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Sammanfattning 
Den här studiens syfte är att belysa de matematiska argument som blir synliga i 
matematikundervisningen i en årskurs 6 samt beskriva hur sociala och sociomatematiska 
normer inverkar på synliggörandet av matematiska argument. Detta har gjorts genom 
observation av fyra lektioner där data har bevarats med hjälp av löpande protokoll i 
kombination med ljudinspelning av elevers arbete i par. Data har analyserats genom att 
kombinera Toulmins modell för beskrivning av argument (Toulmin, 2003) med teorin om 
sociala och sociomatematiska normer i matematikklassrummet (Yackel & Cobb, 1996). 
Resultatet visar att rikligt med kommunikation fokuserad kring det matematiska innehållet förs 
i klassrummet. Däremot blir matematiska argument sällan synliga och istället är det lärarens 
ord som används för att verifiera lösningar. Undervisningen fokuserar på uträkningar och svar 
som produkter av matematiken istället för att fokusera på de matematiska processer som har 
lett fram dit. Som helhet har de sociala och sociomatematiska normerna i den observerade 
klassen en hindrande inverkan på synliggörandet av matematiska argument. Slutsatsen är att 
riklig kommunikation med relevant innehåll inte garanterar att matematiska argument blir 
synliga. Istället är sociala och sociomatematiska normers inverkan stark och det är avgörande 
på vilket sätt innehållet behandlas i kommunikationen.   
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1 Inledning 
 
What counts as an acceptable mathematical explanation and justification is a 
sociomathematical norm (Yackel & Cobb, 1996, s. 461). 
 

Innehållet i matematikundervisningen har utvecklats mycket genom åren. I den tidiga 
läroplanen Lgr 62 fokuserade undervisningen på att eleverna skulle lära sig att utföra 
beräkningar i huvudet och på papper (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962, s. 164–165). Dagens 
läroplan syftar istället till att eleverna ska utveckla en bred matematisk förmåga där 
problemlösning, kommunikation och resonemang betonas, och lärande av matematik beskrivs 
som utvecklandet av fem ämnesspecifika förmågor (Skolverket, 2011b, s. 56). En av 
förmågorna är att kunna ”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011b, s. 56). 
När elever för resonemang i matematik stödjer de sitt resonemang på någon form av 
matematiskt argument. Exempelvis kan det i en del klassrum ses som legitimt att hänvisa till 
miniräknarens svar på en aritmetisk uppgift medan det i ett annat klassrum krävs en redovisad 
uträkning nedskriven på papper. I ett tredje klassrum kan det vara muntliga argumentationer 
med hänvisningar till matematiska egenskaper eller kopplingar mellan matematiska områden 
som står i centrum. Hur väl och på vilket sätt ett matematiskt påstående måste motiveras 
påverkas av de sociomatematiska normer som råder i klassrummet (Yackel & Cobb, 1996, s. 
461). De sociomatematiska normerna är sällan explicit uttryckta utan består av en tyst 
överenskommelse som skapas och återskapas genom det som sker i klassrummet.  
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag i flera olika klassrum fått bilden av 
att elever inte alltid behöver motivera sina svar genom matematisk argumentation. Istället är 
det i första hand viktigt att lyfta fram om det är ”rätt” eller ”fel” och inte vilka resonemang som 
har lett fram till det ena eller andra svaret. Lärarens ord eller ett facit kan ha så stark inverkan 
på eleverna att en korrekt, men kanske ännu inte fullständig, uträkning förkastas. Detta stöds 
av Skolinspektionens granskning av matematikundervisningen från 2009 som visar att i endast 
15 % av de observerade fallen behövde elever i årskurs 4–6 motivera varför de gav ett visst 
svar, något som leder till sämre förutsättning att utveckla förmågan att föra resonemang. Vidare 
visar undersökningen att en stor del av lektionstiden användes till enskilt räknande i läroboken 
av uppgifter som mest tränar procedurhantering (Skolinspektionen, 2009, s. 17). Detta bidrar 
sammantaget till en undervisning där matematiskt valida argument får stå tillbaka för lärarens 
ord eller facit och det riskerar att intala eleverna att deras egna resonemang är mindre viktiga 
än själva svaret. 
 
Normernas stora påverkan på undervisningen men samtidigt dolda natur kan utgöra ett problem 
för lärare. Synliggörande av elevers matematiska argument och ett medvetandegörande av de 
normer som påverkar undervisningen blir ett aktuellt ämne. Kunskap om detta kan fungera som 
stöd för utveckling av undervisningen för att den i högre utsträckning ska svara mot läroplanen 
än den som framträder i ovan nämnda granskning av matematikundervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att belysa de matematiska argument som blir synliga i 
matematikundervisningen i en årskurs 6 samt beskriva hur sociala och sociomatematiska 
normer inverkar på synliggörandet av matematiska argument.   
 
Frågeställningar: 

• På vilket sätt används matematiska argument för att stödja matematiska resonemang? 
• Hur inverkar sociala och sociomatematiska normer på synliggörandet av matematiska 

argument? 

3 Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras den teoretiska bakgrunden till den här studien. Först behandlas 
hur olika typer av normer verkar under matematikundervisning. I huvudsak beskrivs begreppet 
sociomatematiska normer. Detta begrepp har särskild relevans för studien eftersom det dels 
utgör ett perspektiv på hur klassrumsinteraktion skapas och dels används som ett analysverktyg 
för att förstå den interaktion som observeras. På grund av den här dubbla användningen av 
begreppet reds det först ut i det följande kapitlet under avsnitt 3.1 för att sedan konkretiseras 
hur det har använts i studien i kapitlet teoretiska ramverk under avsnitt 4.1. Efter beskrivningen 
av sociomatematiska normer i det här kapitlet görs en genomgång i tur och ordning av 
begreppen matematisk kompetens, matematiska resonemang, matematiska argument och 
argumentation vid grupparbete i matematik.  

3.1 Normer i matematikklassrummet 
Norm kan definieras som ”det ’normala’ eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp” 
(Nationalencyklopedin, 2017). Det handlar alltså om en sorts regelsystem som anger vad man 
får och inte får göra inom gruppen. Definitionen visar också att normer inte är något 
allmängiltigt utan istället är något som finns inom en social grupp. Normer kan alltså se olika 
ut i olika grupper. 
 
I all undervisning förekommer normer som påverkar undervisningen. Exempelvis finns normer 
som styr föreställningar om undervisning men det är inte alltid de normerna är kompatibla med 
hur forskning lyfter fram att undervisningen borde vara (Lampert, Rittenhouse & Crumbaugh, 
1996, s. 731). Många av normerna som verkar på undervisningen kan vara gemensamma mellan 
olika ämnen, som att det är bra att lyssna på andras idéer och att argumentera för sina egna 
idéer. Sådana ämnesöverskridande normer kan beskrivas som sociala normer, alltså normer 
som påverkar hur det sociala samspelet i klassrummet ser ut (Yackel & Cobb, 1996, s. 460). 
De sociala normerna styr på vilket sätt eleverna deltar i klassrumsaktiviteten (Cobb & Yackel, 
1996, s. 6–7).  
 
