar. Av dessa fyra valdes 
tre artiklar till källmaterialet. Den andra sökningen avgränsades till artiklar som var skrivna under 
de senaste fem åren för att ta del av så ny forskning som möjligt, då det är under de senaste åren 
som förmågorna har fått en mer central roll i läroplaner runt om i världen.  
 

Tabell 1 Sökordstabell  

Datum för 
sökning 

Databas Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval  
1  

Urval 
2 

110419 SwePub ”matematik” AND 
”resonemang” 

 39 5  2 

110419 SwePub ”mathematical 
reasoning” AND school 

peer-reviewed 18 2 0 
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I tabell 2 redogörs den sökning som genomförts i ERIC. Den visar de söksträngar som använts, 
vilken avgränsning som gjorts, antal träffar och antalet valda källor att analysera. 

 

2.2 Manuell sökning 
Som komplement till de systematiska litteratursökningarna genomfördes även manuella sökningar. 
De manuella sökningarna har utgått från författare och litteratur som stått med i referenslistor från 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar som hittats genom de systematiska sökningarna, samt från 
den litteratur som finns med i bakgrund. Den första manuella sökningen genomfördes i databasen 
SwePub. Där sökte jag efter forskning genomförd av Johan Lithner, då det ofta refererats till 
honom i de artiklar jag hittat. Lithners forskning har främst fokus på gymnasienivå och då jag 
avgränsat mig till forskning genomförd från förskoleklass till årskurs 6 var det mycket av hans 
forskning som fick väljas bort. Kvar blev en artikel vars fokus var på uppgifters uppbyggnad för 
att möjliggöra matematiskt resonemang. Utöver denna artikel genererade de manuella sökningarna 
ytterligare två artiklar som bidrog till källmaterialet. Studien skriven av Yankelewitz, Mueller och 
Maher (2010) hittades genom en manuell sökning på ERIC och söktes efter då den refererats till i 
en artikel som valts bort. Artikeln som valdes bort var inte relevant för den här 
forskningsöversiktens frågeställning då fokus snarare låg på problemlösning än utveckling av 
elevers resonemangsförmåga. Även artikeln skriven av Dahl, Klemp och Nilssens (2018) hittades 
genom en manuell sökning men på OneSearch, som är en databas som tillhör biblioteket på 
Högskolan i Halmstad. Även denna artikel söktes efter då den refererats till i en studie som valts 
bort på grund av inklusions- och exklusionskriterierna. Artiklarna i de manuella sökningarna 
genomgick samma avgränsningar som övriga artiklar så som peer-reviewed, fokusområde för 
forskning och relevans för studiens syfte och frågeställning.   
 

2.3 Analysmetod 
Resultatet av sökningar och urval blev åtta artiklar och två avhandlingar och dessa lästes, 
bearbetades och analyserades. Först lästes alla texter översiktligt för att granska att de verkligen var 
relevanta för studiens syfte och frågeställning. Därefter genomfördes en mer djupgående läsning 
av allt material. Störst fokus lades på resultatdelen i litteraturen då det är studiernas resultat som 
svarar på vilka faktorer som påverkar utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i 
matematikundervisningen. För att analysera källmaterialet användes tematisk analys vilket enligt 
Braun och Clarke (2006, s. 79, 82 ) är ett sätt att identifiera och analysera data. Detta görs genom 

Tabell 2 Sökordstabell   
Datum för 
sökning 

Databa
s 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval  
2 

110419 ERIC ”mathematical 
reasoning” AND 
”primary school” 

peer-reviewed 8 3 2 

190419 
 

ERIC mathematics AND 
reasoning AND 
"elementary school" or 
"primary school" AND 
student OR pupil 

peer-reviewed 
last 5 years 

33 4 3 
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att teman identifieras i de olika texterna. De teman som upptäcks redogör för något som är 
betydande för att svara på studiens frågeställning.   
 
I tabell 3 redogörs vilka teman som lyfts i de olika artiklarna och avhandlingarna. 

 
 

3. Resultat  
 
I följande kapitel redogörs för de teman som framkommer som betydande vid utveckling av elevers 
resonemangsförmåga vid analys av litteraturen. Kommunikation framkommer som en viktig faktor 
i samtliga tio texter för utvecklandet av elevers resonemangsförmåga och förutom kommunikation 
är lärarens roll och elevers arbetssätt framträdande. Kommunikation framkommer som en 
avgörande del i elevers resonerande och som ett verktyg som i samband med andra faktorer 
påverkar utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. Då kommunikation har en avgörande roll 
i samtliga teman som kan utläsas i den forskning studien redovisar (se tabell 3), utgör detta inte en 
egen analyskategori. Lärarens roll, uppgifter, arbetssätt och representationer är de fyra teman som 
utgör varsin analyskategori i resultatkapitlet. Under de olika rubrikerna redovisas vad forskning 
säger om det temat. De olika analyskategorierna redogör för olika faktorer som i samband med 
kommunikation påverkar utvecklingen av elevers resonemangsförmåga, vilket svarar på studiens 
syfte och frågeställning. Varje tema avslutas med en kort sammanfattning av de främsta argumenten 
för hur just det temat kan bidra.  
 

Tabell 3 Teman i litteratur 

Artikel/avhandling Kommunikation 
Lärarens 

roll 
Uppgifter Arbetssätt Representationer 

Dahl, Klemp och 
Nilssen. (2018).  

