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Abstract 
 
Den här studien syftar till att undersöka lärarens påverkan på elevernas möjlighet att utveckla 
förmågan att föra resonemang i algebra genom diskussioner i helklass. En systematisk 
litteraturstudie av forskning från de senaste tio åren har genomförts för att söka kunskap om 
detta. Resultatet visar att läraren har stor möjlighet att påverka diskussionens kvalitet. 
Lärarens egen syn på algebraiska resonemang är viktig för att säkerställa att undervisningen 
blir tillfredsställande. En nyanserad syn på vad algebra innebär och hög förväntan på 
elevernas deltagande framkommer som viktiga grundförutsättningar. De uppgifter som läraren 
undervisar utifrån ska vara problem på tillräckligt hög kognitiv nivå och denna nivå bör 
bibehålls genom hela arbetet. Användandet av förutsägelsefrågor, där eleverna får resonera 
om möjliga lösningar på en uppgift innan de löser den, kan ge eleverna bättre förutsättningar 
att delta genom att föra djupare resonemang i en avslutande helklassdiskussion. Vidare kan 
lärarens bemötande av elevers inlägg i den avslutande diskussionen användas för att 
undersöka elevernas resonemang. Slutsatserna är att läraren har stor möjlighet att påverka 
elevernas förutsättningar att utveckla sin resonemangsförmåga i helklassdiskussioner och ett 
aktivt arbete med den sociomatematiska normen som anger vad som är giltiga belägg för ett 
matematiskt argument kan vara en viktig del av detta.  
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1 Inledning 
 
Under min lärarutbildning har jag mött en stor mängd matematikdidaktisk forskning som 
beskriver enskild räkning under tystnad som ett ineffektivt sätt att lära sig matematik. Istället 
förespråkas undervisning genom problemlösning och lärarledda diskussioner i helklass. Jag 
relaterade detta till min egen skolgång och insåg att det var den enskilda räkningen som varit i 
fokus och allt arbete i helklass var inriktat på att förbereda den enskilda räkningen. När jag 
sedan var ute på VFU blev jag förvånad över hur lite som hade förändrats i klassrumsarbetet 
sedan jag själv gick i skolan. Denna klyfta mellan det som jag har erfarit att forskningen säger 
och det som genomförs i de skolor jag har besökt har jag sedan fått bekräftat av en utredning 
av matematikundervisningen som visar att svenska elever får för mycket mekaniskt räknande 
och för lite av till exempel problemlösning och att uttrycka sig muntligt under 
matematiklektionerna (Skolinspektionen, 2009, s. 17). En intressant iakttagelse är att ungefär 
samma utlåtande framkom år 1990, nästan 20 år tidigare, när det konstaterades att 
problemlösning och arbete i grupp eller helklass utgör en viktig del av läroplanens 
beskrivning av matematikundervisningen, medan klassrumsarbetet i huvudsak består av 
enskild tyst räkning (Ljung & Pettersson, 1990, s. 19 ). Ahlberg (1992, s. 99) framhåller att de 
flesta forskare inom matematikdidaktik betonar kommunikationens och språkets betydelse vid 
matematikinlärning. Det har alltså varit känt länge inom forskarvärlden att kommunikation 
fyller en viktig roll i matematiklärande. Om detta faktum sätts i relation till att 
Skolinspektionen (2009) i sin granskning av matematikundervisningen 17 år senare kommer 
fram till att eleverna i alltför låg grad erbjuds tillfällen att uttrycka sig muntligt under 
matematikundervisningen framträder, i likhet med min personliga upplevelse, att de 
vetenskapligt belagda undervisningssätten med kommunikation och resonemang i centrum i 
alltför låg grad har tagit sig ut i verksamheten, trots att de har haft lång tid på sig. 

Det är inte bara viktigt att kommunikation präglar undervisningen utan det spelar även stor 
roll hur kommunikationen genomförs för att främja elevernas lärande (Sfard, 2001, s. 44). 
Lärare och elever i en svensk studie visade sig ofta tala förbi varandra (Löwing, 2004, s. 193). 
Lärarna missade att ta reda på vad en elev behövde hjälp med innan de började förklara och 
de tog inte reda på och använde sig av elevernas förkunskaper. För att få till stånd 
kommunikation som främjar lärande är det viktigt att eleverna blir explicit undervisade i hur 
de ska kommunicera (Sfard, 2001, s. 31). Genom sådan undervisning och medvetet arbete 
med helklassdiskussioner kan en sociomatematisk norm förhandlas fram som anger vad som 
är relevanta belägg i en matematisk diskussion och den kan sedan genomsyra hela 
undervisningen (Yackel & Cobb, 1996). Utifrån detta perspektiv ser jag lärarens agerande 
som centralt för att skapa goda helklassdiskussioner som främjar elevernas resonemang och 
att undersöka lärarens roll blir därmed viktigt.  

Matematiska lärarledda diskussioner i helklass har en viktig plats i matematikundervisning 
(Larsson, 2015). Fokus bör vara på att lyfta fram elevernas egna tankar och idéer för att 
utveckla förtrogenhet med matematiska sammanhang. Som hjälp för läraren att uppnå en 
sådan undervisning har Stein, Engle, Smith och Hughes (2008, s. 321–331) identifierat fem 
nyckelstrategier för lärarens arbete. Jag vill undersöka hur ett sådant arbetssätt har beforskats 
inom det matematiska ämnesområdet algebra med fokus på algebraiska resonemang. 

Algebra är ett matematiskt område som traditionellt har haft sin plats efter att eleverna har 
gått många år i skolan men mycket forskning tyder på att algebra redan från skolans tidigaste 
år både går att genomföra och är till nytta även för elevernas lärande av annan matematik 
(Brizuela & Schliemann, 2004, s. 39; Carraher, Schliemann, Brizuela & Earnest, 2006, s. 
107–110). Radford (2006, s. 17) skriver fram den sociala interaktionen som central vid 
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lärandet av algebra, vid sidan av att välja bra uppgifter att arbeta med. Han menar att eleverna 
behöver sätta sig in i andras perspektiv på lärandeobjektet för att utveckla sin egen förståelse. 
De här perspektiven med en sociomatematisk norm som grund för klassrumsarbetet och 
kommunikation som centralt för att utveckla förståelse leder mig till den här litteraturstudien. 
Jag vill här undersöka hur en sådan undervisning kan genomföras kring algebra som 
matematiskt område. Jag har valt att anlägga ett lärarperspektiv och vill undersöka vad läraren 
kan göra för att få till stånd goda matematiska diskussioner i helklass som stödjer elevernas 
utveckling av förmågan att resonera och där igenom fördjupar deras matematiska förståelse av 
området algebra.  

2 Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras litteratur kring helklassundervisning, resonemang, algebra och 
kommunikation i klassrummet. Avsnittet ska utgöra en bakgrund som läsarens förståelse av 
studien kan vila på. Det är också litteraturen i bakgrunden som används som referenser att 
diskutera resultaten utifrån. 
 
2.1 Helklassundervisning kring problemlösningsuppgifter 
En rådande vision för matematikundervisningen inbegriper användandet av ett arbetssätt där 
eleverna arbetar med att utforska matematiska problem på egen hand, enskilt eller i små 
grupper, och sedan presenterar sina lösningar och argumenterar med matematiska argument 
för dem i en lärarledd helklassdiskussion (Stein et al., 2008, s. 315; Larsson, 2015, s. 11). 
Helklassdiskussionens syfte är att ge tillfälle för eleverna att möta olika lösningar av ett 
problem, synliggöra deras tankar för sig själva, läraren och varandra. Den ska också 
uppmuntra eleverna att pröva lösningars giltighet genom matematisk argumentation istället 
för att söka en verifikation från läraren eller ett facit (Stein et al., 2008, s. 315). Genom att låta 
eleverna få dela med sig av sina idéer och ta del av andras idéer ges eleverna också goda 
möjligheter att utveckla sina kunskaper i matematik (Franke, Turrou, Webb, Ing, Wong, Shin 
& Fernandez, 2015, s.145). När de sätter sig in i andras idéer och jämför dessa med varandra 
och sina egna menar Franke et al. (2015, s. 127) att eleverna leds till att byta ut undermåliga 
uppfattningar, stärka sina argument, klargöra sina tankegångar och fördjupa förståelsen för 
matematiken bakom ett resonemang.  

En viktig komponent vid en matematisk helklassdiskussion är att läraren tar en aktiv roll i 
styrandet av diskussionen för att kunna rikta fokus mot matematiska samband och viktiga 
matematiska idéer (Stein et al., 2008, s. 319–320). De menar att det inte räcker med att olika 
elever får visa sina lösningar utan att läraren också måste engagera eleverna i att förstå och 
jämföra flera olika lösningar, samt lyfta fram den matematik som lösningarna bygger på. 
Detta ställer höga krav på läraren som ställs inför utmaningen att ta en aktiv roll i 
diskussionen men samtidigt säkerställa att det är elevernas tankar och idéer som utgör 
grunden för diskussionen (Stein et al., 2008, s. 315). Det är viktigt att läraren planerar 
lektionen väl för att inte behöva improvisera eftersom improvisation väsentligt försvårar 
arbetet att lyfta fram viktiga matematiska idéer i diskussionen (Larsson, 2015, s. 32). Ett 
dilemma vid planeringen av en helklassdiskussion är att läraren inte på förhand har tillgång 
till de lösningsförslag som eleverna kommer att ge (Stein et al., 2008, s. 323). Som 
vägledning i lärarnas arbete har Stein et al. (2008, s. 321–331) utarbetat fem praktiker som 
kan användas: föreställa sig hur eleverna kommer lösa uppgiften, överblicka elevernas 
lösningar, välja ut vilka lösningar som ska tas upp i diskussionen, bestämma vilken ordning 
elevlösningarna ska tas upp och slutligen koppla samman matematiska idéer i diskussionen.  

Ordet diskussion nämns ofta i den här studien och det åsyftar just den här typen av 
helklassdiskussioner som bygger på matematik genom exempelvis jämförande av 
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lösningsstrategier, verifikation av argument med hjälp av matematiska belägg, 
sammankoppling av olika matematiska områden och framförande av matematiska 
resonemang. Diskussion används i andra sammanhang med en mer vardaglig betydelse av att 
”utbyta meningar” (Svenska Akademien, 2015, s. 211) men i den här studien handlar det 
alltså om en diskussion med ett specifikt syfte att möjliggöra lärande av matematik genom att 
synliggöra tankar och styrka strategier med matematiska argument och där läraren fungerar 
som ledare över vad och hur diskussionen förs.  