Det finns också normer i ett matematikklassrum som specifikt styr den matematiska aktiviteten 
och de kallas sociomatematiska normer. Till exempel är det de sociomatematiska normerna 
som styr vad som uppfattas som skillnad mellan två lösningar eller vad som räknas som en 
acceptabel matematisk förklaring (Yackel & Cobb, 1996, s. 461). Dessa normer kan skilja sig 
mellan olika matematikklassrum, eftersom normer verkar inom en avgränsad social grupp 
(Nationalencyklopedin, 2017). De sociomatematiska normerna kan utöva stor påverkan på 
elevernas lärande, exempelvis genom att konstituera elevers uppfattningar av vad som gör 
matematiska lösningar bättre eller sämre och därmed styr vad eleverna fokuserar på i 
undervisningen (Skott, Jess & Hansen, 2010, s. 137). Skillnader mellan sociomatematiska 
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normer i olika skolklasser kan innebära skillnad för vilket lärande som görs möjligt för eleverna 
(Kazemi & Stipek, 2001, s. 78).  
 
Begreppet sociomatematiska normer har utvecklats genom att kombinera ett konstruktivistiskt 
kognitivt perspektiv med ett sociologiskt perspektiv i syfte att förstå det som äger rum i 
klassrummet. Kombinationen av perspektiven uppkom genom att enbart det konstruktivistiskt 
kognitiva perspektivet visserligen kunde vara användbart för beskrivning av den enskilda 
individens lärande, men det saknade tillräcklig bredd i en klassrumskontext. Därmed tillfördes 
ett sociologiskt perspektiv för att kunna ta hänsyn till den interaktion som präglar 
klassrumsarbetet (Yackel & Cobb, 1996, s. 459).  
 
Sociomatematiska normer kan konstitueras mer eller mindre explicit. Som exempel kan i vissa 
fall läraren uttryckligen säga vad som är ett annat sätt att lösa ett problem och vilket sätt som 
är bättre eller sämre. I andra fall kan förståelsen för vad som är en bättre eller sämre lösning 
utvecklas genom lärarens reaktioner på de svar som eleverna ger. Berömmande eller avfärdande 
kommentarer som respons på elevers förslag på lösningar verkar normbildande i klassrummet 
och det är inte alltid läraren själv är medveten om detta (Yackel & Cobb, 1996, s. 464).  
 
Förändring av normer i klassrummet kan vara svårt. Dels eftersom de sällan är explicit uttalade 
(Yackel & Cobb, 1996, s. 464) och dels eftersom normerna är resultatet av en social praktik 
som läraren endast kan initiera och leda en förändring av och inte styra oberoende av elevernas 
inblandning (Cobb & Yackel, 1996, s. 7). I ett övergångsstadium riskerar det dessutom att 
parallellt finnas olika normer hos läraren och eleverna. Detta kan leda till spänningar mellan 
parterna eftersom de inte är överens om vad som gäller (Wester, 2015, s. 121–122). Dessa 
spänningar riskerar att hindra läraren från att förändra sin undervisning eftersom spänningarna 
kan tolkas som en indikation på att det nya sättet att undervisa inte fungerar. 

3.2 Matematisk kompetens 
En fråga som är av stor vikt att besvara för att kunna genomföra en god undervisning är vad det 
innebär att kunna matematik (Niss, 2003, s. 4–5). Traditionellt har matematikämnet haft stort 
fokus på matematikens produkter (Skott, Jess & Hansen, 2010, s. 23). Elevernas huvudsakliga 
uppgift har varit att lära sig komma ihåg hur olika algoritmer ska användas och att lära sig 
exempelvis multiplikationstabeller utantill, och det viktiga för eleven har varit att komma fram 
till ett korrekt svar. Matematiskt kunnande har handlat om att komma ihåg regler, veta när de 
ska tillämpas och få det bekräftat av läraren (Lampert, 1990, s. 32). Senare läroplaner fokuserar 
alltmer på matematikens processer (Skott, Jess & Hansen, 2010, s. 23). Det betyder att eleverna 
ska ägna mer tid åt att förstå matematiken som leder fram till ett svar, och en viktig del av den 
matematiska aktiviteten blir att komma underfund med hur en uppgift ska lösas (Skott, Jess & 
Hansen, 2010, s. 24–25). 
 
Ett begrepp som används för att styra fokus från produkt till process är mathematical 
proficiency (Kilpatrick, 2001, s. 106). Mathematical proficiency består av de fem 
komponenterna begreppsförståelse, räknefärdighet, problemlösningsförmåga, matematiskt-
logiskt resonemang och en positiv inställning till matematik (i översättning till svenska av 
Ryve, 2006, s. 8). På liknande sätt har Niss (2003, s. 6–9) beskrivit en indelning av matematisk 
kompetens i åtta olika delkompetenser som alla behöver utvecklas för att en matematisk 
kompetens i sin helhet ska utvecklas. Ett annat sätt beskriva matematisk kunskap som flera 
samverkande kompetenser används även i den aktuella svenska läroplanen där fem förmågor 
som undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar har specificerats (Skolverket, 2011b, s. 
56).  
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Gemensamt för mathematical proficiency (Kilpatrick, 2001, s. 106), beskrivningen av 
matematiska delkompetenser (Niss, 2003, s. 6–9) och läroplanens indelning i fem förmågor 
(Skolverket, 2011b, s. 56) är att matematiskt kunnande delas in i olika delar som är beroende 
av varandra, och att var och en av dem behöver utvecklas för att den sammantagna matematiska 
kompetensen ska utvecklas. Däremot har gränsdragningarna mellan delkompetenserna i dem 
gjorts på något olika sätt. En signifikant aspekt för den här typen av indelning är att det handlar 
om kompetensområden som inte är knutna till ett specifikt matematiskt område utan istället om 
generella kompetenser som behövs för all matematisk aktivitet (Wester, 2015, s. 31).  
 
När matematiska processer får en stark ställning i undervisningen leder det till att elevernas 
förmåga att föra matematiska resonemang värderas högre än att komma ihåg regler. Detta för 
undervisningen i matematik närmare det matematiska arbetssätt som används inom den 
akademiska matematiska disciplinen (DeJarnette & Gonzales, 2013, s. 5). Det gör också elever 
mer autonoma i sin matematiska aktivitet eftersom de kan basera lösningar på sina egna 
resonemang istället för att behöva använda läraren eller läroboken som matematisk auktoritet 
(Yackel & Cobb, 1996, s. 473). Fokus på matematiska processer betonas också i den gällande 
läroplanen där kunskap beskrivs som fem förmågor (Skolverket, 2011b, s. 56). Det är dessa 
förmågor som bedöms enligt läroplanens kunskapskrav utan att detaljer kring matematiskt 
innehåll tas upp (Skolverket, 2011b, s. 61–62). 

3.3 Matematiska resonemang 
En av de förmågor som matematikundervisningen enligt läroplanen ska utveckla hos eleverna 
är förmågan att ”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011b, s. 56). Både 
läroplanen (Skolverket, 2011b) och kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011a) saknar en tydlig definition av vad som menas med resonemang men det 
står specificerat att eleverna ska kunna resonera genom att stödja sig på formella och informella 
argument för att motivera lösningar (Skolverket, 2011a, s. 11).  
 
