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I varje klassrum och elevgrupp förekommer normer 
och förväntningar (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 
2010). Normer skapas i interaktion mellan lärare och 
elever, vilket leder till att normer byggs upp i 
klassrummet (Cobb & Yackel, 1996). Om det saknas 
förståelse och samsyn om normer finns det risk för 
att elevernas matematiklärande hämmas. Studiens 
syfte är att beskriva vilka sociomatematiska normer 
som visar sig i ett klassrum, i årskurs 5. Den 
teoretiska utgångspunkten för studien är 
socialkonstruktivism. 40 elever från en skola i 
Sverige observerades och åtta av dem samt en lärare 
intervjuades för att synliggöra vilka 
sociomatematiska normer som förekom under de 
observerande lektionerna. Därefter fick läraren och 
åtta elever beskriva normerna. Resultatet visade att 
det inte råder en samsyn mellan läraren och eleverna 
kring de tre normerna: 1) diskussion som arbetssätt 
för att förstå det matematiska innehållet 2) ett 
godtagbart matematiskt svar och slutligen 3) det 
matematiska språket och dess betydelse i 
undervisningen.  Det fanns en viss samsyn kring de 
sociomatematiska normerna dock beskrevs 
skillnader, vilket påverkar lärarens och elevernas 
syn på vad matematikundervisningen innebär. 
Slutsatsen av studien är att det i vissa fall finns ett 
glapp mellan lärarens och elevernas förståelse kring 
normer. Normen kan därmed ha skapats omedvetet, 
vilket i sin tur påverkar lärarens och elevernas 
agerande och var de lägger fokus på i 
matematikundervisningen.  

In every classroom and group of students it occurs 
norms and expectations (Skott, Jess, Hansen & 
Lundin, 2010). Norms creates in interaction 
between the teacher and students, which conduce 
to that norms establish in the classroom (Cobb & 
Yackel, 1996). If the knowledge and consensus 
about norms is missing there is a risk that the 
students mathematical learning will be inhibit. The 
aim of the study is to describe which 
sociomathematical norms that shows in one 
classroom, in 5th grade. The theoretical basis of the 
study is social constructionism. 40 students from a 
school in Sweden was observed and eight of them 
and one of the teacher was interviewed in order to 
emphasize which sociomathematical norms that 
occurs during the observed lesson. Subsequently 
the teacher and eight students got to express the 
norms. The result showed that it’s not prevail a 
consensus between the teacher and students about 
the three norms: 1) discussion as a way to work 2) 
an acceptable mathematic answer and at last 3) the 
mathematic language and its meaning in the 
education. There was a consensus between some of 
the sociomathematical norms differences were 
founded though, which influences the teacher and 
the student view of what the mathematical 
education implicates. The conclusion of the study 
is that in some cases there is a gap between the 
teacher and the students’ knowledge about norms. 
The norm has accordingly been created 
unknowingly, which in turn can influence the 
teacher and the students acting and where they put 
their focus in their mathematical education. 
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1.	  Inledning	  

Undervisningstiden för skolämnet matematik i grundskolan utökades i juli år 2016 till 105 

garanterade undervisningstimmar. Detta visar att ämnet matematik är högt prioriterat i 

svensk skola och är det skolämne, efter svenska, som har flest antal garanterade 

undervisningstimmar (Skolverket, 2016c). Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla fem förmågor, vilka är beskrivna i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Dessa förmågor kan ses som samhällets syn och normer 

på skolmatematiken och hur undervisningen ska bedrivas (Skolverket, 2016a).  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag fått uppfattningen att det finns 

tydliga normer och förväntningar i matematikklassrummet. Däremot stämmer inte alltid 

dessa överens mellan lärare och elever. Med detta menar jag att det är många elever som 

under matematiska diskussioner frågar när matematiklektionen egentligen börjar och om 

de istället får räkna i matematikboken. Vidare anser jag att ordet skolmatematik har olika 

betydelser för lärare och elever. Genom en fallstudie kring sociomatematiska normer kan 

jag bidra med kunskap som är väl kopplat till yrkesverksamheten.  

 

I tidigare genomförd litteraturstudie framkom det att sociomatematiska normer är ett 

begrepp som inte är väl beforskat inom svensk skola, trots att normer finns omkring oss 

hela tiden och har en påverkan på oss människor (Bjenning & Levenby, 2016). Jag vill i 

min studie undersöka sociomatematiska normer i en klass i årskurs 5 i svensk skola, både 

ur ett lärar- och elevperspektiv. Studien är en fallstudie där empirisk data har inhämtats 

från observationer och intervjuer. Jag ska med hjälp av observationer synliggöra vilka 

sociomatematiska normer som förekommer och därefter genom intervjuer undersöka om 

dessa normer har samma betydelse för lärare och elever. Wester (2015) framhäver vikten 

av att normer finns runt omkring oss ständigt i vår vardag och finns där hela tiden, både i 

skol- och vardagssituationer. Detta påverkar oss människor dagligen och vi människor 

påverkar normerna, det sker därmed en växelverkan (Wester, 2015). Läraren har i uppdrag 

att förtydliga de normer och regler som skolan erhåller, i samarbete mellan hem och skola. 

Vidare ska dessa användas som en grund för det dagliga arbetet i skolan samt för ett 

samarbete mellan lärare och elev (Skolverket, 2016a).  
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Inledningsvis beskrivs studiens syfte och frågeställningar (kapitel 2) följt av studiens 

bakgrund (3). Därefter behandlas studiens metod och tillvägagångssätt (4). I kapitel 5 

presenteras studiens resultat följt av diskussion (6). Studien avslutas med avslutande ord 

(7).  
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2.	  Bakgrund	  
I bakgrunden behandlas begreppen norm och sociomatematisk norm. Därefter följer 

skolmatematikens innebörd utifrån tre nivåer: samhälls-, lärar- och elevnivå samt 

samsynen kring skolmatematiken. Slutligen beskrivs den teoretiska utgångspunkten för 

studien.  

 

2.1 Begreppet	  norm  

Definitionen av begreppet norm kan beskrivas som en regel eller måttstock på vad som 

anses vara korrekt eller normalt i ett socialt sammanhang. Normer kan även ses som ett 

mönster där individer anpassar sitt handlade efter de normer som förekommer i 

omgivningen (Norm, 1947). Det finns normer överallt och därtill även i alla klassrum och 

ett exempel på en sådan norm skulle kunna vara att räcka upp handen för att besvara en 

fråga. Cobb och Yackel (1996) beskriver att dessa normer inte behöver vara unika endast 

för matematikklassrummet, däremot kan normerna förekomma i matematikklassrummet. 

Ett exempel på en norm är då att eleverna behöver förklara och motivera sina svar och 

tillvägagångssätt. Den nämnda normen skulle kunna förekomma under 

matematiklektionerna, dock anses den inte vara unik för enbart matematikklassrummet.  

 

2.2 Begreppet	  sociomatematiska	  norm  

Begreppet sociomatematiska normer skapades av Cobb och Yackel år 1996. Enligt Cobb 

och Yackel är definitionen av begreppet ”de normer som reglerar matematiska resonemang 

och påverkar lärandet” (Kilhamn & Olteanu, 2013, s.1). I varje klassrum och elevgrupp 

existerar både generella och mer ämnesknutna normer (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 

2010). Därtill beskriver Cobb och Yackel (1996) att sociomatematiska normer är 

ämnesspecifika och kopplade till skolämnet matematik och matematikundervisningen. Då 

sociomatematiska normer skapas i interaktion och samspel mellan lärare och elever är det 

något som byggs upp i klassrummet. Vidare visar det här på att elevgruppen och läraren 

har en betydande roll för vilka normer som skapas i ett klassrum (Cobb & Yackel, 1996). 

Vid interaktionen skapas möjligheten till ett lärandetillfälle. Eleverna får genom 

diskussioner både ta del av varandras tankar och synliggöra likheter och skillnader vid 

lösningar, vilket bygger upp en god matematisk förståelse (Kastberg & Frye, 2013; Dixon, 

Egendoerfer & Clements, 2009). Kilhamn och Olteanu (2013) menar att i relation till det 
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matematiska innehållet beskriver sociomatematiska normer vad som får göras eller kan 

göras i ett matematikklassrum. Författarna stärker Cobb och Yackels (1996) beskrivning 

av att normer skapas i ett samspel mellan lärare och elever samt att normerna ständigt 

förändras (Cobb & Yackel, 1996). Skapandet av normer konstrueras inte enbart mellan 

lärare och elever utan även i lärarkollegiet genom exempelvis samtal och diskussioner 

(Kilhamn & Olteanu, 2013). Att normer inte endast sker mellan lärare och elever stöds 

även i en studie gjord av Makar, Bakker och Ben-Zvi (2015) där de belyser att skapandet 

av normer sker även mellan lektioner och vid planering av lektioner. Norén och Thornberg 

(2015) beskriver att normerna inte alltid behöver vara uttalade mellan lärare, däremot kan 

de ha en påverkan då det gäller synen på matematikundervisningen och kan därmed 

påverka undervisningen. Ett exempel på en sociomatematisk norm som Kilhamn och 

Olteanu (2013) beskriver är en godtagbar matematisk lösning. I ett matematikklassrum 

skulle en godtagbar lösning kunna vara den som läraren godkänner och anser är det 

korrekta svaret på uppgiften. Normen i matematikklassrummet blir då att den korrekta 

matematiska lösningen är den som läraren godkänner och anser vara korrekt. Det här kan 

i sin tur leda till att eleverna inte vågar tro på sin egna matematiska förmåga, utan istället 

löser uppgiften på det sätt som läraren anser vara korrekt. I följande studie har jag valt att 

använda begreppet sociomatematiska normer som ett övergripande begrepp för alla normer 

som sker i matematikklassrummet. Efter endast en observation i varje elevgrupp kan det 

vara svårt att urskilja om en norm är specifik för endast matematikklassrummet. Därför har 

jag valt att se på sociomatematiska normer som de normer som sker i 

matematiklassrummet. 

