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Sociomatematiska normer skapas i samspel mellan lärare och elever. Dessa normer har en påverkan på 

elevers lärande. Mängden befintlig forskning inom ämnet är begränsad, i synnerhet forskning med svensk 

skola som utgångspunkt. Studiens syfte är att få en utvecklad bild av vilka sociomatematiska normer som 

förekommer i ett matematikklassrum i årskurs 4. Studiens teoretiska ramverk är socialkonstruktivismen. 

Vidare är studien kvalitativ med utgångspunkt i en case study och empiriskt material har samlats in genom 

observation och ljudinspelning av en veckas matematiklektioner. Den insamlade empirin har analyserats 

och bearbetats med hjälp av kategorisering och tolkning. 

Analysen visar att eleverna inte förväntas förklara eller matematiskt motivera sina svar. Det som istället 

eftersöks i det observerade klassrummet är korrekta matematiska svar på slutna frågor. Vidare finns en 

förväntan att använda standardalgoritm som huvudsaklig metod för att lösa multiplikationsuppgifter och 

kort division vid divisionsuppgifter. Under de observerade lektionerna används flertalet matematiska 

begrepp och begreppen division och multiplikation ställs i relation till varandra. Det matematiska språket 

behöver inte alltid vara korrekt i klassrummet istället är det viktigare att göra sig förstådd för att lösa 

uppgifterna. Matematikämnet ses som ett färdighetsämne där metoder introduceras av läraren och eleverna 

befäster dessa genom att huvudsakligen räkna uppgifter i matematikboken. Sammanfattningsvis påvisar 

studien flertalet möjliga sociomatematiska normer som finns i klassrummet.  
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Sociomathematical norms are created in the interplay between teacher and pupils. These norms have an 

impact on the learning in the classroom.  Available research about sociomathematical norms is limited, 

especially research about the school in Sweden. The aim of this study is to get a developed picture of which 

sociomathematical norms are present in a mathematical classroom in the 4th grade. The theoretical 

framework of this study is social constructivism. The study is qualitative and based on a case study. The 

empirical material has been collected by observation and audio recording. The empirical material contains 

one week of mathematical lessons. Categorization and interpretation have been used in the analysis.  

The data show that the pupils aren’t expected to explain or to use mathematical motivations for their 

mathematical answers. Instead, correct answers to closed questions are in focus. Moreover, there is an 

expectation to use algorithm as a mathematical method for multiplication and short division for division. 

Many mathematical concepts are used in the classroom. Multiplication and division are two of them and 

they are also put in relation to each other. The mathematical language isn’t always expected to be correct, 

instead it is more important to make yourself understood to find correct answers to the tasks. The 

mathematical subject is viewed as a skill subject where methods are introduced by the teacher and the pupils 

learn these methods by working in the mathematics book. In summary, the result of the study shows many 

possible sociomathematical norms in the classroom.  
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1. Inledning 
Matematiken är det ämne som har flest undervisningstimmar efter svenskämnet i grundskolan 

(Skolverket, 2016c). Bara sedan år 2013 har Sveriges regering utökat den garanterande 

undervisningstiden i matematik två gånger (Skolverket, 2016d). I inledningen till kursplanen för 

matematik står det att ”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade 

beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser” (Skolverket, 2016a, s.55).  Följaktligen är matematik ett viktigt skolämne som 

har betydelse för elevers framtid och deltagande i ett demokratiskt samhälle.  

I följande studie kommer matematikklassrummet och dess normer studeras närmare. Richard 

Wester lyfter, i sin licentiatavhandling Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv: “Det är 

klyddigt” (2015), fram betydelsen av klassrumsnormer och dess påverkan på elevers lärande. De 

förväntningar och normer som är direkt kopplade till matematikundervisningen och 

matematikklassrummet benämns sociomatematiska normer (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010). 

Läraren är betydelsefull i utvecklandet av dessa sociomatematiska normer trots att samspelet 

mellan lärare och elever är grunden till detta utvecklande (Skott et al., 2010). Trots att lärare 

påverkar dessa normer och elevers matematiklärande framgår det i Zembats och Yazas (2015) 

studie att det finns en okunskap bland lärare gällande sociomatematiska normer.  

Sociomatematiska normer är ständigt närvarande i matematikundervisningen (Bjenning & 

Levenby, 2016). Följaktligen är kunskap och förståelse för sociomatematiska normer av betydelse 

för verksamma lärare i syfte att kunna använda normerna för att skapa goda lärandemöjligheter för 

eleverna. Utifrån detta finns ett intresse och behov av att studera begreppet närmare. Tidigare 

genomförd litteraturstudie har också visat att mängden forskning inom området är begränsad i 

synnerhet med utgångspunkt i svensk skola (Bjenning & Levenby, 2016). En googlesökning 2017-

04-28 med sökordet sociomatematiska normer gav 517 träffar i jämförelse med sökordet 

sociomathematical norms som gav 13 900 träffar.  

Med ovanstående som bakgrund har jag valt att utföra en empirisk kvalitativ studie inom 

ämnesområdet sociomatematiska normer.  Det empiriska materialet i studien utgår ifrån ett 

matematikklassrum i en årskurs 4 på en svensk F-5 skola. Syftet är att få en utvecklad bild av vilka 

sociomatematiska normer som förekommer i det observerade klassrummet och därigenom bidra 

med kunskap inom det matematikdidaktiska forskningsområdet.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom observation av en veckas matematiklektioner, i en klass i årskurs 

4, få en utvecklad bild av vilka sociomatematiska normer som förekommer i det observerade 

klassrummet.  

Studiens syfte förväntas uppnås genom följande frågeställningar: 

 Hur ser matematikundervisningen ut i form av interaktion mellan lärare och elever?  

 Vilka matematiska aktiviteter och metoder förekommer under de observerade 

matematiklektionerna? 

 Hur används muntligt och skriftligt språk i matematikklassrummet, både ur ett elev- och 

lärarperspektiv?  
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3. Bakgrund  
Bakgrundsavsnittet inleds med en beskrivning av följande centrala begrepp i studien: normer, 

sociala normer och sociomatematiska normer. Därefter följer en redogörelse för normer och 

matematik i grundskolan utifrån styrdokumenten. Vidare presenteras forskning i området med 

utgångpunkt i tidigare genomförd litteraturstudie samt med litteratur från matematiklyftet. 

Avslutningsvis behandlas vald teoretisk utgångpunkt i studien.  

3.1. Centrala begrepp 

Normer handlar om accepterade beteenden i olika kontexter, alltså det som anses vara normalt i 

sammanhanget. Ett annat ord för normer är regler (Nationalencyklopedin, u.å.). Normer kan vara 

antingen uttalade eller outtalade, oavsett vilket är normerna alltid närvarande och påverkar 

situationen (Martinsson & Reimers, 2014).  

En typ av normer är sociala normer, vilka förekommer i olika sociala sammanhang varav ett sådant 

sammanhang är skolan. Under skoldagen finns sociala normer ständigt närvarade i form av 

förväntningar på vad som ska göras, vad som ska sägas och hur elever och lärare ska agera (Skott 

et al., 2010).  De sociala normerna är generella och inte relaterade till särskilda ämnen eller 

lektioner. Genom rådande förväntningar i klassrummet skapas och påverkas deltagandet. En 

vanligt förekommande social norm i klassrummet är exempelvis förväntningen att lyssna när 

någon annan talar (Wester, 2015).   

Vidare förekommer ämnesrelaterade normer i skolan som till skillnad från sociala normer är 

knutna till specifika ämnen. Sociomatematiska normer är särskilda för matematikklassrummet och 

matematiklärandet i skolan (Skott et al., 2010). För att tydliggöra skillnaden mellan sociala normer 

och sociomatematiska normer kan utgångpunkten vara en social norm. Exempelvis kan en social 

norm i skolan innebära att kunna förklara och utveckla sina tankar. Genom att koppla den sociala 

normen till ämnet matematik i form av vad som anses vara en accepterad matematisk förklaring 

blir det istället en sociomatematisk norm (Cobb & Yackel, 1996b). Sociomatematiska normer kan 

exempelvis också handla om vilka frågor som ställs under matematiklektionerna och vilken typ av 

svar som förväntas (Nilsson & Kilhamn, 2015). 

Sammanfattningsvis innebär begreppet normer oskrivna regler. I skolan förekommer olika typer 

av normer. Sociala normer är mer generella och finns i alla klassrum till skillnad från 
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sociomatematiska normer som endast förekommer i matematiklassrummet, då de är relaterade till 

matematikämnet.  

Fortsättningsvis i studien används begreppen utifrån ovanstående beskrivning. Därtill kommer de 

sociala normer som tas upp endast ha sin utgångspunkt i matematikklassrummet.  

3.2. Styrdokument 

3.2.1. Normer 

I skollagen (SFS: 2010:800) framgår det att skolan har i uppdrag att följa de mål och riktlinjer som 

finns för utbildningen i läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I läroplanens 

inledande del finns det ett avsnitt som behandlar normer och värden (Skolverket, 2016a). Där 

framgår det att skolan ska arbeta aktivt med att eleverna får ta del av samhällets gemensamma 

värderingar. Vidare har läraren i uppgift att tillsammans med eleverna utveckla regler för det 

dagliga arbetet i elevgruppen. Dessutom ska läraren klargöra skolans normer för att skapa en 

fungerande vardag i skolan och ett fungerande samarbete med hemmen (Skolverket, 2016a). Hur 

arbetet med normer ska gå till specificeras inte i läroplanen, vilket rimligtvis leder till skillnader i 

normarbetet mellan skolor men även mellan klassrum på en och samma skola.  

3.2.2. Matematik 

I den inledande delen av kursplanen för ämnet matematik framgår det vad 

matematikundervisningen syftar till att utveckla hos elever i svensk skola (Skolverket, 2016a). 

Sammanfattningsvis ska undervisningen utveckla elevers matematiska kunskaper för användning 

av matematik i olika vardagssammanhang. Elever ska också utveckla kunskap kring matematiska 

begrepp och olika metoder för beräkningar. Dessutom förväntas undervisningen bidra till kunskap 

kring problemlösning samt olika matematiska uttrycksformer. Vidare tydliggör kursplanen även 

betydelsen av att kunna kommunicera matematik (Skolverket, 2016a).  Elever förväntas då erhålla 

kunskap att uttrycka sig och resonera såväl muntligt som skriftligt inom matematiken och med ett 

precist matematiskt språk. Därtill innebär kommunikationen att lyssna och förstå när andra 

kommunicerar matematik (Skolverket, 2011).  

Ovanstående aspekter sammanfattas i de fem förmågor som återfinns i den avslutande delen av 

syftestexten i kursplanen för matematik:  
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 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, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

(Skolverket, 2016a, s.56)  

3.3. Sociomatematiska normer – tidigare forskning 

Den tidigare forskning som behandlar sociomatematiska normer är huvudsakligen funnen genom 

tidigare genomförd litteraturstudie i ämnesområdet. En betydande studie inom området är 

Sociomathematical Norms, Argumentation, and Autonomy in Mathematics gjord av Cobb och 

Yackel (1996b). De är pionjärer inom ämnet och mycket forskning utgår från deras studie. 

Majoriteten av forskningsområdet kring sociomatematiska normer består av kvalitativa studier. 

Nästan all forskning i området är internationell (Bjenning & Levenby, 2016). Dock är 

sociomatematiska normer ett perspektiv som genomsyrar hela matematiklyftet, vilken är en 

nationell kompetensutvecklingsinsats i didaktik som Skolverket står bakom. Syftet med 

matematiklyftet är att förbättra kvaliteten i matematikundervisningen och därigenom också öka 

elevers måluppfyllelse (Skolverket, 2016b).  

3.3.1. Sociomatematiska normer skapas 

Läraren har stor betydelse i skapandet av sociomatematiska normer. Genom att använda olika 

strategier kan läraren påverka etablerandet av sociomatematiska normer i klassrummet. 

