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Sammanfattning 
I gymnasieskolans ämnesplan för matematik står det att undervisningen ska ge elever förutsättningar 
att utveckla förmåga att följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Lektionens genomgång är 
ett tillfälle där läraren har en unik möjlighet att skapa förståelse hos eleverna. Den här studien 
undersöker hur lärare nyttjar genomgången i syfte att utveckla elevers resonemangsförmåga och vad 
som påverkar lärare i deras utformning av dessa genomgångar. Resultatet av semistrukturerade 
intervjuer med sju matematiklärare på gymnasiet säger att samtliga anser sig nyttja genomgången till 
att utveckla elevers resonemangsförmåga genom muntliga och eller skriftliga aktiviteter. Generellt 
ansåg lärarna genomgången som väl lämpad att utveckla elevernas förmåga att föra och följa 
resonemang, medan att utveckla förmågan att bedöma resonemang bäst gjordes utanför 
genomgången. Det som enligt lärarna påverkar utformningen av dessa genomgångar mest är faktorer 
rörande elevgruppen så som gruppens ambitioner, att de vågar prata och ha fel, dagsform och förmåga 
att lära sig matematik, följt av lärarens motivation och praktiska begränsningar så som tid.  
 
Nyckelord: gymnasieundervisning, resonemang, matematikdidaktik, matematiklyftet, 
matematikgenomgång 
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1. Inledning 

Hur lärare tolkar kompetensrelaterade nyckelord i matematikens kursplaner, såsom resonemang och 

problem, är mycket varierande (Bergqvist m.fl. 2009). De är komplicerade att förstå både för lärare 

och elever. För effektiv inlärning ska den lärande veta vad det är den ska lära sig (Black & William 

1998). När det handlar om resonemangskompetens kan detta bli extra problematiskt då just begreppet 

resonemang verkar svårt att förstå. Genomgången är en aktivitet där läraren kommunicerar med 

klassen och har utmärkta möjligheter att skapa förståelse för komplexa samband. Alltså borde det 

finnas goda chanser att utveckla förståelse för vad resonemangskompetens är och att utveckla elevers 

resonemangskompetens i genomgångar. Frågan är om de chanser som genomgången ger tas tillvara på 

detta sätt. Resonemang fokuseras lite i genomgångar, speciellt i de senare årskurserna (Bergqvist m.fl. 

2009). Kanske är just genomgången ett outnyttjat tillfälle för lärare att förbättra elevers 

resonemangskompetens. Att få ökad kunskap om och hur lärare ser på nyttjandet av sina 

genomgångar i detta syfte kan ge perspektiv på resonemangskompetensens plats i undervisningen. 

Sådan kunskap är bra att ha i utformningen av framtidens matematikundervisning. 

   I ämnesplanen för gymnasieskolans matematik står det att undervisningen i ämnet matematik ska ge 

elever förutsättningar att utveckla förmåga att följa, föra och bedöma matematiska resonemang 

(Skolverket 2011). ”Med resonemang avses här en argumentering som sker på allmänna logiska och 

speciella ämnesteoretiska grunder” (Palm m.fl. 2004, 25).  

   Man har sett att genomgångar tenderar att fokusera mer på algoritmiska metoder (Bergqvist m.fl. 

2009) än på resonemang. Vi behöver förstå mer om vilket utrymme lärarna menar att de ger 

resonemangskompetensen i genomgångar och vilka faktorer det är som påverkar lärares val. Målet 

med mitt examensarbete är att finna svar på dessa frågor. Mer kunskap om vilket utrymme lärarna 

menar att de ger resonemangskompetensen i genomgångarna kan ge information om varför statusen 

på elevers resonemangskompetens i den svenska skolan är som den är, hur prioriterad 

resonemangskompetensen är hos lärare och något om hur lärare anser att resonemangskompetens ska 

läras ut. Mer kunskap om vad som ligger till grund för lärares val av hur deras genomgångar ser ut, 

med avseende på resonemangskompetens, kan ge information om vad lärare anser vara viktiga 

informationskällor inom området och vad som styr en lärare att ta beslutet att låta sina uppfattningar 

om resonemangskompetensens plats i genomgången påverkas mer av vissa källor än av andra. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om lärares nyttjande av genomgångar för att utveckla 

elevers resonemangskompetens. 

 

Forskningsfrågor 

1)   Anser lärare att deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers resonemangskompetens och i 

sådana fall vad i deras genomgångar är det som bidrar? 

 

2)   När lärare fattar beslut om, i vilken utsträckning och hur resonemangskompetens ska fokuseras i 

genomgångar, vad baserar då lärare dessa beslut på? 
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3. Bakgrund 

3.1 Genomgångens plats i undervisningen 

Skolverket menar (2001) i sina allmänna råd, att det är läraren med sin goda överblick över de 

arbetsprocesser som sker i undervisningen, som ansvarar för att ge eleverna en strukturerad och 

utvecklande undervisning. Läraren är den som bäst avgör hur de olika arbetsformerna gemensamma 

genomgångar, individuellt arbete och samarbete mellan elever bör kombineras för att det ska bli en 

så utvecklande undervisningsmiljö som möjligt.  

   Taflin har i sin studie, Matematikproblem i skolan: för att skapa tillfällen till lärande (2007), 

undersökt vilka delar av lektionen som ger extra bra tillfälle till matematikinlärning. Ett av tillfällena 

som tas upp är introduktionsfasen där arbetsformen gemensamma genomgångar oftast förekommer.  

   Enligt läroplanen ska elever ges möjlighet att nå en djupare förståelse genom egna upptäckter. Detta 

betyder dock inte att dessa upptäckter måste ske under elevens individuella arbete (Skolverket 2011). 

Dessa upptäckter kan mycket väl ske genom individuell vägledning av lärare, under genomgång eller i 

samtal med en klasskamrat. Det har visat sig att undervisning där det individuella arbetet får stort 

utrymme och där elever förväntas göra upptäckter på egen hand är ineffektiv (Skolverket 2011). Enligt 

Skolverkets Planering och genomförande av undervisningen från 2011 är följden av stor andel 

individuellt arbete att eleverna bryr sig mindre om skolarbetet och når sämre studieresultat. 

Undervisningen under 1990-talet och framåt har karaktäriserats av en stor andel individuellt arbete 

och minskad tid för gemensamma genomgångar (Vinterek 2006). 

   I NCMs rapport Hög tid för matematik från 2001 analyserar man dagens problem inom 

matematikundervisningen och drar slutsatsen att lärarnas beroende av läromedel är en orsak. De 

menar att läromedlet har alldeles för stort inflytande på undervisningen och att arbetet fokuserar på 

att räkna så många tal som möjligt. Detta oftast individuellt i läromedlet. Läraren talar i genomsnitt 

högst två minuter med varje enskild elev per lektion vilket innebär att eleverna sitter och räknar på 

egen hand 95% av tiden. Med så liten andel individuell lärarhandledning blir den gemensamma 

genomgången extra viktig. Det finns därför anledning att undersöka i vilken utsträckning lärare 

utnyttjar genomgången för att hjälpa elever mot egna upptäckter.  

  NCMs rapport menar vidare att lärarna inte har fått den vägledning som krävs för att utveckla en 

stimulerande undervisning som är intresseväckande. Löwings studie Matematikundervisningens 

konkreta gestaltning. En studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens 

didaktiska ramar (2004) och Ball och Bass studie Interweaving content and pedagogy in teaching 

and learning to teach: Knowing and using mathematics (2000) håller med om detta. Löwing kom i 

sin studie fram till att lärare är duktiga på att följa pedagogikens senaste trender, men att de inte visste 

hur de skulle hantera nya arbetssätt och arbetsformer på ett sätt som knöt samman dessa med lärarnas 

tidigare erfarenheter. Ett exempel på det tar Madsén (2002) upp när han nämner att många problem 

beror på att  lokala politiker flitigt använder sig av slagord som sedan överförs till lärarkåren, till 

exempel att eleverna ska söka kunskaper själva. Just den idén, menar han, har lett till att det i större 

utrsträckning ses ned på undervisning där läraren ger eleverna kunskaper direkt. Detta stämmer 

överens med Löwing (2004) som i studie visade att elever i matematik får huvuddelen av 

informationen från sin matematikbok och att läraren har en underordnad roll.  
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   Hoyles (1988) beskriver ett problem som gör matematikundervisningen ineffektiv. Hoyles menar att 

elever ofta har uppfattningen att undervisningen ska gå till så att läraren förklarar på ett enkelt sätt, 

gärna på algoritmisk nivå som eleverna kan imitera. Löwing (2004) håller med och fyller i att inte ens 

de duktigaste eleverna var intresserade av någon djupare förklaring och menar att detta 

förhållningssätt hos eleverna, som lärarna verkar acceptera, leder till att lärarna ofta lotsar eleverna 

fram till rätt svar utan att skapa förståelse för viktiga samband.  Denna typ av inlärning kan leda till 

problem vid lösning av mer krävande uppgifter.  Jäder (2017) har undersökt elevers inställning och 

resonemang när de löser icke rutinmässiga uppgifter i matematik. Även fast uppgifterna var gjorda för 

att kräva mer än algoritmiskt tänk av eleverna, försökte ändå eleverna algoritmiskt och misslyckades. 

   Det är inget enkelt val att som lärare välja vilka elever i klassen som undervisningen, i högst grad, ska 

anpassas efter. Enligt Dahlöf (1971) påverkar elever som kunskapsmässigt ligger i den 15:e till den 25:e 

percentilen nedifrån mest när läraren planerar. Han menar att det är genom den styrgruppen som 

läraren känner av om undervisningsupplägget fungerar eller inte. Löwing (2004) håller med om detta 

och såg också att de duktigaste eleverna i klassen inte stimulerades tillräckligt utan bara räknade fler 

tal av samma typ i en form av improduktiv överinlärning. Detta ledde till att de inte nådde andra mål 

än eleverna i styrgruppen, trots både tid och kapacitet att göra det. De svagaste eleverna nådde aldrig 

målen eftersom tempot i undervisningen var anpassat efter den något starkare styrgruppen. En stor 

utmaning för matematiklärare är alltså att förhålla sig till elevgruppens spretighet. Detta gäller i 

synnerhet i den gemensamma genomgången, när läraren talar till hela elevgruppen. 

3.2 Resonemang i matematikundervisningen 

I ämnesplanen för matematik står det att elever ska ges möjlighet att utveckla förmåga att föra, följa 

och bedöma resonemang. I en studie av Palm, Boesen och Lithner, Assessing mathematical 

competencies: an analysis of Swedish national mathematics tests (2016), jämfördes innehållet i 

nationella prov med lärarkonstruerade prov skapade av gymnasielärare på handelsprogrammet, 

naturvetarprogrammet och samhällsvetarprogrammet. I den studien användes en modell som gör 

skillnad på imitativa och kreativa resonemang.  

Imitativa resonemang: Den resonerande försöker komma ihåg idéer, liknande exempel eller metoder 

den lärt sig tidigare med inriktning på procedurella kunskaper. 

