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Abstract 

Denna systematiska litteraturstudie utfördes för att undersöka vilken typ av resonemang som 

främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt. I resultatet presenteras 

teorier om undersökande arbetssätt från vetenskapliga artiklar publicerade år 2000 eller senare. 

Definitioner av imitativa och kreativa resonemang används i resultatavsnittet för att analysera 

de valda artiklarnas innehåll utifrån tidigare forskning. Resultaten visar att även om 

intentionerna är att elever ska vara kreativa och undersökande när de arbetar med matematik är 

det inte alltid tydligt om undervisningen innebär att elever skapar egna lösningsmetoder och 

förväntas argumentera för lösningar, vilka är faktorer som är betydelsefulla för vilken typ av 

resonemang som främjas. Även lärares agerande tycks ha betydelse för vilken typ av resonemang 

som främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt. 

 

Sökord 

Undersökande arbetssätt, resonemangsförmåga, matematik, grundskola   



 
 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

2. Syfte och studiens frågeställning ................................................................................. 3 

3. Bakgrund ...................................................................................................................... 4 

3.1. Imitativa resonemang ..................................................................................................................4 

3.1.1. Algoritmiska resonemang ....................................................................................................4 

3.1.2. Memorerat resonemang .......................................................................................................5 

3.2. Kreativa resonemang ...................................................................................................................5 

3.3. Definition av olika arbetssätt .....................................................................................................5 

3.3.1. Undersökande arbetssätt .....................................................................................................6 

3.3.2. Läroboksbaserad undervisning ...........................................................................................6 

3.4. Vad styrdokumenten säger .........................................................................................................7 

4. Metod ........................................................................................................................... 8 

4.1. Studiens design .............................................................................................................................8 

4.2. Datainsamling ...............................................................................................................................8 

4.2.1. Etiska aspekter ......................................................................................................................9 

4.2.2. Urval .......................................................................................................................................9 

4.2.3. Sökmetod ............................................................................................................................ 10 

4.3. Dataanalys .................................................................................................................................. 10 

4.3.1. Sökträffar ............................................................................................................................ 11 

4.3.2. Kvalitetsgranskning ........................................................................................................... 12 

4.3.3. Analysmetod ....................................................................................................................... 12 

4.4. Presentation av valda artiklar .................................................................................................. 13 

4.5. Kompletterande sökning ......................................................................................................... 14 

5. Resultat ........................................................................................................................ 16 

5.1. Undersökande arbetssätt .......................................................................................................... 16 

5.2. Lärares agerande vid undersökande arbetssätt ..................................................................... 18 

5.3. Sammanfattning ........................................................................................................................ 20 

6. Diskussion ................................................................................................................... 21 

6.1. Metoddiskussion ....................................................................................................................... 21 

6.2. Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 22 

7. Slutsats........................................................................................................................ 24 

 

 

 

  

 

 



1 
 

1. Inledning 

Under den verksamhetsförlagda delen i min utbildning lade jag ofta märke till att lärare 
tenderade att berätta svaren på uppgifter innan eleverna har fått möjligheten till att arbeta 
fram en lösning på egen hand. När elever frågade efter hjälp med uppgifter i matematik blev 
lärarens respons ofta att berätta lösningen på uppgiften direkt istället för att tillsammans med 
eleven resonera fram ett svar. Elevernas resonemangsförmåga verkade inte utmanas då 
svaren via läraren presenterades för eleven. Om undervisning där eleven själv undersöker ett 
problem för att finna ett svar kan främja utvecklingen av elevers resonemang blev därmed 
intressant. Denna observation har lagt grunden för denna studies frågeställning: Vilken typ 
av resonemang främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt?  

Matematikundervisning baseras enligt Skolverket (2003, s. 19) ofta på läroböcker där 
färdighetsträning huvudsakligen står i fokus vilket leder till att förståelseförmågan blir 
sekundär. Ett problem med matematikundervisning som endast handlar om att räkna 
uppgifter i en lärobok på ett formaliserat sätt är enligt Skolverket (2003, s. 19) att elevers 
utveckling av resonemangsförmåga läggs åt sidan då fokus vanligtvis läggs på färdighet 
snarare än förståelse. På grund av detta tenderar lärandet att bli osynligt vilket menas med att 
elevernas mål är att hinna så långt som möjligt så fort som möjligt (Skolverket, 2003, s. 21). 
Detta leder till att förståelse för och utvecklandet av resonemang går obemärkt förbi 
(Skolverket, 2003, s. 21). Om elevers lärande genom resonemang utifrån en formaliserad 
undervisning tenderar att bli osynligt är det av stort intresse att undersöka vilken typ av 
resonemang främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt. Lithner 
(2007, s. 257) beskriver att innebörden med begreppet resonemang är när det i uppgifter dras 
slutsatser och att påståenden produceras via tankegångar. Lithner förklarar vidare att så länge 
meningsfulla resonemang används behöver svaret på en uppgift inte nödvändigtvis vara sann 
eller korrekt. En tankegångs resultat eller själva processen vid tankegångar kan båda ses som 
en del av resonemang. Ett svar är det som en uppgift efterfrågar medan en lösning är, enligt 
Lithner, det som både är svaret och motiveringen för svaret (Lithner, 2007, s. 257). I den här 
studien används Lithners definition av resonemang eftersom att det är processen som är i 
fokus och inte om svaret är korrekt eller felaktigt.  

Boaler (2011, s. 9) menar att traditionell undervisning sker under tyst arbete och består av en 

inlärning av redan bestämda regler och metoder. Vidare förklarar Boaler att 

matematikundervisning av traditionellt slag är problematiskt och gör att elever får ett passivt 

förhållningssätt till matematik. Möjligheten att föra en diskussion om uppgifters 

lösningsprocesser är i högsta grad obefintlig och leder elever till ett svagt förhållande till 

matematik (Boaler, 2011, s. 9). Boalers definition av traditionell undervisning skulle kunna 

liknas vid arbete ur läroböcker. Boaler (2011, s. 9) förespråkar en matematikundervisning där 

ett aktivt lärande står i fokus och som främjar samt lyfter elevers egna idéer och metoder. 

Vidare förklarar Boaler att det bidrar till logiskt tänkande och en större insikt samt förståelse 

för matematiska problem. Boalers förespråkande kan liknas vid det Skolverket kallar för 

undersökande arbetssätt. Undersökande arbetssätt kan enligt Skolverket (2003, s. 14-15) 

kännetecknas som undervisningssituationer där både pedagoger och elever är engagerade och 

vill upptäcka saker vilket bidrar till lust att lära och intresse. Användning av olika arbetssätt 

samt variation av undervisningsinnehåll är utmärkande för sådana undervisningssituationer 

(Skolverket, 2003, s. 14). Skolverket beskriver vidare att matematiska uppgifter som har lösts 

via samtal, reflektioner och olika tankesätt har visat sig utveckla elevers förmåga att via 

processarbete reflektera och redogöra för tillvägagångssättet för en lösning i en uppgift. I 

undervisningssituationerna inkluderades ”laborativt, undersökande arbetssätt” (Skolverket 

2003, s. 15). I dessa engagerade undervisningssituationer har pedagoger varit öppna för 
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elevers olika lösningar på uppgifter som för pedagogen själv kan ha varit okända (Skolverket, 

2003, s. 15). Rasmussen och Nam Kwon (2007, s. 189-190) preciserar uttrycket 

undersökande arbetssätt inom matematikundervisningen som en process som möjliggör 

arbete med förklaringar och överväganden bland annat genom användning av kritiska och 

logiska tankesätt. Begreppet undersökning beskriver författarna innebär att matematiska 

problem behandlas genom att antaganden framställs och att samtal förs, vilket utvecklar 

förmågan att agera och tala matematiskt (Rasmussen & Nam Kwon, 2007, s. 190). Både 

Rasmussen och Nam Kwons samt Skolverkets definitioner av undersökande arbetssätt lyfts 

fram då de anses komplettera varandra och ger viktiga aspekter för det som kan främja 

elevers lärande i matematik. 

Vilket arbetssätt som används inom matematikundervisningen verkar ha en stor betydelse 

för elevers utveckling av resonemang. Boaler (2011, s. 9) beskriver att ett mer aktivt arbetssätt 

bidrar till elevers logiska tänkande. Den här studien kommer att försöka reda ut vilken typ 

av resonemang som främjas när undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt. 

Detta görs genom att tidigare forskning om undersökande arbetssätt analyseras utifrån 

Lithners (2007) definitioner av imitativa och kreativa resonemang. 
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2. Syfte och studiens frågeställning 

Målet med den här studien är att ta reda på vilka förutsättningar som skapas för elevers 

utveckling av olika typer av resonemangsförmåga i årskurs F-3 när undervisningen består av 

undersökande arbetssätt. 

Följande frågeställning har formulerats utifrån syftet: Vilken typ av resonemang främjas när 

undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt? 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs olika typer av resonemang, imitativa och kreativa, som är 
förekommande i matematikundervisning. Vidare definieras olika arbetssätt för att separera 
och tydliggöra arbetssättens utmärkande egenskaper. Slutligen presenteras vad 
styrdokumenten säger om resonemangsförmåga och arbetssätt samt vad som ingår i 
kursplanen för matematik. 

3.1. Imitativa resonemang 

Imitativa resonemang delar Lithner (2007, s. 258) in i två kategorier, algoritmiska och 
memorerade. Algoritmiska resonemang delas i sin tur in i tre underkategorier, väl bekanta, 
avgränsande och guidade. Fortsättningsvis i denna studie kommer imitativa resonemang 
betecknas ”IR”, algoritmiska resonemang ”AR” och memorerade resonemang ”MR”. 