Gemensamt för dessa strategier är att lärarens förväntningar synliggörs samt att läraren 

uppmärksammar elevers handlingar i jämförelse med förväntningarna (Makar, Bakker & Ben-Zvi, 

2015).  Vidare är interaktion en annan betydelsefull del i utvecklandet av sociomatematiska 

normer. Normerna utvecklas i ständigt samspel mellan lärare och elever genom att de agerar och 

svarar på varandras handlingar i matematiklassrummet. Trots att skapandet av dessa normer sker 
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i interaktion så har läraren en betydande roll i processen. Exempelvis då läraren uppmärksammar 

särskilda matematiska lösningar eller metoder förstår eleverna att det är en bra lösning eller metod 

på grund av lärarens reaktion (Cobb & Yackel, 1996b). När läraren reagerar positivt på elevers 

matematiska förklaringar, skapas elevuppfattningen att förklaringar av sådan sort är accepterade 

(Levenson, Tirosh & Tsamir, 2009). Lärarens matematiska värderingar synliggörs också i 

undervisningen genom de olika val som görs av läraren i form av matematiska metoder, 

lektionsinnehåll och instruktioner (Kang & Kim, 2016). Ytterligare en aspekt inom etablerandet 

av sociomatematiska normer är att de kan relateras till de förmågor som återfinns i kursplanen för 

ämnet matematik. Följaktligen ingår det i lärarens uppgift att påverka utvecklandet av 

sociomatematiska normer som är gynnsamma i elevers utvecklande av de matematiska förmågorna 

(Bennet & Löwing, 2015). 

Sociomatematiska normer skapas inne i klassrummet genom det samspel som pågår där. Då 

sociomatematiska normer inte kommer utifrån klassrummet är dessa normer unika för varje 

elevgrupp (Cobb & Yackel, 1996b). Detta skiljer sig dock från vad Makar, Bakker och Ben-Zvi 

(2015) presenterar i sin studie. De framhäver ytterligare en aspekt i etablerandet av 

sociomatematiska normer som inte pågår under matematiklektionerna. Genom att läraren ger 

respons på elevarbeten och planerar samt förbereder undervisningen sker utvecklingen av 

sociomatematiska normer även mellan lektionstillfällena (Makar et al., 2015).  

Vanliga sociomatematiska normer i litteraturen är kopplade till matematiska lösningar och 

förklaringar. Två exempel på sociomatematiska normer relaterade till matematiska förklaringar är 

att vad som helst är godtagbart under förutsättning att försök till förklarning ges eller att det är 

läraren som godkänner vad som är godtagbart. Den sistnämnda normen kan orsaka osäkerhet hos 

eleverna (Olteanu & Kilhamn, 2014).  

3.3.2. Elevers matematiklärande 

Sociomatematiska normer innefattar vad som förväntas sägas och göras i relation till det 

matematiska innehåll som behandlas i matematikklassummet (Olteanu & Kilhamn, 2014). Dessa 

normer påverkar undervisningen och lärandet i matematik, därför är det viktigt för lärare att 

proaktivt påverka utvecklandet av sociomatematiska normer (McClain & Cobb, 2001). Ett resultat 

av normerna i klassrummet kan vara att vissa matematiska resonemang prioriteras framför andra 

och att andra resonemang då aldrig synliggörs (Nilsson & Kilhamn, 2015). Detta skulle kunna leda 
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till att endast en begränsad del av olika matematiska metoder, resonemang och sätt att tänka 

utvecklas i undervisningen.  

Helklassdiskussioner är en form av interaktion i klassrummet där sociomatematiska normer 

skapas. I diskussionerna skapas också goda lärandemöjligheter genom den interaktion som sker 

(Mottier-Lopez & Allal, 2007). Under klassrumsdiskussioner finns möjlighet att jämföra 

elevlösningar och elevers tankar för att utveckla förståelsen inom matematik (Kastberg & Frye, 

2013). Vidare möjliggör även interaktionen, i form av diskussioner, lärandemöjligheter för läraren. 

Genom att delge tankar och lösningar kan läraren urskilja elevers nuvarande förståelse inom de 

matematiska områden som diskuteras (Cobb & Yackel, 1996b). Vidare påverkas möjligheten till 

diskussion och interaktion i matematikundervisningen av sociala normer. Genom att exkludera en 

social norm innebärande att räcka upp handen kan lärandemöjligheterna förbättras genom att 

elever blir mer aktiva och då får möjlighet att lära av varandra (Dixon, Egendoerfer och Clements, 

2009). Dock är inte alltid sociala normer tillräckliga för att främja elevers matematiska utveckling, 

det behövs sociomatematiska normer som är gynnsamma för elevers lärande. Exempel på en social 

norm är att elever ska beskriva hur de har gått tillväga när de löst en uppgift. Denna sociala norm 

möjliggör lärande men elevers matematiklärande gynnas i större utsträckning om det finns en 

sociomatematisk norm innebärande att förklaringen ska innehålla matematiska argument och inte 

bara vara en beskrivning av det tillvägagångssätt som använts (Kazemi & Stipek, 2001).  

Levenson, Tirosh och Tsamir (2009) genomförde en studie med fokus på matematiska 

förklaringar. Studien visade att lärarnas förväntning var att eleverna skulle använda sig av en 

matematisk begreppslig förklaring istället för en praktisk begreppslig förklaring. Det som skiljer 

dessa förklaringar åt är att den matematiska förklaringen innehåller mer fokus på matematiska 

symboler till skillnad från den praktiska förklaringen som inbegriper konkret material (Levenson 

et al., 2009). Vidare visar en annan studie att lärare har olika uppfattningar kring sociomatematiska 

normer innefattande matematiska förklaringar. Exempelvis fokuserar en del lärare på att de 

matematiska förklarningarna ska vara enkla att förstå till skillnad från andra lärare som fokuserar 

på att förklarningarna ska fungera i många olika sammanhang och att de ska synliggöra 

matematiska relationer (Zembat & Yaza, 2015). 

Sociomatematiska normer relaterade till lärarens bemötande vid elevsvar, påverkar elevers 

matematiklärande. En sådan sociomatematisk norm kan innebära att rätt och fel är i fokus, då är 
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det svaret som är det viktiga och inte den matematiska processen (Olteanu & Kilhamn, 2014). En 

sociomatematisk norm innebärande att felsvar ses som värdefulla och användbara i 

undervisningen, är gynnsam för elevers matematiklärande. Detta genom att elever får möjlighet 

att analysera och förstå varför ett svar blev fel samt jämföra olika matematiska metoder för att 

förstå vilka som kan vara fördelaktiga och varför (Kazemi & Stipek, 2001).  

Elever och lärares uppfattningar kring matematiklärande uppvisar skillnader i Westers studie 

(2015). Eleverna i studien ansåg att matematikundervisningen bör innehålla färdiga metoder som 

går att använda för att lösa uppgifter. Lärarna däremot framhävde förståelsen av tillvägagångssätt 

och metoder. Vidare har elevers syn på matematikundervisningen i svensk skola sedan länge 

huvudsakligen inneburit den sociomatematiska normen att matematik innebär att lösa 

matematikuppgifter och därigenom få fram rätt svar (Wester, 2015). Ytterligare en 

sociomatematisk norm som återfinns i stor del av svenska matematiklassrum är att 

matematikuppgifter har ett rätt svar samt att elevernas uppgift är att finna rätt svar som läraren 

eller facit besitter (Nilsson & Kilhamn, 2015). Dessutom är arbete i matematikboken en 

dominerande del av matematikundervisningen i svensk skola (Wester, 2015).  

3.4. Teoretisk utgångspunkt 

Socialkonstruktivismen är en lärandeteori som grundar sig i två perspektiv: det konstruktivistiska 

perspektivet och det sociala perspektivet. Det konstruktivistiska perspektivet, där lärande ses som 

tillägnande, fokuserar på psykologiska aspekter och de förställningar som varje individ besitter. 

Den andra delen av socialkonstruktivismen, det sociala perspektivet, innefattar istället en syn på 

lärande som deltagande och fokus finns på interaktionen mellan individer (Skott et al., 2010). Cobb 

(1994) lyfter fram att dessa perspektiv ofta ställs mot varandra i synen på matematiklärande men 

menar att de istället bör ses som komplementära. Det konstruktivistiska perspektivet och det 

sociala perspektivet kompletterar varandra då både individuella och sociala aspekter synliggörs, 

vilket behövs för att kunna skapa en helhetsbild av lärande (Cobb, 1994). Tillsammans omfattar 

de båda perspektiven klassrumsnivån, vilket innebär att fokus är klassrumssammanhanget och inte 

de aspekter som påverkar utanför klassrummet (Wester, 2015). Vidare fokuserar de 

komplementära perspektiven på olika delar i klassrummet, vilket möjliggör att fler aspekter kan 

synliggöras och dessutom kan samma aspekt ses ur olika synvinklar (Skott et al., 2010).  
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Det som sker i ett matematikklassrum är komplext, därför tas det hänsyn till både det sociala och 

psykologiska perspektivet inom socialkonstruktivismen (Skott et al., 2010).  För att underlätta 

analys av händelser i matematikklassummet kan ett ramverk användas, bestående av både det 

psykologiska och det sociala perspektivet (Cobb & Yackel, 1996a, s.177). Ramverket presenteras 

nedan i tabellform (tabell 1). Rubrikerna och utformningen är hämtade från Cobb och Yackel, dock 

har tabellen kompletterats med siffror i vänster kolumn för att tydliggöra de olika nivåerna. 

Nivå ett och nivå två i tabell 1 fokuserar på sociala normer respektive sociomatematiska normer 

samt individers förställningar kring klassrumsarbetet och matematik. Nivå tre handlar om 

matematikens ämnesinnehåll i en mer specifik form till exempel matematiska resultat som inte 

längre behöver rättfärdigas inom klassen (Cobb & Yackel, 1996a). 

Tabell 1. Ramverk för analys av händelser i matematikklassrummet innehållande både det sociala perspektivet och 

det psykologiska perspektivet (Cobb & Yackel, 1996a, s. 177, min översättning).  

 Det sociala perspektivet Det psykologiska perspektivet 

Nivå 1 Sociala normer i klassrummet Föreställningar om ens egen och andras roll i 

klassrummet och om den allmänna karaktären hos 

matematisk aktivitet 

Nivå 2 Sociomatematiska normer Föreställningar om och värden förbundna med 

matematik och matematisk aktivitet 

Nivå 3 Klassrummets matematiska 

praxis 

Matematiska begrepp och aktiviteter 

I ovanstående tabell finns en ömsesidig påverkan mellan rutorna i vänster och höger kolumn, det 

finns ett reflektivt förhållande. Både det sociala och det psykologiska perspektivet finns där 

samtidigt och utvecklas i samspel med varandra (Wester, 2015). För att tydliggöra detta kan 

exempelvis nivå två i tabell 1 användas. På denna nivå finns det sociomatematiska normer som 

samspelar med individers föreställningar och värderingar inom matematik. Detta kan ske genom 

att elevers föreställningar om matematik påverkar hur de deltar under matematiklektionen och 

därigenom bidrar de till utvecklandet av sociomatematiska normer i klassrummet. Samtidigt som 

de sociomatematiska normerna i klassrummet påverkar och utvecklar elevernas föreställningar om 

matematik samt deras matematiska värderingar (Cobb & Yackel, 1996a).  
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Socialkonstruktivismen innefattar aspekten normer och beskriver hur dessa har en betydande del i 

det komplexa sammanhang som ett matematikklassrum är. Då studiens syfte är att få en utvecklad 

bild av vilka sociomatematiska normer som förekommer i det observerade klassrummet fungerar 

socialkonstruktivismen som en lämplig teoretisk utgångpunkt. Ramverket innefattar fokus på 

klassrumsnivå med sociomatematiska normer som en central del.  
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4. Metod 
Studien är empirisk kvalitativ med utgångspunkt i case study. I en case study studeras ett fenomen 

i sin kontext och i sitt naturliga sammanhang. Dessutom innebär en case study att något studeras 

på djupet för att skapa en utvecklad förståelse (Yin, 2009).  