Kreativa resonemang: Den resonerande har någon form av nytänk och anpassar sig till situationen. 

Den försöker inte upprepa något den minns att den gjort tidigare. För att kunna föra kreativa 

resonemang krävs relationell förståelse. Relationell förståelse är den typ av förståelse om varför en 

metod fungerar och hur metoden kan anpassas. Den som har relationell förståelse förstår den 

underliggande idéerna i ett resonemang och klarar av att sammanfoga olika kunskaper (Skolverket, 

2013). Det är rimligt att anta att förstå de underliggande idéerna i ett resonemang är en förutsättning 

för att kunna utföra ämnesplanens föra, följa och bedöma resonemang.  

Studien visar att det finns stora skillnader mellan de nationella proven och de lärarkonstruerade 

proven, vad gäller antalet uppgifter som kräver kreativa resonemang. På de nationella proven var den 

siffran 44-56%, medan den var 7-24% på de lärarkonstruerade proven. Imitativa resonemang räcker 

oftast för att eleverna ska klara av de lärarkonstruerade proven (Palm m.fl. 2016). Dessa siffror gör det 

rimligt att ifrågasätta i vilken utsträckning lärare ger elever möjlighet till utveckling av kreativa 
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resonemang. Tittar man på deras provuppgifter ser den typen av kunskap inte prioriterad ut. Det är 

rimligt att anta att det finns en överensstämmelse mellan lärarens genomgångar och lärarens 

utformning av prov. Det är dock inte säkert att en lärare inte ger eleverna möjlighet till utveckling av 

kreativa resonemang bara för att det inte görs under genomgång då det skulle kunna ske utanför 

genomgångens ramar, till exempel när eleverna jobbar med speciella resonemangsuppgifter i 

läroboken. 

   Kognitiv förmåga har en större inverkan på provresultat om elevgruppen inte fått undervisning där 

de själva fått skapa sina resonemang (Jonsson m.fl. 2014). Med kognitiv förmåga menas förmågan att 

lösa problem, använda siffror och språk, förmågan att minnas och orientera sig i tid och rum med 

mera. Den typ av genomgångar som aktiverar eleverna i sitt egna resonemangstänk och kräver mycket 

av dem är alltså extra bra för elever med låg kognitiv förmåga.  

3.3 Matematiklyftet  

Svenska matematikelevers resultat i olika internationella mätningar, så som TIMSS och PISA, har de 

senaste åren sjunkit i jämförelse med de flesta andra länder. En reaktion på detta är den nationella 

fortbildningssatsningen Matematiklyftet. Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik 

för lärare som undervisar i ämnet matematik. Den kom 2012 och information om den finns tillgänglig 

på Skolverkets hemsida. I början av 2017 hade 76% av alla Sveriges aktiva lärare i matematik 

genomgått Matematiklyftet. Fortbildningen genomförs i form av ett antal olika moduler. Varje av de 

sex modulerna ska göras av en grupp lärare och tar ca 30 timmar att genomföra. Modulen Undervisa 

matematik utifrån förmågorna är extra intressant då den har en del som handlar om 

resonemangsförmåga och den här studien ämnar att undersöka vad som påverkar lärare i hur de 

genomför sina genomgångar när det handlar just om resonemang. Modulen finns tillgänglig på 

Skolverkets hemsida och innehåller två texter om resonemangsförmåga och tillfällen att utveckla den,  

diskussionsfrågor för lärarna samt övningar de ska genomföra i klassrummet. 

3.4 PM 199 

En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för 

uppgiftskonstruktion är en analys av läroplan, programmål och betygskriterier som gäller i den 

svenska gymnasieskolans förra kursplan (Palm m.fl. 2004). Rapporten kallas hädanefter PM 199. 

Skillnaderna mellan den förra gymnasieskolans kursplan och den vi har idag vad gäller centralt 

matematiskt innehåll och förmågemål är små och gör inte PM 199 mindre aktuell. Exempel på 

skillnader i den nya planen jämfört med den gamla är att den, på vissa kurser, har parallella varianter 

för olika typer av program, att problemlösningens betydelse betonas mer, att målen är formulerade 

som ämnesspecifika förmågor som är desamma för alla kurser och att innehållet är mer preciserat. 

Målet med PM 199 är att konkretisera de generella delarna i styrdokumenten, alltså delar som inte är 

bundna till specifikt centralt matematiskt innehåll, så att dessa konkretiseringar ska kunna användas i 

olika undervisningsaktiviteter, prov- och uppgiftskonstruktion. Resultatet av den analys som görs är 

en beskrivning av ett antal matematiska kompetenser. Dessa är problemlösningskompetens, 

algoritmkompetens, begreppskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens och 

kommunikationskompetens. Dessa kompetenser tolkas i PM 199 som centralt matematiskt kunnande i 

alla gymnasieskolans matematikkurser. 
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3.5 Resonemangskompetens 

Termen ”matematiskt resonemang” finns i de tidigare och i de aktuella kursplanerna, men exakt vad 

som menas med detta är inte helt självklart. Resonemangskompetens är en av sex kompetenser PM 

199 anser vara centralt matematiskt kunnande på samtliga matematikkurser på gymnasiet och 

beskrivs så här: 

”Med resonemang avses här en argumentering som sker på allmänna logiska och speciella 

ämnesteoretiska grunder. Det inkluderar deduktiva resonemang där logiska slutledningar görs 

baserade på specifika antaganden och regler, där den striktaste formen av resonemang kan sägas 

vara bevis. Det inkluderar också induktiva resonemang där allmänna slutsatser nås fram till genom 

resonemang baserade på enskilda iakttagelser av mönster och regelbundenheter. Det innebär att det 

i resonemangskompetensen ingår en undersökande verksamhet av att hitta mönster, formulera, 

förbättra och undersöka hypoteser. Det inkluderar också olika former av kritisk granskning, som t 

ex värdering av bevis och andra former av matematiska argument. Resonemang ska kunna föras 

dels som en algoritmisk aktivitet med redan kända argument och bevis och dels som en 

problemlösande aktivitet i nya situationer.”  (Palm m.fl. 2004, 28). Den sista meningen ska tolka att 

det i resonemangskompetensen finns utrymme för både imitativa och kreativa resonemang. 

Exempel på uppgiftstyper som testar resonemangskompetens är sådana där eleven ska ställa upp och 

undersöka hypoteser, analysera och dra slutsatser, där eleven ska styrka/bevisa, ska generalisera, ska 

förklara och ska koppla ihop.  

   I en studie gjord av Bergqvist m.fl. (2009) konstateras att lärare lägger mindre tid på att tolka och 

använda resonemangkompetensen än de andra kompetenserna. Då resonemangkompetensen starkt 

hänger samman med, de i ämnesplanen nämnda förmågorna, att föra, följa och bedöma matematiska 

resonemang finns det anledning att undersöka om elever  får bra möjligheter att utveckla dessa 

förmågor.  
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4. Teori 

Syftet med den här studien är att  öka kunskapen om lärares nyttjande av genomgångar för att 

utveckla elevers resonemangskompetens. För att studiens resultat och metod ska kunna förstås krävs 

en definition av ett antal centrala begrepp. 

4.1 Centrala begrepp 

Matematiskt resonemang 

Patrick Suppes har i Introduction to Logic (1957) definierat de olika byggstenar som utgör ett 

resonemang. Dessa är premiss, argument och slutsats. Jag kommer på vissa ställen i denna studie att 

beskriva resonemang med dessa byggstenar: Premiss-Argument-Slutsats (P-A-S). 

 

Premiss: Antaganden, förutsättningar. 

Argument: Ett påstående byggt på ett antal premisser. 

Argumentation: En serie påståenden som börjar med ett antal premisser och slutar med en slutsats. 

Matematiskt resonemang: En argumentation på matematiska grunder.  

 

Exempel på matematiskt resonemang: Premiss, argument, slutsats 

Är 5 större än 3? 

På tallinjen ökar talen i storlek åt höger. Eftersom 4 ligger till höger om 3 är 4 större än 3. 5 ligger till 

höger om 4. Eftersom 5 ligger till höger om 4, som ligger till höger om 3, ligger även 5 till höger om 3. 

Alltså är 5 större än 3. 

 

Föra, följa och bedöma matematiskt resonemang 

Föra resonemang: Eleven skapar själv någon eller alla delar i resonemanget. 

Följa resonemang: Eleven förstår hur de olika delarna i ett resonemang hänger samman. 

Bedöma resonemang: Eleven värderar delar som utgör ett befintligt resonemang.  

 

Genomgång 

Med genomgång menar jag den lärarledda aktivitet läraren planerat med syftet att eleverna ska 

förbättra sina matematiska kunskaper. Att föra korta diskussioner i bikupor räknas hit. En längre 

avskild gruppdiskussion mellan elever gör det inte. 

4.2 Kopplingar mellan styrdokumenten, PM 199 och Patrick Suppes verktyg för 

argumentation 

PM 199 beskriver en analys av styrdokumenten läroplan, programmål, kursplan och betygskriterier. 

Resultatet är ett antal matematiska kompetenser varav en är resonemangskompetens. 

Resonemangskompetensen motiveras med flera hänvisningar till styrdokumenten. En är att termen 

"matematiska resonemang" återfinns både i kursplanen och i betygskriterierna och att det kan ses som 

att föra en argumentation på matematiska grunder. Resonemangskompetensen innehåller en 

undersökande verksamhet av att granska, formulera och förbättra hypoteser, identifiera mönster och 

värdera bevis och andra matematiska argument. Detta motiveras med att det i de kursplaner och 

läroplaner PM 199 bygger på står att kritisk granskning är en aktivitet som tillhör ämnets syfte och mål 
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att sträva mot. Till exempel står det i läroplanen att "elever ska träna sig i att tänka kritiskt, att granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ" (Utbildningsdepartementet, 

1994, s. 25). 

   I PM 199 beskrivs resonemang som en argumentation som sker på allmänna logiska och speciella 

ämnesteoretiska grunder. I en sådan argumentation görs logiska slutledningar baserade på specifika 

antaganden och regler. Dessa antaganden och regler är jämförbara med Patrick Suppes premisser till 

argumentationen eftersom båda utgör grundförutsättningar för argumentationen.  

   I PM 199 beskrivs sex uppgiftstyper avsedda att utveckla elevers resonemangskompetens. I 

ämnesplanen för matematik står det att elever ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att föra, 

följa och bedöma resonemang (Skolverket, 2011). Jag har analyserat de beskrivningar och exempel 

som finns för de olika uppgiftstyperna i PM 199 och tolkat vilka delar av resonemanget som eleven 

behöver stå för. Delarna är premisser (P), argument (A), slutsats (S), men även kopplingarna mellan 

dessa (-). Jag har grupperat de olika typerna i grupperna Typ 1 (föra resonemang – Eleven skapar hela 

eller en del av kedjan P-A-S), typ 2 (följa resonemang – Eleven förstår kopplingarna mellan P-A-S) och 

typ 3 (bedöma resonemang – Eleven utvärderar om de olika delarna och kopplingarna mellan P-A-S 

fungerar). En mer detaljerad beskrivning av dessa typer finns i delen Tolkning av resonemangstyper 

för de olika uppgiftstyperna i PM 199. Den insamlade data som berör typer av resonemang kommer 

att analyseras utifrån hur väl de överensstämmer med de olika typerna som definierats.  