 
2.2 Val av uppgift – rika problem 
Problemlösning är visserligen ett eget lärandemål i matematikundervisningen (Skolverket, 
2011b, s. 58) men det fungerar också som en effektiv grund i en undervisning som fokuserar 
på matematiska kompetenser (Niss, 2003; Larsson, 2015; Stein et al., 2008). Valet av uppgift 
att basera en helklassdiskussion på är väldigt viktigt (Larsson, 2015, s. 47). Ett kriterium för 
uppgiften är att den inte ska bygga på reproduktion av en metod eller tillämpning av 
standardprocedurer (Larsson, 2015, s. 47).) Det finns lite olika definitioner av vad ett 
matematiskt problem innebär. En definition är att det handlar om en relation mellan eleven 
och uppgiften som formuleras i tre kriterier: att eleven ska vilja finna en lösning; att eleven 
inte på förhand vet hur problemet ska lösas; och att det krävs en ansträngning av eleven för att 
nå en lösning (Taflin 2007, s. 37). I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011a, s. 9) är definitionen enbart formulerad som att eleven inte på förhand ska 
känna till hur uppgiften ska lösas. De har således tagit fasta på endast ett av de kriterier som 
Taflin (2007, s. 37) hänvisar till, men utifrån Taflins (2007, s. 3) beskrivning att motsatsen till 
ett problem är en rutinuppgift där lösningsmetoden är på förhand känd kan det konstateras att 
även hon lägger större emfas på just det kriteriet. Utifrån ovanstående definition av ett 
problem går det konstatera, så som Ahlberg (1992, s. 8) gör, att huruvida en uppgift är ett 
problem eller inte varierar mellan olika individer och från ett tillfälle till ett annat för samma 
individ.  

Taflin (2007) har utarbetat sju kriterier för att ett matematiskt problem ska anses vara ett 
rikt problem: 

 
• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier.  
• Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med 

det.  
• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta 

tid.  
• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer.  
• Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas 

skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer 
och matematiska idéer.  

• Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  
• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem. (Taflin, 2007, s. 22).  
  

Larsson (2015, s. 47) lyfter fram vikten av, och den eventuella utmaningen i, att uppgiften 
som väljs ska uppfylla både punkt två och tre i listan ovan för alla elever, d.v.s. att alla elever 
ska ha möjlighet att förstå och jobba med uppgiften samtidigt som den ska upplevas som en 
utmaning för alla elever. För att tillgodose detta användes i hennes studier problem som 
innehöll flera delproblem med en stigande grad av svårighet (Larsson, 2015, s. 47). 
Användandet av Taflins (2007, s. 22) kriterier för rika matematiska problem ses i den här 
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studien som ett bra sätt att säkerställa att uppgifterna uppfyller de krav som Larsson (2015, s. 
47) och Stein et al. (2008, s. 314) ställer på att uppgifterna som används ska vara av hög 
kvalitet.  

 
2.3 Resonemang 
Matematisk kompetens kan delas in i åtta olika kompetenser (Niss, 2003, s. 6–9). Genom att 
belysa olika kompetensområden flyttas fokus från att matematik handlar om att bemästra 
procedurer och att träna upp sin förmåga inom olika matematiska områden som geometri, 
algebra eller aritmetik avgränsade från varandra till att handla om att utveckla övergripande 
kompetenser som kommunikation, matematiskt tänkande, resonemang eller att hantera 
matematiska symboler (Niss, 2003, s. 5). I likhet med detta lyfter Stein et al. (2008, s. 315) 
fram diskussion och resonemang som viktiga komponenter i matematikundervisningen och 
har tagit fram fem nyckelstrategier som ska hjälpa läraren att skapa goda matematiska 
diskussioner i helklass.  

En av de ovan nämnda kompetenserna är resonemang. Förmågan att ”föra och följa 
matematiska resonemang” (Skolverket, 2011b, s. 56) är en av fem förmågor som 
undervisning i matematik ska bidra till att utveckla hos eleverna, och den förmåga som står i 
centrum i den här studien. Genom att lära sig föra matematiska resonemang ska eleverna 
kunna upptäcka matematiska samband. Kommentarmaterialet specificerar också att eleverna 
ska kunna resonera med hjälp av formella och informella argument för att motivera val de gör 
och lösningar som de presenterar eller stödjer (Skolverket, 2011a, s. 11), men det saknas en 
definition av vad ett matematiskt resonemang innebär. Detta stämmer väl överens med hur 
Lithner (2008, s. 257) framhåller att begreppet resonemang ofta används i matematiska 
sammanhang utan att det klart definieras vad som menas. I sin artikel använder han sig av 
definitionen att resonemang är den tankekedja som vid lösningen av en uppgift leder i riktning 
mot lösningen (Lithner, 2008, s. 257). Han menar att det är en viktig del i definitionen att den 
som resonerar kan ange orsaker som stöd för resonemanget, men inte huruvida dessa orsaker 
är korrekta. Andra definitioner av resonemang är att det innebär ”the explicit act of justifying 
choices and conclusions by mathematical arguments” (Lithner, Bergqvist, Bergqvist, Boesen, 
Palm & Palmberg, 2010, s. 161) eller “the process of drawing conclusions on the basis of 
evidence or stated assumptions” (DeJarnette & Gonzales 2013, s. 4). Gemensamma drag som 
i den här studien används som definition är att resonemang handlar om att kunna underbygga 
sina argument eller uttalanden i arbetet med att lösa en matematisk uppgift. Utan att veta vad 
läroplansförfattarna hade för definition i åtanke går det i alla fall inte att se att ovanstående 
definitioner är motstridiga med hur begreppet resonemang används i kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011b, s. 55–64) och kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011a).  

Läroplanen har visat sig ha ett svagt inflytande på lärarnas undervisning inom 
kompetensförmågorna, där resonemang ingår, och det förekommer också många olika 
definitioner av kompetensrelaterade begrepp som resonemang och problem (Bergqvist, 
Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm & Palmberg, 2009, s. 48). Många lärare i studien 
uttrycker vidare att de har fått för lite tid eller vägledning i att förstå läroplanens budskap 
(Bergqvist et al., 2009, s. 50). 

Lithner (2008, s. 256) skiljer på två typer av resonemang, kreativt och imitativt. Han 
definierar dem som varandras motsats och menar då att kreativt resonemang inte handlar om 
resonemang på en matematisk högre nivå utan om att det är ett resonemang som kommer ur 
en persons eget tänkande och egna idéer om hur problemet ska lösas, istället för att som ett 
imitativt resonemang härröra ur en imitation av hur någon annan har gjort.  
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2.4 Resonemang i algebra 
Algebra likställs ofta felaktigt med att göra beräkningar med obekanta tal. Endast en liten del 
av algebra handlar om detta och istället är kärnan i algebra att det är ett matematiskt 
angreppssätt som bygger på generalisering och förändring (Radford, 2010, s. 2). Algebraiskt 
tänkande kan medieras på många andra sätt än genom formaliserade ekvationer, som till 
exempel genom gester, ord eller bilder (Radford, 2010, s. 3). De olika sätten att representera 
det algebraiska tänkandet inte är utbytbara mot varandra men att det är viktigt att se att det 
ändå kan finnas ett algebraiskt tänkande utan att den traditionella algebraiska notationen 
används. Viktigt för utvecklandet av ett algebraiskt tänkande är den sociala interaktionen som 
medför möjlighet att jämföra och kontrastera olika tankesätt och generaliseringar av mönster 
mot varandra (Radford 2006, s. 17).  

Elever har visat sig kunna hantera både linjära ekvationer och obekanta tal på båda sidor 
om likhetstecknet redan i början av skolgången (Brizuela & Schliemann, 2004, s. 39). Äldre 
elevers problem med algebra hänvisas till att undervisningen tidigare har varit för ensidigt 
inriktad på procedurhantering och innehållit för snäva möjligheter till förståelse. Genom att 
istället tidigt påbörja undervisning i algebraiskt resonemang möjliggör mer avancerad algebra 
i de åldrar där den första algebran vanligtvis introduceras (Brizuela & Schliemann, 2004, s. 
39).  

 
2.5 Matematisk kommunikation 
Kommunikation har en framträdande roll i den här studien. Dock behöver en distinktion göras 
mellan olika sätt som kommunikation inom matematik omnämns i matematikundervisningens 
styrdokument (Skolverket 2011a; Skolverket, 2011b, s. 55–64). Dels behandlas 
kommunikation i kursplanen som ett lärandemål i sig, preciserat i en av de fem förmågor som 
undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar, förmågan att ”använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 
och slutsatser” (Skolverket, 2011, s. 56) och i kommentarmaterialet betonas att den nuvarande 
kursplanen har större tonvikt vid att eleverna ska lära sig att kommunicera matematik än vad 
tidigare kursplaner har haft (Skolverket, 2011a, s. 6). Dels behandlas kommunikation som en 
viktig del i hur matematik lärs ut. I kommentarmaterialet till kursplanen lyfts matematik fram 
som ett kommunikativt ämne (Skolverket, 2011a, s. 7). Kommentarmaterialet betonar vidare 
att lika stor vikt ska läggas vid att eleven själv får uttrycka sig kommunikativt som att eleven 
får ta del av andras kommunikation genom att lyssna och läsa. I den här studien är det den 
andra användningen av kommunikation som är i fokus, hur kommunikation kan hjälpa till att 
utveckla elevernas kunskap i matematik och specifikt förmågan att resonera i algebra.  

Det som explicit står formulerat om kommunikation i kursplanens syftesformulering är att 
”eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik 
i vardagliga och matematiska sammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 55). Däremot finns det fler 
ställen där kommunikationen kan fylla en viktig roll som till exempel när eleverna ska 
utveckla ”tilltro till sin förmåga att använda matematik”, ”förtrogenhet med grundläggande 
matematiska begrepp” och ”argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” 
(Skolverket, 2011b, s, 55). I samma anda framhåller organisationen National Council of 
Teachers of Mathematics att vi bör sträva mot att klassrummet blir en matematisk gemenskap 
(mathematical community) där matematiskt resonemang, matematisk verifikation för ett svar 
och undervisning kring problemlösning står i centrum (NCTM, 1991, s. 3).  

Sfard (2001) lyfter fram ett konceptuellt ramverk som handlar om lärande som deltagande 
och att tänkande ses som kommunikation. Hon tar i sin artikel avstamp i den vanligt 
förekommande synen på lärande som tillägnande (learning-as-aquisition) där lärande handlar 
om att individen tillägnar sig nya föreställningar eller begrepp (conceptions) som sedan kan 
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användas i olika situationer. Hon hävdar att lärande som tillägnande lämnar en del 
återkommande problem inom matematikinlärning olösta och vill istället lyfta fram ett 
perspektiv som bygger på sociokulturell tradition med ett kommunikativt angreppssätt 
(communicational approach) och en konceptualisering av lärande som deltagande (Sfard, 
2001, s. 22). En individs lärande beskrivs då som att individen blir deltagare i en specifik 
aktivitet och för att undersöka lärande ur detta perspektiv undersöks i första hand den 
interaktion som äger rum. Följaktligen blir då kunskap och lärande tätt sammanflätade med 
den kontext som omger situationen (Sfard, 2001, s. 23).  