Studiens genomförande beskrivs i detta metodavsnitt. Först presenteras urvalet i studien och 

därefter följer en redogörelse för datainsamlingen. I kapitel 4.3. återges utformningen av 

materialanalysen. Därefter presenteras de forskningsetiska principer som genomsyrar arbetet. 

Slutligen beskrivs begreppen validitet och reliabilitet som senare kopplas till studien i 

metoddiskussionen (kapitel 6.1.).   

4.1. Urval 

I den empiriska undersökningen deltog en matematiklärare med sin klass i årskurs 4. Läraren har 

varit i yrket i många år och är behörig i flertalet ämnen, varav ett av dessa är matematik. 

Tillsammans med sina kollegor har läraren tidigare deltagit i matematiklyftet. Skolan som läraren 

och klassen återfinns på är en kommunal F-5 skola i en mellanstor tätort i södra Sverige.  

Bryman (2012) menar att kvalitativa forskare i större utsträckning än kvantitativa forskare 

använder ett målinriktat urval, vilket innebär att deltagare för studien väljs ut med syftet och valda 

frågeställningar som utgångspunkt. Kriterier kan då användas för att säkerhetsställa viktiga 

aspekter för studien och dess syfte (Bryman, 2012). I genomförd studie har ett målinriktat urval 

använts innehållande fyra urvalskriterier. Det första kriteriet innebär att den observerade klassen 

ska vara en klass i årskurs 4-6, då det finns begränsad forskning inom området i dessa årskurser 

samt att min lärarutbildning är inriktad mot arbete i årskurs 4-6. Det andra kriteriet innebär att de 

observerade lektionerna ska vara matematiklektioner, då studiens syfte innefattar kartläggning av 

möjliga sociomatematiska normer. Vidare ska läraren som undervisar vara behörig att undervisa i 

matematik, detta för att säkerhetsställa förtrogenhet med styrdokument och kunskaper inom 

matematik samt matematikdidaktik. Det fjärde och sista kriteriet är att läraren endast ska undervisa 

en klass i matematikämnet, detta för att undvika påverkan på normerna i matematikklassrummet 

från en annan klass och deras matematiklektioner. När urvalskriterierna var definierade 

kontaktades en lärare utifrån de uppsatta kriterierna. Då den deltagande läraren i studien innefattas 

i kontaktnätet utifrån tidigare kontakter med olika skolor samt att skolan som läraren arbetar på 

återfinns inom rimligt avstånd har en form av bekvämlighetsurval skett (Bryman, 2012). 
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4.2. Datainsamling 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2012) kan en kvalitativ metod 

användas för att skapa en förståelse av den sociala verklighet som finns i den studerade miljön 

(Bryman, 2012). Den metod inom kvalitativ forskning som valdes var observation. Studiens syfte 

är att få en utvecklad bild av vilka sociomatematiska normer som förekommer i det observerade 

klassrummet, vilket kräver observation av det sampel och den undervisning som pågår i det 

deltagande klassrummet. Normer kan vara omedvetna, vilket gör det svårt att använda den 

kvalitativa undersökningsformen intervju för att uppnå studiens syfte. Enligt Bryman (2012) 

innebär observation att forskaren tar del av en social miljö under en viss tid för att skapa en bild 

av det som sker inom den studerade gruppen. Under observationen fokuserar forskaren både på 

det som sägs i samtal och diskussion i kombination med iakttagelse av beteenden (Bryman, 2012). 

I en observation kan observatören ha olika roller. Observatören kan till exempel vara fullständig 

observatör eller deltagande observatör. Fullständig observatör innebär att forskaren observerar 

utan att samspela med deltagarna, vilket skiljer sig från deltagande observatör som betyder att 

personen både observerar och samspelar med individerna (Fangen, 2005). För att minska risken 

att påverka de sociomatematiska normer som skapas och finns i klassen, valdes rollen som 

fullständig observatör. 

Fangen (2005) menar att en viktig del vid insamling av datamaterial genom observation är 

balansen mellan öppen och avgränsad metod. Vid genomförandet av observation bör aspekter 

väljas ut som fokus för att undvika förvirring och oordning vid observation. Dock kan det vara 

viktigt att inte avgränsa för mycket då det kan förhindra ett rikt datamaterial (Fangen, 2005).  För 

att skapa struktur vid observationerna i studien och inte frångå syftet och dess frågeställningar 

användes ett observationsschema (se bilaga 1). I observationsschemat finns det tre rubriker som 

utgår från forskningsfrågorna. De tre rubrikerna i observationsschemat är: interaktion, aktiviteter 

och muntligt/skriftligt språk. Under varje rubrik står ett antal frågor, vilka syftar till att förtydliga 

innebörden av rubrikerna och underlätta genomförandet av observationen. Dock är rubrikerna 

relativt öppna och stora, för att inte missa viktiga aspekter av de observerade lektionerna. 

Datainsamlingen genomfördes under en vecka i april där totalt fyra matematiklektioner á 60 

minuter observerades. Multiplikation och division var det huvudsakliga matematiska innehåll 

under lektionerna. I studien deltog en klass innehållande 26 elever och klassens matematiklärare. 
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Vid genomförandet användes en diktafon för att spela in det som sades under lektionerna. 

Diktafonen var placerad vid ett bord framme vid tavlan i klassrummet under helklassundervisning. 

När eleverna arbetade enskilt eller i mindre grupper tog jag diktafonen och gick med för att spela 

in när läraren hjälpte eleverna. Ljudinspelning användes för att underlätta dokumentationen och 

erhålla en mer detaljerad data. Videoinspelning valdes bort för att minska påverkan på elevers och 

lärarens beteende. För att komplettera ljudinspelning fördes skriftliga anteckningar i det 

observationsschema (bilaga 1) som utformats. Dessa anteckningar gjordes under lektionen både 

vid helklassundervisningen och då eleverna arbetade enskilt. Dessutom skrevs anteckningar i 

direkt anslutning till varje lektion för att inte glömma viktiga detaljer. Vidare användes även 

mobilkamera för att fotografera det som skrevs på whiteboard-tavlan och smartboarden under 

lektionerna. Efter varje lektion togs också bilder av de delar i matematikboken som eleverna 

arbetat med samt eventuella lösblad. Därtill fotograferades även elevers räknehäften och 

diagnosböcker. Vilka elevböcker som fotograferades varierade men huvudsakligen var det de 

elever som läraren samspelade med i någon form under lektionen, i syfte att komplettera 

anteckningar och ljudinspelning.  

4.3. Materialanalys 

Ljudinspelningarna har transkriberats och analyserats. Transkriberingen skedde inom kort tid efter 

varje observation och varje lektion transkriberades i sin helhet vilket resulterade i cirka tio sidors 

text. Dock transkriberades inte de delar av lektionen som handlade om andra aspekter än 

matematiklektionen, exempelvis genomgång av skoldagen. Bryman (2012) menar att trots att 

transkribering är en tidskrävande process finns det fördelar. Genom inspelning och transkribering 

minskar risken att tolka deltagare på fel sätt. Vidare möjliggörs en djupare kvalitativ analys av 

materialet (Bryman, 2012). Genom transkribering underlättas analysarbetet, då tankar och 

reflektioner utvecklas under skrivandet (Back & Berterö, 2015). Ytterligare en positiv aspekt med 

transkribering är att detaljer synliggörs i materialet och förståelsen för deltagarnas interaktion 

gynnas (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2015).  

Alla kvalitativa studier är unika, vilket innebär att analysarbetet skiljer sig åt för olika studier (Fejes 

& Thornberg, 2015). Efter genomförda transkriberingar påbörjades ett strukturerat analysarbete 

huvudsakligen bestående av tre steg. Analysarbetet skedde ad hoc, vilket innebär att två eller flera 
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analysmetoder kombineras (Fejes & Thornberg, 2015). De två analysmetoder som tillsammans 

fungerar som utgångspunkt i detta analysarbete är kategorisering och tolkning.  

Det första steget i analysarbetet var att reflektera kring den insamlade empiriska datan. Detta 

gjordes genom att lyssna på inspelningarna och samtidigt följa med i texten i det transkriberade 

materialet. Valet att lyssna på det insamlade materialet i kombination med att läsa, grundar sig i 

att undvika att något missförstås eller missas i transkriberingsfasen. När tankar och reflektioner 

väcktes under detta arbete skrevs dessa ned. Under denna fas studerades också fotografierna och 

de skrivna anteckningarna från lektionstillfällena. Genom detta tillvägagångssätt skapades en 

överblick över materialet och tankar väcktes kring de observerade lektionerna.  

Steg två i analysarbetet innebar att kategorisera materialet. För att skapa struktur användes 

färgkodning genom att markera utvalda delar av det transkriberade materialet och anteckningarna. 

Kategorierna som användes utgick från observationsprotokollets tre rubriker och därigenom också 

forskningsfrågorna. När materialet färgkodades skrevs också kommentarer om de tankar som 

fanns och vad som var intressant i de färgkodade delarna, till exempel vilka matematiska begrepp 

som användes. Detta analyssteg utgår ifrån analysmetoden kategorisering, som innebär att koda 

datamaterial i olika kategorier (Fejes & Thornberg, 2015).  

Därefter utformades en tabell i ett Word-dokument (bilaga 2), där jämförbara delar från förra 

analyssteget dokumenterades. Syftet med detta steg var att strukturera tolkningarna av det 

empiriska materialet utifrån kategorierna. I tabellen tydliggjordes vilka möjliga sociomatematiska 

normer som framkommit under analysarbetet genom att tolka händelser i 

matematikundervisningen som återfinns under de tre rubrikerna i observationsprotokollet. 

Exempelvis studerades den interaktion som skedde under matematiklektionerna. En aspekt av 

detta är vad läraren ställer för matematiska frågor och hur läraren ställer dessa frågor samt vad och 

hur eleverna svarar. Lärarens reaktion på dessa svar var också av intresse. Utifrån dessa händelser 

gjordes en tolkning av vilka förväntningar och oskrivna regler som förekommer i 

matematikundervisningen, därigenom tydliggörs möjliga normer i det observerade 

matematikklassrummet.   

Genom att reflektera över datamaterialet och skriva kommentarer om tankarna som uppkom under 

analysen användes till viss del analysmetoden tolkning. Denna metod innebär att gå in djupare på 

det som sägs och inte bara fokusera på det som uttalas eller skrivs ordagrant, vid tolkning används 
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någon form av kontext (Fejes & Thornberg, 2015). I detta fall är det matematikklassrummet, med 

det matematiska innehållet division och multiplikation, som är kontexten.  

4.4. Forskningsetiska principer 

I min studie utgår jag från följande forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen ska informeras om studiens syfte.  Samtyckeskravet syftar till att 

deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i studien. Vidare innebär konfidentialitetskravet 

att uppgifter kring personer ska skyddas för att inga obehöriga ska ta del av denna information. 

Slutligen finns också nyttjandekravet, vilket betyder att den data och de uppgifter som samlas in 

vid den empiriska studien endast får användas för denna undersöknings ändamål (Björkdahl 

Ordell, 2007).  

För att uppnå dessa fyra huvudkrav har deltagarna i undersökningen informerats om studiens syfte. 

Läraren har fått ge sitt samtycke till medverkan samt att elevernas vårdnadshavare har fått ge sitt 

samtycke till varje elevs medverkan. Informationen kring den empiriska datainsamlingen och 

samtycke har skett via brev hem till vårdnadshavare (se bilaga 2) och lärare (se bilaga 3).  Vidare 

har alla uppgifter i undersökningen hanterats med största varsamhet och fiktiva namn på skola, 

lärare och elever har använts i syfte att skydda deltagarnas identiteter. Slutligen har information 

och data från den empiriska undersökningen endast använts i syfte för denna kvalitativa studie.  