En definition av resonemang i matematikdidaktisk litteratur är att det är den tankekedja som en 
elev går igenom för att komma från en uppgift till en lösning. En viktig del är att den som 
resonerar kan stödja sitt resonemang på något argument som den anser visar resonemangets 
giltighet (Lithner, 2008, s. 257). En annan definition är att resonemang innebär ”the explicit act 
of justifying choices and conclusions by mathematical arguments” (Lithner, Bergqvist, 
Bergqvist, Boesen, Palm & Palmberg, 2010, s. 161). Båda dessa definitioner anger, i samklang 
med kommentarmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2011a, s. 11), att resonemanget behöver 
stödjas på någon form av matematiskt argument.  

3.4 Matematiska argument 
I föregående avsnitt lyftes resonemang fram som beroende av stöd från matematiska argument. 
Trovärdighet hos ett matematiskt resonemang beror på hur trovärdiga argument som kan 
presenteras som stöd för det (Lithner, 2008, s. 266). Detta samband placerar det matematiska 
argumentet i förgrunden för elevers förmåga att föra matematiska resonemang. Att uttrycka och 
underbygga matematiska påståenden är en central del av vad matematik innebär (Ball, Lewis 
& Thames, 2008, s. 41). En elevs uttryckta matematiska argument kan användas för att påvisa 
elevens förmåga att resonera, som annars lätt förblir dold (Nordin, 2016, s. 29). Matematiska 
argument kan inte bara uttryckas skriftligt eller verbalt utan det kan också ske genom många 
andra uttrycksformer, som till exempel gester eller bilder (Nordin, 2016, s. 19–20).  
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I läroplanen tas det matematiska argumentet upp i syftestexten till matematikämnet. Där står 
explicit att undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 
logiskt” (Skolverket, 2011b, s. 55). Det är också preciserat i en av förmågorna att eleverna ska 
lära sig att argumentera med hjälp av matematik (Skolverket, 2011b, s. 56). Genom att lyfta 
fram matematiska argument i undervisningen leds elevers samtal från att handla om den 
konkreta uppgiften till att laborera på en mer generell matematisk nivå. Detta eftersom 
matematiska argument behöver någon form av mer generella påståenden att stödja sig mot för 
att vara giltiga (Weber, Maher, Powell & Lee, 2008, s. 258).  
 
Traditionellt har matematikundervisningen i skolan dominerats av att läraren ställer frågor och 
värderar huruvida elevernas svar är rätt eller fel (Lampert, 1990, s. 32). Ett sätt som har använts 
för att beskriva kommunikation på detta sätt är modellen IRE (Mehan, 1979, s. 37). Akronymen 
utläses i svensk översättning initiering-respons-evaluation och innebär en typfallsbeskrivning 
av kommunikation där läraren initierar kommunikationen, eleven svarar och läraren utvärderar 
svarets giltighet (Skott, Jess & Hansen, 2010, s. 216). Undervisning som följer den här modellen 
har kritiserats för att oftast enbart ge korta elevsvar där eleverna uppmanas att försöka tänka ut 
vad läraren vill höra för svar istället för att uppmuntra matematisk argumentation (Skott, Jess 
& Hansen, 2010, s. 219). Dessutom är detta kommunikationsmönster problematiskt eftersom 
det inte alls liknar det sätt matematik genomförs inom den vetenskapliga disciplinen (Lampert, 
1990, s. 32).  
 
Argumentation i ett matematikklassrum sker ofta i ett samspel mellan individer som kan ses 
som en kollektiv argumentation (Krummheuer, 1995, s. 232). Det behöver enligt författaren 
inte ske genom att alla deltagare är överens utan istället kan oenighet mellan deltagarna leda till 
att till exempel rätta till missuppfattningar eller modifiera synsätt som ett sätt att slutligen nå en 
gemensam lösning med stöd i matematiska argument.  
 
Genom att utveckla en undervisning där eleverna använder sig av matematiska argument kan 
förutsättningarna för att eleverna ska bli intellektuellt autonoma i matematikklassrummet 
förbättras (Yackel & Cobb, 1996, s. 473). Med intellektuell autonomi menas att eleverna inte 
är i behov av en utomstående auktoritet utan istället litar på sin egen förmåga i matematik och 
kan ta egna beslut inom matematik och vet vad de själva kan uttala sig om genom sina 
matematiska argument (Kamii, 2004, s. 48). Utvecklandet av en intellektuell autonomi har 
också stöd i läroplanen genom att undervisningen i matematik ska ”bidra till att eleverna 
utvecklar /.../ tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 
2011b, s. 55, kursivering ej med i original). För att främja utvecklingen av intellektuell 
autonomi hos elever kan läraren uppmuntra framförandet av olika synvinklar genom att 
exempelvis fråga om alla håller med istället för att konstatera att ett svar är rätt eller fel (Kamii, 
2004, s. 49). 

3.5 Argumentation vid grupparbete i matematik 
Det är inte garanterat att elevers samtal vid grupparbeten i matematikundervisning leder till ett 
ökat matematiskt lärande, utan eleverna behöver även undervisning i hur de ska kommunicera 
med varandra (Sfard & Kieran, 2001, s. 71). För att elevers samarbete ska leda till ökat lärande 
krävs att eleverna undersöker och sätter sig in i varandras matematiska idéer genom att utmana 
varandras påståenden och föreslå andra lösningar på matematiska grunder (Webb, Franke, Ing, 
Wong, Fernandez, Shin & Turrou, 2013, s. 91). Genom att uppmuntra oenighet i klassrummet 
med hjälp av tolkningsbara problemlösningsuppgifter visar Lampert, Rittenhouse & 
Crumbaugh (1996, s. 738) hur elever leds till att argumentera för sina tankar och därigenom 
involveras i matematisk aktivitet. Däremot har läraren en viktig uppgift att säkerställa att 
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eleverna känner sig trygga i att vara oeniga och argumentera utan att riskera att hota sin sociala 
position i gruppen (Lampert, Rittenhouse & Crumbaugh, 1996, s. 760).  

4 Teoretiska ramverk  
I det här kapitlet beskrivs de två ramverk som har används för att analysera data i den här 
studien. Det ena ramverket, teorin om sociala och sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 
1996), har redan delvis beskrivits i kapitlet Bakgrund under avsnitt 3.1. Här beskrivs istället på 
ett mer konkret sätt hur teorin om sociala och sociomatematiska normer har använts i den här 
studien. Sedan beskrivs den version av Toulmins modell (Toulmin, 2003, s. 89–92) som har 
använts för analys av argument.  

4.1 Sociala och sociomatematiska normer  
I den här studien används Yackel och Cobbs (1996) teori om sociala och sociomatematiska 
normer som ett av två teoretiska ramverk. Syftet med den här studien är att beskriva hur sociala 
och sociomatematiska normer inverkar på synliggörandet av matematiska argument. För att 
kunna beskriva en sådan inverkan behöver först de sociala och sociomatematiska normer som 
verkar i det undersökta klassrummet beskrivas. Studien har ingen strävan att undersöka eller 
beskriva klassrumsnormerna i sin helhet eller för sin egen skull utan fokuserar på de normer 
som är relevanta för synliggörandet av matematiska argument, och därmed är relevanta för 
studiens syfte.  
 