En definition av framgångsrik kommunikation är: ”at any given moment, all the 
participants seem to know what they are talking about and feel confident that all the parties 
involved refer to the same things when using the same words” (Sfard, 2001, s. 34). 
Framgångsrik kommunikation handlar i detta hänseende om att alla inblandade parter ska ha 
samma syn på vad man pratar om. Likaså läggs stor vikt vid att de inblandade parterna lutar 
sig mot samma definition av de begrepp som används.  Nilsson och Ryve (2010) har utifrån 
denna definition undersökt sambandet mellan effektivitet i kommunikation och mångfalden 
av tankar som finns inom en grupp vid grupparbete. De har tagit fasta på två aspekter, dels 
vad en deltagare vid en given tidpunkt har för fokus (focal event) och dels på vilket sätt en 
deltagare kontextualiserar informationen som hanteras. Deras slutsats är att det för en 
framgångsrik kommunikation är viktigt att eleverna har fokus som är kompatibla med 
varandra och på så sätt alltså strävar åt samma håll i arbetet. På samma sätt är det viktigt att 
deras sätt att kontextualisera uppgiften är kompatibla (Nilsson & Ryve, 2010, s. 256). För att 
kunna uppnå detta betonar de också vikten av att eleverna lär sig att se varandras tankar för att 
upptäcka när deras fokus eller kontextualiseringar inte är kompatibla med varandra (Nilsson 
& Ryve, 2010, s. 254).   
 
2.6 Sociala och sociomatematiska normer 
Hur diskussionen förs i ett klassrum styrs av den sociala normen, till exempel att elever 
förväntas underbygga sina argument. Däremot vad som räknas som adekvata resonemang 
eller giltiga argument konstitueras av den sociomatematiska normen i klassrummet (Yackel & 
Cobb, 1996, s. 460–461). I ett klassrum kan det ses som giltigt att gissa sig fram till ett 
lösningsförslag medan det i ett annat ställs krav på att förklara bakomliggande tankar och 
orsaker till resonemanget. Författarna menar att genom den interaktion som förs i 
klassrummet förhandlar läraren och eleverna om vad som är önskvärt och värdesätts och vad 
som inte är det. Den sociomatematiska normen i ett klassrum är också intimt förbunden med 
elevernas uppfattning av matematisk aktivitet och av matematikens mål i ett reciprokt 
förhållande. Elevernas uppfattningar är både en produkt av och en orsak till den 
sociomatematiska norm som råder (Yackel & Cobb, 1996, s. 460).  

Begreppet diskurs ligger nära Yackel och Cobbs (1996) begrepp sociomatematisk norm 
och är frekvent förekommande i litteratur om kommunikation i matematik. Det finns många 
olika definitioner av begreppet diskurs. Ofta definieras det i termer av ett språkligt 
sammanhang eller ett visst sätt att tala om något. Riesbeck (2008, s. 22) använder sig av 
begreppet diskurs för att beskriva ett sammanhang av tecken eller begrepp som ger ett visst 
perspektiv på något. Hon betonar hur det går att välja att använda sig av eller skapa en viss 
diskurs för att skapa mening hos något. Sfard (2001, s. 28) använder sig av en vid definition 
på begreppet diskurs där all kommunikation, medveten och omedveten, anses vara en del av 
diskursen. Kilic, Cross, Ersoz, Mewborn, Swanagan & Kim (2010, s. 351) använder det 
engelska begreppet discourse som en specifik benämning på en klassrumskultur där läraren 
strävar efter att eleverna blir självständigt tänkande individer som litar på sin egen 
matematiska förmåga, och inte enbart på lärarens matematiska auktoritet:  
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Teachers promote discourse by requiring students to provide explanations and 
justify responses as they engage with meaningful mathematical tasks. Therefore, 
it is important that students be given opportunities to make conjectures, share 
there own ideas, and hear those of others as a way to make sense of mathematics. 
(Kilic et al., 2010, s. 351).  

 
2.7 Matematisk diskurs 
Olika forskare beskriver matematikinlärning som att bli deltagare i en matematisk diskurs 
(Sfard, 2001; Sfard & Kieran, 2001; Riesbeck, 2008). Lärandet av matematik likställs då med 
lärandet att använda matematiska verktyg och ett matematiskt språk (Riesbeck, 2008, s. 64). 
Diskursen formas av två olika system, dels de medierande verktyg som används för 
kommunikation inom diskursen och dels de metadiskursiva reglerna som verkar på diskursens 
deltagare (Sfard, 2001, s. 28). De medierande verktygen är de språkliga uttryck och det 
symbolspråk som används för kommunikation inom diskursen. De är en del av den 
kommunikation som de förmedlar, och inte verktyg som förmedlar en förutbestämd eller 
fristående tanke. De metadiskursiva reglerna är de ofta outtalade regler som talar om för 
deltagarna i diskursen hur kommunikationen ska föras och det är ett begrepp som ligger 
väldigt nära Yackel och Cobbs (1996) begrepp sociomatematisk norm (Sfard, 2001, s. 30).  

I Professional Standards for Teaching Mathematics skriver NCTM fram en lista på vad 
som bör prägla diskursen i matematikklassrummet (classroom discourse): 
 

• Listen to, respond to, and question the teacher and one another; 
• Use a variety of tools to reason, make connections, solve problems, and 

communicate; 
• Initiate problems and questions;  
• Make conjectures and present solutions; 
• Explore examples and counterexamples to investigate a conjecture; 
• Try to convince themselves and one another of the validity of particular 

representations, solutions, conjectures, and answers; 
• Rely on mathematical evidence and argument to determine validity. (NCTM, 

1991, s. 45). 
 
Läraren bör sträva efter att uppnå en klassrumsdiskurs där eleverna lär sig att tycka olika 
(Lampert, Rittenhouse & Crumbaugh, 1996, s. 731–732). Genom att eleverna erbjuds 
möjlighet att föra fram motstridiga matematiska uttalanden och sedan argumentera med 
matematiskt grundade argument för att stödja sitt uttalande ges möjlighet för eleverna att bli 
självständiga, matematiska aktörer. Lärande stimuleras genom matematisk argumentation för 
och emot egna och andras idéer (Webb, Franke, Ing, Wong, Fernandez, Shin & Turrou, 2013, 
s. 91). 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka lärarens möjligheter att skapa diskussioner i 
årskurs 4–6 i helklass om algebra som ger förutsättningar för eleverna att utveckla sin 
förmåga att föra matematiska resonemang. 

 
Frågeställning 

• På vilket sätt kan läraren i sin undervisning ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
förmåga att föra matematiska resonemang i algebra? 

 



 

  8 

4 Metod  
I det här avsnittet beskrivs hur studien har genomförts. Först beskrivs hur litteraturstudien har 
utformats, sedan beskrivs hur själva processen har gått till och sist beskrivs hur sökträffarna 
har analyserats. 
 
4.1 Studiens utformning 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 26–28). Svar på studiens syfte och frågeställning har sökts i forskning 
med hjälp av fastställda sökord som används i olika kombinationer i utvalda databaser. 
Sökträffarna har gåtts igenom för att identifiera träffar som skulle kunna vara relevanta för att 
ge ett svar på studiens frågeställning. Som stöd i det arbetet fastställdes några kriterier för att 
en artikel skulle inkluderas. Dessa kriterier presenteras i ett eget avsnitt under rubriken 
”sökmetod”. De artiklar som valdes ut i detta första steg lästes igenom noggrant i fulltext med 
fokus på resultat och diskussion och korta sammanfattningar skrevs för var och en för att ge 
en överblick över varje artikels innehåll. Utifrån denna granskning valdes ett antal artiklar ut 
för att inkluderas i studiens resultat. De utvalda artiklarna har sedan analyserats med hjälp av 
en innehållsanalys (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 147), vidare beskrivet i avsnittet 
”analysmetod” under rubriken ”sökresultat”.   
 
4.2 Sökmetod 
Här beskrivs hur sökningarna har genomförts. Först presenteras vilka databaser som har 
använts, sedan presenteras de sökord som studien bygger på, därefter vilka kriterier som har 
ställts upp för att inkludera en artikel och slutligen diskuteras etiska aspekter kopplade till 
studien.  
 
4.2.1 Databaser 
Artiklar har sökts med hjälp av olika databaser och söktjänster. Valet av databaser har gjorts 
utifrån de databaser som finns att tillgå via Högskolan Dalarna. Det mesta materialet har 
hittats med hjälp av ERIC ProQuest, men även LIBRIS och Summon@dalarna har använts 
för att nå fram till materialet som är inkluderat i studien.  

ERIC ProQuest är en databas som listar bland annat vetenskapliga artiklar, böcker, 
avhandlingar som handlar om psykologi och pedagogik (Eriksson Barajas et al., 2013, 75). 
Den finns tillgänglig i olika gränssnitt och det som har använts i den här studien är ERIC 
ProQuest.  

Summon@dalarna är en söktjänst som söker bland det material som finns tillgängligt 
genom Högskolan Dalarnas bibliotek. 

LIBRIS är en samlad söktjänst för alla högskole- och universitetsbibliotek i Sverige 
(LIBRIS, 2017). LIBRIS har använts för att söka avhandlingar på svenska för att dels få 
material som är kopplat till den svenska skolan och dels för att få tillgång till en svensk 
terminologi på de fenomen som dykt upp i engelsk litteratur. 
 
4.2.2 Sökord 
mathematics, reasoning, whole-class, communication, discussion, algebra*. 

 
Sökorden valdes ut genom att utgå från de betydelsebärande orden i studiens syfte (Eriksson 
Barajas, 2013, s. 78). Eftersom engelska är det ledande språket inom forskning har engelska 
sökord använts och översättningen av de svenska orden har gjorts av författaren till de 
motsvarande begrepp som identifierats i matematikdidaktisk litteratur. Ordet mathematics 
användes för att styra in sökresultatet på träffar som rör matematik. Detta kunde därför 
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uteslutas i sökningar som innehöll ordet algebra eftersom algebra är ett begrepp som framför 
allt används inom matematik. För att täcka in både begreppet algebra och formen algebraic 
(som ofta används i konstruktionen algebraic reasoning) trunkerades ordet algebra. Vid 
sökning i LIBRIS användes svenska versioner av sökorden, algebra, helklass och resonemang. 
Sökordet ”helklass” trunkerades för att få med sammansättningar som 
”helklassundervisning”. 
 
4.2.3 Urvalskriterier 
Ett övergripande kriterium för de artiklar som inkluderades i studien var att bara välja ut 
artiklar som genomgått peer-review eller avhandlingar. Detta var för att säkerställa att de 
artiklar som inkluderades hade tillräckligt hög kvalitet. Peer-review är en kritisk granskning 
som genomförs av oberoende forskare innan en vetenskaplig artikel publiceras för att 
säkerställa att artikeln håller tillräckligt hög nivå (Barajas Eriksson, 2013, s. 61; 
Nationalencyklopedin, 2017c). Utöver detta kriterium användes fyra olika kriterier för de 
artiklar som inkluderades.  

Det första var att forskningen skulle vara publicerad de senaste 10 åren. Eftersom det hela 
tiden görs ny forskning och den verksamhet som skolan är hela tiden förändras är 
vetenskapliga artiklar om skolan en färskvara (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 115). Gränsen 
sattes genom en avvägning av hur gammal forskning som fortfarande kan anses vara aktuell 
och hur kort tidsperiod som kan sökas och ändå få ett tillräckligt brett utbud av sökträffar för 
att besvara frågeställningen. Gränsen sattes till 10 år, alltså från år 2007 och framåt.  