4.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för att säkerhetsställa kvaliteten i en genomförd studie 

genom att se till studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Reliabiliteten innefattar studiens 

tillförlitlighet samt att resultatet av undersökningen ska vara likvärdigt om denna skulle 

genomföras vid upprepade tillfällen. En god validitet innebär trovärdighet och att det som studien 

avser att mäta är det som verkligen har mätts (Bryman, 2012). För att uppnå god validitet har 

studiens syfte och frågeställningar varit en viktig del under hela processen. Vidare har studiens 

tillvägagångssätt beskrivits utförligt för att tillgodose studiens reliabilitet. Studiens validitet och 

reliabilitet är vidare en del av metoddiskussionen (kapitel 6.1.1.).    
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5. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av den empiriska studien. Sociomatematiska normer och 

relevanta sociala normer beskrivs och kartläggs utifrån tre olika teman i matematikklassrummet. 

Trots att tabellen (tabell 1) fungerar som utgångspunkt i studien är gränsen mellan sociala normer 

och sociomatematiska normer ibland svår att synliggöra, därför utgår studien från normer i 

matematikklassrummet men med fokus på sociomatematiska normer.  Normerna är både kopplade 

till det specifika ämnesinnehållet multiplikation och division men är också mer allmänna inom 

ämnet matematik och kan gälla för flera matematiska ämnesområden. Varje kapitel avslutas med 

en sammanfattande punktlista innehållande de möjliga normer som framkommit i kapitlet. Det 

innehåll som återfinns i resultatavsnittet är min tolkning av den insamlade empirin. 

5.1. Interaktion i matematikundervisningen 

Under de fyra observerade lektionerna förekommer interaktion mellan lärare och elevgruppen i 

helklass samt mellan lärare och enskilda elever i dialog. Följande utdrag (utdrag 1) är hämtat ifrån 

helklassundervisning där kort division behandlas. 

Utdrag 1 

(1) Lärare: […] då finns det ett smart sätt…och eh…Det här är vad ska jag säga lite annorlunda mot när vi 

jobbar med multiplikation. För när vi jobbar med multiplikation och uppställning så börjar vi ju alltid med… 

Vilken talsort är det som vi alltid börjar med när vi jobbar med multiplikation? Frida? 

(2) Frida: Ental 

(3) Lärare: Entalen ja precis. Men när man gör kort division då gör man precis tvärtom. Då börjar man inte 

med entalen utan då börjar man med tiotalen. Och då börjar man och tänker såhär. Två. Hur många tvåor 

får det plats i åtta? Vad säger du Hilda? 

(4) Hilda: 16 

(5) Lärare: Får det plats 16 tvåor i åtta? 

(6) Hilda: Eh… 

(7) Lärare: Nä, inte 16 stycken. Hur många tvåor får det plats i åtta Simon? 

(8) Simon: Fyra 

(9) Lärare: Det får plats fyra ja. Fyra stycken tvåor får det plats i åtta. Nu har jag jobbat med tiotalen. Nu 

fortsätter jag och så tittar jag på entalen. Hur många tvåor får det plats i fyra?[…] 

Ovanstående sekvens (utdrag 1) är en av flera liknande som återfinns i det empiriska materialet. 

Genom denna interaktion mellan lärare och elever går det att urskilja möjliga sociomatematiska 

normer. Lärarens genomgång är monologisk snarare än dialogisk, då eleverna får ge korta svar på 
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slutna frågor med endast ett rätt svar, som till exempel ”hur många tvåor får det plats i åtta” (utdrag 

1, rad 7). Utdrag 1 visar hur uträkningens olika steg drivs fram av läraren, vilket ger eleverna rollen 

att svara på korta frågor i varje steg till skillnad från lärarens roll innebärande att guida eleverna 

genom uträkningar fram till rätt svar. En möjlig sociomatematiska norm i det studerade 

klassrummet är att läraren besitter den matematiska kunskapen, vilken undervisningen utgår ifrån. 

Läraren guidar eleverna genom uträkningar för att hjälpa dem att lyckas med sina beräkningar. 

Detta synliggörs också i dialoger mellan lärare och elev under lektionerna, då eleverna söker 

bekräftelse hos läraren att det som de gör är korrekt och matematiskt accepterat. När läraren 

bekräftat elevernas uträkningar är de nöjda och återgår till arbetet.  Utifrån detta fenomen går det 

att se att det är läraren som avgör vad som är matematisk godtagbart i det observerade 

klassrummet, vilket också går att se som en möjlig rådande norm i matematikklassrummet. 

Vidare framkommer ytterligare aspekter i ovanstående sekvens (utdrag 1). När läraren frågar Hilda 

om hur många tvåor det får plats i åtta (rad 3) och Hilda ger det felaktiga svaret ”16” (rad 4), 

tydliggör läraren att detta är ett felaktigt svar (rad 7). Därefter fortsätter läraren att fråga en annan 

elev efter det korrekta svaret fyra (rad 7). Underförstått är det ett korrekt matematiskt svar som 

eftersöks och prioriteras. Vid dialog mellan lärare och elev tydliggörs samma aspekt, men istället 

för att läraren då frågar en annan elev efter korrekt matematiskt svar så använder läraren andra 

frågor eller infallsvinklar för att hjälpa eleven att nå det matematiskt korrekta svaret. Utdrag 2 visar 

ett sådant exempel. 

Utdrag 2 

(1) Lärare: Går det bra här? 

(2) Olle: Nej… 

(3) Lärare: Nä, jag undrar det lite grann. Hur skulle du tänka här? Vad skulle du göra med tian först? Kommer 

du ihåg när vi tittade på tavlan? Vad var det vi började med? Vi gjorde den…? 

(4) Olle: Vi gjorde den… 

(5) Lärare: Gjorde vi den större eller mindre? 

(6) Olle: Eh, mindre. 

(7) Lärare: Hur många gånger mindre gjorde vi tian? 

(8) Olle: Eh, en gång. 

(9) Lärare: Nä…om vi tar bort nollan, hur mycket mindre blir tian då? 

(10)  Olle: Eh, nio? 

(11)  Lärare: Nä då tänker du addition. Då tänker du att du lägger till nio. Men hur många ettor får plats i tio? 



18 
 

(12)  Olle: Jaha, tio stycken. 

(13)  Lärare: Tio stycken ja. Om vi nu vänder på det då, vad händer då? Hur många gånger mindre är ett än tio 

då?  

(14)  Olle: Om vi tar bort nollan? 

(15)  Lärare: Ja.  

(16)  Olle: Tio. 

(17)  Lärare: Mm och då får du bara ett kvar. Om vi nu har gjort det talet tio gånger mindre så måste vi också 

göra det talet tio gånger mindre, det talet som står ovanför bråkstrecket. Hur stort blir det talet då? […] 

Läraren använder olika infallsvinklar och frågor för att hjälpa eleven att nå det matematiska 

korrekta svaret som i denna situation (utdrag 2) var tio. När eleven givit det korrekta svaret nöjer 

sig läraren och går vidare till nästa steg i uträkningen (rad 17). Genom analys av helklassinteraktion 

och den interaktion som sker i dialog kan en sociomatematisk norm i det observerade klassrummet 

vara att korrekta matematiska svar är det som prioriteras och efterfrågas. Att ge rätt svar innebär 

att man har lyckats och då går det att fortsätta arbetet framåt. Vidare går det att urskilja en avsaknad 

på förväntning av att matematiskt kunna motivera sina svar eller tankar. Eleverna återger nästan 

enbart korta svar i form av ett tal, till exempel ”tio” (utdrag 2, rad 16). Det återges ingen förklaring 

till hur de har kommit fram till sitt svar eller någon matematisk motivering, varken i 

helklassundervisning eller i dialog med läraren. Dessutom efterfrågar läraren inte 

elevförklarningar eller tankar utan nöjer sig med de korta svar som eleverna ger. Det är endast vid 

något enstaka tillfälle under de observerade matematiklektionerna som någon elev får ge en 

matematisk förklaring av sitt svar. Då eleverna inte med automatik uttrycker matematiska 

förklaringar och läraren inte efterfrågar detta i hög utsträckning skulle det rimligtvis kunna 

relateras till rådande sociomatematiska normer. En möjlig sociomatematisk norm är att ett muntligt 

matematiskt svar inte behöver följas av en matematisk förklaring.  

Sammanfattning av normer kring interaktion i matematikklassrummet 

Följande sociomatematiska normer och relevanta sociala normer skulle kunna råda i det 

observerade klassrummet. 

 Läraren besitter den matematiska kunskapen, vilken också undervisningen utgår ifrån. 

 Läraren avgör vad som är matematisk godtagbart i matematikklassrummet. 

 Det som eftersöks och prioriteras i matematikundervisningen är korrekta matematiska svar. 

 Ett muntligt matematiskt svar behöver inte följas av en matematisk förklaring. 
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5.2. Matematiska metoder och aktiviteter 

5.2.1. Matematiska metoder 

Det matematiska innehåll som behandlades under de observerade lektionerna var multiplikation 

och division. I matematikundervisningen kring multiplikation var standardalgoritm (uppställning) 

den matematiska metod som hade en central roll. I genomgångar och dialoger mellan läraren och 

klassen var fokus att lösa multiplikation med standardalgoritm. I den matematikbok som eleverna 

använde presenterades ytterligare en matematisk metod att använda vid multiplikation, 

omgruppering. Dock föreföll det som att läraren inte ville att eleverna skulle tillämpa metoden 

omgruppering, eftersom de uppgifter i boken som handlade om omgruppering istället löstes med 

standardalgoritm. Följaktligen är en möjlig sociomatematisk norm att standardalgoritm är den 

matematiska metod som används vid beräkning av multiplikationsuppgifter med en tvåsiffrig eller 

tresiffrig faktor. När eleverna ibland beräknade multiplikationsuppgifter med enbart ensiffriga 

faktorer användes huvudräkning i form av multiplikationstabellen.  

Även ämnesinnehållet division behandlas med algoritm i form av kort division. Dock hade 

eleverna inte introducerats till denna metod under den första observerade matematiklektionen. Där 

uppmuntrades eleverna att använda en metod de redan kunde, vilket innebär att tänka hälften, då 

de endast mötte uppgifter med nämnaren två. Denna metod med hälften kom även upp under 

genomgång av kort division.  

Utdrag 3 

(1) Lärare: […] Om jag istället…Nu ska vi se då. Har ett sånt här tal då. 844 och så ska jag dela det i två lika 

stora delar, det ska jag dela med två. Hur tror ni att jag gör då? Hur ska jag lösa detta nu då? Vad tror du 

Albin? 

(2) Albin: Dela i det i två, då blir det 422. 

(3) Lärare: Aa, nu tänker vi oss att vi använder oss av kort division. Man skulle kunna tänka så, jag förstår hur 

du menar för du tänker att du delar det snabbt i två lika stora delar och då har du tänkt ut det i huvudet. Det 

är ett jättebra sätt Albin, men det går inte alltid och då måste man ha en strategi för hur ska jag lösa sådana 

här uppgifter. Även om det här var ett ganska lätt tal. Hur ska jag göra då tror ni? Vad tror ni? Hur löser 

jag det här? Är det ingen som vågar gissa?[…] 

När eleven använder metoden att dela i hälften och tänka huvudräkning, uppmuntrar läraren eleven 

men säger att metoden är begränsad, då den inte går att använda på svårare tal (rad 3). I denna 

sekvens (utdrag 3) går det att tolka två olika förväntningar från läraren. Det finns en acceptans hos 
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läraren för att använda hälften som metod vid division. Dock värderar läraren kort division högre, 

då läraren inte nöjer sig med elevens tillvägagångssätt trots att metoden faktiskt fungerar på talet 

och eleven kommer fram till rätt svar. Följande utdrag (4) visar också att algoritmräkning är den 

metod som eftersträvas vid division, då läraren säger att hälften kan användas som metod i väntan 

på uppställning med division.  