3.1.1. Algoritmiska resonemang 

AR är den typ av resonemang som innebär att en algoritm eller särskild sekvens används för 

att finna en lösning på en uppgift (Lithner, 2007, s. 259). Vidare beskriver Lithner två drag 

som tillsammans utmärker AR. Det ena är att en redan känd algoritm används som strategi 

för att lösa en uppgift. Argumenten för strategin är förutbestämda och det finns ingen 

anledning för att en ny lösningsstrategi skapas. Det andra är att det är överflödigt att 

argumentera i en algoritmisk lösningsstrategi. Det som kan hindra att ett korrekt svar nås är 

ett slarvfel (Lithner, 2007, s. 259). När algoritm används som lösningsstrategi krävs det inte 

att elever har några fördjupande kunskaper eftersom att algoritmen i sig tar hand om de 

svårare delarna och elever behöver därmed endast kunna de enklare delarna. Detta kan enligt 

Lithner (2007, s. 259) begränsa effekten av elevers inlärning.  

Att identifiera en algoritm som är passande för att lösa en speciell uppgift anser Lithner 

(2007, s. 261) är svårt. Det finns tre tillvägagångssätt för att hitta rätt algoritm men de 

överväganden som görs är oftast ytliga och blir därmed chansartade. Ett av de tre sätten som 

Lithner (2007, s. 262) lyfter fram är väl bekanta AR. För att en strategi ska tillhöra väl bekanta 

uppfylls följande två delar. Den första delen är att valet av strategi för att lösa en uppgift väljs 

utifrån det som redan är bekant. Därmed används den bekanta strategin, algoritmen, för att 

på ett motsvarande vis lösa den aktuella uppgiften. Den andra delen är att algoritmen 

genomförts. Enligt Lithner (2007, s. 262) är det vanligt att väl bekanta AR används. Algoritmer 

är inte skapade för att ha en mening och därför krävs ingen argumentation när en algoritm 

väl är bestämd (Lithner, 2007, s. 262). Vid arbete med problemlösningar är pålitligheten för 

att använda väl bekanta AR låg, detta på grund av att det inte förankras i matematikens inre 

egenskaper (Lithner, 2007, s. 262). 

Om väl bekanta AR inte är passande är den andra varianten av AR vanligt förekommande 

enligt Lithner (2007, s. 262). Avgränsande AR är den andra varianten och kännetecknas på två 

sätt. Det ena är att en mängd algoritmer avgränsas av den som ska lösa en uppgift, en algoritm 

väljs sedan ut utifrån en ytlig uppskattning av uppgiften. En följd av detta är att ett oförutsett 

svar på en uppgift framförs (Lithner, 2007, s. 263). Det andra är att de överväganden som 

görs för att välja ut en algoritm ur mängden är ytliga och avser endast att uppfylla de 

förväntningar som finns på utfallet. Uppfylls inte den förväntade slutsatsen läggs den 

algoritmen åt sidan och en ny testas, uteslutningsmetoden används (Lithner, 2007, s. 263).  

Den tredje varianten av IR är guidade AR. De kan vara personguidade eller guidade via text. 

Lithner (2007, s. 263) beskriver två förhållanden som uppfylls när denna typ av resonemang 
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används. Det första består av ett strategival som sker genom att lätt identifiera en uppgift 

och hitta likheter med skrivna regler, definitioner, satser och exempel. Det andra är att 

genomföra algoritmen utan att kunna argumentera för det. Lithner (2007, s. 263) förklarar 

att denna typ av resonemang, att lösningsstrategier kopieras från exempel är dominerande 

hos elever som arbetar enskilt eller i mindre grupper. Personguidade AR används när val av 

strategi uppfattas svårt. Strategivalen blir personguidade som gör att argumenten uteblir. 

Guidens strategival blir sedan en vägledning för kommande genomföranden utan några 

stödjande argument (Lithner, 2007, s. 264). 

3.1.2. Memorerat resonemang  

Memorerat resonemang är den andra kategorin av IR. De villkor som behöver uppfyllas för 

att vara memorerat resonemang består enligt Lithner (2007, s. 258) av två delar. Den ena 

delens villkor innefattar att valet av strategi består av att påminna sig om ett redan färdigt 

svar. Den andra delen beskriver att själva genomförandet av strategin endast består av att 

svaret skrivs ned (Lithner, 2007, s. 258). När uppgifter ska lösas är det i vissa fall användbart 

att memorera vissa strategier. Sådana uppgifter består av att definitioner, bevis eller fakta 

efterfrågas. När elever blir efterfrågade att förklara valda uträkningsstrategiers betydelser kan 

eleverna förklara några delar men inte alla betydelser för det memorerade (Lithner, 2007, s. 

258). 

3.2. Kreativa resonemang 

Lithner (2007, s. 266) särskiljer kreativa resonemang och IR. För att ett resonemang ska 

tillhöra ett kreativt innebär det att tre kriterier måste uppfyllas. Det första kriteriet innebär 

att resonemanget ska vara nytt för den som resonerar vilket innebär att en ny sekvens av 

resonemang skapas, alternativt att en bortglömd sekvens arbetas fram. Det andra kriteriet är 

rimlighet. Strategivalet ska kunna stöttas upp av argument och/eller att en motivering sker 

av strategins utförande. Detta för att visa på slutsatsens rimlighet och riktighet. Det tredje 

och sista kriteriet innefattar att argument som förs baseras på matematisk grund. Det ska 

finnas en förankring i argumenten med matematiska drag som är väsentliga för det 

resonemang som förs (Lithner, 2007, s. 266). I denna studie kommer fortsättningsvis kreativa 

resonemang betecknas som ”KR”. 

3.3. Definition av olika arbetssätt 

Det finns en stor variation av arbetssätt att använda inom matematikundervisning. I det här 

avsnittet definieras och särskiljs olika arbetssätt för att tydliggöra och karaktärisera de olika 

varianterna som är relevanta för denna studie. Först definieras undersökande arbetssätt då 

specifikt denna ingår i studiens frågeställning. Hädanefter benämns undersökande arbetssätt 

med förkortningen ”UA”. Matematikverkstad och laborativ undervisning är exempel på 

arbetssätt som kategoriseras som undersökande. I vissa texter särskiljs inte de olika 

arbetssätten och definieras i denna studie därför under samma huvudrubrik, UA. UA 

fokuserar på en uppgifts process till skillnad från läroboksbaserad undervisning som enligt 

Skolverket (2003, s. 19, 33) oftast fokuserar på att ange ett svar. Läroboksbaserad 

undervisning kan i vissa fall ses som motsatsen till UA och definieras i det här avsnittet som 

en kontrast till UA. 
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3.3.1. Undersökande arbetssätt 

UA definieras av Eliasson och Lindö (1999, s. 17) som ett förhållningssätt där elever aktivt 

undersöker frågeställningar med hjälp av olika källor. Framtagen information analyseras och 

reflekteras kring. UA går att använda vid enskilt arbete, grupparbete, olika experiment och 

laborationer samt temaarbete (Eliasson & Lindö, 1999, s. 17). Vidare beskriver författarna 

att elevers egna erfarenheter står som grund för lärandet och används för att reflektera, tänka 

kritiskt och kommunicera (Eliasson & Lindö, 1999, s. 17). Resonemang och tänkande är 

enligt Boaler (2011, s. 155) två aktiviteter som placerar sig bland de viktigaste i 

matematikundervisningen. Boaler lyfter fram att matematiska gåtor är ett exempel på en 

uppgift som uppmuntrar till resonemang och tänkande. Sådana gåtor bidrar till att UA 

används för att kunna förstå matematiska situationer. I den undersökande processen används 

tal, modeller, figurer och logiskt tänkande för att finna en lösning på ett problem (Boaler, 

2011, s. 155).  

Enligt SOU 2004:97 (s. 130) uppfattar elever matematikämnet som något tråkigt och svårt, 

som handlar om att färdigheter övas in. Ett stort antal föräldrar för över en syn på matematik 

till sina barn som är av negativt slag. Lärare som försöker införa UA i 

matematikundervisningen uppfattar det som svårt. Detta på grund av föräldrars förväntan 

som baseras på hur många uppgifter som räknats rätt. Därför är det svårt att gå från en 

undervisning där räknandet sker tyst till UA (SOU 2004:97, s. 130). Argumentation och 

diskussion bör inkluderas i matematikundervisningen då det bidrar till att elever känner en 

större mening med ämnet samt att det blir mer begriplig, vilket UA bidrar till (SOU 2004:7, 

s. 131). 

Matematikverkstad är ett exempel på UA som enligt Skolverket (2011a, s. 24-25) fokuserar 

på att undervisningen ska baseras på olika verktyg och material. Vidare problematiserar 

Skolverket detta arbetssätt gällande det faktum att oavsett hur bra material det än finns 

tillgängligt i undervisningen krävs det även att lärare har kunskap om hur materialen kan 

användas. Matematikverkstad fokuserar på det elever ska se i ett arbete med en aktivitet. 

Problemet Skolverket framhäver är skillnaden mellan att se hur något är jämfört med att 

förstå hur något är. För lärare hamnar fokus lätt på hur något ska genomföras, vilket ger en 

följd av att själva syftet med genomförandet förloras (Skolverket, 2011a, s. 25).  

Laborativ undervisning är ett annat exempel på UA beskriver Skolverket (2011a, s. 26) 

innefattar praktiskt arbete där elever har en mental närvaro. Sinnen och material i varierande 

aktiviteter används, vilket kopplar samman det abstrakta och konkreta (Skolverket, 2011a, s. 

26). Laboration ger elever möjligheten att uppleva samt skapa matematik. Laboration är ett 

arbetssätt, en metod för att uppnå matematikämnets mål, och kan inte ses som ett innehåll. 