Teorin om sociala och sociomatematiska normer, som beskrivs mer ingående under avsnitt 3.1, 
har använts genom att det sociala samspel och den matematiska aktivitet som har observerats i 
klassrummet har tolkats som ett uttryck för sociala respektive sociomatematiska normer som 
råder. Eftersom det finns ett reflexivt samband mellan praktiken och dessa normer i 
klassrummet (Yackel & Cobb, 1996, s. 474) kan observationer tolkas som uttryck för rådande 
normer, men samtidigt utgör också den aktivitet som observeras en påverkan på normerna. 
Genom att utgå från frekvent förekommande mönster i observationerna sätts en bild av de 
normer som kommer till uttryck i den observerade undervisningen samman.  
 
Både sociala och sociomatematiska normer ses i den här studien som relevanta att studera för 
att kunna förstå de matematiska argument som kommer till uttryck. Sociala normer har relevans 
till matematiska argument eftersom dessa normer bland annat konstituerar hur kommunikation 
förs och på vilket sätt elever och lärare deltar i klassrumsaktiviteten (Yackel & Cobb, 1996, s. 
460). Om ett matematiskt argument tillåts komma fram och bli synligt påverkas alltså av 
klassrummets sociala normer. Sociomatematiska normer har relevans till matematiska 
argument eftersom vad som godtas som en acceptabel matematisk förklaring i ett klassrum styrs 
av sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996, s. 461). Detta gör sammantaget att en 
jämförelse mellan de sociala och sociomatematiska normerna i klassrummet och de 
matematiska argument som blir synliga kan möjliggöra att en större förståelse utvecklas för hur 
undervisning ska genomföras för att främja matematiska argument.  

4.2 Toulmins modell  
För att definiera matematiska argument används i den här studien en förenklad version av 
Toulmins (2003, s. 89–94) omfattande modell över ett arguments uppbyggnad. Grunden i 
modellen är att ett argument byggs upp utifrån ett claim (C), som är ett påstående av något slag, 
till exempel ”pennan fungerar inte”. Som stöd för C presenteras någon form av data (D) som 
är den information som visar att C stämmer, till exempel ”blyertsstiften i pennan är slut”. Som 
komplement till C och D är warrant (W) som visar varför D stödjer C, till exempel ”när man 
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skriver med en penna är det blyertsstiften som färgar av sig mot underlaget”. Figur 1 nedan 
visar en schematisk skiss över förhållandet mellan claim, data, och warrant.  
  

 
Figur 1. Förhållandet mellan claim (C), data (D) och warrant (W) (Toulmin, 2003, s. 92) 

 
Ett fjärde begrepp som Toulmin (2003, s. 95–96) använder är backing (B) som innebär 
ytterligare, mer generell information som används för att stödja warrant som en garant för att 
D stödjer C. I exemplet ovan skulle B kunna vara ”syftet med en penna är att kunna skriva på 
ett underlag”. Detta fungerar alltså som ett stöd för att det faktum att pennan inte har några stift 
som kan färga av sig mot underlaget innebär att pennan inte fungerar.  
 
Den här modellen har använts för att identifiera matematiska argument i transkriberade 
elevkonversationer. Genom att söka upp uttalanden som kan beskrivas som claims och därefter 
undersöka om de framförs med stöd av data, warrant och backing har elevers matematiska 
argument identifierats. Enbart framförandet av påståenden, claim, kan inte sägas vara ett 
argument, utan det är först när belägg för påståendet i form av data förs fram som ett argument 
börjar byggas upp (Toulmin, 2003, s. 90). Ramverket har gjort att matematiska argument kan 
identifieras och beskrivas på ett konsekvent sätt.  

5 Metod 
I det här kapitlet redogörs för studiens metod i fem avsnitt. I det första avsnittet redovisas hur 
studien har tagit hänsyn till forskningsetiska principer. I det andra avsnittet förklaras hur studien 
har utformats. I det tredje avsnittet beskrivs hur studiens observationer har gjorts genom att 
redogöra för urval och genomförande. I det fjärde avsnittet ges en kommentar till studiens 
tillförlitlighet och slutligen i det femte avsnittet beskrivs studiens analysmetod.  

5.1 Forskningsetiska principer  
All forskning som bedrivs måste väga forskningens nytta mot risken för negativa konsekvenser 
för studiens informanter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vetenskapsrådet har sammanställt fyra 
huvudkrav som forskning måste förhålla sig till: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). Nedan redovisas 
hur den här studien har förhållit sig till dessa fyra huvudkrav.  
 
Informationskravet tillgodoses genom att alla informanter en vecka innan studien informerades 
om hur studien skulle gå till och vad som skulle undersökas. Informationen gavs muntligt samt 
i form av ett brev till minderårigas vårdnadshavare (se bilaga 1). För att undvika att påverka 
elevernas beteende under studien beskrevs studiens syfte inte i detalj utan deltagarna fick en 
mer allmän beskrivning av att kommunikationen när uppgifter i matematik löses och diskuteras 
skulle undersökas.  
 
Samtyckeskravet tillgodoses genom att alla deltagare fick veta att deltagandet var frivilligt och 
utifrån den delgivna informationen fick de själva ta ställning till om de ville deltaga. De fick 
också information om att de när som helst kan avbryta studien utan motivering och att deras 
bidrag då inte kommer att ingå i den färdiga uppsatsen. För alla deltagande minderåriga 
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personer krävdes dessutom vårdnadshavares samtycke genom underskrift av 
informationsbrevet.  
 
Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att alla personnamn, skolans namn och kommunens 
namn förblir anonyma i den här rapporten. Inga beskrivningar av skolan eller personer görs så 
utförligt att de kan identifieras av utomstående. 
 
Nyttjandekravet tillgodoses genom att all insamlad information endast används i den här 
rapporten och att materialet raderas efter att rapporten är färdigställd.  

5.2 Studiens utformning  
En undersökning kan göras med hjälp av kvantitativa metoder eller kvalitativa metoder. 
Kvantitativa metoder handlar om att undersöka kvantifierbara data i syfte att göra statistiska 
beräkningar och generaliseringar. Kvalitativa metoder används istället för att få fördjupad 
kunskap om ett fenomen i syfte att försöka beskriva, förstå eller tolka fenomenet i sin kontext 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 13). Utifrån den här studiens syfte att belysa matematiska 
argument och beskriva sociala och sociomatematiska normer inverkan på synliggörandet av 
matematiska argument lämpar sig en kvalitativ metod.  
 