4.3 Tolkning av resonemangstyper för de olika uppgiftstyperna i PM 199  

Baserat på grupperna Typ 1 (föra resonemang), Typ 2 (följa resonemang) och Typ 3 (bedöma 

resonemang) har jag skapat beskrivningar av förmågor eleven behöver ha för att kunna hantera de 

olika uppgiftstyperna som ligger till grund för grupperna. De intervjufrågor som syftar till att 

undersöka vad lärare gör under sina genomgångar för att utveckla elevers resonemangskompetens, 

bygger på dessa beskrivningar. Ett ”?” betyder att den delen av resonemanget skapas av eleven. Flera 

”?” innebär alltså att flera olika delar av resonemanget skapas av eleven. Strecken mellan P, A och S är 

också delar i resonemanget som ibland behöver skapas av eleven. För den första uppgiftstypen nedan 

”Förmåga att kunna styrka/bevisa” har vi resonemangskedjan ???-S. Här saknas alltså premisserna, 

argumenten och kopplingarna däremellan för eleven att skapa för att vi ska ha en fullständig 

resonemangskedja P-A-S. 

 

Föra resonemang 

- Förmåga att kunna styrka/bevisa (PM 199) 

Resonemang där eleven måste finna premisser att bygga argument på som leder till den givna 

slutsatsen. 

???-S 

 

- Förmåga att kunna generalisera (PM 199) 

Resonemang där eleven måste komma på de ”dolda” argumenten, hur de givna premisserna kan ge 

den givna slutsatsen. 

P-?-S 
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- Förmåga att kunna koppla ihop (PM 199) 

Resonemang där eleven måste skapa argument efter att ha förstått vilka premisser som kan leda till 

vissa slutsatser.  

P-?-S 

 

Föra och följa resonemang 

- Förmåga att kunna ställa upp och undersöka hypoteser, analysera och dra slutsatser (PM 199) 

Resonemang där eleven måste kunna förstå hur slutsatsen hänger ihop med argumenten och 

premisserna. 

P?A?? 

 

Bedöma och följa resonemang 

- Förmåga att kunna utvärdera (PM 199) 

Resonemang där eleven måste avgöra om de givna premisserna kan leda till den givna slutsatsen. 

P-?-S 

 

Bedöma resonemang 

- Förmåga att kunna förklara (PM 199) 

Resonemang där eleven måste avgöra på vilket sätt olika delar i ett givet matematiskt resonemang 

hänger samman. 

P?A?S 
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5. Metod 

5.1 Val av metod  

Den data jag analyserat för att jag ska svara på mina forskningsfrågor kommer från lärare. Jag 

behövde höra lärares hela berättelser för att kunna göra de analyser jag ville göra. Relevant 

information ligger inte nödvändigtvis bara i raka svar på intervjufrågor och i de tydliga 

klassrumsexempel läraren ger, utan kan även finnas i det läraren berättar utöver svaren på frågorna. 

Därför valde jag att göra intervjuer istället för en enkätundersökning. De semistrukturerade 

intervjuerna spelades in och transkriberades. Det som är typiskt för en semistrukturerad intervju är att 

den inleds med öppna frågor som allteftersom blir mer detaljerade och avsmalnande. Genom att börja 

intervjun med bredare och något lättsammare frågor blir förhoppningsvis den intervjuade mer bekväm 

i situationen, vilket sannolikt leder till en naturlig dialog (Patel och Davidson, 1994). Jag har i 

intervjuerna utgått från en mall med nedskrivna frågor (Bilaga 1), men under intervjuernas gång har 

frågorna modifierats och utvecklats baserat på vad som sagts hittills i intervjun. Just möjligheten att 

göra sådana anpassningar och samtidigt ha ett genomtänkt frågebatteri att luta sig mot, gör att 

semistrukturerade intervjuer passade mitt ändamål bäst. 

 

5.2 Urval av informanter 

Anledningen till att jag valt att begränsa studien till gymnasieskolan är att grundskolan har en annan 

läroplan och att åldersskillnaden mellan eleverna i gymnasieskolan jämfört med grundskolan skulle 

kunna påverka lärarnas syn på hur de använder genomgången för att utveckla elevers 

resonemangskompetens. Att jag valt just sju informanter beror på att det var sju av de tillfrågade som 

sa ja och att jag gjort en bedömning att de data de sju semistrukturerade intervjuerna ger mig är 

tillräcklig för att kunna svara på mina forskningsfrågor och uppfylla mitt syfte – att öka kunskapen om 

lärares nyttjande av genomgångar för att utveckla elevers resonemangskompetens. En annan 

anledning är den begränsade tid jag har att tillgå för att genomföra den här studien. Jag hade kunnat 

intervjua femton lärare istället, men med den sannolika konsekvensen att min studie blivit mer 

kvantitativ än kvalitativ då det inneburit mindre tid för analys. Min utgångspunkt för urval av 

informanter var att ha lärare från olika program med olika erfarenheter. Detta för att minimera risken 

att just programtillhörighet och en viss typ av erfarenheter skulle bli en faktor. Av bekvämlighetsskäl 

och begränsad tid valdes informanter från närområdet.  

 

Lärare År som gymnasielärare I huvudsak verksam på programmen Deltagit i Matematiklyftet 

Angelica 20 Natur Ja 

Sandra 15 Estetiska och samhälls Ja 

Clas 10 Div. praktiska och barn och fritid Ja 

Johannes 12 Teknik och samhälls Ja 

Moa 13 Språkintroduktion och teknik Ja 

Hans 18 Elitidrott och samhälls Ja 

Ulla 5 Teknik   Ja 

Tabell 2. Informanter. Fiktiva namn. 
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5.3 Några exempel på intervjufrågor med sannolika svar och svarskategorier 

Indelning av resonemangstyper med intervjufrågor angående forskningsfråga 1: Anser lärare att 

deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers resonemangskompetens och i sådana fall vad i 

deras genomgångar är det som bidrar? 

Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 1. 

Exempel på frågor som ska ställas för att få svar på forskningsfråga 1: 

 

Typ 1: Eleven skapar hela eller en del av kedjan P-A-S. (Föra resonemang) 

Frågor angående Typ 1 – Föra resonemang 

1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att föra resonemang? 

Om ja: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du låter eleverna öva på sin förmåga att föra resonemang just 

under genomgången? 

Om nej: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du inte låter eleverna öva på sin förmåga att föra resonemang 

just under genomgången? 

 

Får eleverna på annat sätt i undervisningen möjlighet att öva sin förmåga att följa resonemang? 

 

Vilket är det sättet och varför anser du att just det sättet är bättre än att låta dem öva i 

genomgångssituationen? 

 

2. Hur går det till när detta sker? 

Kategorier av svar: 

Eleven svarar muntligt på en fråga ställd från läraren. 

Eleven förklarar sitt resonemang för en annan elev. 

Eleven skriver ner sitt resonemang. 

Eleven skapar ett resonemang i sitt huvud som den inte delar med sig av. 

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

Exempel på kategorier av svar: 

Resonemang där eleven måste finna premisser att bygga argument på som leder till den givna 

slutsatsen.  

?-?-S 

 

Resonemang där eleven måste komma på de ”dolda” argumenten, hur de givna premisserna kan ge 

den givna slutsatsen.  

P-?-S 

 

Resten av kategorierna av svar för intervjufråga 3 och resterande intervjufrågor rörande 

forskningsfråga 1 återfinns i bilaga 1. 
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Forskningsfråga 2: När lärare fattar beslut om, i vilken utsträckning och hur 

resonemangskompetens ska fokuseras i genomgångar, på vad baserar lärare dessa beslut? 

För att få svar på forskningsfråga 2 ska följande frågor ställas: 

1. Vad påverkar dig när det handlar om hur du genomför dina genomgångar med avseende på 

resonemangskompetens? 

Sannolika svar: Kursplanen, rektor, mängden tillgänglig tid, elevernas mottaglighet, min motivation, 

tidigare planerade lektioner. 

Kategorier: Hur jag är, hur eleverna är, vad jag fått för instruktioner, praktiska begränsningar 

  

2. Om du tänker på olika faktorer som påverkar hur du utformar dina genomgångar- Vad påverkar i 

hög och i låg grad? 

Sannolika svar: Samma som i fråga 1. 

Kategorier: Samma som i fråga 1.  

  

3. Hur anser du att man borde gå tillväga som lärare för att på bästa sätt utveckla elevers 

resonemangskompetens i genomgången?  

Sannolika svar: Titta på när jag för resonemang på tavlan, låta dem föra resonemang för klassen, för 

mig eller för en kompis, låta dem kritiskt granska varandras eller mitt resonemang. 

Kategorier: Genom att låta dem: Föra, följa eller bedöma resonemang 

Svaren här kan kopplas till vad som påverkar en viss lärarens uppfattningar. Kanske går det att se 

samband mellan vad som påverkar lärare och hur de anser att genomgångarna bör se ut. 

  

4. Genomför du dina genomgångar på det sättet? Om inte, varför? 

Sannolika svar: Jag har inte tid att planera, jag har inte kompetensen, jag är tillsagd att göra på ett 

annat sätt, för spretig elevgrupp, en sådan genomgång tar tid från annat viktigare. 

Kategorier: Hur jag är, hur eleverna är, vad jag fått för instruktioner, praktiska begränsningar 

5.4. Datainsamling 

Samtliga lärare som tackade ja till att delta gjorde det också. De sju semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes och tog mellan 17 och 43 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Som inledning på intervjun fick läraren i egen takt läsa igenom definitionen av 

matematiskt resonemang, exemplet på ett matematiskt resonemang och definitionen av att föra, följa 

och bedöma matematiskt resonemang som i denna studie återfinns i teoridelen. Detta så att vi skulle 

förstå varandra bättre under intervjun. 