 

2.3	  Lärares	  förståelse	  av	  sociomatematiska	  normer	  	  

I en studie genomförd av Zembat och Yaza (2015) beskrivs att lärare har en relativt låg 

förståelse för vad sociomatematiska normer innebär och resultatet visade att endast fem av 

61 lärare som deltog i studien hade en hög förståelse för sociomatematiska normer (Zembat 

& Yaza, 2015). I Sverige finns möjligheten att delta i matematiklyftet, vilket är en  

kompetensutvecklingsinsats inom matematikdidaktik för både lärare och förskollärare. 

Kompetensutvecklingen är till för att lärare i Sverige ska reflektera kring och utveckla  

matematikundervisningen. I  insatsen behandlas olika didaktiska perspektiv och i 

satsningen har Skolverket valt att inkludera klassrumsnormer och sociomatematiska 

normer som en del av arbetet. De didaktiska perspektiven som valts ut är baserade på 
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innehållet i Lgr 11, aktuell och relevant forskning inom matematikdidaktik samt i samråd 

med aktiva lärare och forskare. Därtill visas det att det finns ett behov av att utveckla 

förståelse för klassrumsnormer och sociomatematiska normer i matematikklassrummet 

(Skolverket, 2016b). Vidare beskriver Helenius (2013) även begreppet ”det didaktiska 

kontraktet”, även inkluderat i matematiklyftet, vilket innefattar outtalade regler samt 

förväntningar som finns i klassrummet och är en viktig del för samspelet mellan lärare och 

elever.  

 

2.4	  Synen	  på	  skolmatematiken	  på	  tre	  nivåer	  

Samhället, lärare och elever kan ha olika syn på vad skolmatematik innebär och vad som 

räknas som ”riktig matematik”. Synen på skolmatematik finns på tre olika nivåer 1) 

samhälls-, 2) lärar- och 3) elevnivå. Samhällets syn på skolmatematiken når läraren som i 

sin tur tar med det in i klassrummet och ner på elevnivå, på så sätt finns det en koppling 

mellan de tre nivåerna. Synen på svensk skolmatematik har länge varit statisk och den 

typiska normen har varit att matematik innebär att lösa uppgifter (Wester, 2015). Men 

frågan är om denna syn gäller på de tre olika nivåerna: samhälle, lärare och elever?  

 

2.4.1	  Samhällsnivå	  	  

I Lgr11 står det att goda kunskaper inom matematik kan ge eleverna en ökad möjlighet att 

vara deltagande i beslutsprocesser som sker i samhället. Eleverna ska i 

matematikundervisningen få möjligheten till att utveckla fem förmågor. De fem 

förmågorna bygger på att eleverna ska utveckla sin förmåga i att resonera och redogöra 

kring matematik, kunna använda lämpliga strategier för att nå en lösning, matematisk 

begreppsförståelse samt använda olika uttrycksformer (Skolverket, 2016a). Genom en 

ökning av undervisningstimmarna i matematik som genomfördes i juli 2016 har samhället 

visat en prioritering av ämnet i skolan och att det nu är ett av de ämnen som har flest 

garanterade undervisningstimmar. Prioriteringen visar att samhället har en förväntan på att 

skolmatematiken ska ändras och få en högre kvalitet än vad den har idag (Skolverket, 

2016c).  

2.4.2	  Lärarnivå	  	  

Lärarens uppdrag är att tolka Lgr 11 och utifrån innehållet utforma en undervisningen där 

eleverna ges möjlighet till att både tillägna sig och utveckla sina kunskaper inom 
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matematik. Lärarens undervisning ska i sin tur bidra till en lust att lära och utformas på ett 

sätt som ska tillgodose elevers olika behov. Stöd och stimulans är viktigt för att ge eleverna 

möjlighet för en god matematikutveckling (SFS 2010:800). Därmed bör lärares syn på 

skolmatematik överensstämma med kursplanen för matematik (Skolverket, 2016a) och 

utifrån sin elevgrupp arbeta med sitt läraruppdrag som är beskrivet ovan. Läraren ska 

implementera de fem förmågorna i matematikundervisningen för att ge eleverna 

möjligheter till att utveckla sina matematikkunskaper. De fem förmågorna som eleverna 

ska få möjlighet att utveckla beskrivs i Lgr11 (Skolverket, 2016a) och presenteras nedan.  

•   Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder.  

•   Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

•   Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter.  

•   Föra och följa matematiska resonemang.  

•   Använda matematikens uttrycksformer föra att samtal om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

Lärarens syn på skolmatematiken kan därmed förklaras på följande sätt. Genom en 

utveckling av de matematiska förmågor som ska genomsyra undervisningen, är målet att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper som krävs för både delaktighet i samhället och för 

framtida studier (Skolverket, 2016b). Då alla lärare är individer och tar med sina egna 

tankar och erfarenheter in i klassrummet så finns det rimligtvis en variation från klassrum 

till klassrum. Därtill skulle det kunna finnas en skillnad på vilka normer som både förs in 

och skapas i klassrummet beroende på den enskilde lärarens synsätt på vad matematik är 

och innebär.  

 

2.4.3	  Elevnivå	  	  

Elevers synsätt på skolmatematiken kan delas in och beskrivas på tre sätt. Det första 

synsättet är den instrumentella där elever ser matematiken som en procedur med regler och 

formler. Vid det andra synsättet, en platonisk syn på matematik, ser eleven på matematik 

som oförändlig, där eget tänkande och egna uppfattningar hamnar i bakgrunden. Det tredje 

synsättet är det problemlösande, elevernas kreativitet är härmed central och synen på 

matematik är rörlig och föränderlig. Författarna betonar att eleverna grundar sin syn på 
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skolmatematiken i ett av synsätten, dock använder eleverna även en blandning av dem 

(Rolka & Halverscheid, 2011). I kommentarmaterialet för ämnet matematik (Skolverket, 

2011) står det att skolmatematiken bör ses som kreativ och problemlösande. Att se 

matematik både som kreativ och problemlösande samt att eleverna tillgodoses med verktyg 

kan kopplas till två av de synsätt som Rolka och Halverscheid (2011) benämner som det 

instrumentella- och den problemlösande synsättet. På liknande sätt som på lärarnivån är 

alla elever egna individer och beroende på synen på matematik skapas rimligtvis 

förutsättningar för att skapa olika normer i matematikklassrummet.  

 

2.5	  Samsyn	  kring	  skolmatematiken	  

En viktig aspekt inom skolmatematiken är att det bör finnas en samsyn mellan lärare och 

elever. Om lärare och elever har åtskilda tankar kring skolmatematikens innebörd finns det 

en risk att det uppstår svårigheter beträffande matematiklärandet (Wester, 2015). Även 

Kilhamn och Olteanu (2013) tar upp aspekten samsyn på matematik samt 

matematikundervisningen och att det har en påverkan på elevernas matematiklärande. 

Författarna beskriver att elevernas uppfattningar om skolmatematiken har en påverkan på 

vilket matematiklärande som kommer att utvecklas. Vid de tillfällen där eleverna ser 

undervisningen som ett lärandetillfälle är chansen större att de kommer utnyttja de resurser 

som finns tillgängliga. När eleverna inte betraktar undervisningen som ”riktig matematik” 

finns det risk för att de inte ser undervisningsmomentet som ett tillfälle för lärande och det 

kan hämma deras matematiska utveckling. Samsynen kring skolmatematiken är därmed 

viktig och Wester (2015) menar att om en norm ska gälla i klassrummet så måste både 

lärare och elever förstå och acceptera normen. Det är viktigt att båda parter visar förståelse 

och acceptans för normen, det vill säga en samsyn kring den.  

 

2.6	  Teori	  -‐	  Socialkonstruktivism	  	  

Det samhällsvetenskapliga perspektivet socialkonstruktivism innebär att svara på frågan 

hur den sociala kontexten vi ständigt medverkar i, påverkar vår kunskap. Därmed innebär 

socialkonstruktivism både något socialt och kognitivt som konstrueras i samspel med våra 

sociala sammanhang och miljöer (Wenneberg-Barlebo, 2001). Skott et al. (2010) beskriver 

socialkonstruktivism som både ett tillägnande- och deltagarperspektiv på lärande, vilket 

innebär både att tillägna sig kunskap och att delta i ett socialt samspel för att utveckla 

lärande. Därtill är det ett försök till att få med både individuella och sociala aspekter.  
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Sociomatematiska normer skapas i sociala sammanhang mellan lärare och elever. Det är 

en process som ständigt förändras. Dessa normer påverkar elevernas lärande och 

matematikkunskaper (Wester, 2015; Kilhamn & Olteanu, 2013). Skott et al. (2010) menar 

att Cobb hade en central roll genom att se till detta perspektiv på matematiklärande då det 

finns en koppling både till det individuella- och sociala perspektivet. Vidare finns det en 

koppling mellan teorin socialkonstruktivism och sociomatematiska normer då eleverna 

konstruerar kunskap i matematikundervisningen och tillsammans med läraren skapar unika 

normer som råder i matematikklassrummet (Skott et al., 2010). Studien tar hänsyn till 

teorin då sociomatematiska normer skapas i sociala sammanhang och har en påverkan på 

lärare och elevers matematiklärande. Därmed svarar sociomatematiska normer på frågan 

hur den sociala kontexten påverkar kunskap, vilket i detta fall är matematiska kunskaper.   
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3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

 

Syftet med studien är att beskriva vilka sociomatematiska normer som visar sig i ett 

klassrum, i årskurs 5.  

 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor:    

•   Vilka sociomatematiska normer förekommer under geometrilektionen?  

•   Hur ser läraren och eleverna på dessa normer?   

•   Vad innebär skolmatematik för lärare och elever?  
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4.	  Metod	  
I metodavsnittet behandlas studiens kvalitativa metod följt av studiens urval. Därefter 

presenteras observationernas datainsamling och analys I. Fortsättningsvis behandlas 

intervjuvernas datainsamling samt analys II följt av analys III. Slutligen presenteras 

begreppen validitet och reliabilitet följt av forskningsetiska aspekter.  

