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Abstract: 
Lärare är personen som planerar, genomför och utvärderar undervisning. Eftersom att 
elevers matematiska resonemang, enligt aktuella styrdokument, ska utvecklas i 
undervisningen har läraren en given roll som påverkar hur eleven ges möjlighet att utveckla 
resonemangskompetens. Hur lärare uppfattar matematiska resonemang blir därmed en 
nyckelkomponent i vad som sker i undervisningen. Kan elevers förmåga att resonera 
påverkas om lärare uppfattar matematiska resonemang på skilda sätt? I denna studie 
diskuteras aktuell forskning om matematiska resonemang och dess betydelse i 
undervisningen. Två lärare har intervjuats och deras utsagor jämförs med den aktuella 
forskningen. Dessa kvalitativa intervjuer i relation till forskningen har visat sig öppna 
dörren för mer omfattande forskning inom detta ämnesområde då intressanta slutsatser har 
dragits, utan att dessa har generaliserats. I resultaten har det framkommit att elevers 
förmåga att resonera påverkas i en hög utsträckning av lärarens val att antingen ge elever en 
redan fungerande strategi eller att låta eleverna själva kämpa med en uppgift. Av 
intervjumaterialet med två lärare har det framkommit att frågeställningen varför saknas helt 
medan frågeställningen hur är vanligt förekommande. I denna studie har lärarnas utlåtanden 
blivit intressanta då forskning har visat att om elevers förmåga att argumentera för egna 
strategival ska utvecklas är frågeställningen varför avgörande. Därmed påverkar lärares 
uppfattningar om matematiska resonemang elevers förmåga att föra matematiska 
resonemang. 

 
 

Nyckelord: 
Lärares uppfattningar, matematiska resonemang, conceptions, beliefs, mathematics, 
reasoning 
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1. Inledning 

Jag har i en del av lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning varit med på 
matematiklektioner där elever förses med uppgifter som sägs utveckla förmågan att 
resonera. Majoriteten av de elever som under dessa lektioner bad om hjälp gavs 
lösningsmetoder för att förstå hur uppgiften kunde lösas och upprepade därmed vad 
läraren visade för att kunna finna ett svar. Denna erfarenhet lämnade mig med funderingen 
om det verkligen var resonemangsförmågan som utvecklades. En annan tanke var varför 
lärare gav både uppgifter och lösningsmetoder till elever. Under våren 2015 genomfördes 
en litteraturstudie om vilken roll ett undersökande arbetssätt spelar för elevers utveckling 
av resonemang och visade i resultatet att lärare kan påverka hur elevers resonemang 
utvecklas, exempelvis om läraren förser elever med lösningsmetoder istället för att eleverna 
själva finner en lösningsmetod, vilket påverkar vilken typ av resonemang som främjas 
(Stertman, 2015). Lärare spelar alltså en roll för elevers lärande om och i resonemang vilket 
utvecklade intresset att i denna studie undersöka lärares uppfattningar om matematiska 
resonemang.  

Resultaten från den internationella studien TIMSS (Trends in International Mathematics 
and Science Study) som genomfördes år 2011 visar att svenska elevers resultat att resonera i 
årskurs åtta har försämrats sedan 2007 och att elevers resultat i årskurs fyra i stort sett är 
oförändrat (Skolverket, 2012, s. 50). I den aktuella läroplanen har resonemang en central 
roll bland de förmågor elever ska utveckla i matematik, och vi kan läsa att elever ska ”föra 
och följa matematiska resonemang”, ”värdera valda strategier” och att argumentera med 
hjälp av matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2011, s. 63). Detta ställer krav på 
undervisningen om elever ska uppnå dessa mål. Men vad behövs för att utveckla 
resonemangsförmåga? 

En forskningsöversikt visar att om matematiska färdigheter ska utvecklas krävs det att 
elever måste anstränga sig och kämpa för att räkna ut något som för eleven själv inte är 
uppenbart (Hiebert & Grouws, 2007, s. 378, 391). Vikten av att elever i aktiviteter behöver 
kämpa understryks även av Niss (2007, s. 1304): 

Moreover, research findings suggest that for students to obtain desirable learning outcomes 
it is important that they are engaged in activities where they have to ”struggle” (in a 
productive sense of that word) with important mathematics, preferably in collaborative 
environments that challenge their work in constructive and supportive ways. (Niss, 2007, s. 
1304) 

Utöver det ovannämnda framhäver Jonsson, Norqvist, Liljekvist och Lithner (2014, s. 31) 
att lärares allmänna uppfattning gällande elever med låg kognitiv skicklighet är att de 
utantill bör lära sig algoritmiska regler för att övervinna begränsningar, istället för att arbeta 
med problemlösning. Resultat från Jonssons m.fl. (2014, s. 31) studie visar dock motsatsen 
till den allmänna uppfattningen. Den visar att elever, förutom att de ska utsättas för 
situationer av didaktiskt slag som möjliggör ansträngning, bör ”tvingas” att kämpa med 
uppgifter för att utveckla konceptuell förståelse (Jonsson, m.fl., 2014, s. 31).  

Samtidigt menar Skolinspektionen (2009, s. 22) att undervisningen i många fall inte ger 
elever tillräckligt stor möjlighet att utveckla de kompetenser som är centrala i matematiken. 
Detta leder till att elever endast använder resonemang på en grundläggande nivå vilket gör 
att den matematiska förståelsen blir begränsad och att elever lär sig regler och procedurer 
utantill (Skolinspektionen, 2009, s. 22). Undervisning som fokuserar på elevers 
utantillärande verkar leda till att elever inte blir självständiga problemlösare och identifieras 
av Lithner (2008) som ett huvudproblem. Elevers matematiska resonemang kopplas starkt 
samman med elevers framgång vilket motiverar varför lärare bör ge resonemang ett större 
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utrymme i undervisningen (Nunes, Bryant, Barros & Sylva, 2012, s. 152). Resonemang kan 
ses som en investering i undervisningen: 

Time is a precious resource in the classroom, and our results suggest that greater 
investment in developing students’ mathematical reasoning should produce a higher pay-
off in terms of students’ mathematical achievements. (Nunes, m.fl., 2012, s. 152) 

I denna studie undersöks lärares uppfattningar om matematiska resonemang. Studien är 
utformad att undersöka matematiska resonemang utifrån lärares perspektiv, detta för att 
läraren är en central del i matematikundervisningen och har ett ansvar för att elever 
utvecklar de förmågor som framhävs i den aktuella läroplanen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera lärares uppfattningar om matematiska resonemang i 
förskoleklass och årskurs 1-3. 

Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: 

1. Hur definierar lärare matematiska resonemang? 
2. Hur exemplifierar lärare elevers matematiska resonemang? 
3. Hur beskriver lärare explicit sin undervisning med fokus på resonemang? 

 

3. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med att denna studies två nyckelbegrepp, resonemang och 
uppfattningar, definieras. Därefter presenteras teoretiska utgångspunkter för lärares 
uppfattningar om matematiska resonemang. 

3.1. Matematiska resonemang 

Enligt TIMSS betyder resonera att matematiska situationer analyseras av eleven eller att lösa, 
för eleven, nya problem. Att analysera är att använda, beskriva eller bestämma samband 
mellan objekt och variabler (Skolverket, 2012, s. 23). En annan definition av begreppet 
resonemang är att elever via en tankelinje producerar påståenden för att kunna dra slutsatser 
(Lithner, 2008, s. 257). Resonemang utgörs av tankelinjens process och av tankelinjens 
resultat som inte behöver vara formellt logisk. Om de resonemang som förs är 
meningsfulla och av den som resonerar kan backas upp av motivering har det en större 
betydelse än om svaret är korrekt eller inte. Resonemang kan enligt Lithner (2008, s. 257) 
struktureras i fyra steg: 

1. Att det finns en problematisk situation. 
2. Ett strategival görs. Valet kan stödjas med argument som förutsäger varför strategin 

kommer att lösa den problematiska situationen. 
3. Strategin genomförs. Stödjande argument kan bekräfta varför den problematiska 

situationen löstes med strategin. 
4. En slutsats. 