X  X X X 

Engvall. (2013)  X X X X X 
Gorard, Siddiqui och 
Huat See. (2017) 

X X  X  

Kaufmann. (2019) X X  X  
Lithner. (2017)  X X X   
Mercer och Sams. 
(2006) 

X X  X  

Sterner (2015) X X   X 
Vale, Widjaja, Doig och 
Groves. (2018)  

X X X X X 

Vale, Widjaja, Herbert, 
A. Bragg och Yoon-
Kin Loong. (2017) 

X X X X  

Yankelewitz, Mueller 
och Maher. (2010) 

X  X X X 
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3.1 Lärarens roll  
Lärarens roll i utvecklandet av elevers resonemangsförmåga och lärande inom matematiken är 
enligt Engvall (2013, s. 224–225) stor. I Engvalls (2013, s. 64, 202, 235) studie, där hon observerat 
fem lärare och 123 elever på lågstadiet i Sverige, belyser hon vikten av att lärare bör uppmuntra 
sina elever och använda sig av budskapsinriktat tal, då detta skapar en miljö där eleverna har 
möjlighet att samtala och resonera. Genom budskapsinriktat tal, vars innebörd är att den som talar 
har något specifikt att uttrycka, kan läraren vägleda eleverna i hur de ska använda sig av 
budskapsinriktat tal och därmed utveckla sin resonemangsförmåga. Även i Mercer och Sams (2006, 
s. 521, 525) studie, genomförd på 14 lärare och 406 elever i England, framkommer det att läraren 
har en betydande roll då den framhäver att det är lärarens uppgift att guida eleverna. Studiens 
design är kvasi-experimentell och forskningen är genomförd med intervjuer, observationer samt 
pre- och posttester. Studien lyfter även att lärare bör använda ett matematiskt språk och på så vis 
fungera som en förebild för eleverna. Lärares användning av ett matematiskt språk möjliggör ett 
likande språkbruk hos deras elever vilket underlättar när de ska resonera kring matematiken.  
 
Gorard, Siddigui och Huat Sees (2017, s. 5, 9–10) har genomfört en studie där de utvärderar 
metoden Philosophy for Children, som bygger på att läraren fungerar som samtalsledare och skapar 
utrymme för eleverna att samtala, fundera och tänka kritiskt. I studien framkommer betydelsen 
som lärare har för att elever ska utveckla sin förmåga att resonera. Utvärderingen genomfördes på 
3159 elever i England och de kunde se en ökning i elevernas matematiska kunskaper när de fick 
möjlighet att utveckla sina förmågor, bland annat förmågan att resonera. Studiens design är kvasi-
experimentell och de har använt intervjuer och observationer i deras arbete. I utvärderingen 
framkommer det att genom att läraren väcker elevernas intresse med material eller frågor som 
förbryllar dem hjälper det eleverna att tänka logiskt. När de dessutom ges möjlighet att argumentera 
och diskutera utvecklas deras resonemangsförmåga. Även Lithner (2017, s. 947) presenterar i sin 
studie, som är en fallstudie vars syfte är att undersöka vilka uppgifter som utvecklar elevers 
resonemangsförmåga, att läraren har en betydande roll. I studien framkommer det att det är viktigt 
att läraren skapar utrymme för eleverna att själva ta reda på svaren så att de får möjlighet att 
resonera och utvecklas.  
 
I artikeln Mapping Variation in Children’s Mathematical Reasoning av Vale, Widjaja, Herbert, A. 
Bragg och Yoon-Kin Loong (2017, s. 873, 892–893) redovisas forskning genomförd i Australien 
och Kanada, där de analyserar 80 elevers skriftliga och verbala resonerande. Studien bygger även 
på observationer och visar att när läraren ställer frågor som ”hur vet du det?” eller ”varför är det 
så?” skapas möjlighet för eleverna att utveckla sitt matematiska resonerande. Resultatet visar att 
detta beror på att eleverna då ges möjlighet att verbalisera sina tankar och ge en förklaring till hur 
de tänkt. De menar även att det är lärarens uppgift att utmana eleverna så att eleverna utvecklas i 
sitt resonerande. Sterner (2015, s. 13, 80–81), forskare inom matematikundervisning i Sverige, lyfter 
i sin licentiatavhandling Tal, resonemang och representationer att hon anser att det är lärarens ansvar att 
analysera tillsammans med eleverna för att få dem involverade i undervisningen. Avhandlingen 
består av två delstudier som hon tidigare genomfört, vilka tillsammans bildar hennes empiriska 
material och svarar på hennes syfte och frågeställning. Studien är genomförd på elever i 
förskoleklass och har syftet att undersöka hur lekar och aktiviteter bidrar till elevers matematiska 
kunskaper och förmåga att resonera. Deltagare i studien är sammanlagt 34 lärare och deras klasser. 
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Studie ett bygger på seminarier och observationer och studie två har en kvasi-experimentell design 
med kontroll- och experimentgrupp samt pre- och posttest. Sterner anser att eleverna ska ges 
möjlighet att resonera tillsammans med läraren och att läraren ska stötta eleven i sitt lärande.  
 
I Kaufmanns (2019, s. 23–24) resultat, som genomfört observationer med syftet att synliggöra den 
multiplikativa kunskapen hos elever i tre klasser i årskurs 3 i Norge, beskrivs lärarens roll betydande 
för utvecklingen av elevers resonerande. Han anser att läraren har ett ansvar att skapa ett 
matematiskt klassrum där eleverna kan möta olika matematiska situationer och där de tillsammans 
kan diskutera och hitta lösningar. Att låta eleverna diskutera i helklass och gemensamt samtala kring 
matematiken är ett sätt att utveckla elevers resonerande. Han påpekar dock att det är en utmaning 
för lärarna att få alla elever delaktiga i det matematiska klassrummet. Engvall (2013, s. 235) anser 
att läraren utvecklar elevers resonemangsförmåga genom att skapa en klassrumskultur där eleverna 
får förklara hur de tänkt för läraren. Hon anser även att elevers resonemangsförmåga utvecklas när 
lärare ger vägledning till eleverna i hur de ska argumentera.  
 
Vale, Widjaja, Doig och Groves (2018, s. 21–22) har genomfört forskning där de undersökt hur 
sex lärare i Australien arbetar med problemlösning och med att synliggöra elevers 
resonemangsförmåga. Studien är en observationsstudie och bygger på att eleverna på olika sätt ska 
resonera kring en uppgift som bygger på hur många tändstickor det behövs för att skapa ett visst 
antal kvadrater. Lärarna lägger upp lektionerna utifrån en problemlösningsstruktur från Japan. 
Studien visar att genom att läraren förbereder specifika frågor vars mål är att framkalla resonerande 
hos eleverna, synliggörs och utvecklas elevernas resonemangsförmåga. Det framkommer även i 
studien att för att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt resonerande behöver läraren förutse 
elevernas resonemang och tankar kring uppgifterna de arbetar med. Vale et al. (2018, s. 21–22) 
anser därför att det är bra om lärarna själva löser uppgifterna innan eleverna ska göra det, för att 
vara mer förberedda på vilka hinder och möjligheter eleverna kan tänkas möta. Även Lithner (2017, 
s. 946) lyfter i sin artikel att när läraren har en god förståelse om uppgifterna kan de ge en förklaring 
till varför en uppgift löses på ett visst sätt och inte bara hur. En förklaring till varför bidrar till ökad 
kunskap hos eleverna.  
 