Utdrag 4 

(1) Lärare: […] Mm, vi ska jobba efter alla är klara med diagnosen då ska vi jobba med sådana här uppgifter 

och uppställning med division, vi har inte gjort det än. Så därför är de lite luriga. Men när det är delat med 

två så kan man ju alltid tänka ”hälften av” så länge […] 

En sociomatematisk norm i matematiklassrummet skulle kunna vara att kort division är den 

matematiska metod som förväntas användas vid uträkning av divisionsuppgifter. Kort division är 

det som läraren tar upp i genomgångar med helklass. Däremot när läraren går runt och hjälper 

elever nämns multiplikation som ett sätt för att beräkna divisionsuppgifter, dock inte i stor 

utsträckning bara någon enstaka gång. Utifrån ovanstående norm, och normen gällande 

standardalgoritm vid multiplikation, följer konstaterandet att algoritmer värderas högre än andra 

matematiska metoder och tillvägagångssätt i det observerade klassrummet.  

Ytterligare en aspekt gällande matematiska metoder vid beräkning av division, framkom genom 

observation i matematikklassummet. Denna matematiska metod är kopplad till uppgifter där 

nämnaren är 10, 100 eller 1000.  

Utdrag 5 

(1) Lärare: […] Det blir 34 ja. Wow! Vi tar nästa. Vi tar det här. Oj nu får vi se nu blir det svårt här. Oho vilket 

stort tal. 47 000 och så ska vi dela det med tusen. Nu då. Hur tror ni vi gör nu? Vad tror du Oliver? Nu ska 

vi dela det med tusen hur tror du att vi gör då? 

(2) Oliver: *Tystnad* 

(3) Lärare: Hur gjorde vi här uppe? Det talet gjorde vi tio gånger mindre…Det talet gjorde vi hundra gånger 

mindre. Då ska vi dela med tusen, vad tror du vi gör då?  

(4) Oliver: Tusen gånger mindre 

(5) Lärare: Vi gör det tusen gånger mindre ja. Och hur kan vi göra då på ett lätt sätt? Linn? 

(6) Linn: Tänker bort nollorna. 

(7) Lärare: Vi tänker bort nollorna ja. Vi tar bort ett, två, tre, nu har vi tagit bort och gjort talet tusen gånger 

mindre. Nu när vi tagit bort nollorna måste vi göra samma sak med talet som står ovanför…Aa vad står det 

här nu då? […] 
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När divisionsuppgifter har nämnaren 10, 100 eller 1000 används metoden att förkorta täljare och 

nämnare för att nå ett i nämnaren. Dock används inte ordet förkortning av läraren, utan istället 

benämns det som att talet görs mindre (utdrag 5 rad 3). För att förtydliga detta skriver läraren den 

nya divisionen med ett i nämnaren och den nya täljaren. När läraren går runt och hjälper eleverna 

när de räknar uppgifter i matematikboken är nollorna mer i fokus. Nästan ingen elev skriver den 

nya divisionen med ett i nämnaren, utan de tar bort nollorna och skriver det svar som de kommer 

fram till. När eleverna inte kommer ihåg hur de ska göra och läraren frågar hur de gjorde 

tillsammans på tavlan så säger nästan alla elever att nollorna ska tas bort och inte att talet ska göras 

tio, hundra eller tusen gånger mindre. Genom hur eleverna skriver i sina matematikböcker och det 

som läraren tar upp i genomgången samt i dialog med eleverna, framkommer att det finns en 

acceptans och förväntan att stryka nollor som en matematisk metod vid division med nämnare 10, 

100 eller 1000. Detta går också att se som en möjlig rådande sociomatematisk norm i klassrummet.  

5.2.2. Matematiska aktiviteter 

Under de fyra observerade matematiklektionerna var det liknande matematikaktiviteter som 

förekom. Den aktivitet som var vanligast var framförallt att räkna uppgifter i matematikboken eller 

på extra arbetsblad. Arbetet skedde enskilt förutom när läraren hade genomgångar med klassen. 

Vidare behövde eleverna inte räkna alla uppgifter i matematikboken, istället skrev läraren upp de 

uppgifter som eleverna skulle räkna på tavlan. Det var läraren som valde ut vilka uppgifter som 

göras i boken. Alla elever gjorde alltid samma uppgifter, både när de räknande diagnossidan och 

övriga sidor i matematikboken. När elever blev färdiga med de uppgifter som var utvalda fick de 

extrauppgifter att fortsätta med. Antingen var det arbetsblad som läraren kopierat upp eller ibland 

blev eleverna hänvisade till läxsidorna längst bak i matematikboken. Huvudsakligen behandlade 

extrauppgifterna samma matematiska innehåll som matematikuppgifterna i boken. Om elever inte 

hann klart med uppgifterna på tavlan under lektionen fick de börja med att göra klart dessa 

uppgifter nästa lektion innan de började på de uppgifter som var uppskrivna för den lektionen. 

Vidare var det ytterligare en framträdande aspekt gällande matematiska metoder och aktiviteter. 

Det huvudsakliga upplägget under lektionerna var att läraren gick igenom matematiska metoder i 

form av helklassgenomgångar. Därefter fick eleverna arbeta med uppgifter där de fick öva på att 

använda det som bearbetats i helklassgenomgången.  
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Utifrån ovanstående iakttagelser går det att urskilja flertalet oskrivna regler gällande matematik i 

det observerade klassrummet. Troligtvis innebär en sociomatematisk norm i klassrummet att 

arbete med matematikboken är den matematiska aktivitet som förväntas göras under lektionerna. 

Att eleverna arbetar enskilt kan ses som en social norm som uppträder i klassrummet, då detta 

förmodligen förekommer i andra ämnen än matematikämnet. Ytterligare en trolig sociomatematisk 

norm är att matematikämnet ses som ett färdighetsämne, där läraren överför matematiska metoder 

till eleverna som de befäster genom att öva på dessa. Eleverna arbetar inte med att upptäcka 

matematiken och problemlösning under de observerade lektionerna. Istället introduceras de till 

färdiga tillvägagångssätt som ska användas. Fokus är inte förståelsen av de matematiska metoderna 

utan förväntan är att eleverna ska kunna utföra dessa metoder på ett korrekt sätt för att nå fram till 

rätt svar. Följande utdrag (utdrag 6) är ett exempel på hur detta synliggörs i klassrummet: 

Utdrag 6 

(1) Lärare: […] Då ska vi se. 51 c, då var det sju gånger 56. Då kan vi tänka så här. Då ställer vi 56 där… 

multiplikationstecknet och sjuan under entalsraden för det heter ental. Då ställer vi den på entalsraden… Så 

började man bakifrån och multiplicerade sju med sex, kommer du ihåg hur mycket det är?... Eller kommer 

du inte ihåg multiplikationstabellen?... Det gör du inte. Vad är sju gånger fem? Kommer du ihåg det då? 

(2) Alvin: 35 

(3) Lärare: Och så lägger vi till en sjua till då blir det? 

(4) Alvin: Vet inte 

(5) Lärare: 35 och så sju till. 

(6) Alvin: 43 

(7) Lärare: Blir det 43? 

(8) Alvin: Jag vet inte 

(9) Lärare: [räknar med fingrarna] 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, fyrtio…? 

(10) Alvin: Två 

(11) Lärare: 42 ja. Då är det 42. Då får man tänka efter, vad är det som är ental i 42? 

(12) Alvin: Tvåan 

(13) Lärare: Tvåan, då sätter man den i entalsraden. Och fyran sätter man på hyllan så får den vänta… Så 

multiplicerar man tiotalet. Sju gånger fem… och det sa ju du att det var?... 35? 

(14) Alvin: Mm 

(15) Lärare: Mm. Sen har vi fyra stycken tior som står och väntar där på hyllan. Då lade vi till dem. Kommer du 

ihåg det?... Då blir det inte 35 utan då blir det?  

(16) Alvin: 39 
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(17) Lärare: Det blir 39 ja. Bra! Och nu kan vi skriva det 39. Kommer du ihåg att man gjorde så?... Vill du ha 

den att titta på? Den kan ligga här hos dig så kan du titta på den när du gör den här uppgiften, så försöker 

du göra den likadant. 

Utdrag 6 tydliggör att fokus är metoden innebärande hur uppgiften ska räknas ut för att nå ett 

korrekt svar. Det går att urskilja försök från läraren att få eleven att förstå, främst genom att 

använda begreppen ental och tiotal (rad 1 och rad 11). Men läraren har inget krav på att eleven ska 

uttrycka förståelse eller matematiska motiveringar.  Dessutom efterfrågar inte läraren att eleven 

ska beskriva hur denne uppfattar det matematiska innehållet. Läraren nöjer sig när eleven löst ett 

steg i den matematiska metoden och går då vidare till nästa. Utifrån detta innebär förmodligen en 

rådande norm i matematikklassrummet att elevernas förståelse inte är fokus, istället ska eleverna 

presentera korrekt genomförda matematiska metoder. Dock kan ordet förståelse ha olika innebörd 

för olika personer. Det går att tolka det som att eleverna uppvisar förståelse genom att de kan utföra 

de presenterade matematiska metoderna och nå ett korrekt svar. Jag menar dock att elever kan 

utföra en metod utan att förstå vad de egentligen gör genom att lära sig varje steg i metoden. Då 

eleverna inte behöver motivera eller beskriva hur de tänker matematiskt samt att läraren oftast inte 

efterfrågar elevuppfattningar, tolkar jag att den matematiska förståelsen inte är i fokus och 

ovanstående blir en möjlig sociomatematisk norm i klassrummet. 

Sammanfattning av normer kring matematiska metoder och aktiviteter 

Följande sociomatematiska normer och relevanta sociala normer skulle kunna råda i det 

observerade klassrummet. 

 Standardalgoritm är den matematiska metod som används för att beräkna 

multiplikationsuppgifter med en tvåsiffrig eller tresiffrig faktor. 

 Huvudräkning i form av multiplikationstabellen används för att beräkna 

multiplikationsuppgifter med ensiffriga faktorer.   

 Kort division är den huvudsakliga matematiska metod som förväntas användas vid 

beräkning av divisionsuppgifter. 

 Det är accepterat att stryka nollor som matematisk metod vid division med nämnare 10, 

100 eller 1000. 

 Att räkna uppgifter i matematikboken är den centrala matematiska aktiviteten i 

matematikundervisningen. 
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 Matematikarbetet utförs enskilt, samarbete uppmuntras inte vid arbete med multiplikation 

och division. 

 Matematikämnet ses som ett färdighetsämne, där läraren överför matematiska metoder till 

eleverna som de befäster genom att öva på dessa. 

 Elevernas matematiska förståelse är inte fokus, istället eftersöks korrekt genomförda 

matematiska metoder. 

5.3. Matematiskt språk och matematiska begrepp 

Det matematiska språket kan delas in i muntligt respektive skriftligt språk.  

5.3.1. Muntligt språk 

Det muntliga matematiska språket i det observerade klassrummet innehöll många matematiska 

begrepp som användes återkommande under lektionerna. Exempel på sådana begrepp är: division, 

multiplikation, produkt, täljare, nämnare, addition, subtraktion, hälften, algoritm, talsort, tiotal, 

multiplicerat, ental, hundratal osv. Dock blandas dessa begrepp med mer vardagliga benämningar 

som till exempel gånger, delat med och plus.  

Utdrag 7 

(1) Lärare: […] Det får plats två ja. Och så har jag löst mitt tal. Vill jag så kan jag ju kontrollera mig själv. 

Stämmer det att 42 multiplicerat med två, vad ska det bli nu då? Om det här stämmer Olle? 

(2) Olle: 84 

(3) Lärare: Då ska det bli 84. Då kan jag ju testa. Två gånger två är, Amanda? 

(4) Amanda: Fyra? 

(5) Lärare: Fyra ja. Två gånger fyra är? Alvin? 