Resonemang delas in i två huvudkategorier som är varandras motsatser, imitativa och 
kreativa resonemang (Lithner, 2008, s. 266-267). Imitativa resonemang menas med att 
problemlösaren imiterar ihågkomna lösningsmetoder eller procedurer som inte behöver 
stödjas av underbyggda argument. Kreativa resonemang är den mindre vanliga typen av 
resonemang och innebär motsatsen till imitativa, att sekvensen är ny eller återskapad och 
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kan stöttas av argument. Man kan jämföra Lithners idé att kategorisera olika typer av 
resonemang med Skemps (2006, s. 92) beskrivning av skillnaden mellan två olika typer av 
förståelser, instrumentell och relationell. Instrumentell förståelse innebär en förståelse för 
hur ett korrekt svar kan arbetas fram, utan att lägga vikt vid varför, och liknas vid imitativa 
resonemang (IR) som delas in i ytterligare två grupper, memorerat resonemang och 
algoritmiska resonemang, och definieras av Lithner (2008, s. 258-265) enligt följande:  

Memorerat resonemang (MR): 
1. Strategivalet utgörs av att minnas en färdig lösning. 
2. Genomförandet av strategin består av att skriva ner det. 

 
Algoritmiska resonemang (AR): 

1. Strategivalet är en ihågkommen algoritm som inte kräver en ny lösningsmetod.  
2. Det är obetydligt att resonera vidare. Det som kan hindra att ett korrekt svar nås är 

slarvfel. 
 
AR delas in i ytterligare tre varianter, väl bekanta, avgränsande och guidade: 

 
Väl bekanta AR: Ingen argumentation krävs. Låg pålitlighet då det inte förankras i 
matematikens inre egenskaper. 

1. Val av strategi utgörs av en redan bekant algoritm som sedan appliceras på den nya 
uppgiften. 

2. Den bekanta algoritmen genomförs. 
 
Avgränsande AR:  

1. När en uppgift ska lösas görs en ytlig uppskattning för att avgränsa en mängd 
algoritmer. En algoritm väljs ut. 

2. Den ytliga uppskattningen avser endast att uppfylla utfallet och ersätts av en annan 
om den inte uppfyllde den förväntade slutsatsen. 

 
Guidade AR: Kan vara personguidade eller text-guidade. 

1. Strategivalet innebär att lätt känna igen en uppgift för att bland skrivna regler, 
satser, exempel och definitioner hitta likheter. 

2. Algoritmen genomförs utan några underbyggande argument. 
 

Enligt Skemps beskrivning (2006, s. 92) finns tre fördelar som kan vara anledningen till 
instrumentell förståelse. Den första är att det oftast är mycket lättare att förstå 
instrumentell matematik i sin egen kontext. Det kan exempelvis vara ett lättare och 
snabbare sätt att ange en mängd korrekta svar med instrumentell förståelse om det är vad 
uppgiften syftar till. Den andra fördelen kan vara att framgången med instrumentell 
förståelse är mer märkbar och omedelbar. Skemp exemplifierar det som den sköna känslan 
av när elever får tillbaka ett papper med rätta svar. Den tredje fördelen med instrumentell 
förståelse är enligt Skemp (2006, s. 92) att det i själva verket går snabbare att komma fram 
till ett rätt svar på en uppgift då mindre kunskap krävs vilket tydligt kan kopplas till 
kriterierna för MR och AR som inte behöver stöttas upp av argument. 

Till skillnad från instrumentell förståelse innebär relationell förståelse att veta varför en 
metod används och fungerar för att lösa en uppgift och liknas vid kreativa resonemang (KR) 
vars kriterier enligt Lithner (2008, s. 266) är: 

1. Nyhet. En ny sekvens av resonemang (för den som resonerar) skapas, alternativt att 
en bortglömd sekvens arbetas fram. 
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2. Rimlighet. Strategivalet kan stöttas upp av argument och lösningens rimlighet kan 
motiveras. 

3. Matematisk grund. Argumenten baseras på en matematisk grund och är förankrade 
i matematikens inre egenskaper hos resonemangets komponenter. 

Fyra fördelar med relationell förståelse anges av Skemp (2006, s. 92-93). Den första är att 
relationell förståelse, att förstå varför en metod fungerar, lättare kan appliceras på nya 
uppgifter. Att veta varför en metod fungerar kopplar relationell förståelse samman med KR 
vars kriterier innebär en förståelse för varför. För att veta vilken metod som passar (eller 
inte passar) ett matematiskt problem genom instrumentell förståelse krävs att dessa 
memoreras, vilket är motsvarigheten till MR. Relationell förståelse kan vara svårare att lära 
sig men när det väl är inlärt är det lättare att minnas, vilket är den andra fördelen. Den 
tredje fördelen innebär att relationell kunskap i sig är ett effektivt mål då det underlättar 
lärares arbete att vara motiverande, i och med att relationell kunskap i sig är 
tillfredsställande Den fjärde fördelen symboliserar att relationell förståelse bidrar till ett 
kvalitetsmässigt växande då elever blir som agenter för deras eget lärande och blir aktiva i 
att utforska nya material och områden (Skemp, 2006, s. 92-93). 

Likt relationell förståelse kan man se resonemangskompetens som förmågan att 
argumentera på ämnesteoretiska och allmänna grunder för att kunna motivera för slutsatser 
och val (Skolinspektionen, 2009, s. 12). Enligt Säfström (2013, s. 36) är 
resonemangskompetens när val och slutsatser explicit motiveras genom matematiska 
argument, vilket innebär att formella och informella argument väljs, används och skapas. 
Resonemangskompetens kan utifrån Säfströms och Skolinspektionens definitioner liknas 
vid KR som innebär att metoder grundas på argument och som dessutom förankras i en 
matematisk grund.  

I denna studie används Lithners definition av resonemang då det tydligt beskrivs med 
tillhörande motivering till vad som kännetecknar respektive resonemangstyp. Definitionen 
av resonemang inkluderar även en beskrivning av hela resonemangets struktur och är 
därför relevant i denna studie. Andra relevanta begrepp att definiera som kontrasterar 
resonemang är svar och lösning. Ett svar ger information till det som har efterfrågats. En 
lösning är när ett svar anges och dess korrekthet motiveras (Lithner, 2008, s. 257). 

3.2. Uppfattningar 

Uppfattningar är ett generellt begrepp och kan enligt Philipps (2007, s. 259) definition ses 
som ett paraplybegrepp för olika mentala strukturer. De mentala strukturerna är mentala 
bilder, meningar, förutfattade inställningar, grundantaganden, begrepp och preferenser. När 
man behöver hantera uppfattningar är det lämpligt att skilja mellan två typer av kunskap, 
objektiv och subjektiv (Pehkonen & Pietilä, 2003, s. 1-2). Forskningssamhället accepterar 
objektiv kunskap då den är formell och publik medan subjektiv kunskap inte nödvändigtvis 
utvärderas av någon utomstående då den är informell och personlig. Subjektiv kunskap 
som baseras på personlig förståelse och erfarenhet blir därmed något unikt som innehas av 
en individ (Pehkonen & Pietilä, 2003, s. 3). Enligt Pehkonen och Pietiläs definition tillhör 
uppfattningar subjektiv kunskap. I denna studie används både Philipps (2007) och 
Pehkonen och Pietiläs (2003) definitioner av uppfattningar då de anses komplettera 
varandra. De mentala strukturer som enligt Philipps ingår i paraplybegreppet uppfattningar 
klassas som Pehkonen och Pietiläs definition av subjektiv kunskap. 
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3.3. Lärares uppfattningar om matematiska resonemang 

Undervisning påverkas starkt av lärares uppfattningar om elevers lärande och förmåga 
(Nathan & Koedinger, 2000, s. 168). I en studie av Bergqvist (2005, s. 180) har tre 
upptäckter om lärares uppfattningar sammanställts:  

 Elevers nivå att resonera tenderar att underskattas av lärare. 