Det andra kriteriet var att studierna skulle vara relaterade till algebra. Den här studien 
fokuserar på algebra som matematiskt område och därför ansågs det relevant att avgränsa 
urvalet till artiklar som bygger på studier som genomförts med algebra som matematiskt 
innehåll, och studier med fokus på att utveckla algebraisk kompetens premierades. Det visade 
sig finnas väldigt mycket forskning på helklassundervisning och diskussioner i helklass. 
Många var genomförda i allmänna ordalag för att identifiera övergripande strategier för hur 
läraren kan arbeta, men dessa artiklar valdes utifrån det här kriteriet bort. 

Det tredje kriteriet som sattes upp var att studierna skulle vara inriktade på lärarens 
agerande. Flera studier som dök upp i sökresultatet hade undersökt till exempel något 
specifikt digitalt verktyg eller elever i behov av särskilt stöd, men för att besvara studiens 
frågeställning ansågs det relevant att endast inkludera artiklar som undersökte lärarens 
agerande, instruktioner till eleverna eller lärarens kompetens.  

Det sista kriteriet som sattes upp var att bara inkludera studier som fokuserade på åldrarna 
som motsvarar svensk årskurs 4-6. Dock visade det sig att på andra sätt relevant forskning 
som hittades ofta handlade om andra åldrar. Många sökträffar om helklassundervisning 
berörde exempelvis amerikansk middle-school som omfattar årskurserna 6-8, med elever i 
åldrarna ca 11-13 år (Nationalencyklopedin, 2017b), medan mycket forskning på tidig algebra 
handlade om klasser före årskurs 4. Av denna anledning prioriterades detta 
inkluderingskriterium lågt.  
 
4.2.4 Etiska aspekter  
En viktig etisk aspekt vid en litteraturstudie är att alla artiklar som ingår i studien har 
genomförts på ett etiskt riktigt sätt (Eriksson Barajas, 2013, s. 70). I den här studien har detta 
säkerställts genom att se till att de artiklar som inkluderas redovisar hur studien har 
genomförts och genom att de har blivit godkända vid en peer-review och publicerade i en 
vetenskaplig tidskrift.  

Studien har också genomförts med en aktiv ansats att undvika ensidig rapportering där 
motstridiga forskningsresultat framkommer. Detta anger Eriksson Barajas et al. (2013, s. 70) 
som ett viktigt etiskt krav på en litteraturstudie.  
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4.3 Sökresultat 
I det här avsnittet presenteras en översikt över de sökningar som har gjorts och de sökträffar 
som har erhållits. Detta följs av hur kvaliteten i de utvalda artiklarna har säkerställts. Därefter 
beskrivs analysmetoden och sist presenteras en sammanfattning av var och en av artiklarna.  
 
4.3.1 Sökträffar  
Nedan presenteras i tabellform de sökningar som har genomförts. Först presenteras sökningar 
som är gjorda i ERIC ProQuest, sedan sökningar i Summon@dalarna och sist de sökningar 
som gjorts i LIBRIS. I tabellen framgår vilka begränsningar som angetts i databasen för att 
avgränsa sökningen till ett mer hanterbart och mer relevant resultat. Antal träffar som 
sökningen har genererat presenteras för att visa ur vilken total mängd som artiklarna har valts 
ut. Kolumnen för antal lästa titlar och eventuellt abstract anger hur många titlar som har lästs, 
varav för en del även abstract har lästs. Ingen separat statistik över lästa abstract har förts. 
Urvalet för vilka abstract som lästes gjordes genom att titlarna lästes i första hand och om 
titeln antydde att artikeln kunde beröra ett relevant område lästes även abstract. I den sista 
kolumnen anges hur många artiklar som valdes ut för att läsas igenom i fulltext.  

 
Tabell 1. Redovisning av sökningar och sökträffar 
Sökord 
 

Databas  Begränsning av sökningen Antal 
träffar  

Antal 
lästa 
titlar 
och ev. 
abstract 

Antal 
valda för 
läsning i 
fulltext 

Sökningar i ERIC 
ProQuest 

     

reasoning ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren, ämnesord: 
mathematics, mathematics 
education 

314 75 5 

reasoning AND 
whole-class 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

25 25 4 

reasoning AND 
whole-class AND 
mathematics 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

12 12 1 

reasoning AND 
whole-class AND 
algebra 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

3 3 1 

reasoning AND 
mathematics AND 
discussion 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

143 50 5 

reasoning AND 
algebra* AND 
discussion 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

49 49 3 

reasoning AND 
algebra 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

244 70 6 

whole-class AND 
discussion AND 
algebra 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

5 5 2 

whole-class AND ERIC Peer-review, senaste 10 15 15 3 
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communication ProQuest åren, ämnesord: 
mathematics instruction, 
mathematics teacher, 
problem solving 

whole-class AND 
communication 
AND algebra 

ERIC 
ProQuest 

Peer-review, senaste 10 
åren 

1 1 1 

whole-class AND 
communication 
AND algebra AND 
reasoning 

ERIC 
ProQuest 

 0   

whole-class AND 
communication 
AND algebra AND 
reasoning AND 
discussion 

ERIC 
ProQuest 

 0   

      
Sökningar i 
Summon@dalarna 

     

reasoning summon@
dalarna 

Peer-review, senaste 10 
åren, ämnesord: 
mathematics, mathematics 
education 

18 895 - - 

reasoning AND 
whole-class 

summon@
dalarna 

Peer-review, senaste 10 
åren, ämnesord: 
mathematics, mathematics 
education 

997 50 4 

reasoning AND 
algebra* AND 
discussion 

summon@
dalarna 

Peer-review, senaste 10 
åren, ämnesord: teaching 
methods 

1600 100 4 

reasoning AND 
algebra 

summon@
dalarna 

Peer-review, senaste 10 
åren 

17 485 - - 

reasoning AND 
algebra AND whole-
class 

summon@
dalarna 

Peer-review, senaste 10 
åren 

633 139 1 

      
Sökningar i LIBRIS      
Algebra LIBRIS Språk: Svenska,  

avhandlingar 
9 9 1 

Helklass* LIBRIS Språk: Svenska,  
avhandlingar 

8 8 0 

resonemang LIBRIS Språk: Svenska,  
avhandlingar 

14 14 0 

 
En del artiklar dök upp i flera olika sökningar och därför redovisas de som träffar flera gånger 
i tabellen. Det totala antalet artiklar som valdes ut för läsning i fulltextdokument var 28 st.  
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4.3.2 Kvalitetsgranskning 
Alla artiklar som har inkluderats i resultatet i den här studien har genomgått peer-review och 
blivit godkända för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Detta säkerställer att studierna har 
uppnått en tillräckligt god vetenskaplig nivå för att inkluderas i den här studien. De tidskrifter 
som artiklarna har publicerats i har undersökts med hjälp av den så kallade ”norska listan” 
som listar och bedömer vetenskapliga tidskrifters kvalitet. Godkända tidskrifter bedöms med 
betygen 1 eller 2 där 2 är det högsta betyget. Tidskrifter som ej anses godkända markeras med 
ett streck (NSD, 2017). De tidskrifter som de inkluderade artiklarna har publicerats i var 
godkända med antingen betyget 1 eller 2, med undantag för en tidskrift som inte togs upp i 
listan. Doktorsavhandlingen som har inkluderats kan inte kollas upp i listan men den bygger 
på fyra artiklar som publicerats i tidskrifter som godkänts i norska listan och en 
doktorsavhandling i sig anses ha hög kvalitet på grund av den noggranna granskning som den 
genomgår (Nationalencyklopedin, 2017a).  

 
4.3.3 Analysmetod 
De utvalda artiklarna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. En innehållsanalys 
innebär att materialet som ska analyseras läses igenom noggrant och innehållet delas sedan in 
i kategorier i syfte att identifiera mönster eller teman i materialet (Eriksson Barajas et al., 
2013, s. 147).  Vid analysen lästes artiklarna i tur och ordning noggrant med fokus på resultat 
och diskussion. När delar av artiklarna som kunde bidra till att besvara frågeställningen 
påträffades markerades dessa i texten och kärnan i innehållet sammanfattades och 
nedtecknades. I de olika sammanfattade utdragen ur texterna söktes samband och fyra olika 
kategorier kunde urskiljas: 

• Uppgiften som eleverna får jobba med.  
• Hur uppgiften presenteras för eleverna.  
• Hur läraren bemöter eleverna i diskussionen. 
• Att det finns ett behov av kompetensutveckling. 

Allt innehåll som kunde besvara frågeställningen kunde passas in i någon av de fyra 
kategorierna. De fyra olika kategorierna behandlas under var sin rubrik i resultatdelen.  
 
4.3.4 Presentation av valda artiklar 
I det här avsnittet presenteras de artiklar som har inkluderats i den här studien. För varje 
artikel redovisas några utvalda aspekter. Samma aspekter framkommer om varje artikel för att 
läsaren ska kunna få en överblick över artiklarna, få en inblick i varje artikels trovärdighet och 
kunna jämföra artiklarna med varandra. Följande aspekter redovisas den ordning de nämns: 
artikelns namn, författarens eller författarnas namn, kort beskrivning om vad artikeln handlar 
om, var artikeln är publicerad, vilken teori den är grundad i, vilken metod som har använts, 
var studien är genomförd, hur många informanter eller respondenter som ingår, vilka 
årskurser studien är inriktad mot, hur data är analyserad och kortfattat vad resultatet i studien 
visar. Redovisningen av den sista texten, som är en avhandling, bryter av något från mönstret 
eftersom mer information behövs om den då innehållet är mycket mer omfattande. Dock finns 
samma aspekter med. 
 
Uptake as Mechanism to Promote Student Learning av Bell, C. V. (2013) 
I den första artikeln undersöker Bell (2013) hur lärare tar upp elevers inlägg till diskussion 
och hur det inverkar på tillfällen till lärande. Studien är publicerad i International Journal of 
Education in Mathematics, Science and Technology (ej med i Norska Listan) och är grundad i 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande och olika litteratur om diskursinriktade klassrum 
(classroom discourse). Resultatet baseras på klassrumsobservationer och videoinspelningar i 
USA, i nio olika delstater. Totalt omfattas 33 lärare i kursen Algebra 1 som vanligtvis 
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genomförs i klass 9 och videoinspelade observationer genomfördes under 
algebraundervisning under två på varandra följande dagar hos 30 av lärarna och en 
algebralektion hos de resterande tre. Studien genomfördes som en del i en större studie och till 
den här studien analyserades det videofilmade material som kodats som ”uptake”. Termen 
uptake refererar till att läraren tar upp tidigare uttalanden, handlingar, representationer eller 
liknande till föremål för diskussion i klassen, till exempel att fråga en elev ”vad är bra med 
den strategin som du använde?”. Videomaterialet kodades som 16 typer av uptakes som följde 
efter 5 olika typer av yttranden från eleverna. Resultatet visar att vid en stor del av de uptakes 
som observerades centrerades diskussionen kring lärarens resonemang eller att läraren gav 
svar snarare än att eleverna fick diskutera eller uttrycka sina resonemang och detta resulterade 
i att begränsa elevernas tillfällen till lärande. Vidare identifierades att uptake var mer effektivt 
för att skapa tillfällen till lärande när istället elevens resonemang sattes i fokus och läraren 
eftersträvade att eleven skulle uttrycka sitt resonemang.  
 