Laboration innebär att elever självständigt upptäcker eller återupptäcker något, inte att 

färdiga formler eller metoder blir presenterade (Skolverket, 2011a, s. 27). 

3.3.2. Läroboksbaserad undervisning  

En dominerande undervisningsform menar SOU 2004:97 (s. 58) är den läroboksbaserade. 

SOU 2004:97 (s. 89) definierar det som att elever enskilt arbetar i läroböcker vars uppgifter 

ska lösas. Vidare förklarar SOU 2004:97 (s. 89) att lärare frånträder sin yrkesroll och att elever 

helt ska ägna sig åt läroboken. Detta är enligt SOU 2004:97 (s. 89) individualiseringens 

motsats då möjligheten för diskussioner blir uteslutna på grund av att elever vanligtvis arbetar 

med samma läroböcker fast utspridda bland uppgifterna. Läroböcker uppfattas ofta som 
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ostimulerande, elevers vilja och lust att lära kräver lärarkompetens samt bättre utnyttjande av 

tidsåtgången (SOU 2004:97, s. 89-90). Matematikundervisningar som endast baseras på 

läroböcker menar SOU 2004:97 (s 89) är en trend som benämns som olycklig och skadlig. 

För att elever ska vilja arbeta med läroböcker krävs ett redan befintligt intresse för matematik 

(SOU 2004:98, s. 131). Vidare diskuteras att läroböcker är ett beroende som kan leda till att 

lektioner uppfattas som meningslösa. SOU 2004:97 (s. 131) påpekar att läroböcker är en 

viktig del av undervisningen och kan vara bra, men används på fel sätt. De mål som sätts upp 

för elever i matematik ska stöttas från läroboken och inte ha som mål att lärobokens uppgifter 

enbart ska räknas igenom (SOU 2004:97, s. 131).  

3.4. Vad styrdokumenten säger 

LGR 11 redogör för matematikämnets syften (Skolverket, 2011b, s. 62). Två av dessa syften 

är aktuella för den här studien:  

 Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband, 

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt 

och föra matematiska resonemang. (Skolverket, 2011b, s. 62) 

I det centrala innehållet för ämnet matematik i årskurs 1-3 beskrivs: ”Hur enkla mönster i 

talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” 

(Skolverket, 2011b, s. 63). Det centrala innehållet förklarar att en process i tre steg ska kunna 

följas. Dessa steg som Skolverket redogör kopplas till den här studiens syfte då UA inkluderar 

processarbetet som en del av lärandet.  

Skolverket (2011c, s. 11) förklarar att elever genom att föra resonemang utvecklar sin 

matematiska förståelse för konstruktionen av samband. Resonemang som förs kan bidra till 

att elever återupptäcker samband. Argument för resonemang vid lösningar kan vara formella 

och informella och utvecklas när matematiska resonemang förs. Matematiskt grundade 

resonemang kan hjälpa elever att motivera för slutsatser och exempelvis val av räknesätt 

(Skolverket, 2011c, s. 11). Elever i årskurs 1-3 kan enligt ett exempel som Skolverket lyfter 

fram använda resonemang i arbete med geometriska föremål. De menar att elever med objekt 

som en låda och en boll kan resonera om hörn, sidor och kanter för att se likheter och 

skillnader. Termerna rätblock och klot kan också introduceras för eleverna vid sådana 

tillfällen (Skolverket, 2011c, s. 19). 

  



8 
 

4. Metod  

I detta avsnitt presenteras denna studies design som är utformad som en systematisk 

litteraturstudie. De etiska överväganden som denna studie tar hänsyn till redovisas under 

avsnittet om datainsamling. Avsnittet gällande datainsamlingen inkluderar även 

urvalskriterier och sökmetod. Sedan presenteras studiens dataanalys med underkategorierna 

sökträffar och analysmetod. Sökträffarna redogörs i en tabell för att tydligt ställa upp 

sökresultaten. Sedan görs en innehållsanalys på utvalda artiklar som närmare beskrivs under 

analysmetoden. I slutet ges en kort presentation av de utvalda artiklarna. 

4.1. Studiens design 

Detta är en systematisk litteraturstudie som enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s.70) innebär att frågor ställs till tidigare forskning inom ett ämnesområde. 

En systematisk litteraturstudie kräver att utvalda artiklar uppfyller en bra kvalitet i ett 

tillräckligt antal för att slutsatser ska kunna dras (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 26-27). Fyra 

kriterier presenteras av Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 27) som tillsammans vid uppfyllelse 

motsvarar en systematisk litteraturstudie. Det första kriteriet innefattar att studiens metod 

för sökning, kriterier och urval ska vara tydligt beskrivna. Det andra kriteriet är att 

sökstrategin ska vara tydlig. Det tredje kriteriet anger att alla valda artiklar ska vara 

systematiskt kodade. Det fjärde kriteriet anger att mindre studiers resultat vägs samman 

genom en metaanalys. En metaanalys genomförs om möjlighet finns (Eriksson Barajas m.fl., 

2013, s. 27). Den här studien utgår från och förhåller sig till de tre första kriterierna. 

Metaanalys, vilket fokuserar på att analysera och sammanväga flera studiers data för att sedan 

analysera ett större material (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 28), har utlämnats från denna 

studie. Anledningen till detta är att metaanalys inte anses vara relevant eftersom de ingående 

artiklarna inte är kvantitativa och har för olika design för att kunna vägas samman (Eriksson 

Barajas m.fl., 2014, s. 165). Istället för en metaanalys analyseras insamlad data utifrån Lithners 

definition av IR och KR (Lithner, 2007, s. 258-264). Detta beskrivs närmare under avsnitt 

4.3.3. 

En systematisk litteraturstudie syftar till att söka i tidigare genomförda studier för att skapa 

en ny analys (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 31). En ny analys behöver sammanställa tidigare 

forskning som sökts systematiskt utifrån ett valt problemområde som sedan granskas kritiskt. 

Den forskning som söks i en systematisk litteraturstudie bör vara relevant för 

problemområdet och inkludera all aktuell forskning (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 31). 

Möjligheten för inkludering av all aktuell forskning inom ett område är enligt Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s. 31) inte alltid är möjligt av olika skäl. Därför kan inget minimiantal 

anges gällande antal artiklar som ska inkluderas i en systematisk litteraturstudie. Antalet valda 

artiklar påverkas av ställda krav på studien och på vad som kan hittas inom ett 

problemområde (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 31). 

4.2. Datainsamling 

Detta avsnitt redogör för de etiska aspekter som anses relevanta gällande datainsamlingen. 

Studiens begränsningar diskuteras i avsnittet urval där processen för urval presenteras stegvis. 

Vald sökmetod för datainsamlingen motiveras i slutet av detta avsnitt. 
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4.2.1. Etiska aspekter 

Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 69) förklarar att en systematisk litteraturstudie bör presentera 

urval och resultat. En pålitlig studie baseras på etiska aspekter för att undvika ohederlighet, 

falska uppgifter eller fusk (Eriksson Barajas, 2013, s. 69). En god studie skapas när utvalda 

artiklar har kontrollerats förhåller sig etiskt, till exempel anonymitet för deltagande i studien 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 70). Ett etiskt övervägande menar Eriksson Barajas m.fl. 

(2013, s. 70) är att en litteraturstudie redovisar och arkiverar alla artiklar som inkluderats i 

studien. I denna studie kommer de utvalda artiklarna presenteras samt sparas i olika arkiv för 

att garantera en åtkomst till artiklarna framöver. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 70) lyfter 

fram att ett etiskt övervägande är att redovisa alla artiklar som berör frågeställningen. Det är 

enligt författarna lika viktigt att artiklar som stödjer hypotesen presenteras likväl de artiklar 

som inte stödjer den. Det är oetiskt att artiklar som presenteras endast främjar forskarens 

åsikt (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 70). Även detta etiska övervägande har i denna tagits 

för att uppfylla alla de etiska övervägandena som förklaras är viktiga. Utvalda artiklar kommer 

att baseras på studiens frågeställning och inte huruvida de stödjer den eller inte. En annan 

etisk aspekt som ökar tilliten för studien är enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 61-62) att 

använda sig av vetenskapliga artiklar som innan publicering har granskats av minst två 

experter. Experterna ska vara oberoende av arbetet och rekommenderar eller avråder 

publicering. För att garantera den kvaliteten kommer artiklar sökas utifrån tillvalet ”peer 

reviewed”, vilket enligt Eriksson Barajas (2013, s. 61-62) innebär att artikeln har blivit 

rekommenderad publicering. I databasen ERIC ProQuest kan ”peer reviewed” väljas inför 

sökningen av artiklar. Detta används för denna studies datainsamling för att förstärka den 

etiska aspekten gällande tillförlitlighet. LIBRIS är den andra databasen artiklar söks i, vilket 

är en samling från Sveriges bibliotek. 

4.2.2. Urval 

En begränsning som valts är att enbart inkludera artiklar som är ”peer reviewed”. Artiklarna 

ska dessutom ingå i kategorin ”scholarly journal” för anses vara lämpliga för studien. Kriteriet 

motiveras av de etiska aspekter studien förhållit sig till. Utöver det faktum att begränsningen 

till viss del garanterar vetenskapligt granskade artiklar så begränsas även resultaten utifrån 

studiens målgrupp. Målgruppen som ansågs vara relevant för studien är elever i årskurs F-3. 

Sökorden begränsas till svenska och engelska. Engelska sökord används för att bredda 

möjligheten för svar. Utvalda artiklar begränsas vara publicerade från år 2000 och framåt. 