(6) Alvin: Åtta […] 

Ovanstående utdrag (utdrag 7) är ett exempel som visar på hur läraren blandar matematiska 

begrepp med mer vardagliga benämningar som har samma innebörd. Inledningsvis (rad 1) 

använder läraren begreppet multiplicerat som sedan (rad 3 och rad 5) byts ut mot ordet gånger 

istället. Detta sker även med andra begrepp så som till exempel addition och plus. Både lärare och 

elever använder matematiska begrepp i kombination med mer vardagliga ord som har likande 

betydelse. Det är aldrig någon som rättar eller påpekar när ett visst ord har använts. Istället upplevs 

det som att det är viktigare att göra sig förstådd för att lära sig att utföra de matematiska 

beräkningarna och för att nå ett korrekt matematiskt svar. Det matematiska språket är inte 

konsekvent i klassrummet och fokus ligger inte på matematiska begrepp. Något som indikerar 
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detta är till exempel att begreppet kvot aldrig benämns under dessa lektioner trots att eleverna 

arbetade med division och introducerades till kort division. En möjlig sociomatematisk norm blir 

således att det matematiska språket inte behöver vara korrekt och konsekvent, istället är det 

viktigare att göra sig förstådd.  

Under de observerade lektionerna var det framförallt begreppen multiplikation och division som 

var i fokus, eftersom det var de räknesätt som eleverna arbetade med för tillfället. Dessa begrepp 

arbetades med var för sig till största del men de ställdes också i relation till varandra i 

undervisningen. 

Utdrag 8 

(1) Lärare: […] Ni vet att multiplikation och division hör ihop. De här två räknesätten hör ihop lika mycket som 

addition och subtraktion hör ihop. De har två kompisar, eller de är två kompisar. De har inte två kompisar, 

de är två kompisar. Idag ska vi titta lite grann på hur kan man lösa en sådan här uppgift då. Om man inte 

kan tänka ut precis med hjälp utav multiplikation vad det här talet är. Då finns det ett smart sätt som kallas 

för kort division. Du kan ta ner handen Lina för jag ska prata lite nu. Då finns det ett smart sätt…och 

ehh…Det här är vad ska jag säga lite annorlunda mot när vi jobbar med multiplikation. För när vi jobbar 

med multiplikation och en uppställning så börjar vi ju alltid med, vilken talsort är det som vi alltid börjar 

med när vi jobbar med multiplikation? […] 

Här refererar läraren (utdrag 8) till något som läraren tidigare har påpekat för eleverna, att 

multiplikation och division hör ihop genom att kvoten i divisionen går att multiplicera med 

nämnaren och då ska produkten bli samma tal som täljaren. Läraren jämställer denna relation 

mellan division och multiplikation med relationen mellan addition och subtraktion. Vidare jämför 

läraren den matematiska metoden standardalgoritm för multiplikation med den matematiska 

metoden kort division.  Dock bearbetas inte dessa samband i större utsträckning för att förtydliga 

begreppen och dess relation. Istället återkommer denna relation främst i form av tips till eleverna 

för att kontrollera huruvida deras division har blivit korrekt samt någon gång som tips för att räkna 

ut divisionsuppgifter. Om det till exempel handlar om 36 dividerat med sex, då har elever fått tipset 

att tänka vad i sexans multiplikationstabell blir 36 för att få fram rätt svar. Följaktligen innebär en 

möjlig sociomatematisk norm att räknesätten multiplikation och division relaterar till varandra 

genom att multiplikation kan användas för att kontrollera en utförd division eller som 

tillvägagångssätt för att lösa en divisionsuppgift.  

 



26 
 

5.3.2. Skriftligt språk 

När eleverna arbetade med matematikboken skrev de sina svar och uträkningar i ett räknehäfte. 

Under de observerade lektionerna påminde läraren ofta eleverna om hur de förväntades skriva i 

sina räknehäften. Läraren inledde även en av lektionerna med att skriva upp och visa på 

smartboarden hur eleverna ska skriva när de löser matematikuppgifterna i boken. Eleverna 

förväntades skriva på ett sätt när det var en multiplikationsuppgift och på ett annat sätt när det var 

en divisionsuppgift. 

(a)     (b) 

 

 

 

 

 

 

Figur 1a. Skriftlig redovisning av multiplikationsuppgift Figur 1b. Skriftlig redovisning av divisionsuppgift. 

När eleverna redovisar uppgifter innehållande multiplikation framförde läraren att eleverna skulle 

skriva som figur 1a visar i sina räknehäften. Eleverna skulle först göra plats för att skriva svaret 

högst upp. Därefter skulle eleverna teckna av talet från matematikboken. Sedan skulle eleverna 

utföra beräkningen av talet. Därefter skriver eleverna vad de kom fram till för svar, både efter det 

avtecknade talet och högst upp vid svaret. Figur 1b visar istället hur eleverna skulle skriva vid 

uppgifter innehållande division. Det som skiljer figur 1b från figur 1a är att eleverna inte behöver 

göra steget längst ned där de visar hur de räknat ut uppgiften, istället blir det steget sammanvävt 

med avtecknandet av talet. I båda sätten är svaret i fokus, då eleverna ska börja med att göra plats 

för detta. Genom ett sådant sätt att skriva förstärks tidigare nämnd sociomatematisk norm att 

matematiken innebär att nå fram till ett korrekt svar. Elevernas uträkningar är inte i fokus dels då 

de inte alltid efterfrågas, som när de redovisar divisionsuppgifter, samt att svaret upplevs viktigt 

när det kommer först vid varje uppgift.  



27 
 

Utifrån det skriftliga språket i matematikundervisningen går det att urskilja ytterligare en möjlig 

sociomatematisk norm. Eleverna förväntas skriva på ett bestämt sätt i matematikboken, där svaret 

ska komma först följt av talet. Vid multiplikation krävs att uträkningen skriftligt redovisas i form 

av standardalgoritm. Däremot vid division är det accepterat att endast avteckna talet och inte 

skriftligen redovisa uträkningen.  

Sammanfattning av normer kring matematiskt språk och matematiska begrepp 

Följande sociomatematiska normer och relevanta sociala normer skulle kunna råda i det 

observerade klassrummet. 

 Det matematiska språket behöver inte vara korrekt och konsekvent, istället blandas 

korrekta och vardagliga benämningar.  

 Räknesätten multiplikation och division relaterar till varandra genom att multiplikation kan 

användas för att kontrollera en utförd division eller som hjälp för att lösa en 

divisionsuppgift. 

 Eleverna förväntas skriva på ett bestämt sätt i matematikboken, där svaret ska komma först 

följt av talet. Vid multiplikation krävs att uträkningen skriftligt redovisas i form av 

standardalgoritm. Däremot vid division är det accepterat att endast avteckna talet och inte 

skriftligen redovisa uträkningen. 
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6. Diskussion 
Diskussionskapitlet innehåller både en metoddiskussion (kapitel 6.1.) och en resultatdiskussion 

(kapitel 6.2.). Metoddiskussionen behandlar metodval och begreppen validitet och reliabilitet. 

Vidare följer resultatdiskussionen där resultatet ställs i relation till elevers lärande, styrdokument 

samt yrkesrollen som lärare. Dessutom relateras resultatet till den valda teoretiska utgångspunkten. 

Avslutningsvis innehåller diskussionskapitlet förslag till vidare forskning inom ämnet (kapitel 

6.3.).  

6.1. Metoddiskussion 

Empirisk data har samlats in genom observation och ljudupptagning av fyra lektioner. Genom att 

observera finns möjlighet att ta del av både det som sägs, skrivs och interagerandet i 

undervisningen. Normerna i klassrummet kan ju vara antingen omedvetna eller medvetna, vilket 

gör observation till ett bra metodval framför intervju. Förmodligen hade resultatet inte innefattat 

samma normer om intervju hade använts istället för observation. Läraren är troligtvis inte 

medveten om alla normer i klassrummet. Dessutom hade det rimligtvis varit normer som anses 

vara positiva för elevers lärande som hade synliggjorts vid intervju, då det kan vara svårt att vara 

kritisk mot sin egen undervisning. En annan fördel med observation är att denna metod möjliggör 

att studiens deltagare får vistas i sin naturliga miljö och därigenom skapas trygghet, vilket 

underlättar det naturliga agerandet. 

Att det empiriska materialet består av en hel veckas matematiklektioner påverkar resultatet i den 

mån att det går att ge en mer fördjupad bild av det observerade klassrummet än om någon enstaka 

lektion hade observerats. Dock hade det varit än mer gynnsamt att observera flera lektioner under 

en längre tid för att ytterligare kunna säkerhetsställa normer i klassrummet och dessutom hade 

resultatet då också kunnat innefatta huruvida normerna förändras. Dessutom har tidsperspektivet i 

genomförande av studien påverkat resultatet i form av att endast sociomatematiska normer 

kopplade till multiplikation och division har kunnat kartläggas. Om det hade funnits möjlighet till 

en längre studie hade också normer relaterade till annat matematiskt innehåll varit ett intressant 

innehåll i resultatet.  

Valet att inte använda videoinspelning vid observationerna har både fördelar och nackdelar. 

Anledningen till att välja bort videoinspelning var att bibehålla största möjliga trygghet i 

klassrummet och den naturliga miljö som finns. Genom att använda videoinspelning finns risk för 
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att lärare och elever inte agerar som de brukar, då de vet att undervisningen spelas in. Däremot 

hade videoinspelning varit bra i syfte att kunna återgå till helheten i klassrummet med alla detaljer. 

Emellertid användes ljudinspelning som en väg mittemellan. Troligtvis påverkas inte lärare och 

elever lika mycket av att enbart ljud spelas in, även om det rimligtvis finns en viss påverkan. Elever 

och lärare kan troligtvis känna nervositet och agera annorlunda då det sker en ljudupptagning. Det 

kan vara så att en del elever hämmas då de inte vågar säga det som de kanske skulle vilja, vilket 

kan ha påverkat normerna i resultatet då vissa elevsvar kanske inte framkommit. För att minska 

påverkan berättade jag återkommande för eleverna att de inte bedöms och att ljudinspelningen är 

till för mig i syfte att minnas och kunna återgå till dialoger under lektionerna. Trots den möjliga 

påverkan anser jag att ljudinspelning möjliggör en djupare förståelse då det går att lyssna på 

situationer återkommande för att kunna analysera och synliggöra detaljer.  

Observationsschemat (bilaga 1) utgår ifrån de forskningsfrågor som ingår i studiens syfte. Genom 

att utgå från tre olika delar i matematikundervisningen har studien till viss del begränsats samtidigt 

som det skapar en struktur i studien. För att inte påverka resultat och slutsatser valdes tre större 

områden i forskningsfrågor och kategorier i observationsschemat: interaktion, aktiviteter och 

muntligt/skriftligt språk. Dessa områden är återkommande inslag under lektioner och täcker stora 

delar av undervisningen, därför menar jag att kategorierna inte begränsade resultatet i stor 

uträckning. Istället underlättade kategorierna arbetet att uppnå studiens syfte och genom deras 

bredd undveks en större begräsning i studien. De tre områdena ses endast som utgångspunkter för 

att beskriva vad som sker i klassrummet och undervisningen. Denna beskrivning fungerar sedan 

som en utgångspunkt för att kartlägga möjliga sociomatematiska normer i matematikklassrummet. 

Tidigare har jag tillsammans med en kurskamrat genomfört en litteraturstudie inom ämnesområdet 

sociomatematiska normer. Detta tror jag har påverkat arbetet både positivt och negativt. Genom 

litteraturstudien har jag erhållit goda kunskaper kring ämnet och den aktuella forskningen. Dock 

kan det vara mindre bra då tidigare forskningsresultat kan påverka tolkningen av den empiriska 

datan. Jag vill däremot påpeka att min medvetenhet kring denna påverkan har gjort att jag har haft 

en extra öppen inställning till det observerade matematikklassrummet.  Därtill underlättar 

observationsschemat för att synliggöra flertalet aspekter i undervisningen och därigenom minska 

påverkan på det empiriska materialet. Dessutom finns det begränsad mängd forskning som utgår 

från svensk skola gällande sociomatematiska normer, vilket jag anser minskar påverkan av 

tolkning av det empiriska materialet.  
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Studiens urval gjordes utifrån ett antal kriterier och genom ett bekvämlighetsurval. 