 Elever som använder matematiska uttryck och algebraiska lösningar anses av några 
lärare peka på högt presterande. 

 Samtliga lärare delade meningen att det i en klass endast är få elever som kan 
resonera på en hög nivå. 

Samtliga lärare i Bergqvists studie fick se hur elever presterat i en tidigare genomförd studie 
och blev imponerade av vad de såg. Detta visar enligt Bergqvist (2005, s. 188) att få lärare i 
själva verket förväntar sig att elevers resonemang kan ske på en högre nivå. Nathan och 
Koedinger (2000, s. 184) menar att lärares uppfattningar om elevers förmåga att resonera 
påverkas av att de förutser att elever presterar olika vid problemlösning som innefattar en 
okänd start och ett okänt resultat. Det framhävs även att elevers beteenden vid 
problemlösning systematiskt avviker från vad lärare förutspår. Lärare kan missförstå elevers 
svårigheter i matematik på så sätt att de undviker verbalt ställda problem om eleven inte 
förstår symboliskt ställda problem i tron om att det verbala då är helt utom räckhåll för 
eleven. Elevers olika strategier för resonemang är flexibla och verksamma vilket lärare 
behöver vara medvetna om (Nathan & Koedinger, 2000, s. 185). 

Den andra upptäckten, att lärare ser elever som högpresterande när de använder 
algebraiska lösningar, är inte alltid sann. Algebraiska lösningar kännetecknar inte ett högt 
presterande enligt Bergqvist (2005, s. 189-190) och exemplifieras av att elever i en tidigare 
studie använde mycket algebra trots att det fanns en enklare och mer lämplig metod för det 
aktuella räkneexemplet. För att elever inte enbart ska använda algebraiska lösningar måste 
lärare bli medvetna om de uppfattningar de själva har på elevers lärande i matematik för att 
följa resultat från empiriska studier inom detta område (Nathan & Koedinger, 2000, s. 186). 
Styrkor och begränsningar i lärares uppfattningar behöver bli karaktäriserade för lärarna 
själva för att kunna anamma elevers alternativa strategier för resonemang, utöver de 
algebraiska (Nathan & Koedinger, 2000, s. 186). 

Det är ett allvarligt problem om lärare uppfattar att det endast skulle vara ett fåtal elever i 
respektive klass som kan resonera på en hög nivå (Bergqvist, 2005, s. 190). Om 
resonemang på en hög nivå krävs vid matematiska diskussioner riskerar de elever, som av 
läraren anses vara inkapabla att kunna föra resonemang på en högre nivå, att bli 
exkluderade. Det är troligtvis inaktuellt med undervisning som stimulerar en hög nivå av 
resonemang av lärare som antar att få elever kan föra sådana resonemang (Bergqvist, 2005, 
s. 190). Elevers nivå att resonera kan exkluderas av lärare som upplever det svårt att stå vid 
sidan av elever som kämpar med uppgifter, vilket ofta leder till att läraren förhastat kliver in 
och gör att elevernas ovisshet och eventuella stress ska lindras (Stein, Grover & 
Henningsen, 1996, s. 480). Möjligheten för elever att på egen hand göra framsteg och 
upptäckter tas ofta bort av lärare som hjälper eleverna för mycket (Stein, m.fl., 1996, s. 
480). Detta kan kopplas till varför Niss (2007, s. 1304) lyfter att elever behöver kämpa med 
uppgifter då det hjälper elever att göra framsteg i att föra matematiska resonemang. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras först den datainsamlingsmetod som använts för denna studie, 
följt av studiens urval, dataanalysmetod och forskningsetiska principer. 

4.1. Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara denna studies frågeställningar valdes en kvalitativ 
datainsamlingsmetod för att genom kvalitativa intervjuer kunna förstå lärares uppfattningar 
och erfarenheter om matematiska resonemang på djupet. I analysen av en kvalitativ studie 
undersöks generellt sett sociala fenomen varav en inriktning är subjektiva erfarenheter 
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). Lärares uppfattningar är ett exempel på en subjektiv 
erfarenhet och sådana data samlas vanligtvis in via intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015, s. 
35-36). 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som Kvale och Brinkmann (2014, s. 172) menar 
strukturerar förloppet av en intervju vars sekvens är detaljerad med frågor som är noggrant 
formulerade. Intervjuguiden som skapades i denna undersökning var anpassad för en 
halvstrukturerad intervju vilket innebär att intervjuaren kan välja om respondentens svar på 
intervjufrågorna ska följas upp och om det öppnar upp för nya intressanta riktningar 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172). Som intervjuguiden visar (Bilaga 2) inleddes 
intervjuerna med att informera och påminna om frivilligt deltagande, inspelning, syfte och 
att kunskaper inte testas, endast uppfattningar och erfarenheter. Detta för att följa Kvale & 
Brinkmanns (2014, s. 170) rekommendationer om en intervjus inledning. Intervjuerna 
inleddes även med några bakgrundsfrågor, innan intervjufrågorna om undersökningens 
ämne, för att mjuka upp intervjun (Larsen, 2009, s. 86). Eftersom att intervjuns 
huvudsakliga syfte var att ta reda på lärares uppfattningar om matematiska resonemang 
konstruerades icke ledande frågor för att undvika oärliga svar. Larsen (2009, s. 87) förklarar 
att ledande frågor lätt styr respondentens svar till det som antas uppfylla det intervjuaren är 
ute efter.   

I intervjuguiden formulerades fyra huvudfrågor utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar. Tre av frågorna hade även följdfrågor. Dessa huvudfrågor var, i ordning: 

 Hur skulle du definiera matematiska resonemang? 
Denna fråga bidrog till att intervjuaren tydligt förstod vad respondenten menade när de 
använde uttrycket under resten av intervjun. Anledningen till att denna fråga var den första 
som ställdes var att respondenten eventuellt skulle ha givit annorlunda svar baserat på de 
frågor som kommer senare i intervjun, exempelvis frågan “Finns det olika typer av 
resonemang som eleven skapar?”. Den frågan skulle möjligtvis ge respondenten idén av att 
olika typer av resonemang finns, när de annars inte skulle ha tänkt på det, vilket skulle 
kunna påverkat svaret gällande definitionen. Denna fråga är även utformad för att öka 
möjligheten att besvara undersökningens första frågeställning ”Hur definierar lärare 
matematiska resonemang?”. 
 

 Kan du ge något exempel på en elevs matematiska resonemang?  
Denna fråga ställdes för att närmare kunna förstå hur respondenten uppfattar hur en elevs 
matematiska resonemang kan uttryckas. Två följdfrågor formulerades och den första frågan 
finns det olika typer av resonemang som eleven skapar? var relevant för att möjliggöra att 
respondenternas svar kunde jämföras med undersökningens teoretiska ramverk. Enligt 
Lithners (2008, s. 258-267) definition av matematiska resonemang kan resonemangen 
antingen vara imitativa eller kreativa och därför ställdes frågan för att ge respondenten 
möjligheten att berätta om det finns olika typer av resonemang eleven skapar. Frågan är 
dock formulerad så att lärarens egen tolkning av olika resonemang får genomsyras i svaret, 
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vilket även kan öppna upp för nya intressanta riktningar. Den andra följdfrågan är det 
skillnad på olika barns resonemang? kan också resultera i olika intressanta riktningar att fånga 
upp om respondenten exempelvis anser att det blir skillnad på resonemangen beroende på 
barnets kön eller kunskapsnivå. Bergqvist (2005, s. 180) menar att lärare ofta uppfattar att 
elever har olika nivå att resonera och att det är få som kan resonera på en hög nivå, vilket 
denna intervjufråga möjliggör en koppling till.  
 