Den begränsningen resulterade i aktuella forskningsartiklar som enligt Eriksson Barajas 

(2013, s. 31) bör vara fokus för en systematisk litteraturstudie. Studiens ämnesområde är 

matematikdidaktik och därför begränsas sökträffarna för ämnet matematik då andra ämnen 

inte är relevanta. I databassökningen begränsas sökträffarna att endast visa artiklar i fulltext. 

Den begränsningen har gjorts för att artiklar ska kunna läsas i sin helhet. Urvalet för studien 

baseras på de här begränsningarna för att möjliggöra största relevans.  

För att välja lämpliga artiklar för denna studie används Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 83) 

steg för en urvalsprocess. Det första steget menar författarna är att definiera sökord efter ett 

valt intresseområde. Steg två är att bestämma kriterier som valda artiklar ska uppfylla, språk 

och tidsomfattning. Tredje steget är att sökningsprocessen sker i valda databaser och fjärde 

steget att sökningsprocessen är manuell. Det femte steget är val av artiklar vars 

sammanfattningar (abstracts) kommer att läsas och väljs utifrån intressanta titlar. Sjätte steget 

är att läsa utvalda artiklar i fulltext utifrån relevanta sammanfattningar för att sedan göra en 

kvalitetsvärdering (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 83). Sökorden som använts i databaserna 
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är baserade på studiens frågeställning. Först gjordes ett urval baserat på artiklarnas titlar och 

sökord för att bestämma om artiklarna verkade relevanta överhuvudtaget. Det gjordes för att 

undvika alldeles för mycket irrelevant läsning i fulltext. När urval gjorts om titlar som är 

relevanta gjordes en läsning av sammanfattningen för att filtrera bort de artiklar vars 

sammanfattning indikerade att litteraturen ansågs vara irrelevant trots titeln och sökorden. 

Sammanfattningarna som uppfyller studiens syfte och frågeställning har lästs i sin helhet. 

Artiklar som har lästs i fulltext har bedömts utifrån denna studies krav för att sedan 

kvalitetsgranskas (se 4.3.2).  

4.2.3. Sökmetod 

Studiens frågeställning är utgångspunkt för sökningens kriterier (Eriksson Barajas m.fl., 2013, 

s. 78). Denna studie syftar till att ta reda på vilken typ av resonemang som främjas när 

undervisning bedrivs i form av undersökande arbetssätt. Därför kommer studien utifrån 

frågeställningen att söka efter tidigare forskning om UA. Sedan analyseras och diskuteras 

utvalda artiklar med Lithners (2007, s. 259-266) definitioner av resonemang som verktyg (se 

bakgrund avsnitt 3.1 och 3.2). Sökorden har utformats utifrån frågeställningen och har 

resulterat i följande svenska sökord: UA, matematik, grundskola och följande engelska sökord: 

inquiry-based learning, investigative approach, mathematics, primary school. Eriksson Barajas (2013, s 

.81) förklarar att trunkering kan användas vid sökningen. Trunkering innebär att databasen 

visar sökträffar på alla ord som inleds med det som står innan eller efter en angiven asterisk 

(Eriksson Barajas, 2013, s .81). Denna studie använder trunkering för att ge träffar på det 

som anges innan asterisken. Sökordet math* söker därför efter alla termer som inleds med 

math. Kombinationen av sökorden kan också ändras beroende på antalet sökträffar  

Databassökning är studiens metod för insamling av data. ERIC ProQuest är en databas som 

ofta används för att hitta forskning av utbildningsvetenskapligt slag (Eriksson Barajas m.fl., 

2013, s. 75). ERIC ProQuest innehåller många vetenskapliga artiklar om pedagogik men 

främst på engelska (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 75. Därför används endast engelska 

sökord i den databasen. Den täcker även en stor tidsperiod för publicerade artiklar (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013, s. 75). ERIC ProQuest kommer att användas som databas för att söka 

forskningsartiklar då den innehåller artiklar om pedagogik och att det går att filtrera 

sökningsresultaten efter ”peer review”. En fördel är ERIC ProQuest har ett brett utbud för 

artiklars tidsomfång då sökningen kommer att begränsas från år 2000 och framåt. I ERIC 

ProQuest kan man välja att i en fritextsökning kombinera sökorden med operatörerna 

”AND”, ”NOT” och ”OR” (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 78). Vid användning av ”AND” 

söker databasen referenser för de sökord som står både före och efter ”AND”, på så sätt blir 

sökningen försmalnad och mer specifik (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 79). För att bredda 

sökresultaten kan operatorn ”OR” användas, som hittar sökresultat med en av eller båda 

termerna (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 79). Operatorn ”AND” används i sökningen för 

att kombinera sökord som exempelvis ålder och ämnesområde. Operatorn ”OR” används 

för att söka efter artiklar som använder sig av olika men liknande begrepp som båda är 

användbara, till exempel approach eller learning. 

4.3. Dataanalys 

Detta avsnitt presenterar sökträffarna i databaserna ERIC ProQuest och LIBRIS i form av 

en tabell. Sedan redogörs de analysmetoder som används för insamlad data.  
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4.3.1. Sökträffar 

Tabell 1 visar sökningarnas resultat. Vilka sökord som har använts för respektive sökning 

presenteras tillsammans med databasen, begränsningar och antalet träffar. Först lästes alla 

sökträffarnas titlar och sedan lästes sammanfattningarna på artiklarna av intresse för studiens 

syfte och frågeställning. 

Tabell 1. Sökord och sökträffar 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar* 

Antal lästa 
samman-
fattningar  

Antal 
lästa i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

ERIC 
ProQuest 

Inquiry-based 
approach 
AND math* 

Peer review 

Scholarly journal 

ERIC linked full 
text 

After 2000 

7 2 1 1 

ERIC 

ProQuest 

inquiry-based 
AND 
mathematics 
AND 
(learning OR 
approach) 

Peer reviewed 

Scholarly journal 

After 2000 

ERIC linked full 
text 

13 5 2 1 

ERIC 
ProQuest 

Investigative 
AND 
mathematics 
AND 
(learning OR 
approach) 

Peer reviewed 

Scholarly journal 

After 2000 

ERIC linked full 
text 

8 2 0 0 

ERIC 
ProQuest 

Invest* AND 
math* AND 
primary 

Peer reviewed 

Scholarly journal 

After 2000 

ERIC linked full 
text 

9 3 3 3 

LIBRIS Arbetssätt 
matematik 

Fritt online 

Avhandlingar 

1 0 0 0 

LIBRIS Undersökande 
arbetssätt 

Fritt online 

Avhandlingar 

2 0 0 0 

LIBRIS Grundskola 

Matematik 

Fritt online 

Avhandlingar 

1 0 0 0 

* Samtliga titlar är lästa 
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4.3.2. Kvalitetsgranskning 

Alla utvalda artiklar är hittade genom databasen ERIC ProQuest och samtliga fem artiklar 

tillhör kategorin ”scholarly journal” och är ”peer reviewed” enligt databasens policy. Det 

innebär att artiklarnas kvalitet har granskats och godkänts för publicering samt att artiklarna 

riktas mot professionella eller akademiska forskare.  

De artiklar som efter sökprocessen valdes ut har kvalitetsgranskats. Artiklarna har granskats 

utifrån några kriterier som tagits fram utifrån checklistor för kvalitativa och kvantitativa 

studier (Eriksson Barajas m.fl., s. 2013, s. 179-192). Kriterierna efterfrågar om artiklarna har 

förhållit sig till etiska aspekter, om urval och undersökningsgrupp beskrivs och om ett tydligt 

syfte finns med trovärdiga samt relaterade resultat.  

Artikeln Connection Levers: Supports for Building Teachers' Confidence and Commitment to Teach 

Mathematics and Statistics through Inquiry är publicerad år 2007 i tidskriften Mathematics Teacher 

Education and Development och beskriver att undersökningsgruppen består av fyra 

grundskollärare som har ställt upp att delta i studien frivilligt. Ett tydligt syfte presenteras 

med stark anknytning till trovärdig litteratur. Resultat presenteras och analyseras utifrån 

studiens syfte. Artikeln är ”peer reviewed” vilket visar på att den har förhållit sig etiskt. Denna 

artikel har bedömts vara trovärdig och uppfyller kriterierna för en kvalitativ studie.  

Den andra artikeln A Primary Classroom Inquiry: Estimating the Height of a Tree är publicerad i 

tidskriften Australian Primary Mathematics Classroom år 2011 och beskriver att 

undersökningsgruppen består av lågstadieelever. Artikeln presenterar syftet med studien och 

redogör för utvald undersökningsgrupp, redovisar insamlad data samt ställer upp resultat. 

Artikeln har förhållit sig till etiska aspekter vilket inte framgår av artikeln men genom att den 

är ”peer reviewed”. Denna studie har valt att inkludera artikeln då den är tillförlitlig och 

relevant för studiens syfte. 

Resterande tre artiklar som har inkluderats i denna studie har sammanställts tillsammans då 

de faller under samma kriterier. Artiklarna har förhållit sig till etiska aspekter (se 4.2.1.) och 

presenterar resultat. Resultaten är baserade på tidigare forskning och inte från egna 

undersökningar. Urval och undersökningsgrupp presenteras därmed inte i artiklarna. Ett 

tydligt syfte presenteras inte men däremot baseras artiklarnas innehåll på titelns innebörd. 

Samtliga artiklar baseras på etiska aspekter vilket framhävs då de är ”peer reviewed”. Alla tre 

artiklarna visade sig tillhöra det Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 25-26) beskriver som en 

allmän litteraturstudie. Allmänna litteraturstudier kan vara otillförlitliga då litteratur kan väljas 

utifrån författarens egen ståndpunkt (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 25-26). Samtliga artiklar 

kvalificerades ändå att inkluderas då de ansågs lämpliga för denna studies ämnesområde. 