Det finns flera olika metoder för datainsamling som används inom kvalitativ forskning. Det kan 
handla om bland annat observationer, intervjuer eller fokusgrupper (Justesen & Mik-Meyer, 
2011, s. 14). En grundläggande skillnad mellan observationer och intervjuer är att observationer 
ger forskaren en obearbetad bild av det som undersöks medan en intervju ger en bild som tolkats 
genom en eller flera personer (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 83). Fokusgrupper ger 
forskaren, i likhet med observationer, en obearbetad bild av det som studeras men skiljer sig åt 
genom att datainsamlingen genomförs i en situation som är skapad för forskningens ändamål 
och inte i den ordinarie verksamheten (Justensen & Mik-Meyer, 2011, s. 65). Genom 
observation möjliggörs undersökning av fenomen i en autentisk kontext (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013, s. 28) Eftersom den här studien intresserar sig för sociala och 
sociomatematiska normers inverkan och matematiska argument som blir synliga i 
matematikundervisning är det viktigt att datainsamling görs i en så autentisk miljö som möjligt, 
då det annars finns risk att undersökningen påverkar de normer eller matematiska argument 
som kommer till uttryck. På den här grunden har observation valts som metod till den här 
studien.  
 
Vid genomförandet av en observation kan forskaren anta olika grad av deltagande i det skeende 
som observeras (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 30–31). Beroende på vilken grad av 
deltagande forskaren har i den verksamhet som studeras kan olika resultat uppnås. Genom en 
högre grad av deltagande kan forskaren få tillgång till mer informell eller dold kunskap genom 
ett perspektiv inifrån medan en lägre grad av deltagande ger möjlighet att anta ett 
utifrånperspektiv och få en överblick över skeendet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 84). I den 
här studien har en observation från ett utifrånperspektiv genomförts för att påverka det som sker 
i så liten utsträckning som möjligt. Det ger även en bättre överblick över det som händer och 
möjlighet att hålla fokus på att observera, och inte att delta (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 
84).  
 
Data från en observation kan bevaras på olika sätt. I den här studien används en kombination 
av ljudinspelning och anteckningar för att bevara det observerade materialet och möjliggöra 
analys. Ljudinspelningarna används för att få ett beständigt material som kan transkriberas och 
analyseras i detalj i efterhand (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 88). Detta är nödvändigt för att 
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kunna använda studiens metod för analys av matematiska argument eftersom argumenten 
framförs i snabb takt och analysen kräver en noggrann genomgång av observationen. 
Anteckningarna förs som ett löpande protokoll, vilket innebär att det som observeras 
nedtecknas direkt genom korta beskrivande kommentarer (Kihlström, 2007, s. 31). Syftet med 
det löpande protokollet är att få syn på relevanta sociala och sociomatematiska normer i 
undervisningen. Det kan också ge ett underlag för att undersöka den kontext där de inspelade 
och i detalj analyserade episoderna utspelar sig (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 89).  

5.3 Observation 
I det här avsnittet presenteras hur urvalet till studien gjordes och hur studien genomfördes.  

5.3.1 Urval 
Den här studien genomfördes i en årskurs 6 på F–6-skola med knappt 200 elever i södra Sverige. 
Skolan valdes genom bekvämlighetsurval och den klass som studerades valdes ut genom att 
skolans rektor hjälpte till att hitta en lärare på skolan som undervisade i en klass relevant för 
studiens syfte och som var beredd att deltaga. Klassen ska ses som ett exempel på en årskurs 6 
i en svensk grundskola, och studien genomförs med medvetenhet om att undervisning kan skilja 
sig åt mycket mellan olika skolor. Den första kontakten med skolan togs genom telefonsamtal 
med rektorn och utifrån det förmedlades sedan kontakt till den lärare vars klass senare deltog i 
studien.  
 
Läraren som undervisade i klassen presenterade hur hon brukar använda sig av en modell hon 
kallar enskilt – par – alla (EPA) i sin undervisning. Modellen går ut på att elever arbetar med 
en uppgift först enskilt för att sedan arbeta två och två innan momentet avslutas med att 
uppgiften tas upp i helklass. Den här typen av undervisning ansågs innehålla tillräckligt mycket 
kommunikation som går att observera för att kunna ge resultat relevanta för den här studiens 
syfte.  
 
Den undervisning som observerades planerades och genomfördes av den ordinarie läraren och 
hon uppgav att hon planerade lektionerna på samma sätt som hon hade gjort även om de inte 
hade observerats. Efter de tre första lektionerna påverkades dock lektionsinnehållet till viss del 
utifrån studiens intresse genom att efterfråga lektionsinnehåll som läraren trodde skulle 
innebära mer utmaning för eleverna. Detta gjordes med förhoppningen att ett mer utmanande 
innehåll skulle göra andra matematiska argument synliga jämfört med de tre första lektionerna 
som innehöll flera moment som var repetition för eleverna.  

5.3.2 Genomförande  
Innan studien genomfördes besöktes den utvalda klassen för presentation av studien med fokus 
på de forskningsetiska principerna (se avsnitt 5.1). 
 
Studien genomfördes genom observation av fyra matematiklektioner, varav tre var 40 minuter 
och en var 60 minuter. Den observerade klassen var en årskurs 6 med 16 elever, men av dem 
hade sex stycken matematikundervisning i en egen grupp med speciallärare vilket innebar att 
den observerade gruppen bestod av tio elever. I det observerade klassrummet undervisade 
läraren genom cykler som kan delas in i fyra faser. Först introducerades någon form av uppgift, 
sedan fick eleverna jobba enskilt med uppgiften och därefter diskutera sina lösningar i par. I 
den fjärde fasen togs uppgiften upp i helklass. Flera sådana här cykler förekom under varje 
lektion, men vid två av lektionerna genomfördes inte den fjärde fasen där uppgiften tas upp i 
helklass.  



  

 10 

 
Under var och en av de observerade lektionerna fördes löpande protokoll från lektionens början 
till lektionens slut. För att kunna lyfta fram sociala och sociomatematiska normers inverkan på 
synliggörandet av matematiska argument i det undersökta klassrummet undersöktes på detta 
sätt vilka normer som kom till uttryck. Det löpande protokollet fördes under lektionerna i sin 
helhet, alltså även under de tillfällen som spelades in. Anledningen till detta var att matematiska 
argument eller sociala och sociomatematiska normer skulle kunna synas i helklass även vid 
dessa situationer. Dock fokuserades observationerna här på hela klassen och ingen strävan att 
anteckna vad som hände i de enskilda paren gjordes, eftersom det inspelade materialet ansågs 
täcka detta i tillräcklig grad. Direkt efter varje observation renskrevs protokollet och 
förtydliganden gjordes medan observationen fortfarande var färsk i minnet.  
 