3.1.1 Sammanfattning lärarens roll 
Lärarens roll är en betydande faktor som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. 
När lärare skapar ett matematiskt klassrum där eleverna uppmanas använda ett matematiskt språk 
och utmanas med olika uppgifter och arbetssätt kan elevers resonemangsförmåga utvecklas. En 
förutsättning är dessutom att läraren har en god förståelse om uppgifternas uppbyggnad och 
lösningar och är väl förberedd på vilken typ av frågor eleverna kan tänkas ställa. Yngre elever 
behöver stöttning i sitt arbete och läraren behöver då analysera och resonera tillsammans med 
eleverna för att vägleda dem.  

 

3.2 Uppgifter  
Att skapa uppgifter som inte har ett rätt svar kan vara ett sätt att utveckla elevers förmåga att 
resonera enligt Yankelewitz et al. (2010, s. 80). I deras observationsstudie, genomförd på 49 elever 
i två skolor i New Jersey, framkommer det att uppgifters uppbyggnad har en betydande roll i 
utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. Resultatet i deras forskning visar att den uppgift de 
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använt, som saknar svar, genererade olika typer av resonerande hos eleverna. De fann att eleverna 
använde fem olika sorters resonerande vilka används och tar sig i uttryck på olika sätt. Generiskt 
resonerande, vilket grundar sig i ett generellt resonerande, ger sig i uttryck när eleverna visar ett 
resonemang som går att tillämpa på flera saker. Det direkta resonerandet är när eleverna ser en 
uppgift och direkt ger svaret. Resonerande genom motsägelse är när eleverna rättfärdigar sitt 
resonemang genom att förklara att det är motsatsen till det vi vet. Fallresonemang är när eleverna 
analyserar en uppgift genom att testa olika tal och mönster. Resonerande genom övre och nedre 
gräns är den sista sortens resonerande, och är när eleverna skapar argument som passar inom 
gränserna av det som de redan vet. Den uppgift som eleverna arbetat med heter ”If we call the 
blue rod one, which rod will have the number name one half?” Uppgiften bygger på att eleverna 
får nio stavar och den längsta staven, som är 9 cm får namnet en hel. De övriga stavarna är 1–8 cm 
långa, alla hela centimetrar. Därefter ska eleverna hitta den stav som har namnet en halv stav, trots 
att denna inte existerar. Elevernas uppgift är då att resonera kring sina argument och lösningar 
(Yankelewitz et al. 2010, s. 80–84).  
 
Ett sätt att utveckla elevernas resonerande är genom generalisering. Genom generalisering och när 
eleverna kan tillämpa sina tankar på flera exempel blir de säkrare på sitt resonemang. För att 
möjliggöra generalisering behövs uppgifter där eleverna inte ges exempel som de sedan ska 
tillämpa, utan låter eleverna själva hitta mönster som svarar på uppgiften. Det är även en fördel om 
uppgifterna har flera olika svar. Denna typ av uppgifter utvecklar elevernas resonerande då de 
måste motivera och rättfärdiga sina svar. De ges även möjlighet att jämföra olika lösningar vilket 
tränar eleverna i att resonera (Vale et al. 2017 885, 887–890). Även Lithner (2017, s. 943, 947) drar 
slutsatsen från sin studie att uppgifterna påverkar om elevernas resonemangsförmåga utvecklas 
eller inte. Han anser att uppgifter där eleverna själva får ta reda på svaren och använda ett kreativt 
tänkande bidrar till utveckling av elevernas resonemangsförmåga. Yankelewitz et al.  (2010, s. 80–
84) kan se att när läraren skapar uppgifter som saknar rätta svar och därmed låter eleverna själva 
hitta lösningar på uppgiften och sedan redogöra för hur de resonerar, utvecklas elevernas 
resonemangsförmåga. De menar att det är svårare och mer utmanande att redogöra för avsaknaden 
av ett svar än att redogöra för ett rätt svar. Deras resultat redovisar även att uppgifter som utmanar 
eleverna är mer utvecklande och att eleverna ofta använder sig av olika typer av resonerande för 
att lösa en utmanande uppgift.  
 
Dahl, Klemp och Nilssen (2018, s. 609–610) har i en observationsstudie undersökt hur fyra norska 
elever i årskurs 3 stimuleras och hindras i matematiken när de samarbetar.  Deras resultat visar att 
uppgifternas svårighetsgrad är en viktig faktor i utvecklandet av elevernas resonerande. De anser 
att när eleverna utmanas blir de bättre på att samarbeta, förklara hur de tänker och använda sig av 
olika sätt att lösa uppgiften på. Den elev som inte utmanades av uppgiften, utan direkt visste hur 
den kunde lösas, gav ingen förklaring till hur han löst den eller något resonemang om varför han 
gjort så. Hos de elever som utmanades kunde de se att de förklarade sina tankegångar och 
resonemang för varandra för att tillsammans hitta en lösning på uppgiften, vilket medför en 
förståelse i den andres tänkande och utveckling av sina matematiska kunskaper. Även Kaufmann 
(2019, s. 25–26) anser att elever behöver bli utmanade i matematiken och att elevers resonerande 
ökar när de får ta del av undersökande aktiviteter och tillämpa multiplikation i andra kontexter och 
situationer.  
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3.2.1 Sammanfattning uppgifter 
När det kommer till att välja och skapa uppgifter som främjar utvecklingen av elevers 
resonemangsförmåga behöver läraren använda uppgifter som framför allt utmanar eleverna. 
Forskning visar även att det är viktigt att låta eleverna ta reda på svaren själva och låta dem tänka 
kreativt. Ett sätt att göra detta på är genom att låta eleverna hitta lösningar på uppgifter som saknar 
rätta svar och då får dem att argumentera och resonera för hur de tänkt. 