5.5 Analysmetod 

När intervjuerna transkriberades skapades ett dokument för varje intervju. I varje dokument fanns 

frågorna jag förberett inför intervjuerna. En informants svar, till exempel Angelicas, skrevs in under de 

olika frågorna i Angelicas dokument. Redan här skedde en viss utsållning av data då jag inte skrev in 

sådant jag bedömde var irrelevant för studien. Till exempel data om lärarens syn på bra program för 

ljudinspelning vid en intervju. Efter att en hel intervju var inskriven i ett dokument läste jag igenom 

svaret på en fråga ordentligt och försökte identifiera kärnfulla delar. Dessa delar markerades och jag 
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bedömde vilken av mina svarskategorier, för denna fråga, som informantens svar bäst stämde överens 

med. Svarskategorierna skapades i förväg genom att jag simulerade intervjun i mitt huvud och kom 

fram till vilka svar som det var mest sannolikt att jag skulle få av lärarna. Om svaret passade in på en 

av svarskategorierna för frågan, gjorde jag en notering i ett excel-dokument på raden för den 

svarskategorin. Om svaret inte passade in, skapade jag en ny svarskategori i excel-dokumentet. Olika 

intervjufrågor hade olika svarskategorier. Samtliga frågor och förberedda svarskategorier finns i bilaga 

1. Informanterna gavs olika färger för att underlätta sökning i dokumentet. 

 

2. Hur går det till när detta sker?           

Eleven får följa ett resonemang som sker muntligt av läraren.   Sandra Hans   Moa 

Eleven får följa ett resonemang som sker skriftligt av läraren.           

Eleven får följa ett resonemang som en klasskamrat framför 

skriftligt.   Sandra   Clas   

Eleven får följa ett resonemang som en klasskamrat framför 

muntligt. Angelica Sandra Hans Clas   

Elevgruppen skapar tillsammans ett muntligt resonemang som 

följs. Angelica Sandra Hans     

Tabell 1. Utdrag från exceldokumentet med klassificering av informanternas svar. Frågan handlar om hur det går 

till när läraren ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor att följa resonemang under genomgången. De 

fyra första svarskategorierna var skapade innan intervjuerna genomfördes. Den femte, ”Elevgruppen skapar 

tillsammans ett muntligt resonemang som följs”, skapades under analysprocessen. 

 

Svaren från intervjuernas 22 frågor placerades in i svarskategorier på detta sätt. Baserat på denna data 

drog jag sedan slutsatser om hur lärarna fördelar sig mellan de olika svarskategorierna i olika frågor. 

Till exempel: Av de sju tillfrågade lärarna är det fyra som anser att de låter eleven utveckla sin förmåga 

att följa resonemang genom att eleven får följa ett resonemang som en klasskamrat framför muntligt. 

Att öva genom att följa vad en klasskamrat framfört skriftligt var det ingen som ansåg sig göra. 

   För att svara på vissa intervjufrågor krävdes att läraren skulle ge exempel på uppgifter som krävde 

matematiskt resonemang. De exempel jag fick bröts ned i premiss-, argument- och slutsatsdelar enligt 

den beskrivning av matematiska resonemang som återfinns i studiens bakgrund. Med resonemanget 

uppdelat på det sättet bedömdes om resonemang var av, de på PM 199-baserade resonemangstyperna, 

1, 2 eller 3. Ett exempel på detta: 

 

Lärarens beskrivning av en uppgift med syftet att låta eleverna öva i att föra resonemang: ”Tänk dig 

att jorden är rund och du spänner ett snöre runt. Ställ en person var 50:e cm. Finns det så många 

människor?  

 

Delar i resonemanget som är givet för eleven: 

Premisser: Jordens omkrets, antal människor på jorden, avstånd mellan människor längs snöret. 
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Delar i resonemanget som skapas av eleven: 

Argument: Det krävs 80 miljoner människor som står var 50:e cm för att räcka jorden runt, vilket 

är färre än antal människor på jorden. 

Slutsats: Ja det finns det. 

 

Detta är ett resonemang av Typ 1: Resonemang där eleven måste skapa argument efter att ha 

förstått vilka premisser som kan leda till vissa slutsatser P-?-S. 

Enligt PM 199 skulle detta var en uppgift där eleven ska koppla ihop. 

 

Utgångspunkten för analysmetoden för svar från intervjufrågor rörande forskningsfråga 2 är att jag 

bedömer svaren så att de kategoriseras in bland de kategorier jag skapat genom intervjusimulering för 

de olika intervjufrågorna. Forskningsfrågan handlar om vad som påverkar lärarna och mina 

svarskategorier för de intervjufrågorna är lärarna själva, elevgruppen, praktiska begränsningar och 

givna instruktioner. Efter genomförda intervjuer använde jag mig av dessa kategorier för att gruppera 

de svar jag fått. Jag märkte då att en del av lärarnas svar inte passade in i de svarskategorier jag skapat 

i förväg. För att kunna få en korrekt och detaljerad sammanställning av den insamlade datan skapade 

jag fler kategorier. 

   Data som lärarna gav under intervjuerna som inte direkt var svar på intervjufrågor, men ändå kunde 

bidra till studiens syfte identifierades genom att jag läste igenom intervjudokumenten och gjorde 

noteringar för varje intervju om sådant jag bedömde vara intressant för studiens ändamål. Det var 

flera lärare som uttalat sig om hur de såg på lärobokens roll i sin utformning av genomgången, 

användandet av felaktiga resonemang för att väcka uppmärksamhet och elevers inflytande över 

genomgångens utformning. Dessa noteringar presenteras i slutet av resultatdelen. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

När studien i stor utsträckning består av intervjuer är det viktigt att informanterna skyddas och att 

deras rättigheter tas i beaktande. Jag ställer min undersöknings värde kontra individernas skydd mot 

inblick i deras privata. Jag följer de riktlinjer som kommer från Vetenskapsrådet (Forskningsetiska 

principer, 1990). Det betyder att jag informerat lärarna jag intervjuat om vad studien går ut på, att 

lärarna själva ska fått avgöra om de vill vara med, att namnen på lärarna har bytts ut och att jag har 

undvikit att nämna skolans och stadens namn. 
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6. Resultat och analys 

Denna del inleds med resultat och analys rörande forskningsfråga 1 och sedan resultat och analys 

rörande forskningsfråga 2. Efter resultat direkt kopplat till forskningsfrågorna kommer en del med 

övrigt relevant resultat och en summering av hela resultatet. Sammanfattade svar på 

forskningsfrågorna återfinns i diskussionen. 

 

6.1 Resultat angående Forskningsfråga 1 

Anser lärare att deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers 

resonemangskompetens och i sådana fall vad i deras genomgångar är det som bidrar? 

Av de frågor som ställdes under intervjuerna var en del ämnade att ge information som skulle kunna 

bidra till att svara på min första forskningsfråga. Jag kommer här att gå igenom de viktigaste svaren 

lärarna gav mig på de frågorna. De svaren används sedan för att försöka besvara forskningsfrågan i 

diskussionen. Intervjufrågorna rörande denna forskningsfråga är indelade i områdena Föra 

resonemang, Följa resonemang och Bedöma resonemang. 

 

6.1.1 Föra resonemang 

1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att föra resonemang? 

Alla lärare har svarat att deras elever ges möjlighet att få öva sin förmåga att föra resonemang under 

genomgången.  

 

1b. Kan du beskriva vad det är som gör att du låter elever öva sin förmåga att föra resonemang just 

under genomgången? 

Tre av sju ser möjligheten till att nyttja samtliga elevers uppmärksamhet till att föra och skapa 

gemensamma resonemang som den främsta anledningen att just genomgången bör nyttjas till att 

utveckla elevers förmåga att föra resonemang. Johannes säger ”Det är bra för att eleverna får höra 

varandra föra resonemang.” Sandra säger ”Ofta är det någon som spontant slänger ur sig ett 

resonemang som jag plockar upp och tar vidare i klassen.” Hans säger ”Om en elev tokgissar och säger 

något tokigt så involverar jag en annan elev som får tycka till om den förstas resonemang och utveckla 

det.” Angelica anser att eleverna ska föra resonemang under genomgången så att de bättre kan jobba 

med uppgifter efter genomgången som kräver den färdigheten. Gemensamt för dessa lärare är att de är 

positiva till att låta eleverna öva på sin förmåga att föra resonemang under genomgången då de anser 

att det ger en bra möjlighet att engagera och involvera flera elever. 

 

2. Hur går det till när detta sker? 

De flesta lärarna har angett flera olika sätt som eleverna ges möjlighet att öva sin förmåga att föra 

resonemang under genomgången. Alla utom en säger att ett sätt är att en elev svarar muntligt på en 

fråga ställd från läraren. Johannes säger ”Jag brukar låta eleverna redogöra med resonemang varför 

det blir som det blir. Ofta något jag påstått.” Sandra säger ” Ibland kan jag slänga ur mig ett felaktigt 

resonemang och uppmuntra en elev att ifrågasätta det. Det blir lite lättare för dem att ifrågasätta om 

det felaktiga kommer från mig – sen kan de skapa sitt eget resonemang från det.” 
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   Det näst vanligaste sättet som lärarna använder för att låta sina elever öva på sin förmåga att föra 

resonemang under genomgången är genom att låta elevgruppen tillsammans föra ett muntligt 

resonemang. Hans säger ” Oftare än att ställa direkta frågor så lutar jag mig tillbaka och låter eleverna 

lyfta frågor och diskutera mellan varandra. Jag brukar ta 10-15 sådana minuter i slutet av lektionerna.” 

   Det tredje vanligaste sättet som lärarna använder för att låta sina elever öva på sin förmåga att föra 

resonemang under genomgången är att eleven för sitt resonemang för en annan elev. Alltså inte högt 

inför hela klassen utan två och två på uppmaning av läraren. 

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

De flesta lärarna anser inte att det finns ett typiskt resonemang som eleverna brukar föra när de övar 

denna förmåga. Ulla säger dock att hon föredrar resonemang kring rimlighet ”Jag kan ha ställt upp en 

matematisk modell med en area och frågar: Är detta rimligt? Utifrån det vi lärt oss. Så får de svara. Ja, 

men en fotbollsplan är ungefär så här stor – så det borde vara rimligt.” Clas säger att han gillar 

resonemang som är verklighetsnära när eleverna ska få öva sin förmåga i att föra resonemang. Ett 

exempel på en uppgift som ger upphov till det nämner han här ”Tänk dig att jorden är rund och du 

spänner ett snöre runt. Ställ en person var 50:e cm. Finns det så många människor? Om vi lyfter 

snöret en meter, förstår vi då att det bli ett hål mellan tåtarna? Hur långt är hålet?”. 

 

Klassificering av typiska resonemang 

Ullas beskrivning av ett typiskt resonemang som eleverna får öva i att föra är ”Om vi går tillbaka till 

modellering... tex har man ställt upp en matematisk modell med en area och frågar: Är detta rimligt? 

Utifrån det vi lärt oss. Så får de svara. Ja, men en fotbollsplan är ungefär så här stor – så det borde 

vara rimligt.” 

Detta är ett resonemang av Typ 1: Resonemang där elevens slutsats beror på om eleven kan finna 

argument för premissernas riktighet P-?-?.  

 

Delar i resonemanget som är givet för eleven: 

Premisser: Matematisk modell för areaberäkning och en areaangivelse. 

 

Delar i resonemanget som skapas av eleven: 

Argument: Ja, men en fotbollsplan är ungefär så här stor. 

Slutsats: Det borde vara rimligt. 

 

Enligt PM 199 skulle detta var en uppgift där eleven ska utvärdera. 