 Hur skulle du beskriva din undervisning när det är fokus på resonemang? 
Denna fråga är formulerad utifrån studiens tredje frågeställning, ”Hur beskriver lärare 
explicit sin undervisning med fokus på resonemang?, och syftar till att få en bild av hur 
respondenten uppfattar att undervisning kan utformas när fokus är på resonemang. Tre 
följdfrågor ställdes och den första var ”Kan du beskriva en uppgift”, detta för att få en mer 
konkret bild av en uppgift som inkluderas i undervisning som fokuserar på resonemang. 
Den andra följdfrågan, ”På vilket sätt tycker du att eleverna får utveckla sin 
resonemangsförmåga med den här uppgiften?”, ställdes för att lättare förstå hur läraren 
uppfattar att elevers resonemangsförmåga utvecklas genom en uppgift som syftar till att 
utveckla elevers förmåga att resonera. Den tredje följdfrågan ”Kan du beskriva en situation 
när en elev resonerar?” ställdes för att ta reda på respondentens uppfattning om när en 
elevs resonemang visas. ”Vad är en lösning?” och ”Vad är ett svar?” skrevs i intervjuguiden 
under rubriken Eventuella följdfrågor för att intervjuaren själv skulle påminnas om att fånga 
upp eventuellt intressanta begrepp under intervjuns gång och fråga mer om det. 
   

 Följande tre frågor handlar om hur och vad du uppfattar om matematiska 
resonemang – Upplever du det som lätt, svårt eller både och att…  
… undervisa i matematiska resonemang? Denna fråga ställdes för att få ta del av hur 
respondenten upplever att det är att undervisa i matematiska resonemang.  
… förstå själva resonemangen? Denna fråga fokuserar på hur respondenten upplever hur det är 
att förstå när en elev resonerar.  
… bedöma elevers resonemang? Denna fråga ställdes för att få ta del av hur respondenten 
upplever själva bedömningen av resonemang. När denna fråga ställs kan begreppet bedöma 
anpassas efter vad respondenten anser är mest rimligt, exempelvis om en respondent 
arbetar i förskoleklass och inte bedömer elever men däremot kontrollerar elevers 
utveckling. 

När intervjuerna var genomförda transkriberades det insamlade underlaget vilket beskrivs 
av Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) och innebär att muntligt språk översätts till skrivet 
språk. Med tanke på att transkriberingen för denna undersökning inte genomfördes för att 
göra en analys av respondentens språk undveks att skriva ut detaljer som exempelvis pauser 
och förlängning av ord, detta för att inte lägga ner onödig tidsåtgång på något som inte har 
betydelse för resultatet. Däremot skrevs betoningar ut genom att markera märkbart högre 
ljud med versaler (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 223). När i denna studie ett förtydligande 
läggs till i transkriberingen utöver vad respondenten sa markeras detta genom att skriva 
inom parenteser. När den transkriberade texten återges i denna studies avsnitt 5. Resultat och 
analys och märks upp med symbolen /…/ betyder detta att en del av den transkriberade 
texten inte behöver visas i det sammanhanget. Intervjumaterialet har lyssnats igenom två 
gånger så att en så korrekt tolkning som möjligt kunde säkerställas. 

4.2. Urval 

Ett demografiskt urval av skolor och lärare valdes för att få en spridning och ett rikt 
resultat. Urvalet baserades även på den så kallade närhetsprincipen med anledning av den 
avsatta tidsomfattningen för denna studie. I en och samma kommun kontaktades samtliga 
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grundskolor med F-3-verksamhet via e-post för att möjliggöra det planerade underlaget 6-9 
intervjuer. Att generalisera blir svårt om det är ett för litet antal intervjuer medan ett för 
stort antal gör att intervjuerna inte kan tolkas ingående (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). 
Målet var att intervjua 2-3 lärare på tre olika skolor och därmed få det sammanlagda 
underlaget på 6-9 intervjuer. Av samtliga förfrågningar om deltagande valde två lärare från 
samma skola att delta i undersökningen, båda med behörighet att undervisa i matematik. 
Den ena läraren arbetar i förskoleklass och den andra i årskurs två. Att endast två lärare 
deltog i undersökningen beror bland annat på att andra förfrågade rektorer uppgav en 
tidsbrist i deras verksamhet, inte svarade eller önskade att få delta längre fram när det 
dessvärre var för sent för denna studies tidsomfattning.  

4.3. Dataanalysmetod 

Innehållsanalys är det analyssätt som enligt Larsen (2009, s. 101) är ett av de mest använda 
och har även i denna studie valts för att kunna identifiera samband eller skillnader i det 
insamlade materialet. Innehållsanalys ansågs vara lämpligt för att kunna kategorisera 
insamlade data. En innehållsanalys har genomförts enligt Larsens sex steg:  

1. Insamling av data som sedan transkriberas 
Se avsnitt 4.1. för beskrivning av datainsamlingsmetod och transkribering av 
intervjumaterial.  

2. Kodning av texterna 
Det transkriberade materialet skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger för att 
identifiera och markera vanligt förekommande ord och begrepp som var liknade 
eller skildes åt mellan de två intervjutexterna. Det lästes även igenom med denna 
studies teoretiska ramverk i åtanke för att identifiera likheter eller skillnader. 

3. Kategorier eller teman bestäms efter kodningen 
Utifrån markeringarna i intervjutexterna, studiens syfte och frågeställningarna togs 
det fram fyra olika kategorier. Den första kategorin är Lärares definition av 
matematiska resonemang och togs fram då detta nämns i en av studiens frågeställningar 
samt i en av intervjufrågorna och blir därför en central del i undersökningen.  
Den andra kategorin identifierades genom att ett tydligt samband hittades mellan de 
två intervjutexterna: ordet hur förekom väldigt ofta och betonades tydligt av bägge 
respondenterna. Detta samband kunde tydligt kopplas till det teoretiska ramverket. 
Orden hur och varför utgör en central del i Lithners (2008, s. 257-267) definition av 
KR och IR. Om fokus ligger på hur men inte varför främjas IR medan KR endast 
främjas om förståelsen för varför finns eller utvecklas. I intervjutexterna framkom 
inte ordet varför en enda gång och därmed bestämdes den andra kategorin, Hur och 
avsaknaden av varför.  
Den tredje kategorin kallas Olika elever – olika strategier och framställdes då ett 
mönster i intervjutexterna kunde hittas: i båda intervjuerna nämndes att elever har 
olika strategier eller tillvägagångssätt för att finna ett resultat. Med tanke på att KR 
främjas först när eleven kan argumentera för sina strategival enligt Lithners (2008, 
s. 266) definition, bestämdes denna kategori då kopplingen fanns mellan de två 
intervjuerna och även med teorin. 
Den fjärde kategorin Nivåskillnadens påverkan på elevers matematiska resonemang 
framställdes då båda respondenterna berättade om elevers nivåskillnad och olika 
mognadsgrader. Detta blev av intresse då Bergqvist (2005, s. 180) framhäver 
upptäckten att lärare ofta underskattar elevers nivå att resonera. 

4. Sortering av datamaterialet enligt bestämda kategorier 
När de fyra kategorierna bestämts sorterades intervjumaterialet in under passande 
kategori. Detta gjordes på så sätt att de transkriberade meningar som kunde kopplas 
till en specifik kategori skrevs dit. 
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5. Granskning av materialet 
När kategorierna tillsammans med tillhörande innehåll var färdigställda granskades 
dessa för att finna intressanta resultat som sedan diskuteras i relation till det 
teoretiska ramverket. 

6. Identifierade, meningsfulla data utvärderas mot teori och forskning 
Det som funnits av granskningen av materialet som genomfördes i punkt 5 ovan 
diskuteras utifrån den teori och forskning som har lyfts fram i studiens inledning 
och bakgrund.  

 

4.4. Forskningsetiska principer 

De fyra huvudkraven för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet, 
(2002, s. 7-15) har följts i denna studie. Respektive huvudkrav beskrivs nedan tillsammans 
med hur de följts. 