 

3.3 Arbetssätt 
Genom att skapa tillfällen där eleverna samtalar, diskuterar och för olika resonemang kan lärare 
enligt Dahl et al. (2018, s. 600, 609–610) få eleverna att dela kunskap och utmana varandras 
tänkande. Dessa möjligheter till utveckling är värdefulla undervisningstillfällen som förloras om 
eleverna mestadels arbetar enskilt. De lyfter också att genom att låta eleverna resonera med 
varandra sker en matematisk utveckling där eleverna får möjlighet att bekräftas i sina tankevägar. 
Därför är det viktigt att låta elever i tidig ålder arbeta med matematik på olika sätt så att de får 
utveckla egna verktyg för att kunna samtala och resonera kring matematik. Även Engvall (2013, s. 
201) anser att elevernas resonerande utvecklas om eleverna får möjlighet att arbeta tillsammans. 
Resultatet i hennes avhandling visar att när eleverna ges möjlighet att arbeta tillsammans och 
redovisa sina lösningar för varandra, ges de möjlighet att resonera kring hur de tänkt och på så sätt 
utveckla sin resonemangsförmåga.  
 
Genom att låta eleverna diskutera uppgifter och lösningar i par kan de tillsammans försöka hitta 
gemensamma egenskaper och mönster. De ges även möjlighet att rättfärdiga och jämföra sina 
tankar och på så sätt synliggöra sitt resonerande. De tränas även i att förstå hur deras klasskamrater 
tänkt då de får höra varandras lösningar på samma uppgifter (Vale et al. 2017, s. 884). Att skapa 
matematikundervisning där eleverna arbetar i grupp är enligt Mercer och Sams (2006, s. 523–525) 
ett bra sätt att utveckla elevernas resonemangsförmåga på. De anser att genom att låta eleverna 
arbeta i grupp skapas ett kollektivt resonerande där eleverna samtalar med varandra om 
matematiken. Studien visar att när elever samarbetar och samtalar använder de ett korrekt språk 
effektivt vilket bidrar till ett verktyg som gör det möjligt för eleverna att tänka tillsammans. När 
eleverna utvecklats i sitt gemensamma tänkande bidrar detta även till att eleverna utvecklas i sitt 
individuella tänkande och resonerande  
 
När läraren låter eleverna diskutera i helklass tränas eleverna i att resonera och förstå andras 
resonemang. Det sker ett lärande hos eleverna när de får insikt i hur en klasskamrat resonerat och 
kan sedan tillämpa detta vid ett annat tillfälle (Vale et al. 2018, s. 17, 23). En fördel med diskussion 
i helklass är att eleverna kan ge varandra motargument och på så sätt synliggöra felaktiga 
resonemang. Att synliggöra felaktiga resonemang är ett sätt eleverna kan hjälpa varandra att hitta 
rätt lösningar och utvecklas i sitt resonerande (Yankelewitz et al. 2010, s. 81).  Kaufmann (2019, s. 
29) kunde genom observationer se att eleverna gärna vill beskriva multiplikationens innehåll för 
sina klasskamrater. Eleverna förklarade likheter och skillnader mellan addition och multiplikation 
och gjorde sina kunskaper synliga genom matematiskt resonerande. Enligt Gorard et al. (2017, s. 
19–20) kan eleverna, när de diskuterar i helklass, vidareutveckla varandras svar, ifrågasätta 
varandras resonemang och redogöra för sina egna tankar. En förutsättning för att diskussionerna i 
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helklass ska bli givande är att läraren inte avbryter den elev som talar, utan låter eleverna dela frågor 
och svar i den takt som passar dem.  
 

3.3.1 Sammanfattning arbetssätt 
Att låta eleverna möta olika arbetssätt i matematikundervisningen har en betydande roll för 
utvecklingen av elevers förmåga att resonera kring matematiken. Främst poängteras arbete i 
helklass då arbetet i helklass låter alla elever ta del av olika resonemang. En utmaning är dock att 
låta diskussioner ta den tid de behöver. Att arbeta parvis och förklara resonemang och lösningar 
för varandra och arbeta i grupper där fokus är att samtala och samarbeta är ytterligare faktorer som 
kan bidra till utveckling av elevers resonemangsförmåga.  
 

3.4 Representationer 
Yankelewitz et al. (2010, s. 84) anser att när elever får möjlighet att bygga modeller istället för att 
använda siffror för att lösa matematiska uppgifter är det mer troligt att de delar med sig av sina 
idéer och argument till sina klasskamrater. När elever får möjlighet att använda konkret material 
för att bygga modeller som visar problemet synliggörs elevers resonerande och de får ta del av 
varandras resonemang. Sterner (2015, s. 58–61) anser att elever behöver få träna på sin förmåga att 
resonera och utforska matematiken på olika sätt och i olika kontexter. Detta sker främst parvis, i 
smågrupper eller i helklass men det är även viktigt att låta eleverna enskilt dokumentera det arbete 
de gjort. Att låta eleverna ta del av matematiken med hjälp av olika representationer främjar enligt 
Sterner deras lärande, exempelvis genom att eleverna själva får utgöra representationerna.  Exempel 
där eleverna utgör representationer är räkneramsa där en elev står i mitten av en ring som utgörs 
av klasskamraterna och eleven pekar sedan på sina klasskamrater och alla räknar tillsammans. Även 
konkret material som exempelvis tärningar, klossar, pennor och knappar är representationsformer 
som kan hjälpa eleverna att konkretisera och resonera om matematiken. Att låta eleverna arbeta 
med uppgifter där de får samtala kring sitt konkreta material och tillämpa matematik på olika sätt 
tränar enligt Sterner elevernas resonemangsförmåga. Annat konkret material som synliggör 
matematiken och deras tankegångar för eleverna är att låta dem rita matematiken. Detta kan 
exempelvis ske genom att eleverna ritar bilder eller prickar, att de drar streck eller använder sig av 
siffror. Därefter kan dessa tekningar användas som grund för att synliggöra sina tankar för 
klasskamrater och gemensamt diskutera och resonera kring hur de tänkt. Dessa olika arbetssätt är 
exempel på hur man kan arbeta efter en modell som heter CRA-modellen och bygger på 
undervisning som sker genom konkret, representativa och abstrakta tillvägagångssätt. Sterner 
använder denna modell i sin studie men har utvecklat den för att öka elevernas resonerande och 
sociala interaktion.  
 