 

Clas beskrivning av ett typiskt resonemang som eleverna för öva i att föra ”Tänk dig att jorden är rund 

och du spänner ett snöre runt. Ställ en person var 50:e cm. Finns det så många människor? Om vi 

lyfter snöret en meter, förstår vi då att det bli ett hål mellan tåtarna? Hur långt är hålet?”. 

Denna uppgift är uppdelad i två delar. Det första ska leda fram till en slutsats om det finns så många 

människor. Det andra ska leda fram till hur långt hålet är. Den andra delen kräver inget matematiskt 

resonemang. 
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Finns det så många människor? 

Delar i resonemanget som är givet för eleven: 

Premisser: Jordens omkrets, antal människor på jorden, avstånd mellan människor längs snöret. 

 

Delar i resonemanget som skapas av eleven: 

Argument: Det krävs 80 miljoner människor som står var 50:e cm för att räcka jorden runt, vilket är 

färre än antal människor på jorden. 

Slutsats: Ja det finns det. 

 

Detta är likt Ullas exempel en variant av resonemang av Typ 1: Resonemang där eleven måste skapa 

argument efter att ha förstått vilka premisser som kan leda till vissa slutsatser P-?-S. 

Enligt PM 199 skulle detta var en uppgift där eleven ska koppla ihop. 

 

Kommentarer angående svaren i delen Föra resonemang 

Alla lärare anser att deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers förmåga att föra resonemang, 

vilket kan ses som en del i resonemangskompetens. Vad i deras genomgångar det är som bidrar verkar 

för samtliga vara olika aktiviteter där eleverna aktivt får föra resonemang. De aktiviteterna är till 

exempel att eleverna skriver ner sina resonemang, för dem muntligt i sin helhet direkt till läraren eller 

muntligt tillsammans med andra elever till läraren. De exempel som uppgavs som typiska resonemang 

som förs är båda av Typ 1, alltså den typ av resonemang som är baserad på vissa uppgiftstyper i PM 

199 där eleven skapar hela eller en del av kedjan (P-A-S). 

 

6.1.2 Följa resonemang 

1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att följa resonemang? 

Fem av sju lärare har svarat att de låter elever öva på sin förmåga att följa resonemang under sina 

genomgångar. Sandra säger ”Genomgången är ett bra tillfälle att knyta ihop nya resonemang med 

tidigare genomgångar. Att följa just dessa lektionsöverskridande resonemang ger inte bara övning i att 

följa resonemang, utan också extra viktig innehållskunskap.” Angelica säger ” När en elev för ett 

resonemang för klassen så övar de andra i att följa.” Två lärare menar att de inte brukar låta elever öva 

sin förmåga att följa resonemang under genomgången. Ulla säger ”Eleverna behöver läsa in sig själva 

först för att kunna följa resonemanget och de läser olika snabbt. Bättre att öva detta sen.” 

 

2a. Hur går det till när elever får öva på sin förmåga att följa resonemang under genomgången? 

Fyra av de fem lärarna som nyttjar genomgången till detta har uppgett flera olika sätt. Det vanligaste 

är att eleven får följa ett resonemang som en klasskamrat framför muntligt. Clas säger ”Eleverna hjälps 

åt att tillsammans skapa ett resonemang. Där ingår det att de tysta får följa.” Hans säger ”När en elev 

håller ett resonemang så följer de övriga eleverna det resonemanget.” Tre av de fem lärarna nämner 

tillfället när eleven får följa ett resonemang som sker muntligt av läraren, som ett sätt när det ges 

möjlighet att öva på förmågan att följa resonemang.  Moa säger ” Många gånger kan jag gå igenom på 

tavlan innan jag sedan plockar fram andra verktyg (tex klossar eller pappersbitar) och förtydligar på en 
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individuell nivå. Då får de öva i att följa ett resonemang.” Ett annat sätt som tre av de fem lärarna 

angett är när elevgruppen tillsammans skapar ett muntligt resonemang som följs. Angelica säger 

”Någon kommer med ett förslag – så här borde vi göra. Sen kör jag på det. Någon annan elev lägger sig 

i. Funkar det? Då händer det hela tiden. Det är inte en elev som löser en uppgift åt mig. Det gör flera 

tillsammans. Många lägger sig i. Tills vi har löst det.” 

 

2b. Hur går det till när elever får öva på sin förmåga att följa resonemang när det inte är 

genomgång? 

Två av de sju lärarna väljer oftast att låta eleverna öva på sin förmåga att följa resonemang utanför 

genomgången. Ulla säger ”Jag brukar hitta på provlösningsresonemang med brister som de får sitta 

och identifiera och förbättra i grupper under en senare del av lektionen.” Johannes säger ”Jag låter 

eleverna öva på detta genom att de jobbar med bokens problemlösningsuppgifter efter genomgången.” 

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

De flesta lärarna anser att det inte finns något sådant typiskt resonemang där eleverna ges möjlighet 

att öva att följa. Clas uppger dock att han i detta syfte brukar använda sig av resonemang kring 

omstrukturering av kända formler, till exempel arean på en cylinder. 

 

Klassificering av typiska resonemang 

Clas beskrivning av en situation som ger upphov till ett typiskt resonemang som eleverna får öva i att 

följa är ”Jag kanske ritar en cylinder på tavlan sen får de resonera kring hur man får fram 

mantelarean. Hur ska man tänka då?” Det här är ett exempel på ett resonemang som helt och hållet 

måste skapas av eleven. Inget är givet. Denna uppgiftstyp hänger bäst ihop med PM 199s definition av 

uppgifter där eleven ska förklara. Det är dock inte den förklarande aktiviteten som är den 

resonemangskompetensutvecklande vi försöker ringa in. Det är de övriga elevernas följande av detta 

resonemang vi är ute efter. Det resonemang som följs är av Typ 1, resonemang där hela eller delar av 

P-A-S skapas. 

 

Kommentarer angående svaren i delen Följa resonemang 

Till skillnad från när det handlade om att öva förmågan att föra resonemang, är lärarna här inte eniga. 

Fem av de sju lärarna anser att deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers förmåga att följa 

resonemang. Lärarnas sätt att uppnå detta varierar. Vanligast är att eleverna får öva sin förmåga att 

följa resonemang genom att lyssna på ett resonemang som framförs muntligt. Antingen av läraren 

själv,  av en annan elev eller av olika elever. Man kan fråga sig hur lärarna kan veta om eleverna 

verkligen följer resonemanget som förs. Det exempel som angavs som ett typiskt resonemang som 

elever för öva att följa var av Typ 1, resonemang där hela eller delar av P-A-S skapas. 

 

6.1.3 Bedöma resonemang 
1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att bedöma resonemang? 

Fem av sju lärare berättar att de inte brukar låta elever öva sin förmåga att bedöma resonemang under 

genomgången. De anser att denna förmåga bättre kan övas efter att genomgången är avslutad. Två av 
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dem tror också att det blir för stor påfrestning på eleverna. Hans säger: ”Jag tror att många skulle 

tycka att det vore jobbigt att bli bedömda på det sättet. Det vore utelämnande. Väldigt få skulle klara 

av det.” Hans är den enda av de sju lärarna som varken brukar låta eleverna öva på att bedöma 

resonemang under genomgången eller efter. 

 

2a. Hur går det till när elever får öva på sin förmåga att bedöma resonemang under genomgången? 

Båda lärarna som brukar låta sina elever öva på förmågan att bedöma resonemang under 

genomgången gör det genom att eleven får bedöma ett resonemang som en klasskamrat framför 

muntligt. Johannes säger ” Varje lektion har jag någon sådan fråga som kräver resonemang under 

genomgången. De korrigerar varandras resonemang efter att ha bedömt det. Detta är muntligt, inte 

skriftligt.” 

 

2b. Hur går det till när elever får öva på sin förmåga att bedöma resonemang när det inte är 

genomgång? 

Samtliga fyra av de lärare som uppgett att de främst brukar låta sina elever öva på sin förmåga att 

bedöma resonemang utanför genomgången säger att eleverna bedömer skriftliga resonemang skapade 

av andra elever. Två av dem beskriver att det typiskt går till så att alla elever får samma 

resonemangsuppgift att lösa, de byter lösningar med varandra och bedömer dessa. Hans säger ”Det är 

mindre jobbigt och skämmit för dem att göra detta skriftligt jämfört med muntligt.” De andra två 

lärarna berättar att de samarbetar med andra klasser. De delar in sin klass i grupper och låter 

grupperna ta del av lösningsresonemang som skapats av grupper i andra klasser. De 

lösningsresonemangen bedöms och grupperna försöker förbättra resonemangen.  

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

En av lärarna som brukar låta elever öva på förmågan att bedöma resonemang under genomgången 

beskriver att det finns en typiskt resonemang som används i detta syfte. Det är resonemang kring olika 

tals förhållande mellan varandra. Samtliga övriga lärare anser inte att det finns något typiskt 

resonemang som används för att låta elever öva på förmågan att bedöma resonemang. 

 

Klassificering av typiska resonemang 

Moas beskrivning av en situation som ger upphov till ett typiskt resonemang som eleverna får öva i att 

bedöma är ”Jag kan hänga upp en klädstreck som representerar tallinjen och be dem sätta upp lappar 

med olika tal i storleksordning. Varför ska 2.10 hängas upp till vänster om 2.9? 

 

Delar i resonemanget som är givet för eleven: 

Premisser: Regler för tallinjen och positionssystemet. 2.10 ska sitta till vänster om 2.9. 

 

Delar i resonemanget som sökes av eleven: 

Argument: Värdesiffran 9 är större än värdesiffran 1. 

Slutsats: Därför ska 2.9 hängas upp till höger om 2.1. 
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Enligt PM 199 skulle detta var en uppgift där eleven ska styrka/bevisa. 

Det är dock inte den förklarande aktiviteten som är den resonemangskompetensutvecklande 

aktiviteten vi försöker ringa in. Det är de övriga elevernas bedömande av detta resonemang vi är ute 

efter. Det resonemang som följs är av Typ 1, resonemang där eleven måste skapa argument efter att ha 

förstått vilka premisser som kan leda till vissa slutsatser P-?-S. 

 

Kommentarer angående svaren i delen Bedöma resonemang 

Två av de sju lärarna anser att deras genomgångar bidrar till att utveckla elevernas förmåga att 

bedöma resonemang. Båda lärarna beskriver att detta sker genom att eleverna bedömer andra elevers 

muntliga resonemang. Det resonemang som angavs som typiskt resonemang som elever får öva i att 

bedöma var av Typ 1, resonemang där eleven måste skapa argument efter att ha förstått vilka 

premisser som kan leda till vissa slutsatser P-?-S. 

 

6.2 Resultat angående Forskningsfråga 2 

När lärare fattar beslut om, i vilken utsträckning och hur resonemangskompetens ska 

fokuseras i genomgångar, vad baserar då lärare dessa beslut på? 