Tillförlitligheten för artiklarna ökade då de granskats av oberoende experter som valt att 

godkänna publicering ”peer reviewed” som visar på att artiklarna har förhållit sig till etiska 

aspekter.  

4.3.3. Analysmetod 

Denna studie ämnar att ta reda på vilken typ av resonemang som främjas när undervisningen 

bedrivs i form av UA. Först genomfördes en datainsamling om UA som därefter har 

analyserats med kriterierna för resonemang som verktyg. Lithner (2007, s. 259-266) definierar 

och särskiljer två typer av resonemang, IR och KR. De två varianterna av resonemang 

utmanar elevers tankeprocess på olika nivåer. Datainsamlingen kommer därför att analyseras 

med definitionerna för IR och KR som verktyg för att ta reda på vilken typ av resonemang 
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som främjas vid olika exempel på UA. Undervisning som bedrivs i form av UA anses främja 

IR om elever löser matematiska problem med en redan känd algoritm där förutbestämda 

argument för lösningsstrategin accepteras. Om elever förses med exempel på 

lösningsmetoder i form av algoritmer och procedurer som påminner om de uppgifter eleven 

sedan ska lösa anses IR uppmuntras. Ytterligare en indikation som anses främja IR är när 

elever upplever en uppgift som problematisk och får en lösningsmetod av läraren. För att ett 

arbetssätt ska anses främja KR ska det framgå att elever förväntas skapa egna 

lösningsmetoder som de argumenterar för med förankring i matematik. Det ska även framgå 

att elever förväntas motivera för strategival och lösning för att KR ska anses uppmuntras 

(Lithner, 2007, s. 259-266).  

4.4. Presentation av valda artiklar 

Den första valda artikeln är en tidskriftsartikel av kvalitativt slag författad av Katie Makar. 

Artikeln Connection Levers: Supports for Building Teachers’ Confidence and Commitment to Teach 

Mathematics and Statistics through Inquiry är publicerad år 2007 och hittades via ERIC ProQuest. 

Tidskriftsartikeln ingår i publikationen Mathematics Teacher Education and Development som är 

publicerad av Mathematics Education Research Group of Australasia. I artikeln presenteras 

en studie där fyra lärares arbete har dokumenterats under ett år. UA har använts för att bygga 

upp en självsäkerhet hos lärarna vid undervisning i matematik.  

Tidskriftsartikeln Why Are Mathematical Investigations Important? är skriven av författaren Lorna 

Quinnell och är publicerad år 2010. Det är en allmän litteraturstudie som hittades via 

databasen ERIC ProQuest. Australian Association of Mathematics Teachers (AAMT) har 

publicerat tidskriftsartikeln i Australian Mathematics Teacher. Artikeln beskriver en kontrast 

mellan olika typer av matematikundervisningar och hur de påverkar elevers förståelse för 

matematiska samband och idéer. Traditionell undervisning som består av textböcker 

förklarar författaren är en kontrast mot undersökande och utredande arbetssätt.  

Naomi Darby är författare till den tredje tidskriftsartikeln Mathematical Research Using Real 

Data in the R-7 Classroom. Artikeln är publicerad år 2007 i Australian Primary Mathematics 

Classroom av Australian Association of Mathematics Teachers (AAMT). Artikeln är en allmän 

litteraturstudie som hittades via databasen ERIC ProQuest. Sammanfattningsvis handlar 

artikeln om användningen av undersökande matematik i klassrum. Genom att arbeta 

undersökande analyserar elever över sina egna strategier och får en uppmärksamhet för sitt 

eget lärande. 

Den fjärde artikeln är skriven av Jenni Way och har titeln Using Questioning to Stimulate 

Mathematical Thinking. Denna allmänna litteraturstudie är publicerad av Australian Association 

of Mathematics Teachers (AAMT) i publikationen Australian Primary Mathematics Classroom. 

Tidskriftsartikeln är publicerad år 2008 och är hittad i databasen ERIC ProQuest. Författaren 

tar upp problemet att elever är oerfarna med UA där bra tekniker används vid frågeställningar 

under matematikundervisningen. Elever blir tilldelad ett ansvar vid UA som kan vara svårt 

att handskas med när det kommer till att ta beslut som kräver övning. Lärare behöver en bra 

teknik för hur frågor ska ställas i undervisningen utan att ta ifrån elevers eget ansvar för att 

lösa uppgifter. Lärare uppfattar att arbete med undersökande matematik inte alltid blir som 

de tänkt i praktiken. Författaren presenterar hur lärare i en undersökande 

matematikundervisning kan använda olika tekniker och arbetssätt, bland annat med hjälp av 

frågeställningar.  
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Den femte artikeln A Primary Classroom Inquiry: Estimating the Height of a Tree är skriven av 

Natalie Brown, Jane Watson, Suzie Wright och Jane Skalicky. Det är en kvalitativ 

tidskriftsartikel som är publicerad år 2011 i Australian Primary Mathematics Classroom av 

Australian Association of Mathematics Teachers (AAMT). Artikeln hittades via databasen ERIC 

ProQuest. Författarna skriver i artikeln om hur elever i de tidiga åldrarna arbetar med 

mätning i matematikämnet. För att mäta höjden på ett träd används ett UA vilket bidrar till 

att elever använder sin resonemangsförmåga samt på ett kreativt sätt arbetar med sin 

förståelse för matematik.  

4.5. Kompletterande sökning 

Studiens första urval och sökresultat gav snäva resultat och det ansågs nödvändigt att 

komplettera med en databassökning. Den nya sökningen utgick från den tidigare 

urvalsprocessen men tog bort begränsningen att endast visa artiklar i fulltext. En 

kompletterande manuell sökning gjordes även för att inkludera artiklar med ett mer allmänt 

inriktande på UA i matematikundervisning. Den nya databassökningens resultat presenteras 

i Tabell 2. 

Tabell 2. Sökord och sökträffar 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar * 

Antal lästa 

sammanfatt-

ningar  

Antal lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

i studien 

ERIC 

ProQuest 

Inquiry-

based 

approach 

AND 

math* 

Peer review 

Scholarly journal 

After 2000 

80 2 2 2 

*Samtliga titlar är lästa 

De två tillagda artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån samma kriterier som de tidigare 

utvalda artiklarna. Den första artikeln Tools for pedagogical inquiry: the impact of teaching thinking 

skills on teachers är skriven av Vivienne Baumfield och är publicerad år 2006 i Oxford Review 

of Education av Routledge. Det är en tidskriftsartikel som sammanfattningsvis handlar om 

att länka samman UA och resonemangsförmåga som verktyg. Artikeln presenterar 

urvalskriterier för insamlad data. Författaren har inte presenterat en egen 

undersökningsgrupp för en kvalitativ eller kvantitativ studie men ställer krav på det område 

som är av intresse inför datainsamlingen. Ett tydligt syfte redogörs och kopplas samman till 

resultatet. Artikeln visar tydliga och trovärdiga resultat utifrån tidigare forskning. Författaren 

beskriver artikeln som en systematic review. Artikeln är publicerad i en tidskrift som tillhör 

kategorin ”scholarly journal” och är ”peer reviewed”, samt att syfte, metod och resultat är 

tydligt beskrivna. Artikeln är även tillförlitlig då den systematiskt har tagit fram litteratur. 

Artikeln bedömdes därmed relevant att inkludera i denna studie. 

Den andra artikeln Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping 

Teachers Move beyond Show and Tell är skriven av Mary Kay Stein, Randi A. Engle, Margaret S. 

Smith och Elizabeth K. Hughes. Tidskriftsartikeln är publicerad i Mathematical Thinking and 

Learning: An International Journal av Routledge. Sammanfattningsvis handlar artikeln om hur 

lärare genom elevnära UA kan utmana elevers skilda lösningsprocesser till att förankras i 
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trovärdig matematisk grund. Kvalitetsgranskningen har visat att artikeln förhåller sig till 

etiska aspekter vilket bekräftas av att den är ”peer reviewed” och ingår i en tidskrift som är 

en ”scholarly journal”. Författarna beskriver ett tydligt syfte och studiens upplägg men 

genomför inte en egen ny undersökning. En stor del av artikeln baseras på tidigare forskning 

som sätts i relation till författarnas eget syfte med studien. Författarna presenterar inte 

urvalsprocessen för utvald litteratur men ger ändå en trovärdighet genom tydlig beskrivning 

om hur litteraturen används. Resultat presenteras i relation till syftet. Artikeln uppfyller inte 

kriterierna för en kvalitativ eller kvantitativ studie och har bedömts vara en allmän 

litteraturstudie. Det anses inte vara en systematisk litteraturstudie då varken sökmetod eller 

sökstrategi framhävs.  
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5. Resultat 

Under litteraturgenomgången utkristalliserades två teman, dels hur elever arbetar med UA 

och dels hur lärare agerar vid undervisning med UA. Resultatet kategoriseras således in under 

två rubriker, undersökande arbetssätt och lärares agerande vid undersökande arbetssätt. Varje 

stycke av resultat analyseras utifrån definitionerna för KR och IR. 

5.1. Undersökande arbetssätt 

Den traditionella undervisningen handlar enligt Makar (2007, s. 48) till stor del om att söka 

det korrekta svaret men utan att elever är engagerade i hur lösningsmetoden är uppbyggd 

och fungerar. Det skiljer sig från UA som inkluderar uppbyggandet av kunskap och förståelse 

via en process som lär elever hur man lär sig något (Makar, 2007, s. 48). Makar (2007, s. 49) 

beskriver att UA har sitt fokus på den hela och långa processen vid problemlösningar, 

tillskillnad från den traditionella undervisningen som de flesta skolor använder, där det 

huvudsakligen handlar om att ange svaret på en uppgift. Makar (2007, s. 49) menar att 

processen för att ange ett svar på en uppgift är en av de mindre delarna i den långa processen. 