Att använda olika representationer för att förstå matematiken bidrar till att elever kommunicerar 
sina idéer och redogör för sina tankar. Exempel på representationer som synliggör elevers 
resonemang är teckningar. Olika representationer kan även hjälpa elever när de fastnar i ett 
problem och representationerna kan då hjälpa eleverna vidare i sina resonemang (Dahl et al. 2018, 
s. 605). Enligt Vale et al. (2018, s. 10, 15, 19) är det bra när elever får använda sig av olika 
representationer för att redovisa sina lösningar och föra sina resonemang. Elever synliggör och 
utvecklar sin förmåga att förstå generalitet när de använder olika material och teckningar. Även 
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användning av gester är ett sätt att stärka och utveckla sitt resonemang. De menar att genom gester 
kan elever och lärare kommunicera mönster och strukturer när de förklarar och redogöra för sina 
lösningar. Även Dahl et al. (2018, s. 609) anser att gester är ett bra satt för eleverna att synliggöra 
sina tankar för varandra. I Engvalls (2013, s. 162, 178, 232) studie framkommer det att laborativt 
material, så som pengar eller spel, är ett bra hjälpmedel när de ska redogöra för sin räknemetod för 
varandra. Det laborativa materialet hjälper eleverna att kommunicera i matematik och använda ett 
förklarande språk, då det bidrar till att synliggöra elevernas förståelse. Hon kan dock samtidigt se 
en brist på användningen av laborativt material. Det framkommer i hennes studie att laborativt 
material, som trots att det visat att det kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga, 
sällan används i matematikundervisningen. Istället blir laborativt material en belöning för de elever 
som arbetar snabbt.  
 

3.4.1 Sammanfattning representationer 
Forskning visar att användning av olika sorters representationer stärker, synliggör och utvecklar 
elevers resonemang. Trots det använder lärare och elever sällan exempelvis laborativt material, så 
som pengar och spel. Konkret material bidrar till att elever delar sina idéer och argument med 
varandra. När elever ges möjlighet att bygga modeller eller rita matematiken synliggörs olika 
problem och resonemang. Även användandet av gester kan utveckla elevers förmåga att föra och 
följa matematiska resonemang.  
 

3.5 Sammanfattning resultat 
Forskningen visar att kommunikation, lärarens roll, elevernas arbetssätt, uppgifternas uppbyggnad 
och olika representationsformer är faktorer som kan främja utvecklingen av elevers 
resonemangsförmåga i matematikundervisningen från förskoleklass till årskurs 6. Kommunikation 
är en förutsättning för att eleverna ska utveckla förmågan att resonera då de behöver samtala, 
argumentera och diskutera matematiken på olika sätt. Det är lärarens ansvar att möjliggöra detta 
och det kan ske genom olika arbetssätt när eleverna får arbeta parvis, i grupp eller i helklass. 
Uppgifter som utmanar eleverna och som saknar svar kan skapa möjlighet för eleverna att hitta 
egna lösningar och tänka kreativt. När eleverna dessutom använder olika representationer så som 
konkret material, teckningar, gester och laborativt material synliggör eleverna sina resonemang för 
varandra och läraren.   
 
Skillnader i resultatet är främst att lärarens roll framträder på många olika sätt då studierna påpekar 
olika sätt som läraren kan påverka och utveckla elevers resonemangsförmåga. Det är bara två av 
studierna som anser att läraren behöver stötta och vägleda eleverna. Vissa studier lyfter att det finns 
olika sätt att resonera på medan andra studier inte påpekar att det finns några olika typer av 
resonemang. 
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4. Diskussion 
 
I följande kapitel redovisas de reflektioner som uppstått under arbetet med denna studie. Kapitlet 
inleds med en metoddiskussion där metod och källmaterialet diskuteras och problematiseras. 
Därefter följer en resultatdiskussion där resultat i forskningsöversikten ställs i relation till studiens 
syfte och frågeställning.  I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat med de argument som 
lyfts i bakgrunden och som bidragit till forskningsöversiktens syfte och frågeställning. Resultaten 
var till stor del likt i samtliga studier och skillnaderna låg främst i hur de presenterade begreppet 
resonemang och vad i lärarens roll som är viktigt, vilket diskuteras i resultatdiskussionen. Även 
betydelsen av kommunikation och utmaningen med det diskuteras under en rubrik. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av diskussionskapitlet.  
 

4.1 Metoddiskussion 
 
4.1.1 Utmaningar och sökningar 
I en kunskapsöversikt ska relevant forskning inom valt område presenteras utan tolkning från den 
person som skrivit den. Då jag skrivit ensam har det under arbetets gång inte varit någon, förutom 
mina handledare, som varit kritiska till texten och ifrågasatt mina tankar eller tolkning av 
källmaterialet. Det finns en möjlighet att de teman som presenterats i resultatet varit annorlunda 
om jag skrivit tillsammans med någon. Men då källmaterialet presenterade liknande faktorer som 
kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga, är det ändå troligt att slutsatserna hade 
blivit desamma. Då åtta av artiklarna som skapar källmaterialet är skrivna på engelska och 
presenterar forskning från flera olika länder, finns det en viss tolkningsfråga som kommer med att 
vissa ord har flera olika betydelser. Det finns därför en risk att alla översättningar inte varit helt 
korrekta med den innebörd som forskarna haft i åtanke när de skrivit om sina resultat. Framför allt 
har de olika studierna presenterat olika begrepp och olika typer av resonemang, där flera har samma 
innebörd som i andra studier med andra namn, vilket kan resultera i viss misstolkning när de 
dessutom ska översättas till svenska. Detta diskuteras vidare i resultatdiskussionen under rubriken 
resonemang.  
 