Informationskravet: De berörda av undersökningen ska informeras om syftet och 
villkoren med forskningsstudien. De medverkande ska upplysas om deras frivillighet till 
deltagande i forskningen och om rätten att avbryta det. Medverkande i denna studie har 
genom ett informantbrev (Bilaga 1) blivit informerade om absolut frivillighet och 
möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet: Att som deltagare själv ha rätten att bestämma över sitt deltagande i en 
undersökning. Genom att i informantbrevet (Bilaga 1) ha upplyst om frivilligt deltagande 
och om möjligheten att avbryta sin medverkan har deltagaren rätten att bestämma över sin 
medverkan.  

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter ska förvaras så de skyddas mot obehöriga. 
Deltagare informeras genom informantbrevet (Bilaga 1) om exakt vilka som hanterar det 
insamlade materialet samt om att materialet raderas efter färdigställt arbete. Deltagare 
informeras om att medverkandet är anonymt. Utöver detta så samlades ingen identifierande 
information in på någon inspelning, vilket per automatik resulterar i anonymitet då ingen, 
inklusive intervjuaren, skulle kunna dra slutsatser om respondenternas identitet baserat på 
de inspelade intervjuerna. 

Nyttjandekravet: Enskilda personers uppgifter som insamlats används endast för 
forskningsändamål. Denna punkt är i praktiken ej applicerbar på denna studie då inga 
personuppgifter samlats in, och det finns därmed inte möjlighet att denna typ av 
information skulle kunna användas i denna studie, oavsett ändamål. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt lyfts resultat från intervjuerna fram som sedan analyseras.  

5.1. Hur lärare definierar matematiska resonemang 

Matematiska resonemang kan definieras olika beroende på vem man frågar. Då syftet med 
denna studie är att studera lärares uppfattningar om matematiska resonemang i 
förskoleklass och årskurs 1-3 är det relevant att först veta hur lärarna definierar 
matematiska resonemang.  

Nedan presenteras hur lärarna besvarar intervjufrågan hur skulle du definiera matematiska 
resonemang? 

Lärare 1: Matematiska resonemang… det kan man ha, det är liksom… det finns 
överallt. Man har ju de matematiska resonemangen fast man inte har matte på 
schemat. Man ska gå någonstans och räkna hur många vi är på vägen. Under själva 
lektionstiderna har vi olika matematiska resonemang vi går igenom. Antalsbegrepp, 
mönster… geometriska former.  

Lärare 2: Jag tänker mer att om man har en… det kan ju vara problemlösning eller 
vad som helst. Alltså få… vi kan ju resonera tillsammans sen kan barnen resonera i 
mindre grupper och så. Diskutera och se olika lösningar och olikheter, likheter… 
variationer. Lösa olika typer av uppgifter.  

Båda lärarna uttrycker att matematiska resonemang kan vara på flera sätt. Lärare 1 menar 
att matematiska resonemang finns överallt och att de i klassrummet går igenom olika 
resonemang som exempelvis antalsbegrepp och geometriska former, medan lärare 2 menar 
att matematiska resonemang kan vara vad som helst, exempelvis problemlösning. Detta 
kan tolkas som att lärarna har delade meningar gällande resonemang. Lärare 1 exemplifierar 
att de matematiska resonemang de går igenom bland annat är geometriska former medan 
lärare 2 nämner att de diskuterar olika lösningar, olikheter och likheter.  

5.2. Hur och avsaknaden av varför 

I intervjuerna var ordet hur starkt återkommande och används ofta när lärarna besvarade 
frågor om elevers matematiska resonemang. Ett begrepp som däremot inte nämndes en 
enda gång i intervjusvaren men som i det teoretiska ramverket beskrivs som en huvudsaklig 
och viktig del i matematiska resonemang är begreppet varför. 

Av intervjumaterialet kom detta fram av lärare 1 som arbetar i förskoleklass och lärare 2 
som arbetar i årskurs 2: 

Lärare 1: – Hur ser en kvadrat ut? Hur känns den? Hur många hörn har den och hur 
ser sidorna ut? En del är inte mogna att föra… de bara tänker… jag vet att det blev 5 
men HUR kom du fram till att det blev talet 5? Jag är nyfiken, hur tänkte du? Hur ska 
vi lösa det här problemet? 

Lärare 2: Om någon har sprungit 2 kilometer – hur visste ni att det var 2 km? Hur 
mycket är 2 km? /…/ men att man försöker lyfta fram lite olika exempel på hur man 
kan lösa det. /…/ då var det intressant att se HUR eleverna gjorde /…/ HUR skulle 
dem få ihop det här då? 

Både lärare 1 och lärare 2 indikerar att frågan hur stimulerar eleven till att tänka mer på 
djupet. Om elever kan förklara och resonera om hur många hörn en kvadrat har eller hur 
de visste att det var 2 kilometer de sprang verkar lärarna uppleva att de närmare förstår 
elevernas tankesätt. Både lärare 1 och 2 nämnde ordet hur flitigt under intervjun och 
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betonade det mycket starkt ett flertal gånger. Detta visar att båda uppfattade det som en 
viktig faktor för elevers matematiska resonemang. En elev som kan beskriva hur en 
kvadrats sidor och hörn ser ut behöver nödvändigtvis inte förstå varför en kvadrat har fyra 
sidor och fyra hörn, eller att kunna argumentera för det. Trots det nämndes inte ordet varför 
en enda gång vilket kan tyda på att båda lärarna uppfattar att eleverna ändå stimuleras till 
ett djupt tänkande, trots att ordet hur, utifrån det teoretiska ramverket, inte visar att hur 
stimulerar till de djupare resonemangen. 

5.3. Olika elever – olika strategier 

Båda lärarna menar att elever har olika vägar för hur de kommer fram till ett resultat. Lärare 
1 pekar mycket på att det blir lättare för elever om de ges olika strategier som kan användas 
för att komma fram till ett resultat, utan att resultatet måste vara rätt. Lärare 2 menar att 
elever har olika vägar till ett svar och menar att alla olika sätt att tänka på kan vara rätt. 

Lärare 1: Hur tänker du i de olika resonemangen? Att komma fram till ett resultat 
betyder inte att du har fel, utan att du kommer fram till resultatet fast på olika sätt 
/…/ synliggöra att vi tänker olika för att komma fram till det svaret vi kom fram till. 
– Hur tänker jag? Och ge strategier /…/ att synliggöra strategier för att det blir 
lättare för barnen. Ge strategier, nästa gång kanske det är lättare… hur känner du om 
jag ger en annan strategi? Ja, det där va ju faktiskt lättare. Jag är nyfiken på hur DU 
tänker och inte efter något rätt svar. Jag är väldigt noga med att fråga – hur tänker 
du? Och att eleverna då får förklara hur de tänker. I ett klassrum med 25 innebär inte 
att alla 25 tänker på ett sätt, det kanske finns 15 olika sätt att se på saker. 

Lärare 2: /…/ det kan ju ofta vara problemlösning man löser på olika sätt. Även 
fast det inte är samma svar man kan komma fram till… ha olika vägar dit. Jag brukar 
gå runt och lyssna (när elever resonerar) och välja några intressanta. Någon som har 
tänkt kanske ett ganska enkelt och bra sätt och någon som har tänkt på något 
annorlunda sätt men som också kan vara… rätt såklart. /…/ alla är så olika och 
behöver olika vägar för att hitta rätt /…/  

Ett exempel på en situation av Lärare 2: 
Eleverna fick en hög med plockisar och skulle räkna alla, hur kan man lösa det här nu 
då? /…/ då var det intressant att se HUR eleverna gjorde. En del räknade en och en 
/…/ delade in i 5-grupper /…/ en del hade ingen aning /…/ bara satt och sa… det 
är så många, hur ska vi göra? Jag tänker att, jag räknar de här och du de där men sen 
så kom de ju fram till att där var det 25, där var det 17 och där var det 8. HUR skulle 
dem få ihop det här då? Då hade de ingen strategi för hur dem skulle addera ihop 
det.  