 

4.1	  Kvalitativ	  metod	  	  

Studien är en fallstudie som bygger på empirisk data följt av en kvalitativ analys. En 

fallstudie innebär att ett fenomen undersöks i sin kontext, utan en given gräns mellan 

fenomen och kontext. En fallstudie kan även innehålla flera fall i samma studie (Backman, 

2008). Studien bygger på en kvalitativ metod, både observation och intervjuer (se bilaga 

1). En kvalitativ metod är ett synsätt där forskaren fokuserar på att skapa en förståelse för 

individers upplevelser av verkligheten (Bell & Waters, 2016). Mitt val av en kvalitativ 

metod grundas på studiens syfte att få en utvecklad bild av skolmatematikens innebörd. 

Empirin till studien samlades in i en årskurs fem, uppdelad i två grupper, på en skola i 

södra Sverige. 

 

4.2	  Urval	  

Urvalet av deltagarna är först och främst baserat på tre kriterier och därefter ett 

bekvämlighetsurval. Mitt första kriterium var att läraren skulle vara verksam och behörig 

inom ämnet matematik för årskurs 4–6. Det andra kriteriet var att läraren skulle undervisa 

två elevgrupper, för att få tillgång till ett större urval. Mitt tredje kriterium var att de 

observerande lektionerna skulle genomföras under en matematiklektion där helklassarbete 

var inkluderat. Bekvämlighetsurval betyder att de deltagare som medverkar i studien för 

tillfället är tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). Jag kontaktade därför en skola där 

jag tidigare har haft VFU.  

 

Urvalet för elevintervjuerna är baserat på ett kriterium och därefter ett obundet 

slumpmässigt urval. Valet av ett obundet slumpmässigt urval gjordes för att jag som 

observatör inte skulle välja ut elever och därmed kunna påverka urvalet.  Kriteriet var att 

eleven skulle vara aktiv under den observerande lektionen. Detta för att eleven skulle 

kunna vara delaktig i intervjun och känna sig bekväm med situationen. Eleverna fick i 

intervjun uttrycka  sin förståelse för normer. Wester (2015) styrker detta i sin studie då han 
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påpekar att för att en norm ska vara existerande så behöver eleven ha en förståelse och 

acceptans kring den. Därefter valdes åtta elever ut genom ett obundet slumpmässigt urval, 

där alla elever hade samma möjlighet till att komma med i urvalet (Bryman, 2002). 

Eleverna som deltog i intervjun bestämdes genom lottning. Läraren har en 

arbetslivserfarenhet på 19 år inom yrket, varav två år som handledare för matematiklyftet 

på skolan. Elevgruppen består av 40 elever som är uppdelade i två grupper. Grupperna 

ändras flertalet gånger under terminen. 

 

4.3	  Datainsamling/produktion	  I	  av	  observationerna	  	  

Studien bygger på två matematiklektioner med det matematiska innehållet geometri, med 

fokus på att mäta och rita vinklar. Under observationerna utfördes en ljudupptagning, 

fältanteckningar samt fotografering av uppgifterna (bilaga 2) som användes ur 

matematikboken Matteborgen 5B. Ljudupptagningen gjordes i syfte att säkerställa vad som 

skedde på lektionen, då observation kan vara otillräcklig och utelämna viktiga händelser. 

Ljudupptagningen behövdes för intervjuerna samt vid analysen. Filmupptagning valdes 

bort då syftet var att se vilka normer som förekommer under en lektion och en filmkamera 

skulle kunna hämma eleverna, vilket kan leda till att det inte agerar som de brukar. Min 

roll under observationen var fullständig observatör, vilket Bryman (2002) beskriver som 

en observation där observatören inte är aktivt engagerad i undervisningen utan har i uppgift 

att endast observera. Observationen grundar sig i en ostrukturerad observation, vilket 

betyder att den bygger på att observatören inte har bildat sig en uppfattning om vilka 

detaljer som ska observeras på förhand. Observatören går då in i en miljö med en mer 

öppen inställning för att skapa sig en djupare insikt, som i detta fall, om sociomatematiska 

normer (Christoffersen & Johannessen, 2015). Enligt Christoffersen och Johannessen 

(2015) finns fem centrala begrepp som är kopplade till observation: observatör, 

observation, fält, kontext/miljö och analysenhet. De här begreppen användes i min studie 

för att skapa en tydlighet om vad observationen bygger på. Jag intog rollen som fullständig 

observatör. Observationerna dokumenteras genom ljudupptagning, fältanteckningar och 

eventuella fotografier från lektionen. Fältet som används är skolan och dess kontext/miljö 

är klassrummet. Analysenheten är det femte begreppet och innefattar aktörer som är både 

elever och lärare i en årskurs 5. Handlingen är sociomatematiska normer i klassrummet där 

argumentet är att undersöka vilka normer som  förekommer i undervisningen. Slutligen 

sker händelsen under matematikundervisningen. 
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Diktafonen placerades längst fram i klassrummet innan eleverna kom in. Ljudet var inställt 

på att fånga upp lärarens och elevernas röster i hela klassrummet. Efter det intogs rollen 

som observatör under hela matematiklektionerna som varade i cirka 40 minuter. 

Lektionens upplägg var att introducera det nya arbetsområdet genom EPA-metoden, vilket 

står för enskilt, par och alla. Den valda metoden används för att eleverna ska få tänka 

enskilt för att sedan lyfta de båda elevernas tankar i par och slutligen skapa en diskussion 

i helklass. Läraren hade valt ut sju uppgifter (bilaga 2) där de genom EPA-metoden gick 

igenom alla uppgifter för att få en förståelse kring det nya arbetsområdet.   

 

Efter lektionen transkriberades det inhämtade materialet, vilket innefattade 21 sidor. 

Bestämda tecken, som [mmm] och (…),  användes för att beskriva vissa händelser. De 

valda tecknen var en hjälp för att tydliggöra vad som pågick under lektion. Vid både en 

lägre ljudnivå och mummel användes klamrar kring det specifika ordet eller orden, [mmm]. 

När läraren eller eleverna agerade på ett sätt som inte beskrivs i ljudupptagningen sattes 

parenteser kring det som skedde, exempelvis: (läraren och eleverna skriver svaret i 

räknehäftet). När läraren eller eleven tog en paus eller funderade på vad de skulle säga 

användes tecknet (…). Vissa sekvenser lyssnades av tillsammans med det nedskrivna 

materialet för att säkerställa att det fanns en överensstämmelse där emellan.  

 

4.4	  Analys	  I	  av	  observationerna	  

Det transkriberade materialet lästes igenom och markeringar gjordes för att synliggöra 

vilka sociomatematiska normer som förekom. Två analyskriterier användes i analys I, II 

och III. Det första kriteriet var det material som analyserades skulle vara ifrån 

helklassarbetet under lektionerna, för att göra en avgränsning av materialet. Mitt andra 

analyskriterium var att se till både  ett lärar- och elevperspektiv för att uppnå studiens syfte. 

De händelser som tolkades som sociomatematiska normer markerades. Markeringarna är 

en tolkning av områden där det skulle kunna framträda sociomatematiska normer. Av 

analysen framkom tre områden som bildade tre kategorier utifrån de sekvenser som skedde 

i matematikklassrummet, där varje kategori fick en färg för att färgmarkera i det 

transkriberade materialet för att tydligt synliggöra dem. De tre kategorierna presenteras 

nedan.  
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1.   Arbetssätt och aktiviteter  

2.   Elevers sätt att uttrycka sitt svar   

3.   Matematiskt språk   

4.5	  Datainsamling/produktion	  II	  av	  intervju	  	  

Lärarens och elevernas intervjufrågor utformades utifrån de genomförda observationerna 

(bilaga 1). Lärarintervjun har inspirerats av stimulated recall, vilket används när lärarens 

kommentarer kring sitt arbete anses vara värdefullt för studien. Observatören och läraren 

lyssnar tillsammans på de genomförda observationernas ljudupptagning. Vid intervjun får 

läraren kommentera det inspelade materialet och frågorna bygger därmed på 

observationerna (Haglund, 2003). Vid både lärarens och elevernas intervjutillfälle 

kompletterades en fråga angående skolmatematikens innebörd. Detta för att inleda 

intervjun med en allmän fråga samt låta läraren och eleverna förmedla sin syn och innebörd 

kring skolmatematik. Jag ställde mina intervjufrågor till läraren innan vi tillsammans 

lyssnade på utvalda sekvenser från lektionen. Detta för att inte låta läraren påverkas av den 

observerande lektionen, de tre sekvenserna från lektionerna som belyser de normer som 

framkommit i analys I. Därefter har sekvenserna spelats upp från ljudupptagningen för att 

diskuteras med läraren. Läraren har då möjlighet att kommentera sin undervisning. Valet 

att spela upp sekvenser är inspirerat från metoden stimulated recall. De inspelade 

sekvenserna användes för att återkoppla till lektionernas innehåll.   

 

I studien genomfördes även åtta elevintervjuer där jag och eleverna samtalade kring 

sekvenser från den observerande lektionen, där fokus var angående hur eleverna såg på de 

normer som förekom under geometrilektionen. Eleverna intervjuades två och två för att de 

skulle känna sig trygga samt slippa känna sig uthängda i situationen då jag endast träffat 

dem vid ett tidigare tillfälle. Frågorna ställdes kring de tre områden, vilka är beskrivna i 

tre kategorier, som förekom i klassrummet för att få elevernas tankar angående dem. Efter 

intervjuerna transkriberades materialet, vilket innefattade 22 sidor, och efter 

transkriberingen spelades ljudfilen upp igen för att säkerställa att det nedskrivna materialet 

stämde överens med det inspelade materialet.  

4.6	  Analys	  II	  av	  intervju	  

För att särskilja läraren och elevernas intervju samt för att använda mig av ett strukturerat 

tillvägagångssätt valde jag att skriva ut lärarens intervju på färgat papper och elevernas på 
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vitt papper. De tre kategorier som framkom i analys I färgkodades för att även här skapa 

en tydlighet. Vidare analyserades materialet för att få syn på vilka normer som visade sig 

under varje kategori. Detta gjordes för att skapa en helhet av lärarens och elevernas 

beskrivningar av de sociomatematiska normerna.  