Av de frågor som ställdes under intervjuerna var en del ämnade att ge information som skulle kunna 

bidra till att svara på min andra forskningsfråga. Jag kommer här att presentera svar som speglar vad 

som framkommit i analysen. De svaren används sedan för att försöka besvara forskningsfrågan i 

diskussionen. Intervjufrågorna rörande denna forskningsfråga är fyra till antalet. Elevgruppens och 

läroböckernas påverkan på utformning av genomgång är två faktorer som flera av lärarna tog upp som 

stora. En representation av vad lärarna sa angående dessa faktorer presenteras efter de fyra 

intervjufrågorna. 

 

1. Vad påverkar dig när det handlar om hur du genomför dina genomgångar med avseende på 

resonemangskompetens? 

Samtliga lärare anser att det är flera olika saker som påverkar dem när det handlar om hur de 

genomför sina genomgångar med avseende på resonemangskompetens. Alla är överens om att hur 

elevgruppen är påverkar dem. Angelica säger ”Det som är helt avgörande är vilken elevgrupp jag har. 

Vissa elevgrupper är jättesvåra att få med på tåget att komma med förslag eller brottas öppet under 

genomgången. Att blotta sig hur de tänker. De vill inte berätta det för någon annan. Då blir det klurigt. 

Då måste jag hela tiden dra fram saker ur dem. Jag har andra grupper som mer än gärna vill lägga sig i 

och prata. De börjar direkt att blotta sig. ”Johannes säger ” Första lektionen i en klass eller om man 

har en grupp sällan – då är en resonemangsuppgift i genomgången rätt värdelös. Det är för många 

som inte törs säga någonting. Är gruppen homogen och trygg så kan det bli fantastiskt bra. När vi 

kommer längre in på terminen så blir det fler inslag av resonemangsuppgifter i genomgångarna.” En 

annan faktor som tre av de sju lärarna anser påverkar dem i hur de genomför sina genomgångar med 

avseende på resonemangskompetens är hur lärarna själva är. Ulla säger ”Det handlar om jag har 

inspiration.” Clas är inne på samma linje ”Min egna form kan också påverka. Jag är inte alltid på 

topp.” Praktiska begränsningar såsom tid till planering och vilket matematiskt innehåll som är aktuellt 

är andra faktorer som också påverkar tre av sju lärare. Moa säger ”Något annat som påverkar mig är 
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vilket avsnitt vi håller på med i matten. Olika avsnitt passar olika bra till att gå igenom 

resonemangskompetens.” Ett anmärkningsvärt resultat är att endast en av de sju tillfrågade lärarna 

nämner styrdokumenten som en faktor. Sandra säger ” Styrdokumentet påverkar mig mest. Jag vill 

göra rätt. Så är det. ”Det är möjligt att de andra inte nämnde styrdokumenten då de ansåg att det ändå 

var självklart. 

 

2. Om du tänker på de olika faktorer som påverkar hur du utformar dina genomgångar - Vad 

påverkar i hög och i låg grad?  

När lärarna fick rangordna faktorerna som påverkar dem i hur de utformar sina genomgångar med 

avseende på resonemangskompetens hamnade elevgruppen på första plats, praktiska begränsningar 

på andra och hur läraren själv är (dagsform, motivation mm) på tredje. 

 

3. Hur anser du att man borde gå tillväga som lärare för att på bästa sätt utveckla elevers 

resonemangskompetens i genomgången?  

Här var lärarna eniga och det kom endast fram två olika punkter som de ansåg viktiga nog att nämna. 

Två av sju sa ett klassrumsklimat där det är okej att ha fel. Angelica säger ” Jag tänker att de ska vara 

delaktiga och våga träna sig i att föra ett resonemang som kanske blir lite galet. Att känna att det är 

helt okej att köra ett spår, även om det inte blir som eleven tänkt. Det måste finnas ett tillåtande klimat 

i klassrummet.” Fem av sju lärare anser att låta eleverna vara aktiva under genomgångarna är det 

bästa sättet för att utveckla elevernas resonemangskompetens under genomgången. Hans säger ”Jag 

tror att det behöver pratas mycket matte. Om eleverna fick prata med varandra eller prata 

överhuvudtaget, resonera matte, vore väldigt bra. Skriftligt också, men mest prata.” 

 

4. Genomför du dina genomgångar på det sättet? Om inte, varför? 

Alla lärarna hävdar att de, i olika utsträckning, genomför sina genomgångar på det sätt de anser vara 

bäst. Hur ofta och anledningar till att inte göra det varierar. Angelica och Clas säger att de gör det 

förutsatt att elevgruppen är lämpad för den typen av aktiv undervisning. Sandra och Ulla säger att de 

gör på det bästa sättet så länge de är väl förberedda. Johannes menar att han gör det om han bedömer 

att det finns utrymme i momentet för denna mer tidskrävande form av genomgång. Moa säger att 

hennes ibland vacklande motivation är det enda hindret. Hans säger att han oftast inte genomför 

lektionen på det sätt han anser vara bäst för att utveckla elevers resonemangskompetens. Detta på 

grund av att eleverna inte vill att han ska ha den typen av genomgång. 

 

Elevgruppens påverkan på utformning av genomgång 

Samtliga lärare angav eleverna som något som påverkar dem i hur de planerar och genomför 

genomgången. När jag intervjuat lärarna har det framkommit att det inte bara är i syfte att maximera 

lärandet som elevgruppen tillåts påverka. I flera fall uppger läraren att de väljer att ha 

genomgångsupplägg som de själva inte tror är de bästa för elevernas inlärning, för att eleverna vill det. 

Hans säger ”Nej, jag gör oftast inte på det bästa sättet. Där finns det saker jag skulle kunna göra mer 

och bättre. Jag gör på det sätt som det oftast sett ut. De gör att de lär sig, men de skulle förstå bättre 

om jag gjorde på ett bättre sätt.”  
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Som svar på följdfrågan om orsaken till att han inte gör på det bästa sättet är att han tycker att det är 

för jobbigt svarade Hans ”Nja, inte jobbigt. Jag borde tvinga mig själv och eleverna till att prata mer 

resonemang. Jag tror dem och jag skulle tjäna på att göra undervisningen på det bästa sättet, inte på 

det sättet jag gör nu.” 

Hans är medveten om att han inte genomför genomgångarna på det sätt som enligt honom skulle vara 

bäst. Han anger inte att detta beror på att alternativet är för jobbigt, men kommer heller inte med 

någon annan förklaring. 

Clas säger ”Det bästa sättet går inte att köra på barn och fritid. De har kommit in på e-betyg. I en el-

klass är de på c-nivå och kan klara av ett sånt här resonemangsupplägg. Barn och fritid vill inte ens ha 

genomgångar. Det är en större utmaning att motivera dem till att vilja ha genomgångar än att lära ut 

resonemangskompetens.” 

Clas har tydliga fördomar om skillnader mellan elever från olika program och utformar sina 

genomgångar baserat på de fördomarna. Han verkar också vara styrd av elevers vilja att ha 

genomgångar eller inte. De som Clas ser som de svagare eleverna, ”som kommit in på e-betyg”, är 

enligt Jonsson m.fl. (2014) de som sannolikt skulle förbättra sina resultat mest med en 

genomgångstyp där eleverna får vara med aktiva och resonera. 

Hans säger ”Vi har haft mattelyftet och andra projekt där vi bestämt att testa olika varianter av 

undervisning, men likt förbannat så vill eleverna bara sitta och räkna sina sidor.” 

På följdfrågan om det är eleverna som bestämmer svarade Hans ”Nej, men det är då eleverna känner 

att de gör något nyttigt. Det är då de räknar. Det är då de jobbar. Kan vi inte få jobba nu!? De 

ambitiösa eleverna tycker att jobba är att jobba i boken.” 

   Anledningen till att vissa lärare låter elevgrupperna påverka utformningen och genomförandet av 

deras genomgångar av annan orsak än gruppens inlärning, är alltså att de istället prioriterar att 

elevgruppen ska få sin vilja igenom.  

 

Böckers inflytande i utformning av genomgångar 

Sex av de sju intervjuade lärarna uppgav praktiska begränsningar eller matematikinnehållet som en av 

de faktorer som påverkar dem i hur de genomför sina genomgångar med avseende på 

resonemangskompetens. Av alla faktorerna som nämndes är dessa två de där elevernas matematikbok 

skulle kunna passa in. Lärarnas syn på matematikbokens roll skiljer sig åt. Vissa verkar se sig själva 

underkastade boken, medan andra ser den som ett verktyg de själva bestämmer över. Johannes säger 

”Man är ju styrd av boken. Det blir de uppgifter som finns i boken eller om man har någon uppgift 

utskriven bredvid, men det är inte så vanligt. I matematik är man väldigt styrd av den bok man har 

eller det material man har. Man följer ganska slaviskt boken. Sen kommer man till uppgifter som 

kanske tas från andra ställen. Men att man skulle göra mycket utanför boken tror jag inte.” 

Johannes har uppfattningen att det är självklart att det är boken som styr undervisningens upplägg. 

Han verkar också övertygad om att de flesta lärare delar det synsättet, vilket stämmer överens med 

Löwing (2004) som i sin studie visade att elever i matematik får huvuddelen av informationen från sin 

matematikbok och att läraren har en underordnad roll. 

   Moa säger ”Läroboken påverkar mig. Ibland väljer jag bort den helt och hållet för att slippa bli så 

styrd.” Det verkar som att Moa anser sig inte slaviskt följa boken på det sätt som Johannes tror att de 
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flesta lärare gör. Hon verkar dock medveten om att läroboken ibland påverkar henne mer än vad hon 

vill.  

   Clas säger ”Jag brukar involvera eleverna i utformningen av undervisningen. De får bestämma själva 

om de ska använda sig av boken eller inte.” Clas går ännu längre i att minska bokens styre genom att 

låta eleverna själva bestämma om de vill använda den eller inte. 

   Baserat på det lärarna sagt under intervjuerna går det inte att säga att boken har något direkt 

inflytande på genomgångarnas utformning. Däremot kan man säga att lärare låter sig styras i olika 

stor utsträckning av boken. Det som avgör, till vilken grad, boken påverkar genomgångens utformning 

är alltså inte boken själv, utan lärarens syn på bokens roll. 

 

Övrigt relevant resultat 

Ett sätt att få elever att föra, följa och bedöma resonemang är att, som lärare, medvetet föra felaktiga 

resonemang i hopp om att elever ska reagera. Meningarna går isär om huruvida detta är en bra metod 

eller inte. Sandra säger ”Ibland kan jag slänga ur mig ett felaktigt resonemang och uppmuntrar dem 

att ifrågasätta det. Det blir lite lättare för dem att ifrågasätta om det felaktiga kommer från mig – sen 

kan de skapa sitt eget resonemang från det.” Sandra är av åsikten att felaktiga resonemang som 

kommer från läraren är lättare för eleverna att ifrågasätta, jämfört med felaktiga resonemang som förs 

av klasskamrater. Hon använder den här metoden för att få igång elever att föra resonemang under 

genomgångarna. 