Den litteratur som analyserats i den här forskningsöversikten är en följd av att ett visst urval skett. 
Sökningarna till källmaterialet genomfördes främst i SwePub och ERIC. Då detta endast är två 
databaser av många, innebär det att det kan finnas andra relevanta källor än de som använts. Valet 
av sökord och söksträng grundade sig i studiens frågeställning och bidrog till det urval som använts. 
Trots att jag testade olika sökord som valdes bort då träffarna inte var relevanta för att svara på 
studiens syfte, kan andra sökord i andra kombinationer ha bidragit till andra källor. När jag 
avgränsade mig till forskning som var genomförd i årskurs F-6 valdes mycket forskning bort. 
Mycket av den forskning som var genomförd i Sverige, och som kunde ge svar till studiens 
frågeställning, var genomförd på gymnasienivå vilket valdes bort på grund av avgränsning av urval. 
Utfallet av studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om även forskning genomförd i årskurs 
7–9 och gymnasiet inkluderats i källmaterialet.  
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4.1.2 Urval och avgränsningar 
Metoden i de olika studierna har sett olika ut och haft olika många deltagare. Dahl et al. (2018) var 
baserad på två videoinspelningar av fyra elever för att undersöka hur de samtalar och arbetar i 
matematiken. Begränsningarna i studiens genomförande leder till att dess resultat ej är 
generaliserbart, men eftersom den är peer-reviewed håller den ändå hög vetenskaplig standard. 
Resultatet i denna studie visar även samma faktorer som kan främja till utveckling av elevers 
resonemangsförmåga som de övriga, mer omfattande studierna. Artikeln som är skriven Gorard et 
al. (2017) är en utvärdering av metoden Philosophy for Children och syftet med studien är därmed inte 
att undersöka elevers resonemangsförmåga. Resultatet redogör dock för att metoden påverkar 
elevers resonemangsförmåga och elevers matematiska kunskaper och metodens tillvägagångssätt 
bidrar därför till att svara på forskningsöversiktens syfte. Då det även är den studie med flest 
deltagare, 3159 elever, valde jag att ha med den då den ändå redogör för faktorer som kan främja 
utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. Att studier med allt från fyra till 3159 deltagare lyfter 
samma faktorer som kan främja till utvecklingen av elevers resonemangsförmåga stärker det 
forskningsöversiktens resultat och val av källor som analyserats. Nio av de tio studier som 
analyseras i forskningsöversikten har observation som metod eller del av metod, vilket medför att 
samtliga av dessa studier till viss del påverkats av forskarna då alla observerar och ser olika saker. 
Trots det har samtliga studier redovisat liknande faktorer som kan främja utvecklingen av elevers 
resonemangsförmåga. 
 
Syftet med kunskapsöversikten var att redogöra för vad forskning säger om olika sätt att utveckla 
förmågan att föra och följa matematiska resonemang hos elever i årskurs F-6. Mer precist ville jag 
redogöra för vilka faktorer som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i 
matematikundervisningen. Då jag specifikt ville ha svar på vad som kan främja utvecklingen av 
elevernas resonemangsförmåga lyfte ingen av studierna i forskningsöversikten det som hindrade 
utvecklingen. Trots att ingen studie valdes bort på grund av att de redovisade några nackdelar vid 
arbete med elevers resonemangsförmåga påpekade inte heller någon några problem eller nackdelar 
med de faktorer som de lyfte främjade utvecklingen. Detta kan också ses som en kunskapslucka 
inom fältet, då artiklarna endast redogör för hur eleverna gynnas av att arbeta med att utveckla sin 
resonemangsförmåga. Det medför också att resultatet i forskningsöversikten endast redogör för 
det positiva och fördelarna med de olika arbetssätten.  Utifrån den här forskningsöversikten ges 
därför inte en hel bild av hur elever påverkas av arbetet med utvecklandet av 
resonemangsförmågan. Då resultaten i de olika studierna varit relativt lika och presenterat samma 
främjande faktorer, dock på olika sätt, har det också varit svårt att ställa dem mot varandra. Ett 
alternativ för att få fler synvinklar hade varit att istället undersöka vilka faktorer som kan påverka 
elevers resonemangsförmåga, både positivt och negativt.  
 

4.2 Resultatdiskussion 
Som nämnt i metoddiskussion var resultaten relativt entydiga i samtliga studier som analyserats. 
Samtliga studier ansåg att kommunikation var betydande för utvecklingen av elevers 
resonemangsförmåga i matematikundervisningen. Kommunikationen kunde se olika ut men främst 
poängterades vikten av att låta eleverna diskutera, argumentera och resonera på lektionerna. Dessa 
samtal bidrar både till ökad kunskap och förståelse hos eleverna.  I samtliga studier där lärare deltog 
var resultatet att läraren till hög grad påverkade utvecklingen av elevernas resonemangsförmåga.  
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4.2.1 Resonemang 
Enligt Lithner (2008, s. 255–260, 266, 270), bidrar resonemangsförmågan till en förståelse kring 
olika argument och skillnader mellan olika bevis och resultat. Han anser även att det finns två typer 
av resonerande, det kreativa och det imitativa, vilka han beskriver som två motsatser. Det imitativa 
resonerandet är det som dominerar i den svenska matematikundervisningen och innebär att elever 
memorerar uppgifter och algoritmer som de sedan tillämpar på nya tal. Det imitativa resonerandet 
kräver inte att eleverna ska förstå räknesätten, utan endast tillämpa dem. Det kreativa resonerandet 
kräver att eleverna tänker och tolkar uppgifterna själva för att ge ett svar, vilket bidrar till ökad 
förståelse för uppgiften och matematik. Det kreativa resonerandet ger elever möjlighet att 
argumentera, motivera, förstå och tolka. Resultaten i forskningsöversikten poängterar vikten av att 
låta eleverna argumentera och diskutera. Yankelewitz et al. (2010, s. 80–84) menar i sin studie att 
det finns fem olika sorters resonemang. Direkt och generiskt resonerande, resonerande genom 
motsägelse, fallresonemang och resonerande genom övre och nedre gränser. 
Forskningsöversiktens resultat visar dels olika sätt att utveckla resonemang på men det 
framkommer även att det finns flera olika sorters resonemang, vilka tränas och utvecklas på olika 
sätt. Fokus i den här forskningsöversikten har varit att genom att analysera relevant forskning, 
undersöka vilka faktorer som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i 
matematikundervisningen. Studierna har fokuserat på resonerande som inte bygger på imitativt 
resonerande, vilket även kan likställas med direkt resonerande vilket enligt Yankelewitz et al. (2010, 
s. 81) är när eleverna ser en uppgift och direkt ger svaret. Resonerande genom motsägelse, generiskt 
resonerande, fallresonemang och resonerande genom övre och nedre gränser kräver alla att 
eleverna argumenterar och tänker kreativt, likt Lithners kreativa resonemang. Efter att ha analyserat 
studier från flera olika länder har forskningsöversiktens resultat bidragit till en upptäckt och 
förståelse av att resonemang har flera olika ord och förklaringar som kan likställas med varandra. 
Det har också bidragit till en upptäckt i att vissa av studierna inte benämner att det finns olika typer 
av resonerande, utan fokuserar endast på hur man kan utveckla elevernas resonemang.  
 