 

4.7	  Analys	  III	  av	  observationer	  och	  intervjuer	  	  

Materialet från analys I och II sammanställdes och de olika färgkodningarna analyserades 

för att se på likheter och skillnader och därigenom skapa en helhet mellan de två 

analyserna. Efter en sammanställning av analys III framkom tre nya kategorier, vilka 

presenteras nedan.   

1.   Diskussion som arbetssätt för att förstå det matematiska innehållet 

2.   Ett godtagbart matematiskt svar  

3.   Att använda ett matematiskt språk i klassrummet  

4.8	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Begreppet validitet  innebär till vilken grad studien undersöker och mäter det som ska 

undersökas och mätas. Det vill säga graden av giltighet och trovärdighet i studien. Det 

andra begreppet reliabilitet beskriver studiens pålitlighet och tydlighet. Vid en hög 

reliabilitet krävs då en pålitlig och tydlig studie för att den ska kunna utföras på nytt vid 

ett annat tillfälle innehållande samma metod. Som beskrivet går det att särskilja de två 

begreppen, dock är det starkt kopplade till varandra eftersom reliabilitet är beroende av 

validitet (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.9	  Forskningsetiska	  aspekter	  	  

Det finns fyra huvudkrav för att skydda individerna i en studie och som bygger på 

forskningsetiska aspekter. Dessa fyra krav beskrivs av Bryman (2002) där det första kravet 

är informationskravet, vilket betyder att deltagarna i förväg informeras om studiens syfte. 

Kravet uppfylldes genom läraren informerades om studien och därefter fick eleverna 

information i veckobrevet. Samtyckeskravet bygger på att deltagarna själva har rätt till att 

ta beslutet om att medverka i studien. Eleverna hade en valmöjlighet att bestämma sitt 

deltagande i studien. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, uppgifter som används i 

studien ska inte kunna användas av obehöriga och förvaras på ett lämpligt sätt. Namn som 

användes i studien är avidentifierade  för att skydda eleverna. Det sista kravet är 
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nyttjandekravet, vilket betyder att de uppgifter som används i studien om deltagarna endast 

får användas i studien och för forskningsändamål. Det sista kravet uppfylldes då jag 

informerade deltagarna om att de uppgifter som användes i studien endast är till för studien.  
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5.	  Resultat 

I resultatet behandlas de tre förekommande sociomatematiska normer som förekom under 

geometrilektionen följt av lärarens och elevernas syn på dessa. Därefter presenteras 

lärarens och elevernas syn på skolmatematikens innebörd. Slutligen behandlas en 

resultatsammanfattning.  

 

5.1	  Tre	  förekommande	  sociomatematiska	  normer	  under	  geometrilektionen	  

Under den observerade lektionen med det matematiska innehållet geometri, synliggjordes 

flertalet sociomatematiska normer. Dessa normer har blivit en del av lärarens och elevernas 

matematikundervisning. Skapandet av dem görs i samspel med varandra och genom tankar 

och erfarenheter som de båda parterna tar med sig in i matematikklassrummet. Tre sådana 

normer som förekom under den observerande lektionen var 1) diskussion som arbetssätt 

för att förstå det matematiska innehållet 2) ett godtagbart matematiskt svar och slutligen 

3) att använda ett matematiskt språk i klassrummet.  

 

5.2	  Diskussion	  som	  arbetssätt	  för	  att	  förstå	  det	  matematiska	  innehållet	  	  

Under den observerade lektionen användes diskussion som arbetssätt för att skapa 

förståelse för det matematiska innehållet geometri, med fokusering på vinklar. Nedan 

beskrivs en sekvens där en elev i utdrag 1 läste uppgiften som de sedan parvis skulle 

diskutera. Genom elevernas delaktighet kunde de föra och följa resonemang för att öka en 

förståelse för det matematiska innehållet. Utdrag 1 är kopplat till uppgift 1 (bilaga 2).  

Utdrag 1:  

L: Så ska vi kika lite här nu då. Vad står det på uppgift ett… Vad står det där Annie… 
E: Ehhh vilka vinklar är ska jag säga a…  
L: Mmm  
E: a) 90 grader b) mindre än 90 grader och c) större än 90 grader.  
L: just det… Bra och vilka vinklar, vi börjar med a-uppgiften här… Studera nu a till h av 
alla vinklarna och kom fram till gemensamt vilka ni tycker är 90 grader av de här…  
  
(eleverna diskuterar parvis) 
  
L: Då ska vi se Albin… Vad kom du och Elina fram till? Vilka av de här är 90 grader?  
E: A och H.  
L: A… och H… finns det fler förslag tycker någon? Nej… Ehhh.. Om vi kikar lite på hur de 
här ser ut hur man visar vinklarna, för a och h är helt rätt. Ser ni att a och h själva vinkeln 
markeras lite annorlunda än de andra?  
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E: Mmmm  
L: Titta på a där den markeringen och på h och jämför dem med de andra vad är det för 
skillnad? Hur markeras vinkeln här på de andra? Vad är skillnaden? Sofia?  
E: Ehh de andra är liksom lite mer runda.  
L: Just det… Det är som en liten båge på de andra. Och hur ser det då ut när man 
markerar 90 grader Kalle?  
E: Asså som ett L fast upp och ner.  
L: Just det eller som en liten kvadrat nästan i hörnan blir det ju där för det blir formen 
som en liten kvadrat där.  
 

Lärarens syn 

I utdrag 1 fick eleverna yttra sin tankar som de tillsammans i par kommit fram till, vilka 

vinklar som var 90 grader. Läraren beskrev även att eleverna får möjlighet att diskutera 

ämnet regelbundet varje vecka. Fördelen med diskussion menade läraren var att eleverna 

direkt kan få feedback på om de är inne på rätt spår, vilket läraren ser som en hjälp för 

eleverna. Denna hjälp anser läraren att eleverna inte hade kunnat få vid enbart individuell 

räkning i matteboken då tiden inte finns att se om eleverna är inne på rätt spår vid uppgifter 

för varje elev. På så sätt får alla elever samma möjlighet i diskussion att få hjälp. I utdrag 

1 beskriver eleverna vilka vinklar som är 90 grader och läraren bekräftar att svaret är 

korrekt. När Kalle sedan beskriver hur en vinkel som är 90 grader markeras ger läraren 

direkt feedback genom att säga ”just det”. På så sätt kan eleven få bekräftat att han är inne 

på rätt spår.   Läraren beskrev även att de skulle få möjlighet att mäta och rita vinklar med 

en gradskiva. Genom diskussion som arbetssätt gavs eleverna möjlighet att skapa en 

förståelse för det matematiska innehållet genom att resonera och diskutera. Läraren 

menade att diskussion är en del av matematiken och en viktig del i 

matematikundervisningen. Vidare beskriver läraren att vid diskussion ges eleverna 

möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper genom att kunna sätta ord på sina egna 

tankar, använda begreppen rätt för att därigenom skapa en trygghet för att resonera och 

diskutera kring en uppgift. Slutligen belyser läraren att diskussionens roll i undervisningen 

har med den senaste läroplanen, Lgr11, ökat.  

 

Elevernas syn  

Samtliga åtta elever svarade att diskussion är ett bra arbetssätt för att lära sig matematik. 

De lyfte fram att de vid diskussion får lyssna på andra elevers tankar och idéer, vilket de 

sedan kan tillämpa vid liknande uppgifter. En elev beskrev även att de vid 

diskussionstillfällen får förklara sitt tillvägagångssätt och genom att yttra sig för läraren 

och klasskompisarna så skapas bra lärandetillfällen. Utdrag 1 är ett exempel på hur 
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eleverna får framföra sitt svar på uppgiften genom att svara på vilka vinklar (a-h) som är 

90 grader. Genom en gemensam diskussion parvis får de lyssna till en annan elevs tankar 

och sedan lyftes dessa i helklass då ytterligare tillvägagångssätt och tankar synliggjordes.  

I uppgiften svarade eleverna på vilka vinklar som var 90 grader med enbart svar. Därefter 

skapades en gemensam diskussion av läraren i helklass, om hur markeringarna såg ut för 

de olika vinklarna, där de tittade på likheter och olikheter. Eleverna beskrev i intervjun att 

de genom detta arbetssätt får möjlighet till att utveckla sitt matematiklärande då de 

tillsammans under lektionen synliggör tillvägagångssätt och metoder. Slutligen beskrev 

fyra av åtta elever i intervjun att de ser diskussion som ett hjälpmedel eller verktyg som i 

sin tur är till för att tillämpas för att lösa individuella uppgifter. 

Sammanfattning:  

•   Läraren ser diskussion som en självklarhet i klassrummet där eleverna får möjlighet 

att sätta ord på sina tankar. Eleverna får även möjlighet till direkt feedback om de 

är på rätt spår, vilket kan vara en hjälp för dem.  

•   Eleverna tycker att det är ett bra sätt för att utveckla sina matematiska kunskaper. 

Diskussion ses som ett hjälpmedel för att därefter kunna lösa uppgifter i 

matematikboken.  

5.3	  Ett	  godtagbart	  matematiskt	  svar	  	  

Vad som ansågs vara ett godtagbart matematiskt svar i relation till det matematiska 

innehållet geometri synliggjordes under lektionerna. Två typer av svar som enligt läraren 

ansågs vara korrekt var 1) ett kort svar utan resonemang 2) eleverna svarade med ett kort 

svar men med hjälp av en följdfråga försöka utveckla sitt svar. Det vanligaste svaret var 

det förstnämnda då det räckte med ett kort svar utan resonemang. I utdrag 2 svarar eleven 

med ett kort svar, vilka av vinklarna som är mindre än 90 grader. Därefter i utdrag 3 ställer 

läraren en följdfråga för att eleven ska beskriva hur hon vet att vinklarna är 88 grader och 

45 grader.  