Att gå runt och lyssna på när elever resonerar menar lärare 2 är ett sätt att välja ut några 
olika sätt att tänka på. Medan lärare 2 uttrycker att det är eleverna som resonerar och väljer 
ut några annorlunda sätt att tänka på uttrycker lärare 1 mer att eleverna behöver ges olika 
strategier för att hitta en som passar. Lärare 2 som går runt och väljer ut olika elevers 
resonemang kan möjligtvis ha lärt ut eller givit olika strategier innan, dock nämns inte det i 
intervjun. Ett flertal gånger nämner lärare 1 att eleverna med fördel kan ges strategier vilket 
eventuellt kan bero på elevernas åldersskillnad: lärare 1 arbetar i förskoleklass vilket 
möjligtvis innebär att eleverna behöver ges några strategier att ha i bagaget och kunna börja 
med, medan lärare 2 arbetar i årskurs 2 där eleverna eventuellt klarar av att finna egna 
strategier. I exemplet av lärare 2 ska eleverna räkna plockisar genom att finna egna 
lösningsstrategier men det visade sig att alla elever inte klarade av att slutföra uppgiften. 
Läraren lät eleverna prova på för att själva upptäcka vilken strategi som inte fungerade. 
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Den uppfattning som lärarna delar är att alla elever är olika och kan behöva olika vägar för 
att nå ett resultat. 

5.4. Nivåskillnadens påverkan på elevers matematiska 

resonemang 

I båda intervjuerna nämns att det i ett klassrum finns en bred kunskapsskillnad mellan 
elevernas nivå att resonera. Både lärare 1 och lärare 2 uttrycker att det kan vara svårt för 
elever att följa med på grund av ett spann mellan elevernas nivå. Lärare 2 uttrycker att det 
som lärare är ganska svårt att undervisa i matematiska resonemang på grund av detta. 

Lärare 1: En del är inte mogna att föra… jag bara tänker… jag vet att det blev 5 men 
hur kom du fram till att det blev talet 5? /…/ ibland kan det vara svårt, det beror ju 
på hur mogna de är… att hänga med. Då får man liksom använda orden… hur 
tänker du? Upprepa det eleverna säger och bli medvetna om hur de för sina 
resonemang. Nivån kan vara från… om man har 25 elever kan den ena kanske inte 
ens ha begreppet vad som är skillnaden mellan bokstav och siffra medan den andra 
kan räkna upp till hundratal.  

Lärare 2: En del har jättedålig taluppfattning och en del gissar mycket och blandar 
ihop /…/ det beror på mycket vad de har för förkunskaper och vart de ligger /…/ 
jag tycker det är ganska svårt (att undervisa i matematiska resonemang) just för att 
det är så stort spann mellan de som är svaga och starka… så olika nivåer. Svårt ibland 
att lägga sig på en nivå och få alla att vara med. 

Lärarnas beskrivningar av elevers förmåga att föra matematiska resonemang uttrycks på 
olika sätt. Det uttrycks som förkunskaper, ”vart de ligger”, medvetenhet, mognad och nivå. 
Svårigheten ligger dock enligt båda lärarna på att det är många olika kunskapsnivåer i ett 
klassrum.  

6. Diskussion 

Först diskuteras de resultat som presenterats ovan med koppling till studiens teoretiska 

ramverk. Därefter diskuteras den metod som använts i studien. 

6.1. Resultatdiskussion 

Här diskuteras undersökningens resultat under de fyra framtagna kategorierna. 

6.1.1. Lärares definition av matematiska resonemang 

Lärare 1 exemplifierar att de matematiska resonemang de går igenom bland annat är 
geometriska former medan lärare 2 nämner att de diskuterar olika lösningar, olikheter och 
likheter och exemplifierar det med problemlösning. Definitionen från lärare 2 kan kopplas 
till Lithners (2008, s. 257) definition av resonemang, då läraren nämner lösningar, likheter 
och olikheter, vilket enligt Lithner är mer meningsfullt för resonemang än att ett svar är 
korrekt. Tillskillnad från lärare 2, definierar lärare 1 matematiska resonemang genom att 
exemplifiera det som geometriska former. Att geometriska former är en typ av resonemang 
kan ha blivit otydligt beskrivet av lärare 1 och kan tolkas som att läraren menar att de 
matematiska resonemangen främjas när de exempelvis tittar på geometriska former och hur 
de ser ut, men uttrycktes explicit som att geometriska former är en typ av matematiska 
resonemang, vilket inte kan kopplas till Lithners (2008, s. 257) definition av resonemang. 
Detta för att resonemang enligt Lithner är en tankelinjes process och kan inte anknytas till 
vad lärare 1 menar, då en geometrisk form är något man kan resonera kring men som inte i 
sig självt är en typ av resonemang. Lärare 1 beskriver att matematiska resonemang finns 
överallt medan lärare 2 anger att matematematiska resonemang kan vara vad som helst. 
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Båda lärarna uttrycker därmed att resonemang är något som inte visar sig på ett enstaka 
sätt, det är något mer än så. Det första steget i ett resonemangs struktur är enligt Lithner 
(2008, s. 257) att en problematisk situation finns, vilket kan anknytas till lärare 2 som 
exemplifierar problemlösning som matematiska resonemang. De resterande stegen - steg 2 
(att strategival görs med stödjande argument), 3 (strategin genomförs) och 4 (slutsats) - 
nämns dock inte av lärare 2. Inget av de fyra stegen kan tydligt kopplas till den definition av 
matematiska resonemang som angavs av lärare 1.  

6.1.2. Hur och avsaknaden av varför 

I det teoretiska ramverket för denna studie har de två begreppen hur och varför utgjort en 
central del i definitionerna för resonemang och förståelse. Om fokus läggs på hur ett svar 
kan arbetas fram, som både lärare 1 och lärare 2 nämnde ett flertal gånger, symboliseras IR 
enligt Lithners (2008, s. 258-265) definition. IR innebär att redan framtagna 
lösningsmetoder imiteras och är den typ av resonemang som främjas när elever ställs frågan 
hur och då berättar vilken lösningsmetod de använder. En trolig missuppfattning är att 
elever som berättar hur de löst en uppgift men inte varför lösningsmetoden de använde 
fungerade, på djupet förstår strategierna för att komma fram till ett svar. Nathan och 
Koedinger (2000, s. 168) menar att lärares uppfattningar om elevers förmåga påverkar 
undervisningen och kan i detta fall kopplas till lärare 1 och lärare 2 som båda indikerar att 
de med hjälp av ordet hur når fram djupare än till elevernas IR. Om läraren ställer frågan 
hur och menar att främja eleverna till att föra KR, påverkas undervisningen på det sätt som 
Nathan och Koedinger (2000, s. 168) menar att lärares uppfattningar gör, då eleverna hade 
behövt besvara frågan varför för att föra KR.  

Det kan även vara så att elever som av lärare anses vara högt presterande inte kan 
argumentera för sina strategival mer än de som av läraren uppfattas vara lågt presterande. 
Detta på grund av att eleverna inte ställs frågan varför, endast hur. Bergqvist (2005, s. 180) 
lyfter fram att lärare ofta uppfattar att elever som uttrycker sig matematiskt symboliserar ett 
högt presterande, detta kan antas inte behöva betyda att de elever som kan uttrycka sig 
matematiskt nödvändigtvis kan argumentera för sina strategival. Däremot finns det en risk 
att de elever som faktiskt har förstått varför aldrig får chansen att visa detta då de inte ställs 
frågan, och därmed blir de aldrig presenterade möjligheten att argumentera för sina 
strategival. Detta kan orsaka att elever endast använder resonemang på en grundläggande 
nivå som begränsar förståelsen (Skolinspektionen, 2008, s. 22). Det verkar vara vanligt 
förekommande att lärare upplever att elevers tänkande stimuleras när de frågas hur de 
tänkte medan det enligt Lithners definition (2008, s. 258-265) begränsas till IR medan 
frågan om varför bidrar till KR.  

