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Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna 
Del 5: Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmåga 

Örjan Hansson, Högskolan Kristianstad 

Resonemangsförmåga handlar om att utveckla ett logiskt och systematiskt tänkande för att 

föra, följa och bedöma matematiska resonemang. Det kan beröra många andra förmågor 

och till exempel knyta an till matematiska begrepp och metoder, lösningsförslag till problem 

och modelleringssituationer. Resonemangsförmåga innebär att kunna urskilja de grundläg-

gande idéerna i ett matematiskt resonemang och särskilja centrala delar från detaljer och 

bärande idéer från teknikaliteter.  

Om vi betraktar resonemang vid problemlösning så innefattar problemlösningsförmågan att 

ställa upp och lösa problem och utforma olika strategier, medan resonemangsförmågan 

omfattar gjorda antaganden, bärande idéer samt insikten om en strategi kan leda till ett kor-

rekt lösningsförslag (Niss & Højgaard, 2011). Det handlar även om att förstå vad ett mate-

matiskt bevis är och hur det skiljer sig från matematiska resonemang baserade på intuition 

eller olika exempel, och att kunna omvandla informella resonemang till generella påståen-

den och faktiska bevis. 

I princip kan rena rutinberäkningar falla inom resonemangsförmågan – vad en elev uppfat-

tar som en rutinberäkning kan en annan elev uppfatta som en krävande uppgift. Kunskap 

om och genomförandet av beräkningen kan här räknas till procedurförmågan medan analys, 

överblick och giltighet av beräkningarna räknas till resonemangsförmågan.  

Resonemangsförmågan är alltid relevant då vi bedömer giltigheten av matematiska påståen-

den. Det kan handla om giltigheten av regler och satser, men också om ett svar till en fråga 

eller uppgift är riktigt, eller om en problemställning eller en fråga är sakenlig. Resonemangs-

förmågan är alltid betydelsefull i samband med problemlösning och modellering och står i 

nära relation till problemlösningsförmågan och modelleringsförmågan. 

Resonemangsförmåga enligt TIMSS 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) omfattar mer än 60 länder 

och genomförs vart fjärde år. Studierna är betydelsefulla för många länders matematikun-

dervisning och det är intressant att se hur man där ser på resonemangsförmåga. De situat-

ioner där man bedömer resonemangsförmåga är då eleven ska:  

• analysera situationer och göra meningsfulla slutsatser utifrån given informat-

ion  

• generalisera påståenden och förhållanden utifrån specifika exempel 

• göra kopplingar mellan olika kunskaper och matematiska idéer 

• motivera, förklara och bevisa påståenden  

• lösa uppgifter som inte är rutinuppgifter  
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Dessa fem punkter är en kortfattad sammanställning av de bedömningsramar som använ-

des för resonemangsförmåga vid den senaste TIMSS 2011, och beskrivs i detalj av Mullis, 

Martin, Ruddock, O’Sullivan och Preuschoff (2009). 

Induktiva och deduktiva resonemang 

I samband med matematiska resonemang är det vanligt att skilja på induktiva och deduktiva 

resonemang. Induktiva resonemang ska inte förväxlas med matematisk induktion som är en 

bevismetod kopplat till induktionsaxiomet och naturliga tal.  

 

Induktiva resonemang 

Induktiva resonemang innebär att man sluter sig till ett generellt samband efter att ha stude-

rat ett antal enskilda fall. Det är en kunskapsprocess där man blir varse om det allmänna 

utifrån det enskilda; denna typ av resonemang är central inom naturvetenskap då man byg-

ger sina allmänna teorier från observationer (experiment). I matematik kan induktiva reso-

nemang användas då man ställer upp hypoteser om ett förhållande; som att vinkelsumman i 

en triangel är 180o, efter att ha undersökt ett antal trianglar och konstaterat att så är fallet.  

 

Deduktiva resonemang 

Deduktiva resonemang är utmärkande för matematik och innebär att man utifrån givna 

regler och kända förhållanden genom en kedja av argument kan bevisa giltigheten av ett 

påstående. Man går, i motsats till induktiva resonemang, från det allmänna till det enskilda 

fallet. När det gäller vinkelsumman i en triangel så kan ett deduktivt resonemang lyda (se 

figur 1): drag två parallella linjer genom basen och det motstående hörnet i triangel, vinkel 

för en rät linje är 180o (markerad orange), alternatvinklar är lika stora (a respektive b), 

följaktligen är vinkelsumman i en triangel 180o. 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av ett deduktivt resonemang om vinkelsumman i en triangel.  