Utdrag 2:   

Läraren: Ja vad säger vi här då, vilka är mindre än 90 grader? (…) Alfred, vad kom ni 
fram till?  
Elev: E.  
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Läraren; E. 
Elev: Och G.  

Utdrag 3:   
Läraren: [Mmm] Vilka två gradtal har vinklarna som är spetsiga då om vi väljer på   dom 
här? (…) Vad säger Alice?  

     Elev: [Ehh] 88 och 45.  
     Läraren: 88 och 45. Vad vet jag om alla spetsiga vinklar Alice?  
     Elev: Att dom är mindre än 90 grader.  
 

Lärarens syn  

Läraren anser att det är viktigt att eleverna ska kunna motivera sina svar samt visa hur de 

tänker antingen i skrift eller muntligt. Att endast avge ett svar utan resonemang eller 

motivering anses inte vara ett korrekt matematiskt svar. Läraren fick frågan om huruvida 

godtagbart svar eleven angav i utdrag 2. Då uppgiften gick ut på att utse vilka vinklar som 

är minde än 90 grader så påpekade läraren att eleven har svarat på frågan vilket därmed 

sågs som ett godtagbart matematiskt svar till uppgiften. Eleverna motiverar inte varför det 

är de angivna vinklar som är 90 grader och därmed visar läraren för eleverna att det är ett 

godtagbart svar. I utdrag 3 ger läraren istället en följdfråga om vad man kan veta om alla 

spetsiga vinklar. Läraren beskrev att detta görs för att eleverna ska kunna motivera sina 

svar för att de inte ska kunna chansa och därmed ”råka” chansa rätt, vilket gör att de får 

rätt svar utan någon förståelse för varför.  

 

Elevernas syn 

Samtliga åtta elever beskriver att om de på ett prov eller diagnos ska skriva ett svar för att 

få högsta poäng så behöver de visa sina tankegångar och redovisa tydligt. En elev beskriver 

att beroende på hur uppgiften ser ut så kan man visa en uppgift på olika sätt såsom bild 

eller uppställning. Att skriva en enhet i svaret är något som tre elever nämner ska finnas 

med för en korrekt lösning. Vidare beskriver två elever att svaret ska skrivas med en hel 

mening och inte endast med siffror. I utdrag 2 svarade eleven med enbart de vinklar som 

är mindre än 90 grader utan resonemang eller motivering. Att svara med enbart ett svar 

visades flertalet gånger under den observerande lektionen och eleverna anser att det är ett 

godtagbart svar då de svarar på uppgiften.  

 

Eleverna fick under intervjun svara på en kort uppgift som liknande de som de gick igenom 

på lektionen (Fig. 1). Att låta eleverna svara på frågan gjordes för att ge dem möjlighet att 
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koppla frågan till innehållet från lektionen. Framför dem ritades tre vinklar upp och de 

skulle svara på vilken av vinkeln som var 90 grader.  

 

Fig.1 - Tre vinklar, vilken är 90 grader? 

 

Eleverna fick ge förslag på hur de kunde svara på en sådan uppgift och hur svaret ska se 

ut för att vara ett korrekt svar. Samtliga elever svarar att det räcker att skriva ”Svar: C eller 

vinkel C”. Två elever antyder att de då har beskrivit vilken som är 90 grader och lägger till 

att det finns inte mer att säga om uppgiften än att det är C eller vinkel C. En annan elev 

beskriver att det redan finns en bild som visar vinklarna och då behöver man inte visa på 

något annat sätt. Två elever säger att det är på det här sättet som de har svarat på lektionen 

och att det är så de har lärt sig att svara. Vidare berättar de att det inte går att skriva så 

mycket om varför det är vinkel C som är det rätta svaret för den skulle vara 90 grader om 

de mätte den med gradskiva. Detta exempel går att koppla till utdrag 2 under lektionen där 

eleverna visade att de räcker med ett svar utan resonemang eller motivering. Likheten 

mellan uppgiften ovan (fig. 1) och utdraget 2 är att eleverna inte ger en motivering eller 

för ett resonemang för hur de har kommit fram till svaret eller hur de vet att det är just den 

vinkeln som är 90 grader eller mindre än 90 grader.  

Eleverna beskriver tydligt att det är viktigt att alltid redogöra och visa hur de tänker. De 

ger förslag på att det kan göras med en bild, tabell eller en matematisk uppställning. De 

uttrycker att svaret ska stå med en hel mening och innehålla en enhet. I intervjun visar de 

att det vid vissa tillfällen, likt uppgiften (fig.1), inte går att skriva mer än att det rätta svaret 
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är C eller vinkel C. På en sådan uppgift redogör inte eleverna för hur de gör då de anser att 

det inte finns något mer att säga om uppgiften.  

Sammanfattning: 

•   Läraren trycker på att det finns flera olika sätt att komma fram till en korrekt 

lösning och därmed ett godtagbart matematiskt svar. Vidare att det är av betydelse 

att kunna motivera sitt svar.  

•   Eleverna beskriver att det är viktigt att tydligt visa hur de löser uppgifter. Dock 

finns det uppgifter där det inte går att motivera eller resonera kring då vissa svar 

”bara är så”.  

5.4	  Att	  använda	  ett	  matematiskt	  språk	  i	  klassrummet	  	  

Under lektionen använde läraren matematiska begrepp som är kopplade till det 

matematiska innehållet. Begrepp som framkom i undervisningen var: vinkelben, 

vinkelspets, gradskiva, vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel och gradantal. I 

utdrag 4 och 5 beskriver läraren tillvägagångssättet för att rita vinklar med en gradskiva. 

Den valda kategorin innebär hur det matematiska språket används i matematikklassrummet 

och läraren och elevernas användning av matematiska begrepp. Nedan visas två utdrag från 

den observerande lektionen. De beskriver hur matematiska begrepp användes i 

undervisningen.  

Utdrag 4: 

Läraren: Mmm absolut. En liten båge som markerar vinkeln. Jättebra, nu dubbelkollar vi   
lägg exakt som vi gör när vi mäter vinklar, krysset exakt i vinkelspetsen utmed vinkelbenet      
och dubbelkollar att det står 40 grader (eleverna följer instruktionerna). Nu kollar du in 
grannen också, har grannen fått 40 grader på sin vinkel… gradskiva? 

Utdrag 5:  

Elev: Man drar ett streck mellan den här hjälplinjen och aa (…) den där linjen.   
Lärare: Sådär? Då drar jag ett streck därifrån och så. (…) Vad gör jag nu Josefine?  
Elev: Ehh markerar (…), asså… den här typ bågen. 

Lärarens syn  

Läraren anser att det förekommer ett matematikspråk och vid en användning av det språket 

benämns exempelvis det matematiska begreppen addition istället för att säga plussa. I 



 22 

utdrag 4 visas hur läraren använder matematiska begrepp i undervisningen. I relation till 

det matematiska innehållet geometri används vinkelben, vinkelspets samt gradantal för att 

beskriva hur stor en vinkel är. Läraren anser att användandet av rätt begrepp, utdrag 4, i 

sin tur påverkar eleverna och att de lär sig begreppen som de sedan använder.  När en elev 

behärskar ett matematiskt språk används dessa begrepp för att förklara och resonera kring 

uppgifter. Läraren menar att vid användningen av ett matematikspråk så skapas en positiv 

spiral för eleverna matematiklärande. Matematiken blir också roligare då en förståelse av 

begreppen finns. När eleverna känner sig trygga med begreppen kan de förklara för 

varandra på ett korrekt sätt med ett matematikspråk vilket läraren tycker kan vara viktigt 

för både elevernas lärande och utveckling inom matematiken och i detta fall i relation till 

innehållet geometri. Läraren beskrev att eleverna ska kunna sätta ord på begrepp och även 

förklara begreppet. Exempelvis ska eleverna kunna namnge en figur som en rät vinkel. De 

ska även kunna sätta ord på varför en vinkel är mindre än 90 grader och vad den 

kännetecknar. I utdrag 5 använde sig en elev av ordet streck istället för vinkelben, detta 

anser läraren vara godtagbart då lektionen var i början av arbetsområdet. Läraren visar 

under lektionen och intervjun att det är viktigt att förstå begreppen och därmed få ett 

matematikspråk samt att det är något som växer fram hos eleverna under arbetsprocessens 

gång. Förhoppningen hos läraren är att eleverna i slutet av arbetsområdet ska förstå och 

kunna använda sig av begreppen. Eftersom begreppen används vid diskussion så anser 

läraren att eleverna kan lära sig begreppen genom att delta i diskussioner. Begrepp som 

läraren anser vara viktiga för att förstå kapitlet om geometri är angivna som en del av målet 

på den lokala pedagogiska planeringen som finns uppsatt i klassrummet samt inklistrad i 

elevernas räknehäfte. Läraren ger eleverna chansen att två tredjedelar in i arbetsområdet 

markera begreppen med färgen grön, gul och röd, där grön står för att man  förstår 

begreppet, gul att eleven har en liten förståelse för begreppet och slutligen röd att eleven 

behöver träna mer på begreppet. Läraren anser att det är ett bra sätt för eleverna att värdera 

sin förståelse för begreppet och kan därmed fundera över om de behöver träna mer på något 

specifikt begrepp. Genom att hjälpa eleverna att använda rätt begrepp anser läraren att de 

till slut lär sig att använda de korrekta begreppen.  

 

Elevernas syn 

I utdrag 5 säger en elev streck istället för vinkelben. Att använda streck istället för 

vinkelben visar på att elevens fokus inte är att använda det korrekta begreppet, som 

användes under lektionen, utan att istället kunna lösa uppgiften. Då eleven använder sig av 
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begreppet streck gör läraren likadant därefter. Eleven förstår därmed vad läraren menar 

och fortsätter förklara tillvägagångsättet för att rita vinklar. I utdrag 4 använde sig läraren 

av begreppet vinkelben, vilket eleven inte använder sig av trots att begreppet lyfts i 

klassrummet. En elev ansåg att det är viktigare att kunna räkna uppgifter än att använda 

sig av korrekta matematiska begrepp då man har mer nytta av att kunna räkna i vardagen. 