Urvalskriterierna stärker studiens resultat, framförallt då den ingående läraren är utbildad 

matematiklärare, vilket säkerhetsställer didaktisk kunskap och förtrogenhet med styrdokumenten. 

Dock är urvalet endast en lärare och klass, vilket gör att det inte går att dra några generella 

slutsatser utifrån denna studie. Istället går det bara att uttala sig om det specifika fallet, vilket är i 

linje med studiens syfte. Vidare tror jag att studiens urval kan ha påverkat resultatet då 

sociomatematiska normer skapas av lärare och elever i matematikklassummet (Cobb & Yackel, 

1996b). Hade ett annat klassrum studerats i studien hade förmodligen resultatet visat på andra 

sociomatematiska normer.  

6.1.1. Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet och reliabilitet anser jag var god men givetvis finns det utrymme för 

förbättringar. Observationsschemat och de olika kategorierna har utgått ifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet uppnås 

god validitet i studien. Bryman (2012) menar att feltolkningar och missförstånd kan påverka 

studiens validitet. För att undvika feltolkningar och missförstånd har det insamlade materialet 

analyserats i flera olika steg.  Det transkriberade materialet har kontrollerats genom att följa med 

i den transkriberade texten samtidigt som jag har lyssnat på det inspelade materialet. Genom ett 

sådant tillvägagångssätt kunde korrigeringar av det transkriberade materialet ske och det skedde 

en kontroll av att det som sades var korrekt uppfattat, vilket stryker studiens validitet.  

Vidare finns det en tydlighet och struktur i genomförandet av studien och analysarbetet, vilket 

skapar en god reliabilitet. Dessutom har urvalskrititer, vilket underlättar om studien skulle 

genomföras igen. Dock lyfter Bryman (2012) fram problematiken att återskapa en kvalitativ 

undersökning, då sådan forskning till viss del bygger på forskarens uppfattningar och tolkningar. 

Utifrån detta anser jag att en förbättringsåtgärd hade kunnat vara att tydliggöra analyskriterier för 

varje kategori. Då hade analysarbetet förenklats och det hade varit bättre i avseende att uppnå ett 

likvärdigt resultat vid en upprepad studie.  

Vidare gynnas studiens trovärdighet av valet som fullständig observatör, eftersom forskaren i 

denna roll inte samspelar med deltagarna. Då sociomatematiska normer skapas i samspel mellan 

individer, hade trovärdigheten i studien minskat om observatören deltagit i det pågående samspelet 

och därigenom påverkat normerna i matematikklassrummet. Vidare kan reliabiliteten upplevas 
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som bristfällig då studiens genomförande i klassrummet endast pågått under en veckas tid samt att 

jag genomfört studien på egen hand. Studiens trovärdighet hade gynnats av ett genomförande med 

minst två personer, för att naturligt få mer än en synvinkel kring den insamlade empirin.  

6.2. Resultatdiskussion 

Utifrån analys av de obesvarade lektionerna kartlades ett antal möjliga sociomatematiska normer 

i det observerade matematiklassrummet. Jag vill förtydliga att elevernas lärandemöjligheter i detta 

kapitel endast diskuteras i relation till dessa fyra lektionerna och de möjliga sociomatematiska 

normerna. Därför går det inte att dra några generella slutsatser, istället syftar undersökningen till 

att ge en fördjupad bild av de observerade lektionstillfällena.  

6.2.1. Interaktion i matematikundervisningen 

De normer som finns i matematiklassrummet påverkar hur lärare och elever agerar under 

lektionerna samt vad som ges möjlighet att lära och inte lära (Olteanu & Kilhamn, 2014). En del 

av socialkonstruktivismen ser lärandet som ett deltagande med fokus på interaktion mellan 

individer (Skott et al., 2010). I det observerade matematiklassrummet skedde interaktion främst i 

form av helklassgenomgångar eller i dialog mellan lärare och enskilda elever. I dessa situationer 

var ofta lärarens matematiska tankar kring multiplikation och division i fokus, vilket skapar goda 

lärandemöjligheter för eleverna att utveckla sin förmåga att följa matematiska resonemang, vilken 

är en del av förmågorna i kursplanen för ämnet matematik som eleverna förväntas behärska 

(Skolverket, 2016a). Läraren guidar eleverna under genomgångar genom att driva beräkningar 

framåt och ställa slutna frågor till klassen. Detta anser jag ger eleverna god möjlighet till att träna 

att följa matematiska resonemang, dock skapas en enformighet för eleverna då de huvudsakligen 

lyssnar till lärarens matematiska resonemang och inte andra elevers. Dessutom erhåller eleverna 

begränsad möjlighet att utveckla förmågan att föra egna matematiska resonemang gällande 

ämnesinnehållet multiplikation och division. Att föra egna matematiska resonemang är också en 

av förmågorna i kursplanen för matematik (Skolveket, 2016a). En möjlig sociomatematisk norm i 

klassrummet var att muntliga matematiska svar ej behöver följas av en matematisk motivering 

eller förklaring. Om det istället hade funnits en förväntan att matematiskt motivera sina svar och 

om de matematiska frågorna hade varit mer öppna tänker jag att eleverna hade fått en större 

möjlighet att utveckla förmågan att föra egna muntliga matematiska resonemang. Dessutom menar 
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Kazemi och Stipek (2001) att om det finns en förväntan att förklaringar ska innehålla matematiska 

argument, påverkas elevers matematiklärande positivt.  

Vidare innebär en möjlig sociomatematisk norm att korrekta svar är i fokus i 

matematikundervisningen. Genom att felsvar och missuppfattningar bortprioriteras anser jag att 

vanliga fel och tankar kring ämnesinnehållet kan kvarstå då de inte synliggörs i stor utsträckning. 

Detta påverkar elevers lärande kring det matematiska innehåll som behandlas, vilket styrks av 

tidigare forskning. Klassrumsdiskussioner möjliggör att jämföra elevlösningar och elevers olika 

tankar kring det matematiska innehållet. Därigenom finns goda möjligheter att utveckla förståelsen 

inom matematik (Kastberg & Frye, 2013). Genom att se felsvar som värdefulla och användbara i 

undervisning skapas goda lärandemöjligheter (Kazemi & Stipek, 2001). Förutom att korrekta 

matematiska svar var i fokus i det observerade klassrummet, visade det empiriska materialet att 

läraren var den som avgjorde vad som var matematiskt godtagbart. Enligt Olteanu och Kilhamn 

(2014) kan detta skapa osäkerhet hos eleverna, då de inte vågar lita på sin egna matematiska 

förmåga. Om detta ställs i relation till socialkonstruktivismen, kan både det sociala perspektivet 

och det psykologiska perspektivet i tabellen (tabell 1) användas för att studera vad som sker (Cobb 

& Yackel, 1996a). Genom att läraren lägger fokus på korrekta svar i undervisningen, kan det ur 

ett psykologiskt perspektiv vara så att en del av lärarens föreställningar kring matematikens värden 

innefattar korrekta matematiska svar som värdefulla. Dessutom besitter läraren uppfattningar kring 

vad som anses vara matematiskt godtagbart inom multiplikation och division. Dessa uppfattningar 

samspelar då med det elevers föreställningar om matematikens värden. Dessutom sker ett samspel 

med det sociala perspektivet genom att påverka och etablera sociomatematiska normer för dessa 

aspekter. Vidare påverkar samtidigt dessa sociomatematiska normer lärarens och elevernas 

föreställningar gällande matematiken och matematikens värden. Enligt Wester (2015) utvecklas 

det sociala och psykologiska perspektivet i samspel med varandra genom en ständig ömsesidig 

påverkan.  

6.2.2. Matematiska metoder och aktiveter 

Under de studerade matematiklektionerna fick eleverna lärandemöjligheter genom att utveckla sin 

förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, vilket 

återfinns som en punkt i kursplanen (Skolverket, 2016a). De fick, som tidigare nämnt, träna på att 

använda standardalgoritm för att lösa multiplikationsuppgifter. Vid divisionsuppgifter skulle 
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eleverna framförallt använda kort division samt att multiplikation nämndes som ett sätt att lösa en 

division. Vid divisionsuppgifter med nämnaren 10, 100 eller 1000 användes förkortning genom att 

stryka nollor. Jag anser att det finns både positiva och negativa aspekter kring detta i förhållande 

till elevernas matematiklärande. Genom att läraren väljer att undervisa om en metod inom 

multiplikation och en huvudsaklig metod inom division, kan det skapas en tydlighet som gynnar 

flertalet elever. Matematikämnet kan framstå som förenklat för en del elever och inte så 

komplicerat som jag har erfarenhet av från verksamhetsförlagd utbildning att elever lyfter fram. 

De behöver inte sätta sig in i olika tillvägagångssätt istället återkommer samma metod hela tiden, 

vilket troligtvis kan underlätta inlärningen av den metoden. Om elever känner osäkerhet inom 

matematikämnet tror jag att dessa elever kanske föredrar att endast ha fokus på en metod och få 

tid att träna denna för att kunna utföra den metoden på ett korrekt sätt. Samtidigt finns det risk att 

metoden bara blir ett verktyg för att få fram rätt svar på matematikuppgifter istället för att fokusera 

på förståelsen inom matematiken. Vidare är alla elever olika och förmodligen föredrar de olika 

metoder för att räkna ut en och samma uppgift. Genom att de sociomatematiska normerna endast 

innefattade förväntan på enskilda metoder, begränsas elevernas möjlighet att ta del av och använda 

andra matematiska metoder. Detta kan påverka elevernas förståelse då vissa elever kanske hade 

föredragit andra metoder och därigenom hade förbättrat sin förståelse av uträkningarna. Dessutom 

framgår det i kursplanen att eleverna ska utveckla sin förmåga att välja och använda matematiska 

metoder (Skolverket, 2016a). I division får eleverna större möjlighet att träna på detta genom att 

olika metoder tas upp för olika divisionsuppgifter, dock med ett fokus på kort division. I 

multiplikation används huvudsakligen en metod, trots att matematikboken tog upp ytterligare 

metod i form av omgruppering vid multiplikation.  

Vidare kan ovanstående också kopplas till den möjliga sociomatematiska normen innefattande att 

matematik ses som ett färdighetsämne, där läraren överför matematiska metoder till eleverna som 

de befäster genom att öva på dessa. Matematiska metoder är, som tidigare nämnt, en del av 

kursplanen, dock anser jag att ett sådant fokus kan ge en för smal bild av matematikämnet. Färdiga 

enstaka metoder visar inte på matematikens möjligheter och bredd. Däremot tror jag att det kan 

gynna elevers lärande att matematikämnet ses som ett färdighetsämne då det skapar en bild av att 

alla elever har möjlighet att lyckas inom matematiken. Eleverna behöver inte känna att matematik 

är något som bara vissa kan, istället kan alla utveckla sin matematiska förmåga genom att öva. 

Detta kan också relateras till den möjliga sociomatematiska normen att elevernas matematiska 
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förståelse inte är i fokus, istället är eftersöks korrekt genomförda matematiska metoder. Genom att 

läraren inte fokuserar på elevernas förståelse kan det vara svårt att stödja dem i deras 

matematiklärande, då läraren kanske inte alltid har vetskap kring hur eleverna uppfattar det 

matematiska innehållet samt de matematiska metoderna. De två ovanstående möjliga 

sociomatematiska normerna kan jämföras med vad Wester (2015) fann i sin forskning. I hans 

studie framgick att eleverna ansåg att matematikundervisning bör innefatta färdiga metoder som 

går att använda för att lösa uppgifter, till skillnad från läraren som framhävde förståelsen av 

tillvägagångssätt och metoder (Wester, 2015). Här återfinns en skillnad i form av lärarnas 

uppfattning kring förståelsen av metoder. Detta är inget som läraren i klassrummet prioriterar i 

undervisningen under de observerade lektionerna, även om det förekommer i begränsad 

utsträckning som till exempel när läraren skriver ut den nya divisionen med ett i nämnaren efter 

förkortning.  Emellertid är detta endast min tolkning utifrån det som sker i matematiklassrummet. 