Resonemangsförmåga omfattar både induktiva och deduktiva resonemang, där deduktiva 

resonemang är nödvändiga i samband med bevis. Induktiva resonemang är vanliga i sam-

band med hypoteser då man formulerar allmänna slutsatser utifrån enskilda iakttagelser. 

Resonemangsförmåga omfattar även en kreativ komponent i att formulera, förbättra, gene-

ralisera och undersöka hypoteser och sammanlänka olika kunskaper och idéer.  

Sätt resonemangsförmåga i fokus 

Det finns en risk att elevers resonemang och slutsatser blir osammanhängande i den dagliga 

a 

a 

b 
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matematikundervisningen. För att elever ska utveckla sin förmåga att självständigt genom-

föra matematiska resonemang, är det väsentligt att de får stöd med att tydliggöra sina reso-

nemang där den undervisande läraren kommenterar, och om nödvändigt, omformulerar 

elevens resonemang för att tydliggöra centrala idéer och, när så är lämpligt, lyfter fram de-

duktiva resonemang (Niss & Højgaard, 2011). Ett problem man kan ställas inför som lärare 

är att det av olika skäl inte är möjligt att bevisa ett matematiskt samband – det leder kanske 

utanför det aktuella kursinnehållet. För att stödja utvecklingen av elevers resonemangsför-

måga är det dock väsentligt att de blir medvetna om när ett påstående verkligen är bevisat 

och när det bara har troliggjorts med olika exempel eller illustrationer.   

Undersökande aktiviteter, hypoteser och bevis 

Ett sätt att stödja utvecklingen av elevers resonemangsförmåga är att arbeta med undersö-

kande aktiviteter där eleverna får ställa upp hypoteser och försöka bevisa dem. Denna typ 

av aktiviteter rymmer centrala delar av resonemangsförmågan och skapar förutsättningar 

för en kritisk debatt om matematiska resonemang. Eleverna blir intellektuellt utmanade och 

får tillfälle att upptäcka, bekräfta, förklara, kommunicera, analysera, generalisera och syste-

matisera (Lin, Yang, Lee, Tabach & Stylianides, 2012). Det bidrar till att lyfta fram matema-

tiska resultat som tydliggör resonemang och vad som är meningsfulla och acceptabla mate-

matiska argument.  

Några principer 

Vi avslutar med några principer för att stödja utvecklingen av elevers förmåga att formulera 

hypoteser och bevisa dem, som Lin m.fl. (2012) tar upp.  

Den första principen är: 

• Främja en produktion av hypoteser genom att skapa möjligheter att genomföra och 

följa upp observationer. Med observationer menas här aktiviteter som innebär ett 

meningsfullt och systematiskt undersökande av olika fall för att göra generalisering-

ar. 

Det kan t.ex. vara uppgifter som:  

Ta ett tvåsiffrigt tal och vänd sifferföljden. Du har nu två tal. Subtrahera det mindre ta-

let från det större. Vad kan du säga om resultatet?  

Elevernas hypoteser kan vara felaktiga och mindre meningsfulla. Det är därför betydelse-

fullt att de får tillfälle att reflektera över formuleringen av sina hypoteser och de processer 

som leder fram till hypoteserna. Reflektion ger eleverna möjlighet att vidareutveckla sina 

hypoteser.  

Den andra principen är: 

• Stöd en klassificering av hypoteser. 

Betrakta följande hypoteser ”summan av tre på varandra följande positiva heltal är delbar 
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med 6” och ”det finns tre på varandra följande tal vars summa är delbar med 6”. Den första 

hypotesen är ett allmänt påstående och kan förkastas med ett motexempel som 2+3+4. 

Den andra hypotesen handlar om existens och kan bekräftas med ett exempel som 1+2+3. 

Genom att ställa upp hypoteser om allmänna påståenden och påståenden om existens kan 

vi träna olika typer av argumentation som omfattar motexempel, exempel och bevis.  

Den tredje principen är: 

• Låt eleverna skapa egna bevis och få ta del av varandras bevis. 

Det är vanligt att elever i första hand får se bevis i läroboken eller bevis som läraren ger 

utan att själva skapa egna bevis. En vanlig missuppfattning bland eleverna är då att det finns 

”färdiga” bevis som de ska komma ihåg. Det är därför betydelsefullt att eleverna får möjlig-

het att konstruera egna bevis som de kan dela med sig till klassen, där även aspekter som 

”enkelt”, ”effektivt” och ”elegant” tas upp till diskussion.  
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