6.1.3. Olika elever – olika strategier 

För att en elev ska kunna föra KR ska eleven kunna argumentera för egna strategival 
(Lithner, 2008, s. 266). Elever som får arbeta med att finna egna lösningsstrategier 
uttrycktes i exemplet av lärare 2, när eleverna fick försöka räkna plockisar vilket för några 
elever var svårt. Läraren gav inte eleverna en fungerande strategi utan lät eleverna på egen 
hand kämpa med att finna en strategi och beskrev att alla elever har olika vägar att hitta 
rätt. Exemplet som angavs med plockisar tyder på att eleverna fick kämpa med att själva 
finna ett sätt att lösa uppgiften, och är enligt Jonsson m.fl. (2014, s. 31) mycket viktigt då 
kämpandet utvecklar konceptuell förståelse. Även Stein m.fl. (1996, s. 280) förklarar att 
elever gör framsteg i att föra resonemang om de själva får kämpa med uppgifter. Däremot 
uttryckte lärare 1 vikten av att ge elever strategier, vilket är motsatsen till vad lärare 2 
uppgav. För att en elev ska kunna föra KR trots att läraren har gett fungerande strategier, 
måste eleven också förstå varför den strategin fungerar och att kunna argumentera för den. 
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Detta verkar dock inte ske enligt vad lärare 1 berättade, då eleverna inte uppmanas att 
besvara frågan varför. Om elever ges strategier för att kunna finna ett resultat stimuleras inte 
det kämpande som Jonsson m.fl. (2014, s. 31) och Stein m.fl. (1996, s. 280) menar är 
viktigt. Lärare kan enligt Stein m.fl. (1996, s. 280) hindra elever att göra framsteg och 
upptäckter i matematik om eleverna ges för mycket hjälp. Detta är något som kan ske av 
det som lärare 1 betonar, vikten av att ge elever strategier. 

Lärare 1 arbetar i förskoleklass vilket möjligtvis innebär att eleverna behöver ges några 
strategier för att ha något att börja med medan lärare 2 arbetar i årskurs 2 där eleverna 
eventuellt klarar av att finna egna strategier. Lärare blev i Bergqvists (2005, s. 188) studie 
imponerade av vad elever klarade av, vilket innebär att elever kan resonera på en högre nivå 
än vad lärare förväntar sig. Elever kan möjligtvis finna egna strategier i förskoleklass om 
lärarna förväntar sig det och därmed uppmanar elever till att utveckla förmågan att resonera 
och finna egna strategier. Om eleverna endast ges strategier utan att finna egna, främjas IR, 
vilket innebär att eleverna memorerar strategivalen utan att kunna stötta med argument. 

6.1.4. Nivåskillnadens påverkan på elevers matematiska resonemang 

Båda lärarna uppgav i intervjuerna att deras klasser har en stor nivåspridning gällande 
matematiska resonemang. Nathan och Koedinger (2000, s. 168) menar att lärares 
uppfattningar om elevers förmåga påverkar undervisningen medan Bergqvist (2005, s. 180) 
lyfter fram att lärare ofta uppfattar att elever som uttrycker sig matematiskt symboliserar ett 
högt presterande. Lärarna som i intervjuerna uttryckte att det är en stor nivåskillnad i 
klasserna kan möjligtvis påverkas av att några elever uttrycker sig mer matematiskt än andra 
och därmed uppfattar att det är en stor nivåspridning. Att elever uttrycker sig matematiskt 
innebär inte i sig att de kan argumentera varför det som uttrycks fungerar, utan imiterar 
eventuellt färdiga lösningsstrategier och uttrycker det med matematiska termer utan att 
förstå varför. Det kan även vara så att elever som uttrycker sig matematiskt endast blir 
tillfrågade hur men aldrig varför men faktiskt vet varför och skulle kunna motivera samt 
argumentera för strategin. För att verkligen se och förstå nivåskillnaden bland elever 
behöver lärare använda verktyget varför om de ska kunna urskilja vilka elever som har en 
lägre alternativt högre nivå, då detta kan ha blivit felbedömt utifrån det som angivits utav 
lärare 1 och 2.  

Detta kan uppfattas som att nivåskillnaden inom en klass ibland kan vara en illusion. 
Illusionen förstärks av att lärare hör vissa elevers matematiska uttryck och därmed 
uppfattar eleven som mer kunnig och på en högre nivå än de elever som inte uttrycker sig 
matematiskt. De elever som inte uttrycker sig matematiskt och därmed hörs mindre, skulle 
möjligtvis kunna argumentera om de fick frågan varför, samma gäller de högt presterande. 
Hur lärare uppfattar elevers matematiska nivå har därför en viktig betydelse och framhävs 
av Bergqvist (2000, s. 190) som menar att elever kan bli exkluderade av lärare som 
uppfattar den typen av nivåskillnad. 

6.2. Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att studera lärares uppfattningar om matematiska resonemang i 
förskoleklass och årskurs 1-3. För att kunna studera lärares uppfattningar och på djupet 
kunna förstå dessa, valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Med tanke på att 
två intervjuer genomfördes blev datainsamlingsmaterialet tämligen litet jämfört med det 
planerade underlaget 6-9 intervjuer. Trots ett mindre insamlat material kunde för studien 
intressanta och relevanta kategorier tas fram då de två intervjuerna gav ett fylligt material. 
Eftersom att det inte fanns någon avsikt att göra generaliseringar i denna studie fanns det 
ändå relevans i att intervjua två lärare om detta ämne då det är komplext och det inte finns 
endast en uppfattning eller enbart ett sätt att se på det. Därför är det inte säkert att fler 
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teman och kategorier skulle kunnat tas fram om fler intervjuer genomfördes. Urvalet, som 
begränsades till en kommun, kunde ha utökats till två eller fler kommuner för att öka 
antalet respondenter. Det var framförallt tidsbristen som styrde och det kan inte 
säkerställas att fler intervjuer kunnat genomföras om det demografiska urvalets omfång 
hade utökats eller att andra teman hade identifierats. 

En halvstrukturerad intervju användes för att kunna fånga upp om respondenten kom in på 
en ny intressant riktning som intervjuaren inte hade skrivit med i intervjuguiden. I intervjun 
fångades ingen ny inriktning upp och därmed ställdes inte någon ny följdfråga, men det var 
bra att möjligheten fanns i intervjusituationen. Därför fungerade denna halvstrukturerade 
metod bra för denna studie. Intervjuns huvudsakliga syfte som var att ta reda på lärares 
uppfattningar om matematiska resonemang kunde därmed uppfyllas. 

Innehållsanalys ansågs redan från början relevant och valdes som dataanalysmetod för det 
planerade underlaget 6-9 intervjuer. Det har förståtts att det kan vara svårt att göra en 
innehållsanalys på ett mycket litet underlag, men innehållsanalys behölls som analysmetod 
då det fylliga intervjumaterialet ändå kunde kategoriseras in efter teman som hittats efter att 
intervjumaterialet transkriberats. När talspråk transkriberades till skrivet språk gjordes det 
med noggrannhet för att kunna säkerställa att en så bra tolkning som möjligt gjorts. Trots 
noggrannheten kan tolkningar omedvetet ha påverkat transkriberingen men detta har 
transkriberaren haft i åtanke och undvikit så gott som möjligt. Ljudinspelningarna 
genomlyssnades två gånger vid transkriberingen och bedömdes räcka då den andra 
genomlyssningen bekräftade transkriberingen.  