Processen innebär och kräver att elever anstränger sig för att kunna skapa en övergripande 

struktur, finna möjliga sätt att undersöka ett problem på och avgöra hur det kan representeras 

på ett lämpligt sätt (Makar, 2007, s. 49). UA värdesätter att hela processen diskuteras och att 

det utmanar samt ger en koppling till verklighetens användning av matematik (Makar, 2007, 

s. 50). 

Enligt Makar (2007, s. 48) innebär den traditionella undervisningen att till stor del söka ett 

korrekt svar utan elevers engagemang. Lithners (2007, s. 263) definition av guidade AR 

innebär att eleven får en lösningsstrategi av läraren eller en text för att lösa en uppgift och 

kan vid kommande uppgifter kopiera lösningsstrategin utan att behöva argumentera för den. 

Makars beskrivning av undervisning som fokuserar på ett svar utan att elever är engagerade 

i hur lösningsmetoden fungerar innebär att eleven blir försedd med lösningsmetoden och 

uppmuntrar till IR. Makar (2007, s. 49) menar att UA fokuserar på att elever arbetar med den 

långa processen där kunskap och förståelse byggs upp genom att strukturera, finna en 

undersökningsmetod och bestämma vilket sätt det lämpligast kan representeras på. Om 

elevers arbete med att strukturera, val av undersökningsmetod och representation innebär 

att eleverna behöver argumentera eller motivera deras val och lösningar främjas KR. 

Stein (2008, s. 321, 335) beskriver fem olika praktiker som ska fungera som en 

kvalitetsförbättring för matematikundervisning där elever arbetar med kognitivt utmanande 

uppgifter. Praktikerna är att lärare ska kunna förutse troliga elevsvar till stimulerande 

matematiska uppgifter, övervakning över hur elever finner svar vid undersökningsprocessen, 

välja ut vilka elever som ska presentera svaret, noga utvalda svar som sedan kommer att visas 

upp och slutligen hjälpa alla elever att koppla samman matematik med svar och klassens olika 

idéer (Stein, 2008, s. 321). Dessa praktiker ska fungera i en symbios med varandra för att en 

kvalitetsförbättring effektivt ska kunna implementeras i undervisningen. För att dessa 

praktiker ska fungera i undervisningen krävs det att de implementeras i ett klassrums 

normarbete. Det görs genom att uppmuntra undersökande lärande, att se ett värde i den 

process som finns i en matematisk argumentation samt att förespråka respekt för andra 

elevers arbete (Stein, 2008, s. 335).  
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Elevers arbete med undersökningsprocessen för att finna ett svar är enligt Stein (2008, s. 335) 

en av de fem praktikerna. För att praktikerna ska fungera i undervisningen ska enligt Stein 

undersökande lärande och matematisk argumentation uppmuntras vilket främjar KR, 

förutsatt att eleverna förväntas förankra sina argument matematiskt. Om Steins beskrivning 

av hur läraren övervakar elevernas väg fram till lösning och låter elever ta del av varandras 

lösningar innebär att eleverna själva kommer fram till lösningsmetoder främjas ytterligare 

KR. 

Undersökningar kan uppmuntra elever att använda resonemang effektivt och att kreativt 

arbeta fram förståelse för matematik (Brown, Watson, Wright & Skalicky, 2011, s. 3). Brown 

m.fl. (2011, s. 3) redogör för ett exempel när UA används i matematikundervisning. Höjden 

på olika träd ska mätas på tre olika sätt, vilket ger eleverna möjligheten till att upptäcka en 

variation av tekniker att mäta på (Brown m.fl., 2011, s. 3). Alla tre sätt inkluderar att 

aktiviteten presenteras, data samlas in och att representera insamlad data på passande sätt 

(Brown m.fl., 2011, s. 4-5). Eleverna kan även undersöka och jämföra de tre metoderna för 

att avgöra vilken som till störst eller minst del stämde överens med elevernas beräkningar. 

Lärare uppmanas att introducera UA då de är meningsfullt och leder till förståelse och en 

uppskattning för att olika metoder kan användas när ett problem ska lösas. Matematiska 

problem bidrar till att elever förstår olika matematiska begrepp för att sedan kunna koppla 

dessa till varandra. Eleverna kan också använda sina tidigare erhållna kunskaper till okända 

problem som inte är av rutin (Brown m.fl., 2011, s. 10-11).  

Enligt Brown m.fl. (2011, s. 3, 4-5) blir eleverna tilldelade tre olika metoder att mäta höjden 

av ett träd på vars resultat sedan kan jämföras för att avgöra vilken metod som var bäst 

respektive sämst. Om elever efter jämförelsen mellan metoderna och resultaten kan motivera 

varför en metod gav mer trovärdiga resultat uppmuntras den argumenterande delen av KR. 

Eleverna blir enligt Brown m.fl. (2011, s. 10-11) tilldelade metoder att mäta trädens höjd på 

och genomför sedan undersökningen själva för att förstå hur olika metoder kan användas. 

Om eleverna kan mäta ett träds höjd med hjälp av metoderna och kan motivera strategins 

utförande främjas delvis KR. Om elever däremot kan genomföra metoderna utan att kunna 

motivera utförandet främjas IR. I uppgiften att mäta ett träds höjd skapar eleverna inte 

lösningsmetoden själva och därmed saknas ett av kriterierna som uppmuntrar till KR.  

Darby (2007, s. 29) menar att nyskapande arbetssätt såsom UA kan användas i klassrum för 

att arbeta med riktig data. En undersökande strategi kan enligt Darby användas för att 

analysera och representera insamlad, verklig data. Användandet av riktig data och elevers eget 

undersökande involverar eleverna i hur sökandet efter svar formas och arbetas fram, vilket 

blir en meningsfull undersökning (Darby, 2007, s. 31). Elever som diskuterar och prövar sig 

fram får enligt Darby möjligheten att förbättra sina egna strategier för datainsamling. 

Eleverna får delta i val av ämnen och vilka frågor som ska utredas. När elever får vara med 

och välja innehåll växer intresset och en ökad entusiasm infinner sig hos eleverna. (Darby, 

2007, s. 29). Elever som formulerar och svarar på relevanta frågor styr enligt Darby sitt eget 

lärande och kan förse sig själva med information de själva producerat. När elever antecknar 

sina analyser och resultat uppmuntras tankeprocessen och hjälper till att omvandla data till 

ett resultat (Darby, 2007, s. 31). 

Enligt Darby (2007, s. 29) får elever via UA analysera och representera egen insamlad data 

och diskutera samt pröva sig för att förbättra sina strategier vilket kan anses främja KR. Om 

elever som analyserar egen insamlad data och arbetar med att förbättra strategierna innebär 
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att elever kan argumentera för strategins utförande och dess rimlighet uppmuntras samtliga 

kriterier för KR.  

Matematik fokuserar enligt Quinnell (2010, s. 38) för mycket på att färdighet tränas medan 

aktiviteter som tränar upptäckandet är för få. Quinnell förklarar att problemlösningsarbete 

tilldelar läraren ansvaret att skapa utmaningar och en atmosfär där elever ges ett ansvar för 

sitt eget lärande. UA ger elever möjligheten att genom att identifiera och undersöka ett 

problem framgångsrikt finna en lösning. Vidare menar Quinnell (2010, s. 39) att UA öppnar 

upp för elevers nyfikenhet för att debattera och kommunicera för olika resultat. Elevers 

missförstånd i matematik kan med lärarens hjälp och med UA bearbetas bort och ger både 

läraren och eleven förståelse för att andras resonemang och tankar kan vara annorlunda 

(Quinnell, 2010, s. 37). Vidare förklarar Quinnell att elever via UA på egen hand lär sig tänka 

istället för att färdiga mallar följs. Detta menar Quinnell (2010, s. 37) kan leda till att elevers 

förståelse blir djupare.  

UA enligt Quinnell (2010, S. 37) innebär att elever arbetar med sitt eget tänkande utan att 

följa färdiga mallar vilket uppmuntrar KR. Om UA som enligt Quinnell öppnar upp för 

debatt och kommunikation för olika resultat innebär att elever förväntas argumentera eller 

motivera för ett resultat uppmuntras KR. Om att identifiera och undersöka problem innebär 

att elever förväntas skapa egna lösningsmetoder uppmuntras KR. 

5.2. Lärares agerande vid undersökande arbetssätt 

Genom UA ökar tänkandets flexibilitet och elevers förståelse blir djupare samt att elevers 

beslutstagande främjas (Makar, 2007, s. 50). Elever som arbetar med öppna uppgifter som 

ska utredas erhåller kunskap som traditionell matematikundervisning inte lär ut (Makar, 2007, 

s. 68). Det är vanligt att lärare förväntar sig ett klassrum med ordning och reda vilket UA kan 

motstå då diskussioner är en del av processen (Makar, 2007, s. 50). Detta kräver enligt Makar 

en högre toleransnivå för ett mer ostrukturerat klassrum med mer ljud. Lärare som ser UA 

som lovande för elevers utveckling kan ändå se det som avlägset på grund av bristande 

erfarenhet (Makar, 2007, s. 50). Det är vanligt att frustration uppstår hos lärare som är nya i 

det undersökande arbetet (Makar, 2007, s. 52). Makar (2007, s. 59) har följt fyra lärare i sin 

studie och en av lärarna oroar sig för att man vid UA inte hinner få fram ett resultat. Läraren 

menar att han är orolig att inget resultat syns efter en lektion med UA och att arbetet därför 

inte hade någon poäng. 