   Johannes säger ”Jag för aldrig fram felaktiga resonemang som ett pedagogiskt knep. Det tror jag inte 

på. Det finns en risk att en elev varit okoncentrerad och bara snappat upp det felaktiga resonemanget. 

Det vore inte bra.” Johannes anser att risken med att föra fram felaktiga resonemang gör att det inte är 

en bra idé. Han nämner ingenting som skulle kunna vara positivt. 

   Moa säger ”Jag tror att man ska ljuga en del. Lura dem lite. Väcka dem. Kanske resonerar man lite 

fel, så att de inte bara litar på att man står och säger allting rätt. Få dem på tå.” Moa är av samma åsikt 

som Sandra när det handlar om att medvetet föra felaktiga resonemang. Hon tror att elevers allmänna 

koncentration i genomgångar kan påverkas positivt om eleverna vet att de måste bedöma och värdera 

det läraren säger. Genom att ibland slänga in felaktiga resonemang får hon eleverna till det. 

   Lärare som är öppna för att medvetet föra felaktiga resonemang under genomgången är desamma 

som inte ser sig så bundna av läroboken.  

 

6.4 Summering av resultatet 

Det finns likheter och olikheter i lärares nyttjande av genomgången för att utveckla elevers 

resonemangskompetens. Samtliga lärare anser sig låta elever öva på att utveckla sin förmåga att föra 

resonemang under genomgången. Den mest vanliga anledningen till det är att lärarna anser att det 

under genomgången finns extra goda förutsättningar att involvera stora delar av klassen i skapandet 

av resonemang. Flera lärare uppger att detta förande av resonemang antingen sker genom att klassen 

tillsammans för olika delar i ett gemensamt resonemang, eller att en elev för ett eget resonemang efter 

att ha mottagit en fråga från läraren. 
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   En majoritet av lärarna säger att de låter elever öva på att följa resonemang under genomgången. Det 

går inte att säga att ett sätt att göra detta på är det vanligaste då det finns stor variation i hur de 

tillfrågade lärarna genomför detta. 

   En majoritet av lärarna säger att de inte låter elever öva på att bedöma resonemang under 

genomgången. De föredrar att låta elever öva på att bedöma resonemang utanför genomgången och då 

oftast genom att skriftligt bedöma en klasskamrats resonemang. 

   Lärarna är i stort sett överens om att det inte går att säga att resonemangen brukar se ut på något 

specifikt sätt i någon av de tre olika aktiviteterna föra, följa eller bedöma. De resonemang som 

förekommer ser olika ut. 

   Lärarna har olika åsikter angående vad som påverkar dem i hur de genomför sina genomgångar med 

avseende på resonemangskompetens. Samtliga var dock överens om att hur elevgruppen är har 

betydelse. Praktiska begränsningar, så som planeringstid och elevernas schema, ansåg många också 

spelade in. 

   För att på bästa sätt utveckla elevers resonemangskompetens i genomgången anser en majoritet att 

det viktigaste är att aktivera eleverna under genomgången. De flesta uppger att de oftast gör detta och 

anledningarna till att de ibland inte gör det varierar. Några exempel på sådana anledningar är lärarens 

dagsform, elevernas dagsform och hur väl förberedd läraren är inför lektionen. 
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7. Diskussion 

7.1 Svar på forskningsfråga 1 

Anser lärare att deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers 

resonemangskompetens och i sådana fall vad i deras genomgångar är det som bidrar? 

Var och en av aktiviteterna föra resonemang, följa resonemang och bedöma resonemang bidrar till att 

utveckla delar av elevers resonemangskompetens. Samtliga sju lärare säger att de under sina 

genomgångar låter elever utföra någon eller flera av dessa aktiviteter. Det betyder att alla lärarna anser 

sig ge elever möjlighet att utveckla resonemangskompetens under genomgångarna. Vad i 

genomgångarna som bidrar är i samtliga lärares fall en kombination av muntliga och skriftliga 

aktiviteter. När det handlar om att öva på förmågan att föra resonemang sker detta oftast muntligt. 

Övning på förmågan att följa resonemang görs lika ofta muntligt som skriftligt. Övning på förmågan 

att bedöma resonemang sker oftast inte under genomgången, men de lärare som anser att deras 

genomgångar bidrar till detta låter eleverna öva genom muntliga övningar. Den typ av resonemang 

som typiskt används varierar stort enligt lärarna. Samtliga exempel på resonemang som gavs var av 

Typ 1: Skapa hela eller en del av kedjan P-A-S.  

7.2 Svar på forskningsfråga 2 

När lärare fattar beslut om, i vilken utsträckning och hur resonemangskompetens ska 

fokuseras i genomgångar, vad baserar då lärare dessa beslut på? 

Lärarna beslutar i första hand detta baserat på hur deras elevgrupp ser ut. Det verkar som att lärarna 

anser det mer krävande av eleverna att lära ut resonemangskompetens under genomgången än att inte 

göra det. De verkar också tycka att det är mer tidskrävande att planera undervisning som 

åstadkommer detta. Det gör att tillgänglig tid är en annan faktor som påverkar lärarna i detta beslut. 

Det verkar också vara så att det är mer än extra tid som krävs av lärarna för att genomföra 

genomgångar med fokus på resonemangskompetens. Det är inte ovanligt att vissa elevgrupper 

uppvisar ett visst motstånd mot att aktivt delta i genomgångar. Detta får till följd att det blir mer 

påfrestande för en lärare att genomföra typen av genomgångar som ämnar aktivera eleverna mer än 

vanligt. Inför sådana situationer blir lärarens motivation också en viktig faktor. 

 

7.3 Resultatet i relation till andra forskares resultat i liknande frågor 

Undervisningen har under de 25 senaste åren karaktäriserats av en stor andel individuellt arbete och 

minskad tid för genomgångar (Vinterek, 2006). Hur förhållandet mellan andelar individuellt arbete 

och genomgångar står sig idag jämfört med tidigare undersöker inte denna studie, men ur mitt resultat 

går det att säga att genomgången fortfarande är en mycket viktig aktivitet som prioriteras och utnyttjas 

till att förmedla kunskap till eleverna. 

   I studien angående skillnader mellan nationella prov och lärarskapade prov (Palm m.fl., 2016) gick 

det att se att de lärarskapade hade en betydligt mindre andel frågor som testade något som kan liknas 

vid resonemangskompetens. Det skulle kunna tolkas som att lärare, i alla fall i provsituationer, inte 

utvecklar elevers resonemangskompetens i den utsträckning det är tänkt, då man kan anta att den 

utsträckning av resonemangskompetensbedöming som finns på de nationella proven ligger nära den 

antydda mängd av resonemangkompetenssinslag, i relation till andra förmågor, som går att utläsa i 
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ämnesplanen. Även om detta handlar om provsituationer och inte om genomgångar så tycker jag att 

det antyder att lärare inte prioriterar elevers utveckling av just resonemangskompetens på det sätt som 

de borde. Det kan dock vara så att lärarna låter eleverna utveckla resonemangskompetens utanför 

genomgångens ramar, till exempel genom räkning i lärobok. Det skulle vara i linje med det Löwing 

(2004) säger om att elever i matematik får huvuddelen av informationen från sin matematikbok och 

att läraren har en underordnad roll. Det jag kommit fram till i den här studien är att de intervjuade 

lärarna är väl medvetna om resonemangskompetens och att de utnyttjar genomgången till att utveckla 

delar av elevers resonemangkompetens. Det går dock inte att dra någon slutsats om de intervjuade 

lärarna prioriterar resonemangskompetens i den utsträckning de enligt ämnesplanen förväntas göra. 

   Löwing fann i sin studie från 2004 att elever inte var särskilt intresserade av att få djupare 

förklaringar, utan nöjde sig mer än väl med algoritmiska lösningsmetoder. Detta gällde även duktiga 

elever. En del av de intervjuade lärarna har uttalat sig i linje med detta, men andra har beskrivit att 

elever ofta har ett intresse av förståelse som sträcker sig bortom att bara klara av en uppgift.  

   Enligt Skolverket (2011) är en konsekvens av att eleverna förväntas göra de matematiska 

upptäckterna på egen hand, i form av stor andel individuellt arbete, något som leder till sämre 

studieresultat jämfört med om de tillsammans med andra klasskamrater eller med lärare gör dessa 

upptäckter. Den här studien stärker den tron då vissa intervjuade lärare berättar att elevgrupper med 

lågt resultat får mindre andel aktiva genomgångar med fokus på resonemang. Min egen gissning är att 

lärarna i fråga skulle sannolikt inte hålla med om att elevernas svaga resultat beror på liten andel 

aktiva genomgångar, utan snarare påstå att omvänt förhållande råder. 

 

7.4 Vad lyckades studien inte visa? 

Jag hade förhoppningen att kunna beskriva hur resonemang brukar se ut som lärare låter elever öva 

på i olika situationer. Jag fick inte nog detaljerad information för att kunna beskriva det i den 

utsträckning jag hade för avsikt att göra. Anledningen till det tror jag framförallt är att lärarna inte 

hade någon sådan information att dela med sig av. Enligt de flesta av dem fanns det inte typiska 

resonemang för olika situationer, vilket är viktigt att notera som en del av resultatet. Antingen är det 

sant, eller så är lärarna inte medvetna om sina egna mönster. Oavsett orsak bidrar det faktum att 

lärarna inte kunde ge mig sådan information till att öka kunskapen om lärares nyttjande av 

genomgångar för att utveckla elevers resonemangskompetens. 

 

7.5 Vilket är det viktigaste resultatet av studien? 

Det viktigaste resultatet av studien är att lärare, i stor utsträckning, verkar låta utformningen av deras 

genomgångar med avseende på resonemangskompetens, styras av sin uppfattning om hur elevgruppen 

är. Det kan innebära att en och samma lärare ger olika klasser olika förutsättningar att utveckla sin 

resonemangskompetens. I vissa fall är dessa uppfattningar inte baserade på elevernas agerande på 

lektionerna, utan på fördomar om hur elever är på vissa program. Denna vetskap kan, förutom att 

bidra till ökad kunskap om lärares nyttjande av genomgången för att utveckla elevers 

resonemangskompetens, hjälpa till att förklara eventuella skillnader i resultat mellan elever på olika 

program vad gäller resonemangskompetens. 
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7.6 Metoddiskussion 

Då min informantgrupp, likt den svenska gymnasielärarkåren, har en god variation i erfarenhet och 

programtillhörighet är det rimligt att betrakta resultaten som en god avspegling av undervisningen på 

en vanlig gymnasieskola. Den mest sannolika orsaken till att jag skulle fått ett felaktigt resultat är om 

informanterna haft en annan uppfattning om resonemang och resonemangskompetens, än den jag 

har. Trots att lärarna fick ta del av skrivna definitioner är det inte alls säkert att samsyn rådde kring 

dessa begrepp under intervjuerna. Det fanns tillfällen under intervjuerna där jag kände att 

informanten pratade om resonemang på ett annat sätt än det vi tillsammans gått igenom.  