Eleven beskrev detta på följande sätt ” [Ä]r man dålig på att räkna matematik och bra på 

mattespråket då har man ju svårt när man är vuxen o veta exempelvis hur mycket pengar 

man har. Så ett matematikspråk är inte det viktigaste. Det är viktigare att kunna räkna”.  

De beskriver att det vanligaste ordet som de använder vid beräkning är plus och att adderat 

är ett finare ord. De kom fram till att det finns finare ord för vissa begrepp och att det är 

lättare att använda sig av plus då de fick lära sig det i tidigare ålder. 

Samtliga åtta elever tycker att det finns ett matematikspråk men att de inte alltid använder 

det språket. Detta på grund av olika skäl, att det är lättare att använda ”plussa” än addera 

eller att det är viktigare att kunna räkna än att säga rätt ord. Däremot påpekar fyra elever 

att det kan vara viktigt att kunna orden vid ett prov om de ska beskriva en figur eller 

benämna delar i en figur samt att det kan vara viktigt att ha en förståelse för begreppen för 

att få ett högre betyg när de slutar årskurs 6. En elev uttryckte att det finns ett matematiskt 

språk och att adderat är ett sådant begrepp och beskriver sedan att det finns men att eleven 

själv inte alltid använder dem. Avslutningsvis sa eleven ”[L]äraren förstår nog att vi kan 

orden ändå”. Utifrån detta uttryckte eleverna i intervjun att det finns ett matematikspråk 

men att de inte alltid använder det och att det inte är det viktigaste i 

matematikundervisningen.  

 

Sex stycken elever anser att man lär sig ett matematikspråk genom att lyssna och vara 

delaktig på lektionerna. Eftersom läraren använder sig av ett matematikspråk så är det 

möjligt att lyssna på hur läraren använder orden för att därmed lära sig själv. En elev 

beskriver att läraren i början av ett ämnesområde går igenom målen och att det då är möjligt 

att lära sig de ord som behövs för att förstå det matematiska innehållet. Två elever säger 

därefter att det kan hända att en elev inte har ett matematikspråk för att han eller hon inte 

har varit delaktig eller lyssnat på lektionerna, vilket kan leda till att han eller hon inte kan 

förklara så alla förstår eller får det högsta betyget i matematik.  

Sammanfattning:  
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•   Läraren beskriver tydligt att det är viktigt att ha ett matematikspråk för att skapa 

sig en förståelse för matematiken, för att i sin tur kunna förklara och resonera kring 

uppgifter. Vidare hävdar läraren att användningen av ett matematikspråk kan vara 

en positiv spiral som gör att eleverna tycker att matematiken är rolig och som i sin 

tur kan påverka elevernas matematiklärande.  

•   Samtliga åtta elever uttrycker att det finns ett matematikspråk men att det inte är 

det viktigaste. De anser att läraren förstår ändå och att det i vardagen är viktigare 

att kunna räkna än att ha ett korrekt matematikspråk. Ett korrekt matematikspåk är 

viktigt för att kunna beskriva en figur eller förklara en uppgift på ett prov och för 

att nå ett högre betyg i ämnet matematik.  

5.5	  Syntes	  av	  lärarens	  och	  elevernas	  syn	  på	  vad	  skolmatematik	  innebär	  

Lärarens syn 

Läraren anser att skolmatematik är det som finns under det centrala innehållet i Lgr 11, 

samt de fem förmågorna som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Vissa är mer 

anknutna till vardagen. Läraren anser att det är den matematik som eleverna behöver för 

att kunna gå vidare och klara av matematiken i årskurs 7. Arbetssätt som är kopplat till 

skolmatematik är inte endast att arbeta tyst för sig själv i matematikboken. Läraren påstår 

att det är av stor betydelse för elevernas matematiklärande att blanda arbetssätten så att de 

får möjligheten till att diskutera, göra laborativa övningar, använda sig av konkret material 

samt befästa sina kunskaper enskilt. Diskussion ser läraren som en självklarhet i 

klassrummet och att eleverna då får möjlighet att sätta ord på sina tankar, vilket i sin tur 

kan utveckla elevernas kunskaper. Genom en blandning av arbetssätt hävdar läraren att 

matematiken blir roligare, vilket kan bidra till ett större engagemang hos eleverna. Även 

ett korrekt matematiskt språk kan leda till en positiv spiral där elevernas intresse för 

matematiken kan öka och därmed elevernas matematiklärande. För att få en djupare 

förståelse för matematiken menar läraren att det är viktigt att kunna motivera sina svar. 

Vidare beskriver läraren att genom att göra ett aktivt val av att variera undervisningen 

uppstår ibland en längtan efter att diskutera matematik eller arbeta enskilt i 

matematikboken. Därav belyser läraren att det är just en variation av arbetssätt i relation 

till det centrala innehållet som är skolmatematik.  

 

Elevernas syn 
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Fem av åtta elever svarade att skolmatematik handlar om att räkna uppgifter individuellt. 

Med individuellt arbete beskrev de att det innebär att lösa utvalda uppgifter i matteboken 

eller genom elevspel. Två elever beskrev vad skolmatematik är för dem på följande sätt: 

”[N]är man räknar själv” och ”[S]kolmatte Ehh, när man räknar själv”. Fyra av åtta elever 

beskrev att de fyra räknesätten är det som beskriver matematiken i skolan, vilket innebär 

addition, subtraktion, multiplikation och division. Eleverna använder orden ”plussa”, 

”sätta ihop eller dela saker”, ”gånger och delat” men även de mer matematiskt korrekta 

begreppen ”addition, subtraktion, multiplikation och division”. Eleverna menar att det 

viktigaste inte är att använda de korrekta begreppen utan att det ’är viktigare att kunna lösa 

uppgifter. Därmed är inte elevernas fokus på det matematiska språket. Eleverna menar att 

det är viktigt att tydligt visa hur de kommit fram till rätt svar och att svaret skrivs med hel 

mening. Däremot ansåg de att vissa uppgifter inte går att resonera kring eller att det inte är 

viktigt att motivera sitt svar. De anser att det då inte finns mer att tillägga. Elevernas syn 

på skolmatematik innehåller de individuella arbetsformerna där de fyra räknesätten har en 

stor betydelse och anknytning till skolmatematik. Två elever lyfte även fram EPA-metoden 

som en del av skolmatematiken där de får lära sig att redovisa uppgifter de sedan ska 

använder vid individuellt arbete. Eleverna anser att de vid diskussion om matematik får 

möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper. Samtliga elever ser diskussion som en 

del av skolmatematiken där de inhämtar kunskap till det individuella arbetet.  

 

5.6	  Resultatsammanfattning	  	  

Studiens syfte är att genom observationer och intervjuer få en utvecklad bild av vad 

skolmatematik kan innebära. För att uppnå syftet användes frågeställningarna: vilka 

normer förekom under geometrilektionen samt hur läraren och eleverna ser på dessa 

normer. Under de observerade matematiklektionerna synliggjordes tre sociomatematiska 

normer 1) diskussion som arbetssätt för att förstå det matematiska innehållet 2) ett 

godtagbart matematiskt svar 3) att använda ett matematiskt språk klassrummet. De 

framarbetande normerna utgjorde en grund i lärar- och elevintervjuer som 

sammanfattningsvis visar att det finns en viss samsyn, hos läraren och eleverna, kring de 

förekommande normerna. Diskussion som arbetssätt (norm 1) är den norm där det finns en 

samsyn mellan läraren och eleverna. De ser båda fördelen med arbetssättet. Dock finns det 

en skillnad i vad diskussion ska användas till i förlängningen, då eleverna ser det som ett 

hjälpmedel för att sedan kunna lösa liknande uppgifter individuellt. Ett matematiskt språk 



 26 

(norm 3) är den norm där lärarens och elevernas förståelse för normen skiljer sig åt till 

största del. Läraren anser att genom att använda sig av ett matematiskt språk kan ämnet 

matematik bli roligare och en positiv spiral kan uppstå som i sin tur leder till ett ökat 

engagemang. Eleverna ser däremot att det är viktigare att kunna lösa uppgifter än att 

använda ett korrekt matematiskt språk. Det kan däremot vara en fördel att ha ett 

matematiskt språk för att kunna förklara en figur eller uppgift för att nå ett högre resultat. 

Skillnaden mellan hur läraren och eleverna uttrycker vad som är ett godtagbart matematiskt 

svar (norm 2) är att läraren menar att det är viktigt att alltid kunna motivera sitt svar. 

Eleverna beskrev att det är viktigt att motivera sitt svar däremot finns det uppgifter där det 

inte går att motivera varför då svaret ”bara är så”.  

De fanns även en viss samsyn kring hur läraren och eleverna såg på skolmatematik samt 

hur de uttrycker ovanstående sociomatematiska normer. För läraren är skolmatematik en 

varierad undervisning som grundas i det centrala innehållet samt förmågor. Eleverna 

beskrev skolmatematik först och främst som att lösa uppgifter individuellt och de fyra 

räknesätten.   
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6.	  Diskussion	  

I kapitlet diskussion presenteras metoddiskussionen. Vidare behandlas 

resultatdiskussionen samt koppling till yrkesverksamheten och vidare forskning följt av 

avslutande ord.  

 

6.1	  Metoddiskussion	  	  

Syftet med studien var att genom observationer av en matematiklektion i årkurs 5 och 

intervju med läraren och elever, få en utvecklad bild av vad skolmatematik kan innebära.  

Studien baserades på observationer som låg till grund för intervjun med läraren och 

eleverna. Vid intervjun fick läraren och eleverna uttrycka hur de ser på tre specifika 

sociomatematiska normer och skolmatematik. Den teoretiska utgångspunkt som har 

beaktats i studien var socialkonstruktivism där perspektivet innebär att svara på frågan hur 

det sociala sammanhanget, som vi ständigt medverkar i, påverkar vår kunskap. Vilket visar 

att i de sociala sammanhang som individer medverkar i konstrueras normer som i sin tur 

påverkar lärande och vad som sker i klassrummet.  