Observationen för detaljerad analys av matematiska argument som blev synliga fokuserades 
kring elevernas arbete i par genom att ljudinspelningar gjordes då. Anledningen till att fokus 
för analys av matematiska argument lades på dessa tillfällen beror på den tillgängliga teknikens 
begränsning till att endast ta upp ljud av tillräckligt god kvalitet från personer nära mikrofonen. 
Inspelning gjordes av två till tre par per observationstillfälle och vilka par som spelades in byttes 
mellan de olika tillfällena. Detta gjorde att alla elever kunde spelas in vid minst ett tillfälle. 
Ljudinspelningstekniken placerades ut innan lektionens början och var igång under hela 
lektionstillfället, dock helt öppet och utan försök att dölja vem som blev inspelad. Detta gjordes 
i syfte att låta lektionen i större utsträckning förflyta på normalt sätt och minska otillbörlig 
påverkan på elevernas beteende som annars kunde ha uppkommit om tekniken skulle sättas på 
och stängas av under lektionens gång. Vid transkriptionen togs endast hänsyn till de tillfällen 
där eleverna jobbade med matematikuppgifter i par. Inspelningarna av elevernas diskussioner i 
par transkriberades så ordagrant som möjligt med fokus på att fånga det väsentliga innehållet. 
Pauser eller oavslutade meningar markerades men utan att markera pausens längd. Betoningar, 
hastighet eller andra parametrar som rör språkmelodi markerades inte. Längd på pauser eller 
språkmelodi ansågs inte vara avgörande för identifikationen av matematiska argument i 
elevernas samtal. Däremot ansågs att markering av pauserna i sig hade betydelse för förståelsen 
av texten vid analysen. När det i förekommande fall var svårt att höra vem som pratade eller 
vad som sades noterades detta.  

5.4 Studiens tillförlitlighet  
För att öka kvaliteten på studien har arbetet inletts med en genomgång av tidigare forskning om 
matematiska argument och sociala och sociomatematiska normer. Genom en ökad förförståelse 
inom området och god kännedom om de analysverktyg som sedan skulle användas förbättrades 
möjligheten för observationerna att fokusera på relevanta aspekter (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013, s. 47).  
 
En överensstämmelse mellan forskningsfråga, datainsamlingsmetod och analys avgör en 
studies validitet (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 49). Detta har eftersökts genom att låta 
forskningsfrågan utvecklas i samspel med den undersökning som har gjorts. För att resultatet i 
så hög grad som möjligt ska svara mot frågeställningen har frågeställningen justerats utefter en 
ökande insikt om vad datamaterialet kan besvara och vad det inte kan besvara. Metoden i den 
här studien är också tydligt motiverad och analysmetoden beskrivs på ett sådant sätt att alla 
delar ska vara synliga för läsaren.  
 
Beskrivning av den kontext som observationerna har gjorts i, i form av normer i klassrummet, 
kan ses som en faktor som ökar studiens trovärdighet genom att den återger de förhållanden 
som rådde vid observationerna. Det möjliggör att pröva om samma resultat uppnås vid 
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undersökning av en annan situation med liknande förhållanden (Hammar Chiriac & Einarsson, 
2013, s. 52).  
 
Eftersom studien avser att observera klassrumsarbetet i en autentisk situation blir en viktig fråga 
för tillförlitligheten till den här studien hur autentiska de observerade lektionerna har varit 
(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 53). För att ta reda på detta har läraren som deltog i 
observationen tillfrågats efteråt om hon märkte att de observerade lektionerna på något sätt 
skiljde sig från hur undervisningen brukar se ut. Läraren tyckte inte att det verkade som om 
observationen generellt sett hade påverkat hur klassrumsarbetet fortgick. Däremot 
kommenterade hon att en elevs beteende skiljde sig från det normala när eleven i fråga blev 
inspelad. Detta gör att den inspelningen inte har använts vid beskrivningen av normer i 
klassrummet.  
 
Slutligen har den här rapporten skrivits med en strävan att återge processen så detaljrikt som 
möjligt för att läsaren ska ha möjlighet att själv bedöma studiens kvalitet (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013, s. 53).  

5.5 Analysmetod 
Här presenteras hur data har analyserats för att uppnå studiens syfte och besvara studiens 
frågeställningar. Först beskrivs analysen av sociala och sociomatematiska normer i 
klassrummet som genomförs för att ge underlag för att undersöka dessa normers inverkan på 
synliggörandet av matematiska argument. Sedan beskrivs analysen av matematiska argument 
som genomförs för att belysa de matematiska argument som blir synliga och undersöka hur de 
används för att stödja matematiska resonemang. Slutligen beskrivs hur de här två analyserna 
har kombinerats med varandra för att svara på studiens andra frågeställning, hur sociala och 
sociomatematiska normer inverkar på synliggörandet av matematiska argument.  

5.5.1 Analys av sociala och sociomatematiska normer i klassrummet 
Det löpande protokollet lästes igenom och analyserades för att hitta indikationer på sociala 
normer med hjälp av följande frågor: 

• Vad karaktäriserar kommunikationen i klassrummet? 
• Hur förhåller sig lärare och elever till lektionsinnehållet? 

Utifrån de här frågorna söktes mönster i klassrumsinteraktionen. Frågan om vad som 
karaktäriserar kommunikationen i klassrummet syftar till att undersöka vem som pratar, på 
vilket sätt kommunikationen förs och vad som sägs. Frågan om hur lärares och elevers 
förhållande till lektionsinnehållet såg ut användes för att intresset för lektionsinnehållet i 
allmänhet skulle kunna indikera benägenheten att använda sig av matematiska argument i 
synnerhet.  
 
Vidare analyserades protokollet för att hitta indikationer på sociomatematiska normer med hjälp 
av följande frågor:  

• Vad utgör lösningen på en matematisk uppgift? 
• Vad avgör hur effektiv en lösning på en matematisk uppgift är? 
• Hur verifieras lösningar på matematiska uppgifter? 

Med hjälp av dessa frågor delades innehållet i protokollen in i tre kategorier. Varje kategori 
studerades sedan för sig i syfte att få ett svar på analysfrågorna och därmed få syn på 
sociomatematiska normer som verkar på klassrumsarbetet. När motstridiga uppgifter fanns 
inom en kategori undersöktes hur vanligt förekommande var och en av dem var och utifrån det 
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drogs slutsatser om vad som kunde anses vara norm och vad som kunde ses som avsteg från 
normen. Detta förekom endast en gång.  

5.5.2 Analys av matematiska argument 
Transkriptionerna av det inspelade materialet från elevernas arbete i par lästes igenom flera 
gånger och analyserades med hjälp av Toulmins modell (Toulmin, 2003, s. 89–96). Detta 
innebar att allt material som kunde klassificeras som claim, data och warrant noterades (se 
avsnitt 4.2 för mer information om Toulmins modell). Inget material som kunde klassificeras 
som backing observerades. Eftersom det först är när data presenteras för ett claim som ett 
argument börjar byggas upp (Toulmin, 2003, s. 90) lyftes alla situationer som innehöll både 
claim och data eller även warrant ut ur det övriga materialet. Genom att på detta sätt lyfta ut 
elevernas matematiska argument gavs möjlighet till en översikt över materialet i syfte att se 
mönster i de situationer där matematiska argument förekom. Toulmins modell gav på detta sätt 
ett verktyg för att identifiera matematiska argument som blev synliga i kommunikationen 
mellan elever vid arbete i par. Genom att söka mönster i de situationerna kunde studiens första 
frågeställning undersökas, hur matematiska argument används för att stödja matematiska 
resonemang. Modellen användes även där det var möjligt för att beskriva de situationer där 
läraren i helklass använde matematiska argument inför eleverna. Dock var detta svårare 
eftersom den analysen behövdes göras direkt vid upprättandet av det löpande protokollet 
eftersom det materialet inte spelades in.  
 