4.2.2 Lärarens roll 
Av de tio studier som utgjorde forskningsöversiktens källmaterial, och därmed analyserades, 
poängterade åtta av dem att läraren är betydande när det kommer till utveckling av elevers 
resonemangsförmåga (Engvall, 2013; Gorard et al., 2017; Kaufmann, 2019; Lithner, 2017; Mercer 
& Sams, 2006; Sterner, 2015; Vale et al. 2018; Vale et al. 2017). De redogjorde för olika sätt som 
läraren påverkar utvecklingen av elevers resonerande som exempelvis deras val av frågor och 
uppgifter, upplägg av lektioner och undervisning samt om de skapat ett matematiskt klassrum eller 
inte. De två studier (Dahl et al., 2018; Yankelewitz et al. 2010) som inte lyft att lärare spelar en 
betydande roll hade inte heller undersökt lärarens påverkan i sin forskning.  
 
Dahl et al. (2018, s. 610) lyfter i sin studie att elever i tidig ålder behöver ges möjlighet att utveckla 
sin resonemangsförmåga. Även Sterner (2015, s. 79–80) lyfter i sin avhandling att elever redan i 
förskoleklass kan börja tränas på förmågan att resonera inom matematiken. Hon anser dock att 
eleverna behöver stöttning och ledning av läraren när de ska resonera och även gärna låta eleverna 
använda konkret material som extra stöd. Av samtliga studier i forskningsöversikten var Sterner 
ensam om att verkligen poängtera att läraren behöver stötta och analysera med eleverna. Engvall 
(2013, s. 235) lyfter dock att en faktor som främjar utvecklingen av elevers resonemangsförmåga 
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är när läraren vägleder elever i hur de ska argumentera. Även om Engvall inte uttryckligen nämner 
att eleverna behöver stöttning för att utveckla sin resonemangsförmåga kan vägledning ses som en 
form av stöttning. Sterners studie var den enda som var genomförd i förskoleklass och därmed den 
forskning som var genomförd på yngst elever. Engvalls studie var genomförd på elever i årskurs 2 
och 3 vilket efter Sterners studie inkluderade de yngsta eleverna av studierna i källmaterialet. Det 
kan därför vara så att vid matematikundervisning som utvecklar elevernas resonemangsförmåga 
behöver elever mer stöttning och ledning av läraren desto yngre de är.  
 

4.2.3 Kommunikation 
Forskning visar att elever arbetar enskilt och i läroböcker under större delen av 
matematiklektionerna (Skolinspektionen 2009, s. 17–18). Resultaten i den här studien visar dock 
att för att elever ska förstå och lära sig matematik behöver de få kommunicera, arbeta tillsammans 
och resonera.  Gemensamt i flertalet av studierna i forskningsöversikten var att de poängterade 
vikten av att låta eleverna diskutera i helklass för att utveckla sin förmåga att resonera. Studierna 
pekade på att detta även bidrog till ett lärande av varandra för eleverna och en ökad förståelse i hur 
deras klasskamrater tänkt och gjort (Gorard et al., 2017; Kaufmann, 2019; Mercer & Sams, 2006; 
Vale et al., 2018; Yankelewitz et al., 2010). Gorard, et al. (2017, s. 19) lyfter dock även att det är 
viktigt att läraren inte avbryter eleverna när de diskuterar i helklass och låter varje fråga ta den tid 
den behöver. Kaufmann (2019, s. 23–24) lyfter att diskussioner är en utmaning för lärarna, då det 
kan vara svårt att få alla elever delaktiga i det matematiska klassrummet. Lärare upplever det som 
svårt att skapa undervisning som både utvecklar elevernas kunskaper och deras förmågor enligt 
Florid Sädbom (2015, s. 176). Kombinationen av detta kan vara en bidragande faktor till bristen av 
kommunikation i matematikundervisningen. Det kan vara svårt för lärarna att låta diskussioner och 
frågor ta den tid de behöver, speciellt i de lägra åldrarna där eleverna kan behöva mer stöttning. 
Samtidigt kan det vara en utmaning för lärarna att få alla elever delaktiga vid diskussion i helklass, 
då det ofta är några elever som tar mer plats.  
 
De studier som analyserats och tillsammans bildat forskningsöversiktens källmaterial, och därmed 
svarat på studiens syfte och frågeställning, är forskning som är genomförd runt om i världen. 
Studierna är genomförda i Norge (Dahl et al., 2018; Kaufmann, 2019), New Jersey (Yankelewitz et 
al., 2010), England (Gorard et al., 2017; Mercer & Sams, 2006), Australien (Vale et al., 2018) 
Australien och Kanada (Vale et al., 2017). Tre av studierna är genomförda i Sverige (Engvall, 2013; 
Lithner, 2017; Sterner, 2015). Bredden på att studierna är genomförda runt om i världen tyder på 
att utvecklingen av elevers resonemangsförmåga har blivit mer central i matematikundervisningen. 
Detta kan även ses i forskningsöversikten och även Niss et al., (2016, s. 628, 630) poängterar i deras 
studie om att det har blivit viktigare att elever ska kunna förstå och kommunicera matematik och 
att en förändring har skett i läroplanen i flertalet länder i världen. De anser även att lärarnas 
undervisning behöver utvecklas med hjälp av nya verktyg. De arbetssätt som den här 
forskningsöversikten redogör för så som uppgifter utan svar, använda konkret material för att 
synliggöra resonemang och diskutera i helklass är exempel på verktyg och arbetssätt som lärarna 
kan använda sig av. 
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4.3 Sammanfattning diskussion 
Forskningsöversiktens syfte, frågeställning, urval och avgränsningar har alla bidragit till det 
resultatet som genererats. Forskningsöversiktens resultat redogör för olika faktorer som kan främja 
utvecklingen av elevers resonemangsförmåga i matematikundervisningen. Faktorer som kan 
påverka är exempelvis kommunikation då eleverna behöver ges utrymme att samtala, förklara och 
resonera kring matematiken parvis, i grupp och i helklass. Även det språk som lärare och elever 
använder har forskning visat är betydande. Lärarens roll påverkar utvecklandet av elevers 
resonemangsförmåga då det är viktigt att läraren uppmuntrar och stöttar eleverna, framför allt i de 
yngre åldrarna. Att dessutom använda uppgifter som saknar rätta svar och som utmanar eleverna 
kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. Olika typer av representationer så som 
eleverna själva, konkret material, pengar, spel och teckningar kan hjälpa eleverna när de arbetar 
med matematiken på olika sätt.  
 