Teacher Questioning to Elicit Students’ Mathematical Thinking in Elementary School 
Classrooms av Franke, M., Webb, N., Chan, A., Ing, M., Freund D. & Battey, D. (2009) 
I den andra artikeln undersöker Franke, Webb, Chan, Ing, Freund och Battey (2009) hur lärare 
följer upp elevers svar för att nå djupare kunskap om elevernas tänkande. Artikeln är 
publicerad i tidskriften Journal of Teacher Education och baseras på teorin att 
kommunikation är en nyckel till elevers lärande i matematik. Från en större amerikansk studie 
valde författarna i den här studien ut tre lärare som genomgått mer än ett år vidareutbildning 
om algebraiska resonemang. Två av lärarna undervisade i klass 2 och en i klass 3 och de 
undersökta lektionerna handlade om likhetstecknets betydelse med hjälp av matematiska 
uttryck som innehöll obekanta termer. De utvalda lärarnas klassrum spelades in med ljud och 
video två gånger vardera under en veckas period. Kameror och mikrofoner placerades ut på 
många ställen för att kunna fånga upp enskilda elevers diskussioner med läraren. Materialet 
analyserades genom att varje helklassdiskussion delades in i segment som började med att 
läraren tilltalade en elev och slutade när läraren tilltalade en annan elev eller gick över till att 
prata om en ny uppgift. I dessa segment jämfördes lärarens frågor med elevernas möjlighet till 
matematiskt resonemang. Resultatet visar att en del sätt som lärarna använde var bättre än 
andra för att få fram elevernas resonemang under helklassdiskussioner. Undersökande 
sekvenser av specifika frågor till en elev gjorde eleven tänkande synligt. Författarna menar att 
detta förfarande har potential att bistå lärandet hos alla elever i klassen.  

 
Using Prediction to Promote Mathematical Understanding and Reasoning av Kasmer, L. 
& Kim, O-K. (2011a) 
I den tredje artikeln undersöker Kasmer och Kim (2011a) om förutsägelsefrågor i början av en 
lektion kan påverka elevernas lärande. Artikeln är publicerad i tidskriften School Science and 
Mathematics och grundas i antaganden om att elever tankar och resonemang är 
grundläggande förutsättningar för lärande i matematik. Artikeln bygger på en longitudinell 
och kvasiexperimentell studie av en lärare och två klasser i årskurs 7 i USA. Läraren 
undervisade båda klasserna med samma arbetssätt men i den ena klassen implementerades 
förutsägelsefrågor till eleverna i lektionernas inledningsskede. Den deltagande läraren valdes 
ut för att hon hade 10 års erfarenhet av undervisning genom problemlösning (inquiry-based 
curriculum) och arbetade aktivt för att sträva efter goda helklassdiskussioner (classroom 
discourse). Undervisningen handlade om linjära och exponentiella ekvationer och elevernas 
lärande mättes med hjälp av eftertest som undersökte elevernas konceptuella förståelse och 
förmåga till matematiska resonemang. Detta kombinerades med videoinspelningar av 
aktiviteten i klassrummen. Poängsättningen i eftertesten gjordes genom en syntes av målen i 
kursplanen och forskning på matematisk förståelse. Analys gjordes genom statistisk 
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jämförelse av medelvärden i klasserna och individuella resultat. Studiens resultat visar att 
användandet av förutsägelsefrågor i början av lektioner gör att elever dels kopplar det nya 
problem de möter till matematik de redan lärt sig och att eleverna engageras i arbetet i 
klassrummet. Detta leder till att användandet av förutsägelsefrågor i början av lektionen ger 
eleverna större möjligheter att utveckla konceptuell förståelse och matematiska resonemang.  

 
The Nature of Student Predictions and Learning Opportunities in Middle School Algebra 
av Kasmer, L. & Kim, O-K. (2011b)  
I den fjärde artikeln undersöker Kasmer och Kim (2011b) på vilket sätt elevers förutsägelser 
påverkar deras möjlighet till lärande. Artikeln är publicerad i Educational Studies in 
Mathematics och grundad i antaganden att lärande för förståelse är fundamentala vid 
matematikinlärning. Den här artikeln bygger på samma studie och därmed samma 
respondenter som ovanstående artikel av samma författare (Kasmer & Kim 2011a). I den här 
artikeln ligger fokus på hur förutsägelserna gör att elevernas möjlighet till lärande ökar. 
Elevernas skrivna svar på förutsägelsefrågor från lektionsintroduktioner analyserades 
tillsammans med videofilmat material från 9 lektioner. Elevernas förutsägelser analyserades 
genom att kodas dels för hur sofistikerade de var och dels vad eleven baserade sin 
förutsägelse på. Resultatet visar att eleverna genom förutsägelserna kopplar det nya problemet 
till tidigare matematik, gör visualiseringar av problemet och tillskriver problemet mening. De 
visar också att när eleverna regelbundet gör förutsägelser blir det en vana för eleverna att göra 
detta. Det medför att de positiva effekterna som förutsägelserna ger upphov till tillgängliggörs 
för eleven även när explicita förutsägelsefrågor inte används. Sammantaget bidrar 
förutsägelserna till ökade möjligheter till lärande.  

 
Regulation of teacher elicitations in mathematics classrooms av Nathan, M. & Kim, S. 
(2009) 
I den femte artikeln undersöker Nathan och Kim (2009) hur läraren genom att reglera den 
kognitiva nivån på sina frågor och påståenden till eleverna kan engagera eleverna i matematik 
och fördjupa och tydliggöra deras resonemang. Artikeln är publicerad i tidskriften Cognition 
and Instruction och grundad i sociokulturell tradition och instructional conversations. 
Artikeln bygger på en studie som genomfördes i en blandad klass sju och åtta med en lärare 
och 24 elever i USA. Resultaten i studien baseras på videoinspelningar kombinerade med 
observationer i en serie av fyra stycken 45 minuter långa lektioner i algebra som handlade om 
att använda olika representationer för att generalisera växande mönster. Utifrån 
fältanteckningar och videomaterial kodades lärarens yttranden som framlockande av 
elevrespons (elicitations) eller inte (non-elicitations) och de som kodades som framlockande 
delades vidare in i olika kategorier efter typ av uttalande och kognitiv nivå. Resultatet visar att 
läraren reglerade nivån på sina frågor och provokativa påståenden (elicitations) efter nivån på 
elevens föregående uttalande. Genom att göra detta stöttar läraren elevens resonemang och 
hjälper till att föra det till en högre nivå än vad eleven själv gjorde från början. Författarna 
skriver också att sättet läraren tar upp de felaktigheter som dyker upp bland de många 
eleverna i klassrummet gör att den samlade kognitiva nivån kan höjas successivt och på detta 
sätt stöttar gruppen som helhet och inte bara enskilda individer.  

 
How Middle Grade Teachers Think About Algebraic Reasoning av Glassmeyer, D. & 
Edwards, B. (2016) 
I den sjätte artikeln, undersöker Glassmeyer & Edwards (2016) hur lärares syn på algebraiska 
resonemang förändras under en vidareutbildning i ämnet och hur denna förändring håller i sig 
över tid. Artikeln är publicerad i Mathematics Teacher Education and Development. 
Författarna redovisar inte om de grundat sitt arbete i någon speciell teori men beskriver hur de 
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utgår ifrån algebraiska resonemang som viktiga redan tidigt i elevers utbildning. Studien 
genomfördes genom att 19 lärare i klass 6-8 i USA deltog i en två veckor lång 
vidareutbildning om algebraiska resonemang där de arbetade med uppgifter som krävde bland 
annat generaliseringar, att skapa regler för samband och att ha förmågan att resonera över 
detta. Lärarnas syn på algebraiska resonemang dokumenterades genom observationer och fem 
reflektionsdokument som var och en av lärarna fick skriva vid olika tillfällen under 
utbildningen samt två månader senare. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys och 
kodades till tio olika sätt att beskriva algebraiska resonemang och lärarnas uppfattning i 
början, under och två månader efter utbildningen jämfördes. Resultatet visar att lärarnas syn 
på algebraiska resonemang innan utbildningen var begränsad och otillräcklig. Under 
utbildningen utvecklades deras förståelse av begreppet snabbt men dessvärre höll detta inte i 
sig i tillräckligt hög grad två månader efter studien. Framför allt var det lärarnas syn på 
generaliseringar och funktionellt tänkande (functional thinking) som viktiga delar i 
algebraiskt resonemang som inte höll i sig över tid. Slutsatsen som författarna drar är att det 
behövs mer fortbildning om algebraiska resonemang och att denna fortbildning behöver 
integreras i lärarnas egen klassrumspraktik. 

 
Exploring the Relationship Between Setting Up Complex Tasks and Opportunities to Learn 
in Concluding Whole-class Discussions in Middle-Grades Mathematics Instruction av 
Jackson, K., Garrison, A., Wilson, J., Gibbons, L. & Shahan, E. (2013) 
I den sjunde artikeln, undersöker Jackson, Garrison, Wilson, Gibbons och Shahan (2013) 
kvaliteten på introduktionen av uppgiften och jämför med kvaliteten på den avslutande 
helklassdiskussionen. Artikeln är publicerad i tidskriften Journal for Reasearch in 
Mathematics Education och vilar på forskning som identifierar undervisning genom 
problemlösning med avslutande helklassdiskussioner som ett effektivt sätt att undervisa. 
Studien är genomförd på 165 lärare i middle-grades i USA, motsvarande klass 6-9. Analys har 
gjorts av totalt 460 inspelade lektioner fördelade på två dagar i följd i varje klass under två på 
varandra följande år. Det matematiska innehållet varierade eftersom lärarna fick instruktion 
om att undervisa det innehåll som de normalt hade gjort men se till att inkludera en 
problemlösningsuppgift och en tillhörande helklassdiskussion. Genom att använda 
kodningssystemet Instructional Quality Assessment mättes kvaliteten på introduktionen och 
instruktionerna till uppgiften samt den avslutande helklassdiskussionen och utifrån detta 
undersöktes vilka möjligheter till lärande som eleverna fick del av. I resultatet identifieras 
flera viktiga aspekter i lärarens instruktioner som påverkar elevernas möjlighet till lärande 
under helklassdiskussionen, till exempel att uppmärksamma matematiska samband, den 
kontext som uppgiftens scenario utspelar sig i och att läraren bibehåller den kognitiva nivån 
på uppgiften. Flera av dessa aspekter fanns dessutom i allt för låg utsträckning hos lärarna i 
studien.   