 

Valet av en kvalitativ metod användes då syftet var att beskriva vilka sociomatematiska 

normer som visar sig i ett klassrum, i årskurs 5. En kvalitativ metod möjliggör att genom 

observation och intervju synliggöra sociomatematiska normer och hur elever beskriver 

dessa. Enligt Bell och Waters (2016) har de forskare som använder en kvalitativ metod, 

fokus på att synliggöra hur individer uppfattar verkligheten. Vilket gjordes i studien genom 

intervjuer för att få lärarens och elevernas beskrivningar av hur de uppfattar 

skolmatematik.  

 

Urvalet för studien var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002), vilket skulle kunna 

påverka studiens externa validitet då resultatet är kopplat till en elevgrupp. Däremot kan 

studien vara relevant för liknande klasser och lärare då de kan känna igen sig. Urvalet för 

elevintervjuerna byggde på ett kriterium att eleverna skulle varit deltagande i 

undervisningen, då intervjun skedde några dagar senare och ha förståelse för de sekvenser 

som diskuterades. Därefter skedde ett slumpmässigt urval där de elever som uppfyllde 

kriteriet hade samma möjlighet att bli utvalda. Detta för att mina åsikter eller tankar vid ett 

eventuellt val av elever inte skulle påverka studiens resultat.  
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Vid observationerna hade det varit möjligt att använda en filmupptagning istället för en 

ljudupptagning. Det hade då funnits en möjlighet att få en helhetsbild av vad som skedde 

i klassrummet, då det är svårt att fånga alla situationer med fältanteckningar och 

ljudupptagning. Vidare hade lärarens och elevernas kroppsspråk och gester kunnat 

dokumenteras med hjälp av en filmupptagning. Enligt min bedömning skulle en 

filmupptagning kunna upplevas som mer stressande eller som en obekväm situation för 

eleverna och påverka deras agerande eller beteende. Vilket i sin tur hade kunnat påverka 

studiens tillförlitlighet. Vidare var en frågeställning att synliggöra vilka sociomatematiska 

normer som förekom under lektionerna. Då normer är oskrivna regler och något som sker 

naturligt skulle dessa kunna hämmas om eleverna kände sig obekväma.  

 

Inför observationen valde jag att utgå från Christoffersen och Johannessens (2015) fem 

centrala begrepp vid observation. Detta görs för att studien ska kunna genomföras på nytt 

och då kunna fungera som ett underlag för observatören. Observationerna var ostrukturerad 

då jag som observatör inte hade bildat mig en uppfattning på förhand om vilka detaljer som 

skulle fokuseras på utan hade en öppen inställning. Bryman (2002) menar att det är svårt 

att i en kvalitativ studie uppnå en extern reliabilitet, vilket betyder i vilken utsträckning 

undersökningen kan upprepas. Detta kan bli svårt då en social grupp och deras betingelser 

är unika. För att tillgodose de krav som som reliabiliteten ställer är det viktigt att den 

forskare som ska upprepa studien går in med en likvärdig roll som den första forskaren. 

Ställningstaganden innan genomförandet av observationerna kring exempelvis 

observatörens roll, analysenhet, miljö och aktörer kan på så vis höja den externa 

reliabiliteten. Validiteten i observationerna kan anses vara något bristfällig då jag som 

observatör endast var med på en matematiklektion per elevgrupp. Jag kan då inte vara helt 

säker på om det är unika normer för matematikklassrummet samt att jag kan se normer 

som någon annan missar eller vice versa. Däremot står det skrivet i inledningen att jag i 

studien definierar sociomatematiska normer som de normer som sker i 

matematikklassrummet och att de därmed inte behöver vara unika.  

 

Valet av att genomföra intervjuer byggda på observationer, möjliggjorde att frågor kring 

observationerna kunde ifrågasättas samt att läraren och eleverna fick uttrycka sin syn på 

de sociomatematiska normerna samt synen på skolmatematik. För att få läraren och 

eleverna att utveckla sin respons användes frågor som ”hur menar du då?”, ”kan du förklara 

mer?” samt ord som visade på intresse och delaktighet som ”mm”. Vidare för att uppnå 
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syftet med att få en utvecklad bild och därmed mer utvecklade svar. Eleverna intervjuades 

två och två för att de inte skulle känna sig osäkra i situationen, vilket rimligtvis skulle 

kunna hämma eleverna i intervjun.  

 

Datainsamlingen för både observationerna och intervjuerna utfördes på samma vis i de 

båda elevgrupperna. Det material som transkriberades var endast det som skedde i 

helklassarbetet så som lärarens introduktion, diskussioner mellan läraren och elever samt 

mellan elever. Vid intervjuerna utgick frågorna från observationerna som eleverna deltagit 

i samt samma utgångsfrågor som läraren fick (bilaga 1). Båda observationerna och de nio 

intervjuerna transkriberades för att inte utelämna viktig information eller händelser som 

var viktiga för synliggörandet av vilka sociomatematiska normer som förekom. Vid 

dataproduktionen av observationerna spelades sekvenser av ljudfilen upp igen för att 

säkerställa att det nedskrivna materialet stämde överens med det inspelade materialet. 

Vidare i lärar- och elevintervjuerna spelades hela ljudfilen upp då det inte var samma 

tidslängd som observationerna, för att säkerställa överenstämmelse mellan ljudmaterialet 

och det nedskrivna materialet. Vid analysarbetet fanns en tydlig struktur med hjälp av 

kodning och färgmarkeringar. Analyskriterier har använts under analysarbetet, vilket har 

varit en hjälp vid att skapa en ny helhetsbild samt ökat studiens reliabilitet.   

 

6.2	  Resultatdiskussion	  

I resultatdiskussionen presenteras de två frågeställningarna följt av styrdokument kopplat 

till studien. Resultatdiskussionen avslutas med att presentera resultatets betydelse för 

yrkesverksamheten.   
 

6.2.1	  Vilka	  sociomatematiska	  normer	  förekommer	  under	  geometrilektionen?	  	  

Eleverna beskrev diskussion i första hand som ett hjälpmedel för att få syn på metoder som 

de sedan kan tillämpa vid enskild räkning av uppgifter. Därefter lyfter de att diskussion är 

bra då de får syn på andra elevers tankar och tillvägagångssätt. Jag tror att det är viktigt att 

läraren får syn på elevernas förståelse och tankar kring ett arbetssätt för användningen ska 

bli fördelaktig i undervisningen. Om elever ser diskussion främst som ett tillfälle där 

metoder och tillvägagångssätt synliggörs kan det leda till att eleverna fokusera på att 

imitera för att sedan kunna tillämpa metoderna som en reproducering utan djupare 

förståelse. Eleverna får då inte sätta ord på sina egna tankar utan imiterar läraren eller 
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eleverna och kan därmed mista möjligheten till att utveckla en djupare kunskap. Resultatet 

har likheter med Kastberg och Frye (2013) som beskriver diskussion som ett tillfälle för 

att få syn på andra elevers tankar och idéer. Vid diskussion får eleverna även möjligheten 

till att jämföra sitt svar med varandra, vilket i sin tur kan leda till att de bygger upp en god 

matematisk förståelse. En likhet finns även med författarna Dixon, et al. (2009) som 

beskriver att det skapas ett lärandetillfälle då eleverna får delge tankar till varandra.  

 

Vad som räknas som ett godtagbart matematiskt svar anses enligt Cobb och Yackel (1996) 

vara en sociomatematisk norm då det är unikt för matematikklassrummet. Ur lärarens 

synvinkel är den sociomatematiska normen emellertid bristfällig då den inte alltid 

överensstämmer mellan teori och praktik.  Flertalet gånger under observationerna nöjde 

sig läraren med ett korrekt svar utan resonemang eller motivering, vilket i intervjun ansågs 

vara en viktig del för att eleverna inte ska kunna chansa och ”råka” få rätt på uppgiften. 

Eleverna uttryckte i intervjun att det på vissa uppgifter räcker med ett kort svar utan 

resonemang eller motivering då de tycker att det inte finns mer att säga om uppgiften. Detta 

ses då vara ett godtagbart matematiskt svar eftersom eleverna svarar på detta sätt och 

läraren godkänner svaret under lektionerna. En elev beskrev även att om en bild på vinklar 

redan finns behöver de inte visa på något annat sätt. Eleverna svarar till följd därav på ett 

sätt utifrån lärarens sätt att ställa frågor. Detta skulle kunna ha en betydelse för elevernas 

matematiklärande då de på lektionen tar med sig vad läraren anser vara ett korrekt 

matematiskt svar. I förlängningen kan det påverka hur eleverna svarar på uppgifter, vilket 

kan få till följd att motivering till svaret utelämnas och kan då påverka svarets nivå.  För 

att kunna fokusera på ett innehåll i relation till olika förmågor skulle läraren kunna ställa 

mer undersökande frågor för att både se hur elever förstår begrepp och för att utveckla 

förmågan att resonera. Därmed fanns en brist i samsynen kring normen vad som räknas 

vara ett godtagbart matematiskt svar då läraren och eleverna inte uttrycker den på liknande 

sätt. Jag har även erfarit detta under VFU perioder då läraren visar vad som anses vara ett 

godtagbart matematiskt svar och att eleverna tar efter och anpassar svaren för att likna det 

som läraren pekar på. Resultatet har viss likhet med Kilhamn och Olteanu (2013) som 

beskriver att om normen i klassrummet är att det som anses vara en godtagbar matematisk 

lösning är det som läraren anser vara korrekt. Eleverna nämnde inte att det svar som är rätt 

är det som läraren anser vara korrekt, däremot svarar de på det sätt som det lärt sig under 

lektionen. Kilhamn och Olteanu (2013) menar att när eleverna ska svara det som läraren 
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anser vara korrekt finns det en risk att eleverna inte vågar tro på sin matematiska förmåga 

och därmed hämmas.  