Om det Makar (2007, s. 50) menar att UA bidrar till tänkandets flexibilitet, förståelse och 

beslutstagande innebär att eleven kan motivera för resonemang eller strategier uppmuntras 

KR. Lärares erfarenhet kan utifrån Makar (2007, s. 50, 59) anses ha en inverkan på hur 

framgångsrikt UA är i undervisningen. Om lärares brist på erfarenhet vid UA innebär att de 

förser elever med lösningsmetoder i syfte att eleverna ska komma fram till lösningar men 

utan att behöva argumentera för lösningen uppmuntras inte KR. 

Quinnell (2010, s. 38) beskriver att läraren kan arbeta med att minska elevers svårigheter 

genom UA. Svårigheter Quinnell menar att lärare kan minska är om elever inte förstår ett 

problem, inte kan slutföra en utredningsprocess eller om eleven inte kan motivera något 

oförväntat. Vidare förklarar Quinnell (2010, s. 38) att lärare vid UA måste ge eleverna ett 

individualiserat stöd men med försiktighet för att behålla uppgiftens syfte så att elevers 

lärande inte blir beroende av lärarens hjälp. Elevers tänkande sker på en högre nivå vid UA 

(Quinnell, 2010, s. 39). 
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Enligt Quinnells (2010, s. 38) beskrivning kan lärare genom UA hjälpa elevers arbete med att 

motivera något oförväntat i ett problem och innebär att KR uppmuntras då motivering tillhör 

kriterierna för KR.  Lärare måste enligt Quinnell ge elever stöd med försiktighet för att inte 

göra eleven beroende av lärarens hjälp. Detta kan tolkas som att undvika att eleven 

uppmuntras till guidade AR genom att lärares hjälp innebär att läraren förser eleven med en 

lösningsmetod som genomförs för att komma fram till ett svar. 

Det har enligt Way (2008, s. 22) länge varit en kännedom om att elevers resonemangsförmåga 

och tänkande utvecklas vid lärares användning av bra tekniker för att ställa frågor. 

Frågeställningar är en del av den undersökande processen och rätt formulerade 

frågeställningar kan genom UA leda elevers tänkande till en högre nivå (Way, 2008, s. 22). 

Lärare har ofta kunskapen om den teknik som krävs för att ställa bra frågor men använder 

sällan den tekniken i matematikundervisningen (Way 2008, s. 22). Ofta känner lärare att 

undersökande arbete i matematik bör ha ett större utrymme i undervisningen men blir ibland, 

av två huvudsakliga anledningar, besvikna på vad det resulterar i (Way, 2008, s. 22). Den 

första anledningen är att lärares sätt att ställa guidande och stimulerande frågor som stöttar 

eleverna behöver utvecklas, annars riskerar läraren att ta bort elevers eget ansvar för 

lösningsprocessen (Way, 2008, s. 23). Den andra anledningen är att lärare som försöker ställa 

guidande frågor tenderar att vända det till instruktioner som då inte stimulerar elevers 

tänkande lika mycket som det var tänkt (Way, 2008, s. 23).  

Lärare behöver enligt Way (2008, s. 23) använda rätt teknik när frågor ställs till elever för att 

inte riskera att ställa guidade frågor som blir till instruktioner. Lithners (2007, s. 264) 

definition av personguidade AR antyder att elevers argument för strategival uteblir när guiden 

vägleder eleven. Det är vad som inträffar när lärare enligt Way (2008, s. 23) ställer guidade 

frågor som blir till instruktioner istället för stöd. Det som enligt Way (2008, s. 23) minskas 

när lärare ställer guidande frågor är stimulationen för elevers tänkande. Om lärare som 

Quinnell förklarar skulle använda förmågan att ställa rätt formulerade frågor som innebär att 

eleven uppmuntras att argumentera och motivera för resonemangets rimlighet främjas KR. 

Genom UA stimuleras elevers tänkande och lärare tenderar att ställa fler frågor med öppna 

svar (Baumfield, 2006, s. 188). Frågor med öppna svar leder till att elevers tankeprocess får 

mer tid vilket bidrar till mer genomtänkta och argumenterade svar. När lärare ställer öppna 

frågor till elever bidrar det även till en uppmuntran för att finna den underliggande lösningen 

till ett matematiskt problem samt varför ett matematiskt svar får en viss slutsats (Baumfield, 

2006, s. 188). Denna typ av undervisning menar Baumfield (2006, s. 188) ger läraren en roll 

som coach istället för en instruktör. 

Lärare som använder UA i undervisningen tenderar enligt Baumfield (2006, s. 188) att ställa 

öppna frågor som leder till att elever får tid att argumentera för svaren, vilket uppmuntrar till 

KR. Om elever uppmuntras till att förklara varför ett svar på ett problem får en viss slutsats 

innebär det att eleven förstår slutsatsens rimlighet främjas KR. 
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5.3. Sammanfattning 

UA tycks enligt alla av de undersökta exemplen sträva efter att elever självständigt jobbar 

med olika typer av problemlösningar vilket även gör elever mer aktiva i undervisningen. 

Många av exemplen förespråkar ett fokus på lösningsprocesser och menar att det är då 

elevers förståelse ökar. Elever som uppmuntras skapa egna lösningsmetoder som de 

argumenterar för kan uppfattas som främjande för KR. Analysen har visat att få av de 

undersökta exemplen av UA uttryckligen beskrivit undervisningssituationer som främjar 

samtliga kriterier för KR. Traditionell undervisning tycks fokusera på uppgifters svar utan att 

lägga vikt vid lösningsprocessen och uppmuntrar därmed eleven till IR. Vid UA verkar 

lösningsprocessen vara i fokus för att stimulera elevers tänkande och lägger inte lika stor vikt 

vid resultatet. Det kan i många av de undersökta exemplen tyda på att lärares agerande vid 

UA är betydelsefullt för om elever ges möjligheten att finna en lösningsprocess och att 

argumentera för den. Exemplen visar att om lärare ger elever den möjligheten främjas KR 

men om läraren förser elever med lösningsmetoder uteblir kraven för argument och främjar 

elevers IR. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av metoden följt av en diskussion av resultaten. 

6.1. Metoddiskussion 

Datainsamlingen utgick från förutbestämda begränsningar som mycket möjligt påverkade 

vilka artiklar som valts ut till studien. Databaserna gav sökträffar baserat på begränsningarna 

och kan därför ha utelämnat en möjligen relevant artikel för studien. Tidsomfattningen 

begränsades från år 2000 och framåt. Denna tidsomfattning för artiklars publicering visade 

endast resultat som tidigast var publicerade år 2000. Argumentet för begränsningen var att 

studien skulle inkludera aktuella forskningsartiklar. En relevant forskningsartikel från år 1999 

och tidigare har möjligen uteslutits vilket leder till frågan om en artikel från år 2000 är mycket 

mer aktuell än en artikel från år 1999. Begränsningen var trots eventuella missade artiklar 

ändå rimlig för att begränsa resultaten till aktuell forskning men hade kunnat utvidgas för att 

möjliggöra fler empiriska artiklar i urvalet. En annan begränsning som kan ha påverkat 

datainsamling och resultat var att studien endast skulle inkludera artiklar med årskurserna F-

3 vilket var mest relevant för den utbildningsnivå examensarbetet skrivs i. En följd av att 

endast söka artiklar filtrerade på årskurs F-3 är att viktig och relevant forskning för en äldre 

årskurs kan ha missats. Forskning i de äldre årskurserna kan vara minst lika relevanta för 

årskurserna F-3. Till den kompletterande sökningen avstods begränsningen att enbart söka 

artiklar inriktade mot årskurs F-3. Det resulterade i två artiklar som var mer allmänt inriktade 

på UA.  

Urvalet av artiklar från den första databassökningen som inkluderades i denna studie visade 

sig komma från samma geografiska härkomst. Samtliga artiklar kom från australienska 

tidskrifter vilket ger ett bristande resultat. Detta var inte en bestämd begränsning innan 

databassökningen men blev utfallet. Att det endast blev australienska studier gör att det blir 

svårt att generalisera och dra slutsatser för exempelvis Sveriges skolor. Orsaken till att det 

endast blev träffar på studier från Australien kan vara på grund av sökorden. Sökorden 

inquiry-based approach och investigative är eventuellt uttryck som används i Australien men inte 

av andra länder. En annan brist gällande artiklarna är avsaknaden av empiriska studier. 

Majoriteten av artiklarna var allmänna litteraturstudier och baserades på tidigare forskning. 

Detta påverkar denna studies trovärdighet då den har bristande resultat från nutida, verkliga 

och mer omfattande matematikundervisningar. 

Artiklar söktes endast på svenska och engelska vilket är de språk som behärskas flytande. 

Denna begränsning baserades även på databasernas utbud och inriktning. De svenska 

sökorden i databasen LIBRIS resulterade inte i några användbara artiklar vilket kan ha 

påverkats av begränsade sökord som inte utökades, som i sin tur kan ha orsakat missade 

artiklar. Forskningsartiklar kan ha använt en annan benämning för UA då det finns flera 

varianter, till exempel matematikverkstad eller laborativ matematik. Sökorden begränsades 

för att undvika en ohanterligt stor mängd litteratur. Samtliga artiklar är framtagna via engelska 

sökord använda i databasen ERIC ProQuest som resulterade i internationella artiklar. Fler 

sökord hade möjligtvis funnit fler relevanta forskningsartiklar att inkludera i studien. En 

annan faktor som påverkade datainsamlingen var att sökningen begränsades till att endast 

visa artiklar i fulltext. Då sökträffarna visade få resultat togs begränsningen om fulltext bort 

inför den kompletterande sökningen och det resulterade i att två artiklar som tidigare missats 

kunde inkluderas i studien. Den kompletterande sökningen tog bort begränsningarna fulltext 

och årskurserna F-3 för att få andra sökträffar än vid den första databassökningen.  
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En brist för studiens resultat är att studien inte inkluderade någon kvantitativ artikel. 