Om läraren hade tillfrågats kanske denna aspekt hade framkommit annorlunda. En viktig del att ta 

hänsyn till hade dock varit att normer som finns i ett klassrum kan vara omedvetna samt att ordet 

förståelse kan ha olika innebörd. 

6.2.3. Matematiskt språk 

I kursplanen för matematik står det att undervisningen ska ge utrymme för användning av 

matematiska begrepp samt samband mellan matematiska begrepp (Skolverket, 2016a). Det 

empiriska materialet visar att eleverna får möjlighet att ta del av många olika begrepp samt 

samband mellan begrepp i undervisningen. Lärandemöjligheterna blir goda då eleverna får höra 

begreppen i ett sammanhang och i relation till varandra. Dock tror jag att lärandemöjligheterna 

också påverkas av den sociomatematiska norm som innebar att det matematiska språket inte 

behöver vara korrekt och konsekvent, istället används en blandning av korrekta och vardagliga 

benämningar. Följaktligen anser jag att det kan skapa förvirring hos eleverna då matematiska 

begrepp inte används konsekvent och det kan vara svårare som elev att lära sig begreppen för att 

börja använda dem på egen hand. Däremot menar jag att denna sociomatematiska norm samtidigt 

kan vara positiv för elevernas matematiklärande, eftersom det centrala är att göra sig förstådd och 

inte att det matematiska språket är korrekt. Detta kanske gör att fler elever vågar föra ett 

matematiskt resonemang och synliggöra ett matematiskt innehåll, då de inte känner en oro för att 

använda ett felaktigt matematiskt språk. Stöd för detta finns i Cobb och Yackels (1996b) forskning, 

som visar att det uppstår goda lärandemöjligheter genom att elever kan delge sina tankar och 
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lösningar med läraren. Läraren får då förståelse för elevernas sätt att tänka kring det matematiska 

innehåll som bearbetas (Cobb & Yackel, 1996b). Dock som tidigare diskuterats i detta kapitel 

innefattade en möjlig sociomatematisk norm att fokus inte var elevernas förståelse i 

matematikundervisningen, vilket rimligtvis kan påverka de lärandemöjligheter som då uppstår 

utifrån den ovan diskuterade normen. Detta går att relatera till studiens teoretiska utgångspunkt 

genom att se till tabellen (tabell 1), som används inom socialkonstruktivismen. I tabellen går det 

att urskilja tre olika nivåer i matematikklassrummet. Dessa tre nivåer innefattar, som tidigare 

nämnt, sociala normer, sociomatematiska normer och den matematiska praxis som finns i 

klassrummet. Dessutom på varje nivå finns individers föreställningar om klassrumsarbete och 

matematik (Cobb & Yackel, 1996a). Då alla tre nivåer finns samtidigt i klassrummet, borde det 

rimligtvis finnas en påverkan mellan de olika normerna. Både på enskild nivå och nivåer emellan. 

Detta går då att koppla till ovanstående att en sociomatematisk norm kan påverka vilka 

lärandemöjligheter som ges utifrån en annan sociomatematisk norm.  

6.2.4. Kommande yrkesroll 

Denna studie har bidragit till det begränsande forskningsfältet kring sociomatematiska normer i 

svensk skola. Resultatet ger en fördjupad inblick i det observerade matematikklassrummet och av 

de normer som förekommer. I studien har sociomatematiska normer kartlagts, vilka förmodligen 

förekommer i fler matematikklassrum i svensk skola. Verksamma lärare kan därigenom öppna 

ögonen för sitt matematikklassrum och reflektera kring den matematikundervisningen som 

bedrivs, kanske finns likheter och skillnader med det studerade klassrummet. Att 

sociomatematiska normer också är en del av matematiklyftet, stryker tankarna kring betydelsen av 

kunskap för verksamma lärare. Bennet och Löwing (2015) lyfter fram betydelsen av att lärare 

besitter kunskap kring sociomatematiska normer. De menar att läraruppdraget inbegriper att 

påverka utvecklandet av sociomatematiska normer för att gynna elevers utveckling av de 

matematiska förmågorna i kursplanen (Bennet & Löwing, 2015). Även om sociomatematiska 

normer utvecklas i samspel mellan lärare och elever, så har läraren en betydande roll i etablerandet 

av dessa normer (Makar et al., 2015; Cobb & Yackel, 1996b). Utifrån detta tänker jag att en 

medvetenhet, om de sociomatematiska normerna, hos lärare kan vara användbart i syfte att gynna 

elevers matematiklärande. Genom att fundera och reflektera kring det som sker i 

matematikklassrummet kan lärare påverka de sociomatematiska normerna i syfte att ge eleverna 

goda möjligheter att utveckla de matematiska förmågorna. Aspekter som kan påverka detta tänker 
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jag är exempelvis upplägget av matematikundervisningen, vilka matematiska frågor som ställs 

samt vad läraren väljer att uppmärksamma i undervisningen. Om undervisningen till exempel inte 

innehåller problemlösning får inte eleverna möjlighet att utveckla den matematiska förmågan. I 

min framtida roll som matematiklärare vill jag skapa ett öppet matematikklassrum med goda 

lärandemöjligheter för samtliga elever.  

6.3. Vidare forskning 

Sociomatematiska normer är en aspekt som förekommer i alla matematikklassrum, därav finns 

intresse och behov för vidare forskning inom ämnet. Genom min studie har jag bidragit till 

forskningsfältet men jag ser att det finns flera intressanta aspekter för fortsatt forskning. Det hade 

varit intressant att i kommande studie jämföra sociomatematiska normer i olika 

matematikklassrum. Min studie utgår från en case study och ger en djupgående bild i ett klassrum, 

därför hade det som fortsättning varit intressant med fler likande studier med annat matematiskt 

ämnesinnehåll och andra lärare och elever för att få en mer utvidgad bild. Vidare hade det varit 

intressant att göra en större studie för att undersöka hur elevers egentliga matematiklärande 

påverkas av olika sociomatematiska normer. Lämpliga tillvägagångssätt skulle kunna vara 

observationer med videoinspelning/ljudinspelning alternativt att kombinera tillsammans med 

intervjuer.  
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Bilaga 3 

 

 

 

Informationsbrev       Datum XXXX-XX-XX  

Till vårdnadshavare med barn på X i klass X 

Mitt namn är Jessica och jag studerar min sista termin till grundskolelärare med inriktning årskurs 

4-6 vid Jönköping University. Under utbildningens sista termin ska vi studenter utföra ett 

examensarbete inom ett specifikt valt område. Mitt område som jag har valt att undersöka närmare 

är matematik och matematiklärande. Syftet med min undersökning är att genom observation av 

lektioner kartlägga matematikundervisningen och vad elever har möjlighet att lära. Jag kommer 

att observera cirka tre matematiklektioner i klassen. Under lektionerna kommer ljudinspelning i 

klassrummet att ske i kombination med de anteckningar jag skriver. Därtill kommer jag att 

fotografera whiteboard-tavlan med anteckningar från genomgångar och skriftliga elevlösningar. 

Inga personer kommer att vara med på bilderna.  

Det är av stor betydelse att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. De forskningsetiska principerna innebär följande: alla uppgifter i 

undersökningen kommer att hanteras med största varsamhet, för att inga obehöriga ska ta del av 

dessa uppgifter. Vidare kommer alla uppgifter som framkommer i undersökningen endast att 

användas för denna undersökning. Därtill kommer alla uppgifter kring deltagare och skola i 

undersökningen att vara konfidentiella. I examensarbetet kommer fiktiva namn på skola, lärare 

och elever att användas i syfte att allas identitet skyddas. Deltagande i undersökningen är frivilligt 

och det går när som helst att avbryta deltagandet. Ingen filmning med videokamera förekommer. 

När examensarbetet är godkänt kommer anteckningarna, ljudinspelning och fotografier av 

whiteboard-tavlan med anteckningar från genomgångar och skriftliga elevlösningar att raderas. 

För att ha möjlighet att genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er 

därför att fylla i medföljande formulär i detta informationsbrev. Det besvarade formuläret lämnas 

sedan snarast till elevens klassföreståndare. Formuläret behöver vara inlämnat senast X. 

Om ni har frågor eller funderingar angående undersökningen kan ni nå mig på följande mejladress: 

X 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Levenby 

  



 
 

 

 

Samtyckeskrav  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna som 

fullföljs i undersökningen. Jag/vi godkänner mitt/vårt barns deltagande i undersökningen. 

 

Jag/vi är medveten/medvetna om att: 

 

 Medverkan i undersökningen är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas. 

 Observationerna kommer att dokumenteras i form av anteckningar, ljudinspelning samt 

fotografier av skriftliga elevlösningar och anteckningar på whiteboard-tavlan. 

 Materialet kommer endast att användas i syfte att genomföra denna studie. 

 Anteckningarna, ljudinspelning och fotografier raderas då examensarbetet är godkänt. 

 Alla uppgifter kring skola och deltagare är skyddade och konfidentiella. 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Barnets namn 

 

 

  

Underskrift vårdnadshavare     Underskrift vårdnadshavare 

 

 

Datum: 
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Informationsbrev       Datum XXXX-XX-XX  

Till lärare på X i klass X 

Mitt namn är Jessica och jag studerar min sista termin till grundskolelärare med inriktning årskurs 

4-6 vid Jönköping University. Under utbildningens sista termin ska vi studenter utföra ett 

examensarbete inom ett specifikt valt område. Mitt område som jag har valt att undersöka närmare 

är matematik och matematiklärande. Syftet med min undersökning är att genom observation av 

lektioner kartlägga matematikundervisningen och vad elever har möjlighet att lära. Jag kommer 

att observera cirka tre matematiklektioner i klassen. Under lektionerna kommer ljudinspelning i 

klassrummet att ske i kombination med de anteckningar jag skriver. Därtill kommer jag att 

fotografera whiteboard-tavlan med anteckningar från genomgångar och skriftliga elevlösningar. 

Inga personer kommer att vara med på bilderna.  

Det är av stor betydelse att ni som lärare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. De forskningsetiska principerna innebär följande: alla uppgifter i 

undersökningen kommer att hanteras med största varsamhet, för att inga obehöriga ska ta del av 

dessa uppgifter. Vidare kommer alla uppgifter som framkommer i undersökningen endast att 

användas för denna undersökning. Därtill kommer alla uppgifter kring deltagare och skola i 

undersökningen att vara konfidentiella. I examensarbetet kommer fiktiva namn på skola, lärare 

och elever att användas i syfte att allas identitet skyddas. Deltagande i undersökningen är frivilligt 

och det går när som helst att avbryta deltagandet. Ingen filmning med videokamera förekommer. 

När examensarbetet är godkänt kommer anteckningarna, ljudinspelning och fotografier av 

whiteboard-tavlan med anteckningar från genomgångar och skriftliga elevlösningar att raderas. 

För att ha möjlighet att genomföra undersökningen behövs lärares samtycke. Jag ber er därför att 

fylla i medföljande formulär i detta informationsbrev. Formuläret behöver vara inlämnat senast X. 

Om ni har frågor eller funderingar angående undersökningen kan ni nå mig på följande mejladress: 

X 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Levenby 

   



 
 

 

 

Samtyckeskrav  

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna som 

fullföljs i undersökningen. Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen. 

 

Jag är medveten om att: 

 

 Medverkan i undersökningen är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas. 

 Observationerna kommer att dokumenteras i form av anteckningar, ljudinspelning samt 

fotografier av skriftliga elevlösningar och anteckningar på whiteboard-tavlan. 

 Materialet kommer endast att användas i syfte att genomföra denna studie. 

 Anteckningarna, ljudinspelning och fotografier raderas då examensarbetet är godkänt. 

 Alla uppgifter kring skola och deltagare är skyddade och konfidentiella. 

 

JA, jag samtycker till mitt deltagande i studien. 

 

 NEJ, jag samtycker INTE till mitt deltagande i studien. 

 

 

 

Lärarens namn 

 

  

Underskrift lärare      

 

Datum: 

 

 