 
Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet av Olteanu, L. (2016) 
I den sista texten, som är en avhandling, undersöker Olteanu (2016) vilka möjligheter att 
kommunicera det matematiska innehållet som elever möter och försöker identifiera och 
beskriva framgångsrik kommunikation. Avhandlingen är publicerad som en filosofie 
doktorsexamen vid institutionen för matematik vid Linnéuniversitet i Växjö. Avhandlingen 
bygger på fyra studier varav de tre första är skrivna utifrån data från det större 
designforskningsprojektet KAMUL (Kritiska Aspekter för utveckling av Matematik 
Undervisning och elevernas Lärande) som genomfördes på 8 skolor med 22 involverade 
lärare och över 900 elever från förskoleklass till gymnasiet i en svensk kommun från 2007 till 
2010. Syftet är att studera hur pedagogik kan utformas för att främja framgångsrik 
kommunikation. Den fjärde artikeln i avhandlingen är en fristående artikel.  
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Den första i denna avhandling ingående artikel bygger på data från 4 lärare och 262 elever 
fördelade över årskurs 1–5. Studien undersöker lärarnas användning av begrepp från 
variationsteorin för att planera och undervisa. Analysen försöker identifiera relationer mellan 
avsedda, iscensatta och upplevda aspekter i elevers lärande med hjälp av variationsteori. Det 
matematiska innehållet är subtraktion. Resultatet visar på hur samspelet mellan helhet och 
delar av ett lärandeobjekt ser ut, hur fokus på variation av kritiska aspekter kan vara ett 
kraftfullt verktyg för att utveckla elevernas lärande, samt hur det också kan var problematiskt 
för lärare att under kort tid utveckla den vetenskapliga grunden i sitt arbete.  

Den andra ingående studien är en re-analys av data från två lärare och 123 elever i åk 8 och 
9 med hjälp av variationsteori, stark kompositionalitet och substitutionsprincipen. Artikeln 
avser att validera och vidare undersöka resultat från den första studien. Det matematiska 
innehållet är algebra i form av förstagradsekvationer. Resultatet visar att relationen mellan 
delar i ett lärandeobjekt och elevens meningsskapande av lärandeobjektet är viktiga för 
elevens lärande. En viktig del av resultatet är också en definition av framgångsrik 
kommunikation utifrån materialet i studien och hur framgångsrik kommunikation beror på 
möjligheten att urskilja en innebörd av ett lärandeobjekt i sin helhet med hjälp av helhetens 
delar.  

Den tredje ingående studien undersöker hur valet eller konstruktionen av uppgifter kan 
hjälpa läraren att identifiera de kritiska aspekterna för eleverna. I studien har en re-analys 
gjorts av de ca 950 uppgifter som 22 lärare har använt i undervisning och tester av 967 elever 
under en treårsperiod i KAMUL-projektet. Re-anaysen har grundats i variationsteori med stöd 
i resultaten från de två tidigare nämnda artiklarna i avhandlingen. Resultatet visar att det var 
vanligt att uppgifter tog upp för många kritiska aspekter åt gången, fokuserade på aspekter 
som inte var kritiska för elevernas lärande eller var på för hög nivå. Alla dessa kategorier 
försämrade elevernas möjlighet till lärande.  

Den fjärde artikeln i avhandlingen undersöker hur lärarna ger eleverna möjlighet att 
kommunicera om algebra och hur lektionsstrukturen bidrar till att förbättra elevernas 
kommunikationsförmåga. Studien är en komparativ analys av språkliga händelser under två 
olika lektioner, en i Sverige och en i USA, där variabler introduceras i årskurs 7. Resultatet 
visar att de svenska eleverna i studien hade bättre möjligheter att kommunicera matematiska 
samband med hjälp av algebra. Det som skilde var lektionsstrukturen, att samband mellan 
aritmetik och algebra belystes olika och att diskussionerna hade olika fokus. Det som pekas ut 
som det viktigaste resultatet i studien är en definition av begreppet möjlighet att kommunicera 
som beskrivs som en relation med lärarens fokus i lektionen och det fokus som eleverna 
lyckas urskilja.  

Olteanu (2016) drar avslutningsvis slutsatser om hur variationsteorins begrepp kan 
användas av lärare för att förstå vad framgångsrik kommunikation är och hur framgångsrik 
kommunikation kan skapas i klassrummet. Vidare visar författaren hur kommunikationen i 
klassrummet kan stödja elevernas lärande och hur valet av uppgifter påverkar elevernas 
möjlighet till lärande.  

5 Resultat 
Syftet med den här studien var att undersöka lärarens möjligheter att skapa diskussioner i 
årskurs 4–6 i helklass om algebra som ger förutsättningar för eleverna att utveckla sin 
förmåga att föra matematiska resonemang. Vid analysen av de artiklar och den avhandling 
som ingår i studien har olika faktorer som påverkar elevernas lärande under 
helklassdiskussioner kunnat identifieras. Dessa kan inordnas under fyra övergripande 
kategorier som presenteras här i var sitt avsnitt.  
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5.1 Uppgiften 
Det är viktigt att det problem som en helklassdiskussion bygger på har en tillräckligt hög 
kognitiv nivå (Jackson et al., 2013, s. 650). Valet av uppgift påverkar i hög grad vilken 
kommunikation som eleverna ges möjlighet att utveckla i klassrummet (Olteanu, 2016, s. 83). 
De uppgifter som används måste vara på rätt nivå för eleverna och de får inte innehålla för 
många aspekter som eleverna inte förstår men som är nödvändiga för deras lärande av 
matematiken i uppgiften. Uppgifter som ställer höga krav på eleverna är starkt kopplade till 
avslutande diskussioner av hög kvalitet (Jackson et al. 2013, s. 671). Samtidigt är det viktigt 
att bibehålla den kognitiva nivån på uppgiften vid introduktionen av den, och inte till exempel 
ge elever delar av lösningen i förväg (Jackson et al., 2013, s. 668). Ett exempel på hur läraren 
på ett bra sätt bibehåller uppgiftens kognitiva nivå är när läraren som Jackson et al. (2013) 
undersöker introducerar en uppgift där eleverna för första gången möter ett linjärt samband 
med en konstant. I stället för att förklara hur eleverna ska göra när det finns ett konstant värde 
i funktionen låter han eleverna själva möta och undersöka det problemet (Jackson et al., 2013, 
s. 655). 

Trots att det är vanligt att lärare sänker den kognitiva nivån på uppgiften under 
introduktionen finns det också flera exempel på när lärare riktar uppmärksamhet mot 
matematiska samband i uppgiften utan att sänka den kognitiva nivån (Jackson et al., 2013, s. 
668). Det visar att det, trots att det är utmanande, är möjligt att bibehålla den kognitiva nivån i 
en uppgift och samtidigt se till att alla elever förstår uppgiften.   
 
5.2 Elevernas möjlighet att engagera sig i uppgiften 
Det sammanställda resultatet i den här studien visar att när en diskussion i helklass för att 
främja förmågan att resonera planeras är det viktigt att säkerställa att eleverna ges möjlighet, 
och förväntas, att engagera sig i matematiska resonemang. Läraren bör planera lektionen med 
målsättningen att det lärandeobjekt de avser att eleverna ska möta stämmer så väl överens 
som möjligt med det lärandeobjekt de faktiskt möter och det sätt eleverna uppfattar 
lärandeobjektet de möter (Olteanu, 2016, s. 83). Detta utgör enligt författaren förutsättningar 
för att kommunikationen i klassrummet ska kunna ses som framgångsrik.  

Vid introduktionen av ett problem kan läraren välja att rikta uppmärksamheten mot olika 
aspekter av problemet. Att rikta uppmärksamhet mot matematiska samband i uppgiften har en 
signifikant positiv påverkan på kvaliteten i den avslutande helklassdiskussionen (Jackson et 
al., 2013, s. 671). Det gör att eleverna i större utsträckning presenterar resonemang bakom 
sina uttalanden i diskussionen (Jackson et al., 2013, s. 673). Liknande kan riktad 
uppmärksamhet mot kontexten kring ett problem bidra genom att deltagarna utvecklar ett 
gemensamt språk kring uppgiften som hjälper dem att sätta sig in i varandras resonemang 
under den avslutande diskussionen (Jackson et al., 2013, s. 673). 

Genom att låta eleverna göra förutsägelser om lösningen på ett problem vid introduktionen 
av problemet ökar troligheten att de visar upp ett underbyggt matematiskt resonemang under 
diskussionen (Kasmer & Kim, 2011a, s. 32). Förutsägelsefrågorna gjorde så att eleverna 
aktiverade tidigare matematisk kunskap och byggde vidare på den konceptuella förståelse de 
redan hade (Kasmer & Kim, 2011a, s. 32). Ett exempel från deras studie är när eleverna ska 
bedöma om graferna över två olika samband kommer korsas och en elev kopplar problemet 
till kunskaper om grafers lutning och grafers skärning med y-axeln och utifrån detta drar 
slutsatsen att graferna kommer att korsas (Kasmer & Kim, 2011b, s. 183). Aktiverandet av 
tidigare kunskap bidrog till att engagera alla elever i den avslutande diskussionen. Vidare kan 
användandet av förutsägelsefrågor stödja elevernas resonemang genom att det får dem att 
göra visualiseringar av problemet, som när en elev hänvisar till ett koordinatsystems utseende 
med ”ihopklumpade” respektive ”utspridda” koordinater för två olika fenomen (Kasmer & 
Kim 2011b, s. 186). Genom att regelbundet använda förutsägelsefrågor kan det också bli en 
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vana för eleverna att göra förutsägelser, även när de tar sig an ett problem utan specifika 
förutsägelsefrågor (Kasmer & Kim, 2011b, s. 189).  

Kasmer & Kim (2011b, s. 188) identifierar vidare att elevernas resonemang stärks av att 
engagera eleverna i att skapa mening i det problem de löser eftersom det hjälper dem att 
visualisera problemet.  

 
5.3 Bemötande 
De inkluderade artiklarna i den här studien visar att lärarens agerande under en 
helklassdiskussion i hög utsträckning påverkar elevernas möjlighet att utveckla sina 
matematiska resonemang. Det är viktigt att läraren kan ge utrymme till eleverna att föra 
matematiska resonemang och att läraren bemöter dem med en förväntan att det är de, och inte 
enbart läraren, som ska engagera sig i matematiska resonemang under diskussionen (Bell, 
2013, s. 227). Metadiskussion om elevers inlägg bör användas i större utsträckning och 
målsättningen med det ska vara att eftersträva längre och djupare diskussioner där elevernas 
resonemang sätts i centrum (Bell, 2013, s 228). Ett effektivt sätt för läraren att få elever att 
resonera i en helklassdiskussion är att noggrant efterfråga resonemang bakom elevers svar och 
mest effektivt visade sig detta vara i samband med att elever först hade gett ett korrekt svar på 
uppgiften (Bell, 2013, s. 227). Det visade sig fungera väsentligt sämre vid de tillfällen eleven 
först har levererat ett felaktigt svar eftersom läraren vid de tillfällena i större utsträckning 
lotsade eleven mot ett korrekt svar istället för att eleven själv fick föra ett resonemang (Bell, 
2013, s. 227). 