Kvaliteten och trovärdigheten för denna studies resultat kan ha påverkats av att inte ha 

inkluderat kvantitativa artiklar på så sätt att det inte finns mätbara resultat att hämta 

information från. Kvantitativa artiklar kan ha missats på grund av begränsningarna som 

gjorts. Alla studier inom området inkluderas inte vilket är av olika orsaker men främst på 

grund av de satta begränsningarna och tidsbrist. Samtliga artiklar som har inkluderats i denna 

studie kan tilläggas är ”peer reviewed” och samtliga tidskrifter där artiklarna finns tillhör 

kategorin ”scholarly journal” vilket, trots bristen av kvantitativa studier, ger 

kvalitetsgranskade resultat. Begränsningen ”peer reviewed” ger resultat från forskning som 

har förhållit sig till några etiska aspekter, vilket stärker pålitligheten för studien. ”Scholarly 

journal” visar artiklar riktade mot akademiker eller forskare. 

Lithners ramverk som användes i analysen av de exempel på UA som framkom under 

litteraturstudien har som syfte att stödja produktion och analys av data. De studier som ligger 

bakom ramverket har oftast haft elevers uttryckta resonemang som studieobjekt. Detta kan 

vara problematiskt i denna studie där förutsättningar för olika typer av resonemang har 

undersökts eftersom det är svårt att förutsäga vilket resonemang olika individer kommer att 

föra. Men det har ändå ansetts rimligt att anta att vissa förutsättningar, till exempel om elever 

får veta lösningsmetoder i förväg eller inte, eller om de förväntas argumentera för lösningar, 

uppmuntrar till olika sätt att resonera.  

6.2. Resultatdiskussion 

Denna studie ämnade att ta reda på vilken typ av resonemang som främjas när undervisning 

bedrivs i form av undersökande arbetssätt. Elevers resonemangsförmåga presenteras av 

Skolverket (2011b, s. 62) under matematikämnets syften och är en förmåga som elever enligt 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i undervisningen ska utvecklas mot. 

Syftet som inkluderar elevers förmåga att kunna föra resonemang skrivs tillsammans med 

syftet att elever i undervisningen ska utveckla förmågan att föra logiska argument (Skolverket, 

2011b, s. 62). Två karaktärer av resonemang definieras av Lithner (2007, s. 266), IR och KR. 

Lithners (2007, s. 266) definition av KR och syftet som Skolverket (2011b, s. 62) formulerat 

i grundskolans läroplan sammankopplas då båda innehåller den gemensamma komponenten 

resonemangsförmåga. IR lägger ingen vikt vid elevers argumentation och strider därmed mot 

ett av läroplanens syfte för matematikundervisningen, att elever ska utveckla sin förmåga att 

föra resonemang och föra argumentation (Skolverket, 2011b, s. 62) 

De undersökta exemplen på UA tycks ha en gemensam strävan efter att elever är aktiva och 

jobbar självständigt med olika typer av problemlösning. Ett fokus på lösningsprocesserna 

förespråkas av många (t.ex. Makar 2007 och Stein 2008) som menar att det är i processen 

elevers förståelse ökar då eleverna arbetar med hur ett problem kan lösas snarare än på 

slutresultatet. Många (t.ex. Quinnell 2010 och Makar 2007) talar för att UA stimulerar elevers 

eget tänkande och menar att traditionell undervisning ofta fokuserar på resultatet utan att 

lägga vikt vid lösningsmetoden. För att kunna följa statliga offentliga utredningars och 

Skolverkets rekommendationer att låta elever genom resonemang utveckla förståelse för 

matematik kan detta uppfattas som viktigt (SOU 2004:97 & Skolverket 2011b). Aktiva och 

självständiga elever som arbetar undersökande behöver av sig självt inte innebära att eleverna 

för resonemang som stimulerar förståelsen. Lithners definition av IR leder tvärtom till att 

elever reproducerar lösningsmetoder och tillvägagångssätt för att ange ett svar. Den typ av 

resonemang enligt Lithner som kan anses mest stämma in på SOU och Skolverkets 

rekommendationer KR som kräver att eleven själv skapar lösningsmetoder och kan 
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argumentera för metodens utförande och lösning. Det är få av de undersökta exemplen på 

UA som explicit uppmuntrar till alla tre kriterierna i KR, att eleven skapar en lösningsmetod, 

argumenterar för lösningsmetoden och förankrar sin lösning i matematik. Brown m.fl. (2011) 

redogör för en undervisningssituation som bedrivs i form av UA där eleverna undersöker 

höjden på ett träd med hjälp av metoder de blivit tilldelade av läraren, vilket inte uppmuntrar 

eleven till att skapa en egen lösningsmetod vilket är en del i KR. Ett annat exempel av Makar 

(2007) är om en lärare med bristande erfarenhet förser elever med lösningsmetoder i syfte 

att eleven ska komma fram till lösningar men utan att behöva argumentera, vilket är ett av 

kriterierna för KR. Sammanfattningsvis tycks alla de undersökta exemplen på UA ha 

ambitionen att främja elevers självständiga arbete vid olika problemlösningar och därigenom 

lära sig matematik. Analysen med hjälp av definitionerna för IR och KR visar att det inte är 

oproblematiskt att bedriva undervisning genom UA till exempel om lärare som förser elever 

med lösningsmetoder skulle kunna uppmuntra elever att okritiskt reproducera procedurer 

och enbart fokusera på svar tvärtemot författarnas intentioner. Att under UA uppmuntra 

elever till KR kan vara ett sätt att genom UA följa SOU och Skolverkets rekommendationer 

att elever genom resonemang och argumentation ska lära och förstå matematik. 

Lärares agerande vid UA tycks i många av de undersökta exemplen (t.ex. Baumfield 2006 & 

Way 2008) ha betydelse för om elever uppmuntras att argumentera för lösningar. Lärare som 

ställer rätt formulerade frågor som har ett öppet svar ger elever en möjlighet att finna egna 

lösningsmetoder som eleven kan argumentera för (Baumfield 2006 & Way 2008). Elever som 

ska ges möjligheten att på egen hand arbeta fram en lösningsmetod behöver enligt Baumfield 

(2006) och Way (2008) ha coachande lärare för att stimuleras ta eget ansvar för 

lösningsprocessen. Lärare som agerar instruktör snarare än coach kan till exempel innebära 

att läraren förser elever med lösningsmetoder vilket hejdar elevers tänkande och eget ansvar 

för lösningsprocessen och därtill låter elevers argument utebli (Baumfield 2006 & Way 2008). 

Lärares agerande kan uppfattas vara viktig och för att stimulera elevers tänkande och 

resonemang. För att uppnå detta menar Boaler (2011) att elever behöver arbeta på egen hand 

med att finna en lösning. Hur lärare agerar vid UA verkar ha betydelse för det aktiva 

förhållningssättet elever har vid undersökningar vilket Eliasson och Lindö (1999) menar 

öppnar upp för reflektion och kritiskt tänkande. Den av Lithners resonemangstyper som kan 

anses mest överensstämma med Boaler (2011) och Eliasson och Lindös (1999) avsikter att 

främja elevers resonemang och kritiskt tänkande är KR, eftersom det kräver att eleven 

argumenterar för valda strategier. Sammanfattningsvis tycks lärare enligt många av de 

undersökta exemplen ha en viktig och avgörande roll om elever ska ges möjligheten att 

argumentera och finna egna lösningsmetoder. Definitionerna för IR och KR har använts i 

analysen och visar att lärarens agerande eller hur läraren inte agerar vid UA påverkar elevers 

förutsättningar att finna lösningsmetoder, resonera och argumentera. Om lärare i 

undervisning genom UA agerar som coacher och ställer rätt formulerade frågor uppmuntras 

elever till KR och det som UA enligt Boaler (2011) och Eliasson och Lindö (1999) bidrar till; 

kritiskt tänkande, resonemang och skapandet av egna lösningsmetoder. Om lärare inte agerar 

som coacher vid UA utan istället agerar som instruktörer kan medföra att elevers resonemang 

strävar mot IR och uppfyller därmed inte de egenskaper Boaler (2011) och Eliasson och 

Lindö (1999) menar att elever utvecklar vid UA. 
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7. Slutsats och förslag på fortsatta studier 

Denna studie ämnade att ta reda på vilken typ av resonemang som främjas när undervisning 

bedrivs i form av UA och har kommit fram till konklusionen att undervisning genom UA 

inte betyder att endast en typ av resonemang kan främjas. Undervisning genom UA kan ofta 

uppfattas som att sträva mot att uppmuntra elever till resonemang som liknar KR men 

beroende på lärarens agerande kan eleven uppmuntras till både KR och IR. Om elever vid 

UA lär sig förstå matematik genom att argumentera för sina lösningsmetoder och lösningar 

främjas KR men om lärare förser elever med lösningsmetoder uppmuntras IR som inte lägger 

uttryckligen uppmuntras men få fall när det kan uppfattas som att samtliga kriterier för KR 

explicit uppmuntras. 

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur elever resonerar när UA medvetet 

utformas för att främja KR, det vill säga att det innebär att elever på egen hand kommer fram 

till lösningsmetoder som de förväntas argumentera för. Genom en intervention som är 

skapad för att leda elever mot KR kan elevers uttryckta resonemang analyseras. Ett annat 

förslag på fortsatt forskning är att fokusera på hur lärare vid UA ger instruktioner och ställer 

frågor till elever som arbetar med matematik för att undersöka hur det främjar elevers 

resonemangsförmåga.  
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