Vid analysen upptäcktes många situationer där elever beskrev en kedja av steg de genomförde 
för att komma fram till sin lösning men utan att förklara varför de olika stegen gjordes. När 
lösningen i sista steget då presenterades kan det ses som ett claim underbyggt av data i form av 
de uträkningar som eleven hade presenterat. Dock har detta vid analysen inte beskrivits som ett 
argument eftersom det handlar om en beskrivning av ett tillvägagångssätt och inte en 
argumentation. Däremot i de fall där en elev för varje steg förankrade varför uträkningen är 
relevant har det behandlats som en argumentation.  

5.5.3 Syntes av de två analyserna 
Slutligen har en syntes mellan analysen av matematiska argument och analysen av sociala och 
sociomatematiska normer genomförts. Detta innebär att de matematiska argument som blev 
synliga sätts i relation till de sociala och sociomatematiska normer som observerades. De 
matematiska argumenten jämfördes med de observerade normerna för att undersöka hur 
normerna bidrar till att de matematiska argumenten blir synliga. Detta steg avser att svara mot 
studiens andra frågeställning, hur sociala och sociomatematiska normer inverkar på 
synliggörandet av matematiska argument. Syntesen av analyserna presenteras i resultatet som 
sista stycke i vart och ett av de avsnitt som beskriver matematiska argument i klassrummet, 
avsnitt 6.2–6.4.  

6 Resultat 
I det här kapitlet redovisas studiens resultat. Syftet med studien var att belysa matematiska 
argument som blir synliga i matematikundervisningen och hur sociala och sociomatematiska 
normer inverkar på synliggörandet av matematiska argument. I det första avsnittet, 6.1, beskrivs 
de sociala och sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996, s. 460–462) som observerats. 
Följande tre avsnitt, 6.2–6.4, belyser hur matematiska argument som blir synliga används i olika 
situationer och hur de förhåller sig till de sociala och sociomatematiska normer som har 



  

 13 

observerats. Sist i kapitlet presenteras en sammanfattning och övergripande beskrivning av 
studiens resultat.  

6.1 Klassrumskontexten 
I det här avsnittet beskrivs vad som karaktäriserar arbetet i det observerade klassrummet. För 
att kunna svara på studiens andra frågeställning, hur sociala och sociomatematiska normer 
inverkar på synliggörandet av matematiska argument, behöver först de normerna beskrivas. 
Genom analys av det löpande protokollet och det inspelade materialet har klassrumsarbetet här 
beskrivits i form av sociala och sociomatematiska normer. De sociala och sociomatematiska 
normer som beskrivs sätts i de följande avsnitten 6.2–6.4 i relation till de matematiska argument 
som lyfts fram, för att beskriva hur de sociala och sociomatematiska normerna inverkar på 
synliggörandet av matematiska argument. För att strukturera resultatet i det här avsnittet 
används de frågor som legat till grund för analysen som inledning till den del av resultatet som 
besvarar respektive fråga. Resultatet presenteras genom utdrag ur observationerna som fungerar 
som exempel för den följande resultatpresentationen.  

6.1.1 Sociala normer i klassrummet 
Nedan besvaras den första analysfrågan för att beskriva sociala normer i klassrummet: Hur 
förhåller sig lärare och elever till lektionsinnehållet? 
 

Exempel 1: 
Eleverna kommer in i klassrummet lite successivt och letar sig till sina platser. Någon 
elev diskar undan efter att ha målat med någon form av vattenfärg och ett par elever 
stannar upp nere vid de uppsatta alstren. Några elever sitter redan på sina platser med 
räknehäften framför sig. Med jämna mellanrum manar läraren lugnt eleverna att ta sig till 
sina platser och när alla väl sitter och läraren börjar prata är klockan prick 08.50, precis 
den tiden de ska börja.  

 
Den här inledande episoden utgör början på den första lektion som observerades i den här 
studien. Den exemplifierar den sociala norm som framkommer under observationerna av 
klassrumsarbetet nämligen att under matematiklektionerna arbetar man effektivt och med 
koncentrerat fokus på lektionsinnehållet. Det är endast vid få tillfällen under de observerade 
lektionerna som någon hörs prata om något annat än lektionsinnehållet. Vid de tillfällen det 
händer är det både läraren och andra elever i klassrummet som försöker återföra lugn och 
koncentration. Eleverna tar sig an matematikuppgifterna ivrigt vid varje tillfälle och att bli klar 
med en uppgift och börja på nästa ses vid många tillfällen vara positivt betingat.  
 
Nedan besvaras den andra analysfrågan för att beskriva sociala normer i klassrummet: Vad 
karaktäriserar kommunikationen i klassrummet? 
 
Som helhet är klassrumsarbetet genomgående i observationerna rikt på kommunikation och 
fokuserat kring ämnesinnehållet. En tydlig huvuddel av all kommunikation rör endast det som 
lektionen handlar om. De tillfällen där det dyker upp kommunikation kring andra saker härrör 
oftast från situationer där en eller flera elever är klara med den uppgift de har gjort och inte har 
introducerats till någon ny uppgift.  
 
Eleverna ges ofta tillfälle att delta i gemensam kommunikation i helklass. Däremot är det sällan 
matematiska argument kommer fram i helklasskommunikationen. Istället handlar 
kommunikationen huvudsakligen om att eleverna får presentera lösningar på matematik-
uppgifter och komma med svar på frågor som läraren ställer. Oftast genomförs 
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kommunikationen genom att läraren initierar kommunikation, en elev svarar och läraren 
värderar huruvida elevens inlägg är giltigt eller ej. Med få undantag är det lärarens bedömning 
som ligger till grund för vad som är rätt eller fel svar, utan att det behöver stödjas med hjälp av 
matematiska argument.  

6.1.2 Sociomatematiska normer i klassrummet 
Nedan besvaras den första analysfrågan för att beskriva sociomatematiska normer i 
klassrummet: Vad utgör lösningen på en matematisk uppgift? 
 
Det verkar finnas en sociomatematisk norm i klassrummet som innebär att det som räknas som 
en lösning på en matematisk uppgift är att det ska finnas uträkning och svar. Både läraren och 
eleverna pratar ofta om att göra uträkningar och att skriva svar. Ofta behandlas uträkningar som 
något förutbestämt som eleven ska komma på och att om man kommer på dem blir det rätt och 
om man inte gör det kan man inte lösa uppgiften. Det verkar däremot inte vara nödvändigt att i 
sin uträkning argumentera för varför uträkningen fungerar. Det stora fokus som finns på 
uträkningar kan visas i form av ett exempel på en situation som utspelade sig när två elever 
jobbade med en uppgift tillsammans och precis trodde sig ha löst uppgiften men sen undrar om 
de har gjort rätt uträkningar. 
 

Exempel 2: 
Elevernas uppgift är att räkna ut de andra vinklarna i en romb där en vinkel är given till 
60 grader. De har nyligen gått igenom att vinkelsumman i alla fyrhörningar är 360 grader. 
Eleverna jobbar i par med uppgiften innan de ska prata om den i helklass. Episoden 
utspelar sig när det här elevparet tror sig ha kommit fram till en lösning.  
 