 

Eleverna uttryckte att användandet av ett matematiskt språk inte är lika viktigt som att 

kunna lösa uppgifter. Däremot beskrev de att det kan vara viktigt att kunna förklara en 

figur eller uppgift med korrekt matematiskt språk för att nå högsta betyg i ämnet. Det kan 

betyda att elevernas matematikundervisnings fokus inte ligger på att genom begrepp få en 

djupare förståelse, utan istället lära sig begrepp utan förståelse för att uppnå ett högre betyg, 

vilket är en instrumentell uppfattning. Då läraren tryckte på att begreppen är en del av 

målet för ämnesinnehållet kan det leda till att eleverna ser det som ett mål där de ska uppnå 

ett högt resultat. Eleverna kan därmed sakna förståelse för varför det är viktigt med ett 

matematiskt språk och dess användning. Att läraren skriver begreppen i målen för 

ämnesområdet kan däremot vara en positiv aspekt då eleverna får en föraning om vilka 

begrepp de kommer att möta samt vilka begrepp de ska kunna. Utifrån min erfarenhet 

triggas vissa elever av att veta vad de förväntas kunna medan vissa elever ser det som en 

stress. Ett annat exempel från de observerande lektionerna är när en elev använde 

begreppet streck istället för vinkelben. Läraren använder därefter ordet streck i samtalet 

med eleven. Då läraren använder sig av ordet kan signaler skickas ut till eleverna att de 

kan och får säga streck istället för vinkelben då läraren gör detsamma. Jag tror att det är 

viktigt att läraren använder de korrekta begreppen för att visa eleverna hur begreppen 

används vid diskussion och sammanhang. Detta för att eleverna ska förstå betydelsen av 

ordet och dess användning i matematikundervisningen. Slutligen anser jag att det är viktigt 

att ha en god kunskap kring elevgruppen och anpassa undervisningen därefter, vilket även 

styrks i Lgr11 (Skolverket, 2016a).  

 

6.2.2	  Hur	  uttrycker	  läraren	  och	  elevernas	  sin	  syn	  på	  skolmatematiken?	  	  

Läraren och elevernas syn på skolmatematiken skiljde sig åt. Lärarens beskrivning av 

skolmatematiken var kopplad till det centrala innehållet och de fem förmågorna. Eleverna 

antydde däremot att skolmatematiken först och främst var det individuella arbetet. Enligt 

Rolka och Halverscheids (2011) studie finns det två synsätt som elever kopplar till synen 

på skolmatematiken, det instrumentella och problemlösande. Där det instrumentella 

synsättet beskriver matematiken som en procedur med formler och regler medan det 

problemlösande synsättet trycker på att kreativiteten har en betydande och central roll. 
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Detta styrks också i kommentarmaterialet i ämnet matematik där de lyfter att matematiken 

bör ses som kreativ och problemlösande och att eleverna genom undervisning ska 

tillgodoses med verktyg för att kunna tolka, formulera och lösa problem samt uppgifter 

(Skolverket, 2011). Då eleverna beskrev skolmatematiken främst som det individuella 

arbetet och att kunna lösa uppgifter har de en statisk syn på skolmatematiken. En statisk 

syn på skolmatematiken beskriver Wester (2015) i sin studie som den syn på 

skolmatematiken som varat länge i den svenska skolan och att den typiska normen är att 

lösa uppgifter. Denna syn på skolmatematiken överensstämmer inte helt med läraren eller 

innehållet i Lgr11 som ska styra undervisningen i den svenska skolan. Där har matematiken 

en större innebörd än att lösa uppgifter (Skolverket, 2016a). Under mina VFU perioder har 

jag erfarit att elever som ser matematiken som individuellt arbete, har svårigheter att 

diskutera och reflektera matematik med andra.  

 

6.2.3	  Förmågorna	  i	  styrdokumenten	  kopplat	  till	  studien	  	  

I Läroplanen beskrivs de förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i 

matematikundervisningen. Dessa förmågor ska genomsyra matematikundervisningen 

under hela grundskolan, årskurs 1–9. Tre av dess förmågor kan kopplas till de 

sociomatematiska normer som förekom i studien.  

 

Användningen av diskussion som arbetssätt beskrivs i förmågorna enligt följande ”föra 

och följa matematiska resonemang” och ”använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 

(Skolverket, 2016a, s. 56). Genom den undervisning som läraren bedrev ges eleverna 

möjlighet till att utveckla de två ovanstående förmågorna. Vid observationerna och 

intervjuerna uttryckte eleverna att de var vana vid att diskutera matematik, vilket även 

läraren nämnde och beskrev att de minst en gång per vecka använder sig av diskussion som 

ett arbetssätt i undervisningen. Eleverna påpekade i intervjun att diskussion ses som ett 

hjälpmedel på ett ytligt plan. En problematik som kan uppstå är att de då saknar den 

förståelse som läraren vill föra fram, nämligen den djupare meningen av en diskussion att 

kunna föra och följa resonemang. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att eleverna och 

lärarna inte har en samsyn då det gäller diskussion och dess användning.  
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Enligt Skolverket (2016a) beskrivs den andra förmågan som eleverna ska få möjlighet att 

utveckla att eleverna ska ”använda och analysera matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp” (Skolverket, 2016a, s. 56). Detta visar på att matematiska begrepp ska 

vara en del i undervisningen och att eleverna ska använda sig av begrepp och få en 

förståelse för dem och samband mellan olika begrepp. Läraren beskrev att eleverna ges 

möjlighet att utveckla sitt matematiska språk genom att exempelvis använda olika 

färgkoder för begreppen i relation till elevernas förståelse för dem. Detta bygger dock på 

att eleverna har förmågan att utvärdera sina kunskaper, metakognition. Om denna förmåga 

saknas kan eleven uppfatta att hon eller han har en bättre förståelse för begreppen och 

färgkodar därefter. Ett glapp kan då uppstå mellan den upplevda och den verkliga 

kunskapen.  
 

6.2.4	  Koppling	  till	  yrkesverksamheten	  	  

Resultatet av studien redogör för en lärares och elevers syn på vad skolmatematik kan 

innebära samt hur de uttrycker tre specifika normer som förekom i matematikklassrummet. 

Då det finns en brist av studier gjord i svensk skola anser jag att detta resultat kan bidra 

med kunskap för yrkesverksamheten om sociomatematiska normer i 

matematikklasrummet. Resultatet visar även att lärarens och elevernas förståelse för en 

norm inte alltid överensstämmer, vilket visar på att det finns en brist i samsynen. Jag tror 

att det är av betydelse att läraren uppmärksammar normer och att synliggöra dem för sig 

själv, vilket i förlängningen kan påverka undervisningen samt matematiklärandet i positiv 

bemärkelse.  

 

6.2.5	  Vidare	  forskning	  	  	  

Då ämnet sociomatematiska normer inte är väl beforskat i svensk skola finns det 

intressanta infallsvinklar för vidare forskning. Jag har i min studie bidragit med kunskap 

kring förekommande normer i ett klassrum och hur elever uttrycker normerna. Vidare har 

lärarens och elevernas uttryck av sin syn av skolmatematiken synliggjorts, vilket Kilhamn 

och Olteanu (2013) menar har en påverkan på vilket matematiklärande som kommer att 

utvecklas. Det hade varit intressant att utgå från två statiska elevgrupper med olika lärare 

för att se hur normerna skiljer sig åt i elevgrupperna. Möjliga tillvägagångssätt för studien 

skulle kunna vara en kvalitativ metod med observationer och användning av 

filmupptagning för att få en helhet av undervisningen. 
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En annan forskningsaspekt som även hade varit intressant hade varit att genomföra en 

Learning Study i alla årskurser 4–6. Detta för att undersöka om sociomatematiska 

normerna är relaterade till elevernas ålder samt normernas påverkan på matematiklärandet 

i de olika årskurserna. Att använda en Learning Study som tillvägagångssätt hade varit 

intressant då undervisningens upplägg blir detsamma.  
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7.	  Avslutande	  ord	  	  

I genomförd fallstudie studie har genom observationer tre förekommande 

sociomatematiska normer i undervisningen synliggjorts. Vidare har både läraren och åtta 

elever intervjuats för att uttrycka de förekommande normerna. Intervjuerna har synliggjort 

lärarens och elevernas samsyn om de sociomatematiska normerna. Jag drar slutsatsen att 

det i vissa fall finns ett glapp mellan lärarens och elevernas förståelse kring normer. 

Normen kan därmed ha skapats omedvetet, vilket i sin tur påverkar lärarens och elevernas 

agerande och var de lägger fokus på i matematikundervisningen. Synen på vad 

skolmatematiken innebär varierade mellan lärare och elever. Detta kan rimligtvis påverka 

dem i förlängningen då det visade sig att läraren och elevernas fokus på vad 

matematikundervisningens innebörd inte alltid överensstämde.  
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Bilaga	  1	  	  
 
Utgångsfrågor till lärarintervjun  
 
 

1)   Vad är skolmatematik för dig?  

2)   Hur använder du diskussion i matematiken? 

3)   Vad anser du är en korrekt matematisk lösning?  

4)   Vad är ett matematiskt språk? 

 

 
•   Varför reagerar du på det här sättet? Vad hände i den här situationen? Kan du berätta för mig 

varför du gjorde som du gjorde?  
•   Vad menar du med att göra så?  
•   Vilket matematiskt lärande tror du att eleverna får ut av det?  

 

 

Utgångsfrågor till elevintervjun  
 
  

1.   Vad är skolmatematik för er, vad innehåller matematik i skolan? 

2.   På lektionen som jag var med på diskuterade ni och pratade mycket om matte varför tror ni att 

man gör det? 

3.   Om ni får ett prov/diagnos och så får ni en uppgift och så ska ni få högsta poäng på uppgiften hur 

ser det svaret ut då? 

4.   Vad ät ett matematiskt språk, ett matematik språk? 
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Bilaga	  2	  	  
 

Uppgifter från lektionen hämtade ifrån Matteborgen 5B  
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