Denna studies validitet finns till hög grad då hela insamlingen av data och frågeställningar 
är kopplade till Lithners (2008) definition av resonemang. Detta har lett till att rätt och 
framförallt relevanta frågor har ställts för att kunna besvara frågeställningen (Larsen, 2009, 
s. 41). Dock kunde validiteten blivit bättre om studiens planerade intervjuunderlag på 6-9 
intervjuer hade uppnåtts då mer relevanta data hade kunnat erhållas. Metoden som använts 
i studien har beskrivits detaljerat för att den ska kunna upprepas av en annan forskare, 
vilket Larsen (2009, s. 42) beskriver är del av en studies reliabilitet. Ur ett kritiskt perspektiv 
kan det konstateras att denna studie inte kan få full god reliabilitet utifrån Larsens 
beskrivning då ett precis likvärdigt resultat inte kan garanteras. Detta beror på att denna 
studie har som syfte att undersöka subjektiva uppfattningar, vilket kan variera mellan varje 
respondent. 

 

7. Slutsats och förslag på vidare forskning 

Utifrån denna studies frågeställningar som formulerats för att kunna bemöta syftet med 
denna studie kunde olika teman lyftas fram. Det har framkommit en tydlighet i att lärares 
uppfattningar gällande elevers matematiska resonemang och dess nivåskillnad spelar en 
viktig roll för hur eleverna ges möjlighet att utveckla matematiska resonemang. Lärare 
påverkar elevers förmåga att resonera till en hög utsträckning då deras uppfattning har visat 
sig bidra till valet att antingen låta elever kämpa med en uppgift eller att eleven ges en redan 
fungerande strategi. Uppfattningen om att elever genom frågeställningen hur stimuleras till 
att föra resonemang som grundas på elevens egna tankar har visat sig vara ett tema i denna 
studie. Det har utifrån intervjumaterialet med två lärare framkommit att frågeställningen hur 
är vanligt förekommande men att frågeställningen varför saknas helt. I jämförelse med 
forskning har varför visat sig vara avgörande för om eleven ska utveckla förmågan att 
argumentera för egna strategival. Lärares uppfattningar om matematiska resonemang 
påverkar därmed elevers förmåga att föra matematiska resonemang. 
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Då detta är ett område som inte har tillräckligt omfattande forskning är ett förslag på vidare 
forskning att genomföra en mer omfattande version av denna studie för att få med fler 
respondenter och därigenom få ett större material på lärares olika uppfattningar om 
matematiska resonemang. Det skulle dessutom vara av intresse att ta reda på lärares 
tidsenliga uppfattningar och i samband med dessa studera deras elevers förmåga att 
resonera. Nästa steg skulle kunna vara att uppmärksamma lärarna på vad forskning säger 
gällande lärares uppfattningar om matematiska resonemang och dess påverkan på elevers 
förmåga att resonera. Sedan går man vidare genom att studera hur lärarnas uppfattningar 
kan förändras och göra skillnad i praktiken utifrån att de förhållit sig till framfört 
forskningsresultat. 

8. Egna reflektioner 

Om jag skulle genomföra denna studie igen skulle jag rekommendera att från början 
kontakta flera skolor inom olika kommuner, detta eftersom att jag via urvalet att förhålla 
mig till en kommun inte fick så många intervjuer som planerat. Olyckligt nog kom svaren 
från några av de tillfrågade rektorerna för sent för att intervjumaterialet skulle hinna 
transkriberas, analyseras och diskuteras. Med tanke på att många förfrågade skolor och 
rektorer inte svarade på e-mail, eller att de återkopplade för sent, tänker jag nu i efterhand 
att dessa kunde kontaktats via telefon vilket möjligen hade resulterat i fler respondenter i 
god tid. Trots få respondenter kunde de exempel som lärarna gav tydligt jämföras med 
aktuell forskning. Då slutsatsen av denna studie visar på att lärares uppfattningar om 
matematiska resonemang har en stor betydelse för undervisningen, bör det forskas om mer 
då den aktuella forskning som finns är begränsad. Efter att ha läst en hel del litteratur i 
utbildningen trodde jag inför detta arbete att lärares uppfattningar om matematiska 
resonemang skulle skilja sig något från vad forskning visar, framförallt gällande att 
stimulera och utmana elevers matematiska resonemang mer på djupet. De nya kunskaper 
jag har erhållit efter detta arbete innebär att jag i min kommande roll som lärare kommer 
att förstå hur jag kan stimulera elevers förmåga att resonera Dessa kunskaper är att 
frågeställningen varför stimulerar elever till att argumentera för egna strategival och är enligt 
framtagen teori avgörande för att elever ska kunna argumentera för egna strategival och blir 
i sin tur en mycket relevant och viktig faktor för att elevers resonemang ska kunna föras på 
en djupare nivå. Det visade sig att det jag trodde inför arbetet stämde överens med de två 
lärarnas uppfattningar om matematiska resonemang i relation till teori. Jag har även lärt mig 
att elevers resonemangsförmåga stimuleras om de behöver kämpa med uppgifter vilket 
innebär att jag kommer att inkludera mer utmanande uppgifter och problem som eleverna 
får kämpa med.   
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Bilaga 1 - Informantbrev 

      

Information om en undersökning gällande lärares uppfattningar om matematiska 
resonemang 

Mitt namn är Gabriella Stertman och jag studerar till lärare med inriktning F-3 på distans 
vid Högskolan Dalarna. Jag läser nu den sista terminen på utbildningen och skriver mitt 
andra examensarbete inom matematikdidaktik där syftet är att undersöka lärares 
uppfattningar om matematiska resonemang. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Denna undersökning kommer att bestå av intervjuer med lärare som sedan kommer att 
utgöra underlaget för examensarbetet. Intervjun beräknas pågå under ca 30 minuter och 
kommer att spelas in för att underlätta behandling av materialet. Detta är inte ett test av 
kunskaper utan syftar till att försöka fånga hur lärare uppfattar matematiska resonemang. 
Det insamlade materialet från intervjuerna kommer endast att hanteras av mig och min 
handledare Lovisa Sumpter och kommer efter färdigställt arbete att raderas. Samtliga 
medverkande i intervjuerna kommer att vara anonyma i arbetet, även berörda skolor och 
kommuner kommer att stå under anonymitet. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och du som har deltagit i undersökningen har 
möjlighet att ta del av det färdiga arbetet. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

 

Underskrift: ____________________________________ 

Ort/Datum: ____________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________ 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Tack på förhand! 

 

Gabriella Stertman   Lovisa Sumpter 
Studerande    Handledare 
E-post: v12gabst@du.se    E-post: lsm@du.se 

  

mailto:v12gabst@du.se
mailto:lsm@du.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande information och frågor 

 Tacka för att läraren tog sig tid till intervjun 

 Informera om att det viktiga är lärarens uppfattningar och erfarenheter, inget är rätt 

eller fel 

 Påminn om det frivilliga deltagandet och möjligheten att när som helst avbryta 

intervjun 

 Påminn om inspelning 

 Berätta syftet med intervjun 

 Vilken utbildning har du och när utbildade du dig? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

- På den här skolan? 

- Årskurser? 

Intervjufrågor 

 Hur skulle du definiera matematiska resonemang? 

 Kan du ge något exempel på en elevs matematiska resonemang? 

- Finns det olika typer av resonemang som eleven skapar? 

- Är det skillnad på olika barns resonemang? 

 Hur skulle du beskriva din undervisning när det är fokus på resonemang? 

- Kan du beskriva en uppgift? 

- På vilket sätt tycker du att eleverna får utveckla sin resonemangsförmåga med den 

här uppgiften? 

- Kan du beskriva en situation när en elev resonerar? 

Eventuella följdfrågor: 

- Vad är en lösning? 

- Vad är ett svar? 

Följande tre frågor handlar om hur och vad du uppfattar om matematiska resonemang – 

Upplever du det som lätt, svårt eller både och att…  

- … undervisa i matematiska resonemang? 

- … förstå själva resonemangen? 

- … bedöma elevers resonemang? 

Avslutning 

 Tacka läraren för intervjun 

 Om några frågor uppstår är läraren i efterhand välkommen att kontakta mig 

 Fråga om jag har tillåtelse att ta kontakt med läraren igen om så behövs 

 Läraren får ta del av den färdigställda uppsatsen 

 