Ett exempel på ett sådant annat sätt är att alltid klassificera en elevs uttalande angående lösningen till 

en uppgift i en genomgång som ett resonemang, oavsett vad eleven säger. Den datan behandlade jag 

annorlunda än den där jag bedömde att informanten hade en korrekt användning av begreppen. Det 

går inte att utesluta att det finns data som borde behandlats annorlunda, på grund av felaktigt 

användande av centrala begrepp, som jag inte lyckats identifiera. Detta skulle kunna leda till ett delvis 

felaktigt resultat. Jag anser dock inte att jag gjort så många felbedömningar att jag dragit fel slutsatser. 

Efter mina analyser är därför min bedömning av resultatet att det är rimligt. 

Det insamlade datamaterialet gjorde det möjligt att svara på forskningsfrågorna på ett till viss del 

tillfredställande sätt. Jag hade önskat få fler detaljerade beskrivningar av olika hur resonemang brukar 

se ut som lärarna använder i genomgångarna. Detta hade möjliggjort ett rikare kunskapsbidrag 

angående vad i lärarnas genomgångar det är som bidrar till utveckling av elevers 

resonemangskompetens. Den begränsade mängden informanter gör att det inte går att generalisera 

resultatet, men resultatet säger ändå någonting om hur lärare ser på resonemangskompetensens plats 

i genomgången. Syftet med den här studien, att öka kunskapen om lärares nyttjande av genomgångar 

för att utveckla elevers resonemangskompetens, är uppnått. 

   Intervjuerna gav mig en del av den information jag sökte. Ett alternativ till att endast låta lärarna 

beskriva typiska resonemang hade kunnat vara att de inledningsvis fick se ett antal konkreta 

resonemangsexempel de sedan kunde hänvisa till. Mina förberedda svarskategorier gick bra att 

använda som grund. Under analysarbetets gång skapade jag tre ytterligare svarskategorier. Jag fick 

mycket data vilket gjorde det möjligt för mig att göra kopplingar mellan olika läraråsikter och få idéer 

om olika infallsvinklar. Detta hade jag sannolikt inte fått i samma utsträckning om jag genomfört en 

enkätstudie. En nackdel med intervjuerna var att de var tidskrävande att få till, genomföra och 

analysera. Det innebar att antalet informanter blev lägre än om jag genomfört en enkätstudie. Jag tror 

att mitt resultat hade kunnat se annorlunda ut med enkätstudier då det varit svårare för mig att läsa 

mellan lärarnas rader då jämfört med data insamlad i en intervjusituation. Det hände att en lärare 

först svarade en sak på en fråga, för att sedan ändra sig efter att vi diskuterat lite. Det handlade om att 

jag förtydligade ett begrepp eller en intervjufråga. En sådan korrigering av missuppfattning hade inte 

kommit till i en enkätundersökning vilket lett till felaktiga svar. 

    

7.7 Analysdiskussion 

De svarskategorier jag förberett fungerade som en bra grund vid kategoriseringen av svaren jag fick på 

de flesta frågorna. Det gick bra att skapa fler kategorier när jag fick svar som inte passade in i de redan 

befintliga då de svar jag fick var tydliga. Analys av typiska resonemang gick att göra utefter den metod 
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jag förberett. Om jag fått fler exempel på typiska resonemang hade sannolikt en större andel av de 

resonemangstyper jag definierade i metoden redovisats i resultatet. 

 

7.8 Reflektioner 

All insamlad data är lärares egna tankar om hur de gör, inte hur de faktiskt gör. För att komma ännu 

närmare denna studies syfte hade observationer i kombination med intervjuer varit givande. Det hade 

inte bara gett information om hur genomgångarna och vanligt förekommande resonemang ser ut, utan 

också ett perspektiv att bedöma hur lärares syn på sitt agerande förhåller sig till verkligheten. 

 

7.9 Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att undersöka eventuell korrelation mellan stort elevinflytande på 

genomgången och elevers utveckling av resonemangskompetens. Det intryck jag fått under detta 

arbete är att om eleverna får styra, blir det mindre utveckling av resonemangskompetens. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Indelning av resonemangstyper med intervjufrågor angående forskningsfråga 1: Anser lärare att 

deras genomgångar bidrar till att utveckla elevers resonemangskompetens och i sådana fall vad i 

deras genomgångar är det som bidrar? 

För att få svar på forskningsfråga 1 ställdes följande frågor: 

 

Typ 1: Eleven skapar hela eller en del av kedjan P-A-S. (Föra resonemang) 

Frågor angående Typ 1 – Föra resonemang 

1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att föra resonemang? 

Om ja: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du låter eleverna öva på sin förmåga att föra resonemang just 

under genomgången? 

Om nej: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du inte låter eleverna öva på sin förmåga att föra resonemang 

just under genomgången? 

 

Får eleverna på annat sätt i undervisningen möjlighet att öva sin förmåga att följa resonemang? 

 

Vilket är det sättet och varför anser du att just det sättet är bättre än att låta dem öva i 

genomgångssituationen? 

 

2. Hur går det till när detta sker? 

Kategorier av svar: 

Eleven svarar muntligt på en fråga ställd från läraren. 

Eleven förklarar sitt resonemang för en annan elev. 

Eleven skriver ner sitt resonemang. 

Eleven skapar ett resonemang i sitt huvud som den inte delar med sig av. 

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

Kategorier av svar: 

Resonemang där eleven måste finna premisser att bygga argument på som leder till den givna 

slutsatsen.  

?-?-S 

 

Resonemang där eleven måste komma på de ”dolda” argumenten, hur de givna premisserna kan ge 

den givna slutsatsen.  

P-?-S 

 

Resonemang där eleven måste skapa argument efter att ha förstått vilka premisser som kan leda till 

vissa slutsatser.  

P-?-S 
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Resonemang där eleven måste kunna förstå hur slutsatsen hänger ihop med argumenten och 

premisserna. 

P?A?? 

 

Resonemang där eleven måste avgöra om de givna premisserna kan leda till den givna slutsatsen. 

P-?-S 

 

Resonemang där elevens slutsats beror på om eleven kan finna argument för premissernas riktighet 

P-?-? 

 

Resonemang där eleven måste avgöra på vilket sätt olika delar i ett givet matematiskt resonemang 

hänger samman. 

P?A?S 

 

Typ 2: Förstå kopplingarna mellan P-A-S (Följa resonemang) 

 

Frågor angående Typ 2 – Följa resonemang 

1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att följa resonemang? 

Om ja: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du låter elever öva på sin förmåga att följa resonemang just 

under genomgången? 

Om nej: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du inte låter elever öva på sin förmåga att följa resonemang just 

under genomgången? 

 

Får eleverna på annat sätt i undervisningen möjlighet att öva sin förmåga att följa resonemang? 

 

Vilket är det sättet och varför anser du att just det sättet är bättre än att låta dem öva i 

genomgångssituationen? 

 

2. Hur går det till när detta sker? 

Kategorier av svar:  

Eleven får följa ett resonemang som sker muntligt av läraren. 

Eleven får följa ett resonemang som sker skriftligt av läraren. 

Eleven får följa ett resonemang som en klasskamrat framför skriftligt. 

Eleven får följa ett resonemang som en klasskamrat framför muntligt. 

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

Kategorier av svar:  

Resonemang där eleven måste förstå att de givna premisserna kan leda till den givna slutsatsen. 
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P-?-S 

 

Resonemang där eleven måste förstå på vilket sätt olika delar i ett givet matematiskt resonemang 

hänger samman. 

P?A?S 

 

Typ 3: Utvärdera om de olika delarna P-A-S fungerar. Även kopplingarna mellan. (Bedöma 

resonemang) 

 

Frågor angående Typ 3 – Bedöma resonemang 

1. Händer det under dina genomgångar, att elever får öva sin förmåga att bedöma resonemang? 

Om ja: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du låter elever öva på sin förmåga att bedöma resonemang just 

under genomgången? 

Om nej: 

Kan du beskriva vad det är som gör att du inte låter elever öva på sin förmåga att bedöma resonemang 

just under genomgången? 

 

Får eleverna på annat sätt i undervisningen möjlighet att öva sin förmåga att bedöma resonemang? 

 

Vilket är det sättet och varför anser du att just det sättet är bättre än att låta dem öva i 

genomgångssituationen? 

 

2. Hur går det till när detta sker? 

Kategorier av svar: 

Eleven får bedöma ett resonemang som sker muntligt av läraren. 

Eleven får bedöma ett resonemang som sker skriftligt av läraren. 

Eleven får bedöma ett resonemang som en klasskamrat framför skriftligt. 

Eleven får bedöma ett resonemang som en klasskamrat framför muntligt. 

 

3. Hur ser ett sådant resonemang typiskt ut? 

Kategorier av svar:  

Resonemang där eleven måste avgöra om de givna premisserna kan leda till den givna slutsatsen. 

P-?-S 

 

Resonemang där eleven måste avgöra på vilket sätt olika delar i ett givet matematiskt resonemang 

hänger samman. 

P?A?S 
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Forskningsfråga 2: När lärare fattar beslut om, i vilken utsträckning och hur 

resonemangskompetens ska fokuseras i genomgångar, på vad baserar lärare dessa beslut? 

För att få svar på forskningsfråga 2 ska följande frågor ställas: 

1. Vad påverkar dig när det handlar om hur du genomför dina genomgångar med avseende på 

resonemangskompetens? 

Sannolika svar: Kursplanen, rektor, mängden tillgänglig tid, elevernas mottaglighet, min motivation, 

tidigare planerade lektioner. 

Kategorier: Hur jag är, hur eleverna är, vad jag fått för instruktioner, praktiska begränsningar 

  

2. Om du tänker på olika faktorer som påverkar hur du utformar dina genomgångar- Vad påverkar i 

hög och i låg grad? 

Sannolika svar: Samma som i fråga 1. 

Kategorier: Samma som i fråga 1.  

  

3. Hur anser du att man borde gå tillväga som lärare för att på bästa sätt utveckla elevers 

resonemangskompetens i genomgången?  

Sannolika svar: Titta på när jag för resonemang på tavlan, låta dem föra resonemang för klassen, för 

mig eller för en kompis, låta dem kritiskt granska varandras eller mitt resonemang. 

Kategorier: Genom att låta dem: Föra, följa eller bedöma resonemang 

Svaren här kan kopplas till vad som påverkar en viss lärarens uppfattningar. Kanske går det att se 

samband mellan vad som påverkar lärare och hur de anser att genomgångarna bör se ut. 

  

4. Genomför du dina genomgångar på det sättet? Om inte, varför? 

Sannolika svar: Jag har inte tid att planera, jag har inte kompetensen, jag är tillsagd att göra på ett 

annat sätt, för spretig elevgrupp, en sådan genomgång tar tid från annat viktigare. 

Kategorier: Hur jag är, hur eleverna är, vad jag fått för instruktioner, praktiska begränsningar 

 

 