För att vid ett inkorrekt svar ändå lyfta fram elevens resonemang bakom svaret kan 
generella frågor, enkla specifika frågor och sekvenser av specifika undersökande frågor 
användas. Detta har visat sig kunna göra så att eleverna utvecklar sina tankar, men endast den 
sistnämnda kategorin ledde eleverna mot att leverera ett korrekt svar på uppgiften (Franke et 
al., 2009, s. 390). Ett exempel på hur läraren använder specifika undersökande frågor är den 
konversation som följer efter att en elev har grundat sitt resonemang om kommutativa lagen 
med uttalandet ” It doesn’t matter the way you put it because it still has a partner” (Franke et 
al., 2009, s. 386). Den fortsatta dialogen visar på att eleven har en välfungerande 
konceptualisering av hur den kommutativa lagen fungerar men lärarens fortsatta 
undersökande frågor krävs för att klargöra detta, vilket leder till ett mer komplett svar än det 
som eleven först gav. Lärarens frågor hjälper eleven att strukturera sitt tänkande och fokusera 
på en aspekt i taget (Franke et al., 2009, s. 390).   

Ett annat sätt för läraren att agera som har visat sig effektivt att använda när eleven svarar 
fel är att sänka den kognitiva nivån på sina fortsatta uppmanande uttalanden (elicitations). 
Detta engagerar eleven i att föra ett matematiskt resonemang och signalerar till eleven att den 
kan göra det, i motsats till att ge direkt negativ feedback när eleven svarar fel (Nathan & Kim, 
2009 s. 111). Genom att på detta sätt reglera nivån på sina uppmuntringar till eleven att 
uttrycka sina tankar kan läraren stötta diskussionen i klassrummet. När elever svarar rätt höjer 
läraren den kognitiva nivån i nästa uttalande och när eleven svarar fel sänker läraren nivån. 
Detta stödjer alla elever i klassen till att utveckla sina resonemang genom att läraren styr 
resonemangsnivån utefter de felaktiga uppfattningar som kommer fram och därmed kan höja 
nivån på diskussionen längre fram (Nathan & Kim, 2009, s. 114). 

Sekvenser av specifika undersökande frågor till eleverna kan användas med olika syfte, 
som till exempel för att läraren vill förstå elevens tänkande, för att få fram hur eleven steg för 
steg har löst en uppgift eller för att betona en viss del av en elevs resonemang eller strategi 
(Franke et al. 2009, s. 387). Den här typen av frågesekvenser visade sig också vara till hjälp 
för alla elever i klassen och inte bara för den elev som läraren frågade (Franke et al. 2009, s. 
390).  
 



 

  19 

5.4 Kompetensutveckling 
Flera artiklar i den här studien har visat att de praktiker som identifierats som positiva för 
goda helklassdiskussioner endast i låg utsträckning genomförs i de undersökta klasserna.  
Jackson et al. (2013) konstaterar att de positiva faktorer som de identifierat, bibehållen 
kognitiv nivå på uppgiften, uppmärksamhet till matematiska samband och kontexten kring 
uppgiften, visade sig i endast 6,7% av de undersökta lektionerna (Jackson et al., 2013, s. 678). 
Liknande visade sig många lärare själva ge svar eller resonemang om ett problem istället för 
att försöka få eleverna att uttrycka sina tankar och resonemang (Bell, 2013, s. 227).  

I en studie av 19 lärare visade sig många ha en begränsad insikt i algebraiska resonemang 
(Glassmeyer & Edwards, 2016, s. 103). Det var vanligt bland dem att tillämpa en definition 
som byggde på procedurhantering eller endast en representation. Genom en två veckor lång 
vidareutbildning om algebraiska resonemang förändrades deras uppfattning snabbt och de 
flesta vidgade sin definition av algebraiska resonemang till att inbegripa många olika 
representationer, flera lösningsstrategier, konceptuell förståelse, generaliseringar och 
funktioner (Glassmeyer & Edwards, 2016, s. 99). Lärarna uppgav framför allt tre aktiviteter 
under vidareutbildningen som påverkade deras tänkande om algebraiska resonemang, en 
uppgift om matematiskt modellerande av situationer från verkligheten (3-act Task), en uppgift 
med ett tredimensionellt växande mönster och en text om likhetstecknet (Glassmeyer & 
Edwards, 2016, s. 100).  

Förändringen i lärarnas syn på algebraiska resonemang höll delvis i sig i testet två månader 
efter utbildningen. Dock var det rejält lägre andel av lärarna som fortsatte beskriva 
algebraiska resonemang som generaliseringar och funktioner. Detta bekräftas med att det kan 
vara problematiskt för lärare att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisningen under 
en kort tid och att det i stället krävs intensivt arbete under lång tid (Olteanu, 2016, s. 68). 
Glassmeyer och Edwards (2016, s. 104) efterlyser mer forskning om hur lärare kan utveckla 
förståelse av algebraiskt tänkande som funktioner och generaliseringar och föreslår utökad 
vidareutbildning av lärare som är starkt kopplad till deras egna klassrum för att få en 
långsiktigt ihållande effekt på lärarnas tänkande.  

6 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras studien. Först presenteras en metoddiskussion där 
tillvägagångssättet diskuteras och studiens styrkor och svagheter identifieras. Därefter följer 
resultatdiskussionen där resultatet diskuteras och kopplas till litteraturen i bakgrunden.  

 
6.1 Metoddiskussion 
Den här litteraturstudien innehåller huvudsakligen artiklar genomförda i USA. Detta kan ses 
som en faktor som försvagar överförbarheten av studiens resultat till den svenska skolan men 
det finns ändå en stark relevans att göra en sådan här sammanställning. Överförbarheten för 
resultat från ett land till ett annat kan vara problematisk eftersom skolsystemen ser olika ut i 
kombination med att normer och värderingar kan skilja sig mycket. Den här studien rör 
diskussioner, som är en social aktivitet. Det innebär att den sociala miljön i klassrummet blir 
en viktig faktor för det lärande som kan komma till stånd. Det är troligt att det finns många 
skillnader mellan den sociala miljön i ett svenskt klassrum jämfört med ett amerikanskt men 
jag vill ändå hävda att de praktiker som visar sig framgångsrika i den amerikanska kontexten 
har en relevans för en svensk skolkontext. Genom att de har visat sig framgångsrika i en 
amerikansk kontext finns det starka implikationer för att genomföra en undersökning av 
samma praktiker i en svensk skolkontext. 

Den här studien bygger på vetenskaplig litteratur på svenska och engelska. Detta urval är 
enbart gjort på grund av begränsningen i min egen språkkompetens. Detta urval kan ses som 
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en begränsande faktor då relevant litteratur mycket väl kan finnas på andra språk. Dock kan 
sägas att mycket forskning generellt skrivs på engelska och vid de sökningar som har gjorts 
har träffmängden varit så stor att det har funnits en tillräcklig forskningsmängd att utgå ifrån.  

En styrka i studien är att de äldsta av de artiklar som har inkluderats är skrivna 2009. Det 
innebär att de resultat som presenteras kan anses vara aktuella och representera det 
forskningsläge som råder idag. Forskning om verksamheter föråldras snabbt eftersom 
verksamheterna som de undersöker förändras (Eriksson Barajas, 2013, s. 115). Samtidigt 
innebär avgränsningen till artiklar yngre än 10 år att eventuell relevant forskning som är äldre 
än så har förbisetts och det kan ses som något som försvagar studien. Detta är en avvägning 
som har gjorts med medvetenhet om att det påverkar studien.   

Det kan ses som en svaghet att de inkluderade artiklarna i flera fall behandlar årskurser 
utanför det åldersspann som specificeras i syftet. De praktiker som används vid undervisning 
av äldre respektive yngre elever passar inte nödvändigtvis de elever i årskurs 4–6 som den här 
studien avser att undersöka, men det innebär ändå ett troliggörande att praktiker av den arten 
är lämpliga att pröva och utvärdera. Det kan också ses som en styrka att de inkluderade 
artiklarna tillåts behandla ett större åldersspann eftersom det innebär att fler artiklar har gåtts 
igenom för att komma fram till det urval som användes i studien.  

Sökprocessen som har använts i den här studien beskrivs noggrant och det gör att studien 
går att upprepa. Detta är en styrka för studien eftersom det är ett av grundkriterierna för en 
studies reliabilitet (Eriksson Barajas, 2013, s. 103). 

 Slutligen måste också kommenteras att två ofrånkomliga faktorer som i hög grad har 
påverkat den här studien är tidsbegränsningen och min egen bristande erfarenhet i att göra 
studier av det här slaget. Att göra en systematisk litteraturstudie innebär att all tillgänglig 
forskning inom ett avgränsat område ska granskas och sättas samman. På grund av 
tidsbegränsningen har detta område smalnats av mycket och genomgången har begränsats till 
ett fåtal databaser för att göra forskningsmängden hanterbar. En studie med samma syfte 
under en längre tidsperiod hade sannolikt kunnat gå igenom en större mängd forskning från 
fler databaser och hade därmed haft möjlighet att ge ett bredare svar på frågeställningen. 
Likadant kan min begränsade erfarenhet att genomföra systematiska litteraturstudier ha 
påverkat genom att en mer erfaren forskare eventuellt hade kunnat hitta fler eller bättre sökord 
och också kunnat komplettera de systematiska sökningarna med välriktade manuella 
sökningar utifrån sin kunskap inom forskningsfältet.  

 
6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka lärarens möjligheter att skapa diskussioner i 
årskurs 4–6 i helklass om algebra som ger förutsättningar för eleverna att utveckla sin 
förmåga att föra matematiska resonemang. För att besvara detta har åtta vetenskapliga texter 
valts ut genom systematiska litteratursökningar, som på olika sätt har undersökt resonemang 
och diskussioner i helklass med algebra som matematiskt innehåll. Resultatet i den här studien 
visar på att läraren har en framträdande roll i att skapa helklassdiskussioner som ger eleverna 
möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera i algebra. De områden som tas upp i resultatet 
sträcker sig ända från valet av uppgift att undervisa kring till lärarens bemötande av elevers 
svar i diskussionen, men också att de undersökta verksamma lärarna i alltför låg utsträckning 
undervisar på det här sättet idag. Den klyfta mellan matematikdidaktisk forskning och den 
undervisning som bedrivs, som beskrevs i inledningen till den här studien, syns alltså i flera 
av de artiklar som ligger till grund för studiens resultat. Min förhoppning är att de metoder 
som identifierats i den här studien i någon mån kan bidra till att öka kvaliteten på 
undervisningen som bedrivs.  
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6.2.1 Uppgiften ger förutsättning för resonemang 
De uppgifter som används som grund för helklassdiskussioner måste vara på tillräckligt hög 
kognitiv nivå (Jackson et al., 2013, s. 650) och fokuserade kring bara en aspekt som är kritiskt 
för elevernas lärande (Olteanu, 2016, s. 72). Det är en stor utmaning att uppfylla detta för alla 
elever i en hel klass där eleverna är på olika kunskapsnivåer. Att föreställa sig vilka 
lösningssätt som eleverna kan komma att ta upp, den första av de fem praktiker som Stein et 
al. (2008, s. 322) beskriver, kan ses som ett sätt att bedöma om problemet har potential att 
utveckla elevernas förmåga att resonera. Genom att föreställa sig olika elevlösningar kan 
läraren sätta sig in i vilka olika matematiska idéer som eleverna kan koppla problemet till och 
därmed avgöra om, och i så fall hur, problemet ska användas. Läraren kan då också bestämma 
vilka typer av resonemang som han eller hon vill eftersträva att eleverna ska få möta genom 
problemet. Genom goda uppgifter kan läraren eftersträva att eleverna ska engagera sig i 
kreativa resonemang istället för enbart imitativa (Lithner, 2008, s. 256). Ett stöd i valet av 
problem kan också vara att i planeringen ta hjälp av de sju kriterier som ställts upp för ett rikt 
problem (Taflin, 2007, s. 22). Kriterierna i sig kan vara en stor hjälp men samtidigt ställs 
läraren inför utmaningen att hitta eller konstruera rika problem inom rätt 
undervisningsområde till varje lektion som baseras på problemlösning.  