Resultatet redogör för forskning genomförd i flera olika länder, som trots olika benämningar på 
begreppet och de olika sorters resonemang som elever kan utveckla, redovisas samma främjande 
faktorer. Resultatet tyder även på att yngre elever behöver mer stöttning och ledning av läraren vid 
utvecklandet av sin resonemangsförmåga. Konkret material kan vara till hjälp för eleverna när de 
arbetar med att utveckla sina resonemang då det synliggör deras tankar och tillvägagångssätt. 
Läraren och kommunikation är avgörande i utvecklandet av att skapa undervisning som främjar 
utvecklingen av elevers resonemangsförmåga och detta är en utmaning för lärare då elever behöver 
få tid att diskutera, ställa frågor och lära av varandra.  
 
 

5. Slutsats, implikation och vidare forskning 
 
I följande kapitel presenteras den slutsats forskningsöversikten bidragit till samt implikation för 
hur studiens resultat kan användas inom läraryrket. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning som skulle vara intressant att genomföra.  
 

5.1 Slutsats 
Att dra en generell slutsats utifrån endast tio studier är problematiskt eftersom studiernas 
generaliserbarhet och omfattning skiljer sig åt. Men då många av studierna i forskningsöversikten 
redovisar samma resultat och samtliga studier poängterar vikten av att låta eleverna kommunicera 
och samtala kring matematiken, kan ändå vissa slutsatser dras. Kommunikation ansåg samtliga tio 
studier som en betydande faktor. Åtta av studierna poängterade även lärarens roll i utvecklingen av 
elevernas resonemangsförmåga och de enda två som inte lyfte läraren som betydande, hade inte 
heller undersökt lärarens påverkan. Resultatet i den här forskningsöversikten visar att 
kommunikation och läraren är två avgörande faktorer som kan främja utvecklingen av elevers 
resonemangsförmåga i matematikundervisningen. Det är läraren som styr och planerar 
undervisningen och utan att läraren anpassar och skapar undervisning som möjliggör för 
kommunikation ges eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att resonera.  
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Min slutsats är att elever från förskoleklass till årskurs 6 behöver ges utrymme att kommunicera 
matematiken genom att argumentera, förklara och resonera tillsammans. Yngre elever kan behöva 
mer stöttning och vägledning i sitt resonerande än de äldre, men alla eleverna behöver få möjlighet 
att arbeta parvis, i grupp och i helklass. Uppgifterna behöver utmana eleverna till att tänka kreativt, 
exempelvis genom uppgifter som saknar rätta svar där eleverna använder resonemang för att få 
fram en lösning. Olika representationer, så som konkret material, gester och teckningar, kan hjälpa 
eleverna med att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang.  
 

5.2 Implikation 
En implikation utifrån resultatet i forskningsöversikten är att matematikundervisningen behöver 
utvecklas och förändras för att eleverna ska få möjlighet att träna och utveckla sina förmågor. Att 
skapa ett matematikklassrum där eleverna får samarbeta, diskutera och argumentera om uppgifter 
är en utmaning för läraren men ligger också i lärarens ansvar. Att se utvecklandet av elevers 
resonemangsförmåga som ett verktyg för att få eleverna att förstå matematiken och hur den kan 
användas är viktigt. Resultatet i kunskapsöversikten visar att elever redan i förskoleklass kan tränas 
på att argumentera och resonera. Att göra detta med hjälp av öppna uppgifter utan tydliga svar kan 
skapa spännande utmaningar för eleverna där de får ta till sig matematiken på ett nytt sätt.  
 
En problematik med implikationer av forskningsöversiktens resultat är dock att då studierna som 
analyserats bara redogör för fördelarna med de olika arbetssätten problematiseras dessa inte. 
Forskning har visat att kommunikation, läraren, arbetssätt, uppgifter och olika representationer är 
faktorer som kan främja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga. Men studierna lyfter inget 
om hur detta påverkar eleverna i övrigt, exempelvis om alla elever gynnas av dessa arbetssätt, vad 
som krävs extra av lärare och elever eller den tid det tar. Dessa tankar behöver tas i beaktning vid 
introducerandet av nya arbetssätt. Läraren har en viss tid utsatt för lektioner och det är mycket som 
eleverna ska få ta del av under denna begränsade tid. Men kan det istället ses som ett hjälpmedel 
som inte bara utvecklar eleverna i matematik utan som även kan hjälpa dem i andra ämnen och 
även utanför skolan, kan det kännas som ett mer givande arbetssätt för både lärare och elever. 
 

5.3 Vidare forskning 
Vidare forskning, som en följd av kunskapsöversiktens resultat, kan vara att undersöka hur 
utvecklandet av elevers resonemangsförmåga påverkar elevernas matematiska kunskaper och 
förståelse. Att undersöka hur utvecklandet av elevers resonemangsförmåga kan ses som ett verktyg, 
likt laborativt material, för att synliggöra elevernas matematiska kunskaper och förståelse. 
Problemområdet grundar sig i att elevernas matematiska förmågor har fått en mer central roll i 
läroplanen och att se det som ett verktyg som möjliggör lärande snarare än ännu något eleverna 
behöver lära sig, kan bidra till att det får en större plats i undervisningen. 
 
En annan vinkling för att ta sig an vidare forskning kan vara att undersöka hur eleverna påverkas 
av undervisning som utvecklar deras resonemangsförmåga och om det är arbetssätt som gynnar 
alla eleverna. Resultatet visar att kommunikation är avgörande när det kommer till utvecklandet av 
elevers resonemangsförmåga, men frågan är om verkligen alla elever gynnas av ökad 
kommunikation i matematikundervisningen?   
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