 
6.2.2 Presentationen av uppgiften inbjuder till deltagande 
Genom att läraren riktar uppmärksamhet mot ett problems kontext kan eleverna utveckla ett 
gemensamt språk kring uppgiften som hjälper dem till deltagande i den avslutande 
helklassdiskussionen (Jackson et al., 2013, s. 673). Om detta sätts i relation till definitionen av 
framgångsrik kommunikation som en ömsesidig förståelse av samtalets innehåll (Sfard, 2001, 
s. 34) talar resultatet inte bara för att eleverna kommer att delta i högre grad utan också att den 
kommunikation som kommer till stånd kommer att bli mer framgångsrik (Nilsson & Ryve, 
2010, s. 256). Utvecklandet av kompatibla kontextualiseringar är också i sig en nyckelfaktor, 
tillsammans med kompatibla fokus, för att utveckla framgångsrik kommunikation (Nilsson & 
Ryve, 2010, s. 256). 

 
6.2.3 Bemötandet som formar diskursen 
Flera artiklar i den här studien belyser vikten av att elever ges utrymme för och förväntas 
delta i matematiska diskussioner (Bell, 2013; Franke et al., 2009; Nathan & Kim, 2009). En 
lyckad undervisning med helklassdiskussioner som metod handlar alltså om upprättande av en 
särskild typ av sociala normer i klassrummet (Yackel & Cobb, 1996, s. 460) som styr eleverna 
till ett aktivt deltagande. Eleverna inbjuds på detta sätt till att bli deltagare i en matematisk 
diskurs (Sfard, 2001; Sfard & Kieran, 2001; Riesbeck, 2008). När läraren reglerar nivån på 
sina uppmanande uttalanden avsedda att uppmuntra eleverna till deltagande på det sätt som 
Nathan och Kim (2009) har undersökt kan man ur ett diskursperspektiv se det som att läraren 
säkerställer att alla elever får tillgång till diskursen. Om lärarens tal ligger på en för hög nivå 
för en elev riskerar den eleven att exkluderas ur diskursen och på det sättet hindras från att 
utveckla sin förmåga att resonera.  

Resultatet belyser också vikten av att elevers resonemang synliggörs och blir fokus för 
diskussion (Bell, 2013; Nathan & Kim, 2009). Det kan beskrivas som ett etablerande av 
sociomatematiska normer med resonemang i centrum, som underbyggs av matematiska 
argument (Yackel & Cobb, 1996, s. 461).   

Det är viktigt att poängtera att den undervisning baserad på problemlösning med 
matematiska diskussioner i helklass som den här studien utgår ifrån väsentligt skiljer sig från 
den bild av matematikundervisningen som framträder i Skolverkets granskning av 
matematiken år 2009 (Bergqvist et al., 2009, s. 43–45). För att uppnå goda matematiska 
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diskussioner som sätter kompetensförmågorna (Niss, 2003, s. 6–9), och den här studiens 
fokusobjekt resonemangsförmågan, i centrum är det rimligt att anta att det inte räcker med att 
strukturera lektionerna på ett annat sätt med nya uppgiftstyper och mer tid till matematisk 
diskussion. Det behövs också ett aktivt arbete med att förändra den diskurs som råder i de 
svenska klassrummen och ett upprättande av nya sociala och sociomatematiska normer. Den 
här studiens resultat kan ses både som en efterlysning av förändring av sociala och 
sociomatematiska normer, och som ett stöd på vägen i själva förändringen. Genom den 
kunskap som sammanställts här kan lärare se vad de bör sträva efter när de väljer uppgifter, 
hur de kan göra vid introduktionen av en uppgift och hur deras bemötande av elever i en 
diskussion kan påverka elevernas möjligheter till lärande. Att genomföra en undervisning på 
detta sätt kräver visserligen en annan sociomatematisk norm än den som traditionellt rått i 
Sverige men eftersom den sociomatematiska normen formas av den undervisning som bedrivs 
(Yackel & Cobb, 1996, s. 462) är undervisning av detta slag samtidigt en väg att genomföra 
den förändringen.  

En del av syftet med helklassdiskussioner är att synliggöra elevernas tankar för dem själva, 
läraren och för andra elever (Stein et al., 2008, s. 315). Detta kan konkret göras genom att 
läraren ställer sekvenser av specifika undersökande frågor (Franke et al., 2009, s. 386–387) 
som gör elevernas resonemang synliga både för sig själv och för andra elever. När elevers 
resonemang synliggörs på detta sätt ges också andra elever möjlighet att utveckla sin förmåga 
att följa matematiska resonemang, som är en del av resonemangsförmågan som eleverna 
enligt läroplanen ska utveckla (Skolverket, 2011b, s. 56). Att eftersträva djupare resonemang 
från eleverna kan också ses som en del i arbetet med den sista av de fem praktikerna, att 
koppla samman olika matematiska idéer (Stein et al., 2008, s. 330). Utifrån de resonemang 
som eleverna framför kan läraren belysa beröringspunkter mellan olika matematiska 
tillvägagångssätt och representationer, och genom att eleverna får sätta sig in i varandras idéer 
(Franke et al. 2015, s. 145) kan deras resonemangsförmåga utvecklas.  

”Uptake”, när elevers inlägg tas upp som föremål för diskussion (Bell, 2013), kan ses som 
ett exempel på utvecklandet av en sociomatematisk norm som värdesätter inte bara lösningar 
från elever utan också förmågan att kunna motivera de val man gör när man kommer fram till 
hur man ska lösa ett problem. Uptake handlar på det sättet om att få eleverna att utöver att 
föra resonemang om hur de löser en specifik uppgift också att föra resonemang om varför det 
sättet att lösa uppgiften är bra. 

 
6.2.4 Kompetensutvecklingen är en del av förändringsarbetet 
Den snäva syn på algebraiska resonemang som framkommer i Glassmeyer och Edwards 
(2016, s. 103) studie återspeglar Radfords (2010, s. 2) erfarenheter av att algebra i många fall 
ses som likställt med ekvationslösning. Det är viktigt att se kärnan i algebraiska resonemang 
som generaliseringar, samband och mönster som kan uttryckas på olika sätt och inte bara 
ekvationer och ”bokstavsräkning” (Radford, 2006, s. 15). Om lärarna inte gör det utan istället 
har en för snäv förståelse av algebraiskt resonemang (Glassmeyer & Edwards, 2016, s. 103) i 
kombination med att undervisningen är baserad på enskild lösning av rutinuppgifter 
(Skolinspektionen, 2009, s. 17) och att lärarna i alltför låg grad följer läroplanens anvisningar 
om undervisning i kompetensförmågorna (Bergqvist et al., 2009, s. 48) är det svårt att tro att 
eleverna erbjuds en lärandemiljö där de kan utveckla förmågan att föra resonemang i algebra. 
Detta förstärks om man dessutom tar fasta på att elever för att utveckla resonemangsförmågan 
i algebra behöver kontrastera olika tankesätt mot varandra i social interaktion, som Radford 
(2006, s. 17) anser. Utifrån denna problembild är det viktigt att lärare erbjuds möjligheter att 
utveckla så väl sin undervisning som sin egen förståelse av det matematiska innehållet.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 
Bilden av behovet av kompetensutveckling som framkommer i den här studien baseras till 
största del på resultat från amerikanska studier. Det finns alltså i den här studien inga belägg 
för att detta skulle vara representativt för hur det ser ut i den svenska skolan idag. Däremot 
kan det utifrån Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 2009) konstateras att Sverige 
har en tradition i matematikundervisningen som ligger långt ifrån de praktiker som den här 
studiens resultat pekar ut som effektiva. Det finns alltså ett behov av studier av hur svenska 
lärare ser på algebraiska resonemang för att utifrån det få en bild av vilka behov av 
kompetensutveckling som finns här.  

Genom att den undersökta litteraturen identifierar problemlösningsuppgifter på en hög 
kognitiv nivå som samtidigt alla elever kan förstå och arbeta med öppnas också upp för frågan 
i vilken utsträckning sådana uppgifter finns att tillgå. Det ligger utanför den här studiens syfte 
att undersöka hur lärare kan få tag på problemlösningsuppgifter av hög kvalitet men baserat 
på att Sverige traditionellt har haft en matematikundervisning centrerad kring läromedel som 
till största del består av att lösa uppgifter i samband med ett löst exempel av en liknande 
uppgift (Bergqvist et al., 2009, s. 41) finns det anledning att tro att en närmare undersökning 
av detta vore önskvärt. 

Vidare konstateras genom den här studien att mer forskning om hur verksamheten bedrivs i 
den svenska skolan behövs. Den kvalitetsgranskning som på många ställen hänvisas till i den 
här studien är gjord 2009 och mycket kan ha hänt i de svenska klassrummen sedan dess. Vid 
litteratursökningarna till den här studien syntes ofta att antalet sökresultat på de använda 
sökorden var fler under de senaste 10 åren än där innan. Dessutom har en omfattande 
kompetensutveckling genom det så kallade matematiklyftet genomförts i svenska skolor. 
Därför behövs ny forskning om hur undervisningen i svenska klassrum bedrivs idag för att där 
igenom kunna identifiera på vilket sätt svensk matematikundervisning kan bli bättre.   

7 Slutsatser  
Som slutsatser av den här studien vill jag peka på några saker. För det första har läraren stor 
möjlighet att påverka elevernas möjligheter att utveckla förmågan att föra resonemang i 
algebra. Det är viktigt att läraren hela vägen genom val av uppgift, planering, introduktion 
och genomförande sätter elevens resonemang i centrum. Eleverna ska både ges möjlighet att 
resonera och mötas av en förväntan att de ska göra det. För det andra kan ett aktivt arbete med 
att utveckla den sociomatematiska normen i klassrummet skapa förutsättningar för en 
undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga. För det tredje 
är det viktigt vilken syn läraren har på algebraiska resonemang eftersom det i allra högsta 
grad har betydelse för vilken undervisning eleverna får möta. Slutligen finns det också 
anledning att tro att det kan behövas kompetensutveckling för att utveckla både arbetsmetoder 
och synen på algebraiska resonemang mot en undervisning som bygger på generaliseringar 
och där eleverna får möjlighet att jämföra och sätta sig in i varandras idéer.  
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