Elev 2: så svar då en annan vinkel är sexti grader och två andra är hundratjugo grader 
Elev 1: jag har skrivit de andra vinklarna ... eeeee de andra ... vinklarna ... är ... 

hundratjugo ... hundratjugo ... och eee sexti grader. Fast skulle vi inte ha flera 
stycken uträkningar? 

Elev 2: nej?  
Elev 1: [Lärarens namn] skulle vi ha fler stycken uträkningar? 
Elev 2: Ja?  
Lärare: Ja det behövs ju rätt många uträkningar för att komma fram till svaret här  

 
Eleverna verkar först vara överens om de övriga vinklarnas storlekar men börjar ifrågasätta om 
detta är rätt utifrån hur många uträkningar de har gjort, ”fast skulle vi inte ha flera stycken 
uträkningar?”. Elevernas fokus är inte på om deras uträkningar kan motiveras med matematiska 
argument utan om de är tillräckligt många. Detta sätt att fokusera på uträkningar och att 
uträkningar talas om på ett kvantitativt sätt syns i både helklassarbete och i elevernas arbete i 
par. Läraren anger inför en del uppgifter hur många uträkningar som behövs för att lösa en viss 
uppgift och vid ett tillfälle blir läraren och en elev oense om hur många uträkningar som 
egentligen behövs. En annan intressant del i exempel 2 ovan är att eleverna först är oense om 
hur svaret ska formuleras där den ena skriver ”en annan vinkel är...” medan den andra tycker 
att det ska formuleras ”de andra vinklarna”. Det syns alltså här, liksom vid många andra 
tillfällen i undervisningen ett stort fokus på hur själva svaret formuleras.  
 
Nedan besvaras den andra analysfrågan för att beskriva sociomatematiska normer i 
klassrummet: Vad avgör hur effektiv en lösning på en matematisk uppgift är? 
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Vad som räknas som en effektiv matematisk lösning syns sällan i materialet, eftersom det i 
förekommande fall endast en gång presenteras mer än en lösning på en uppgift. I det fallet har 
eleverna jobbat med nedanstående uppgift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En elev presenterar hur hon löst uppgiften genom att dela in parallellogrammen i en rektangel 
och två trianglar. Hon tänker sedan att den ena triangeln flyttas från ena änden av 
parallellogrammen till den andra så att figuren istället blir en rektangel med basen 8 centimeter 
och höjden 3 centimeter. Läraren bekräftar att det är en korrekt lösning på uppgiften och eleven 
behöver inte motivera varför detta sätt fungerar. Hon behöver inte heller motivera hur hon vet 
att storlek och vinklar på triangeln stämmer så att triangeln hon flyttar gör att 
parallellogrammen blir en rektangel. Läraren berättar sedan att någon elev hade löst uppgiften 
annorlunda. Den eleven hade liksom den första eleven delat in parallellogrammen i två trianglar 
och en rektangel men hade istället räknat ut arean på de tre figurerna var för sig och sedan 
adderat ihop dem. Läraren bekräftar att det sättet också går att använda för att lösa uppgiften 
men hon säger explicit till eleverna att det första sättet är bättre eftersom det då ”bara behövs 
en uträkning”. Båda sätten byggde på samma indelning av parallellogrammen i tre delar och 
det som skiljde dem åt var antalet uträkningar som behövdes, och därmed det som avgjorde att 
det var en annan lösning.  
 
Nedan besvaras den tredje analysfrågan för att beskriva sociomatematiska normer i 
klassrummet: Hur verifieras lösningar på matematiska uppgifter? 
 
Observationerna tyder på att det finns en sociomatematisk norm som innebär att vad som är en 
korrekt lösning konstitueras av läraren. Eleverna visar sällan tilltro till att deras egna lösningar 
är rätt utan att ha fått det bekräftat av läraren. Detta visar sig i nedanstående episod.  
 

Exempel 3: 
Eleverna arbetar med uppgiften att räkna ut omkretsen och arean på en rektangel med 
sidorna 6 cm och 4 cm. En elev har precis visat framme vid whiteboardtavlan hur hon 
räknade ut omkretsen på rektangeln och nu får en annan elev visa hur hon har räknat ut 
arean. 
 
Nästa elev får gå fram och räkna ut arean. Hon skriver upp 6 × 4 = 24 och skriver ”svar: 
arean är 24 kvadratcentimeter” strax under. Hon är tyst hela tiden framme vid tavlan och 
ingen argumentation förs varför eleven gör just den uträkningen. När hon är klar och går 
tillbaka mot sin plats vänder hon sig frågande mot läraren och med tanke på hennes 
förändring av ansiktsuttrycket när läraren bekräftar hennes svar med ett ”fantastiskt!” 
tolkar jag det som att eleven söker lärarens bekräftelse på att hon har gjort rätt.  
 

Eleven visar inte tilltro till sin lösning förrän läraren har bekräftat att det är rätt. Innehållet i den 
här lektionen är repetition av vad de har gjort tidigare och andra elever visar också vid flera 
tillfällen att de tycker att lektionsinnehållet är lätt. Det här mönstret att vad som är en korrekt 
matematisk lösning konstitueras av läraren syns också i observationerna genom att eleverna 

3 cm 

10 cm 

2 cm 

Beräkna arean av 
parallellogrammen 
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efter genomförda uppgifter ofta kallar till sig läraren för att få sitt svar bekräftat. En episod får 
exemplifiera hur detta kunde visa sig vid arbete i par.  

 
Exempel 4: 
Eleverna har arbetat med en uppgift som både elever och lärare benämnde som svår. I 
uppgiften ska de räkna ut månadspengen för flickan Vera. Från uppgiften vet de att hon 
sparar en fjärdedel av pengarna. Av resten används en tredjedel till klädköp, en tredjedel 
till biobesök och hälften av det som sedan är kvar skänker hon till Rädda Barnen. Den del 
hon skänker är 35 kr. Exemplet visar en episod när två elever har kommit fram till ett svar 
på uppgiften och tillkallar sig läraren för att visa att de är klara.  
 
Elev 2: så vi tänker att okej Vera får tvåhundraåtti kronor i månadspeng ... vi får kolla 
med [lärarens namn] om det är rätt  
Elev 1: jag vet inte... 
Elev 1: inte jag heller ...  
/.../ 
Elev 2: [lärarens namn] 
Lärare: ja 
Elev 2: vi vet inte vi vi 
Elev 1: vi fick 
Elev 2: Vera får  
Elev 1: vi fick fram detta 
Lärare: känns rätt bra tycker jag 
Elev 2: okej! 
Elev 1: okej! 
Elev 1: Det känns rätt så bra! 
Elev 2: Det känns rätt så bra! 
Båda: skratt 
 

När eleverna visar sin lösning för läraren bekräftar hon snabbt att de har kommit fram till rätt 
svar, ”det känns rätt bra tycker jag”. Hon undersöker däremot inte hur eleverna har kommit 
fram till svaret mer än det hon ser på pappret. Utifrån inspelningen av elevernas diskussion när 
de kommer fram till svaret verkar det inte som om de helt själva förstår hur de har löst det. De 
uttalar varken i sina anteckningar eller i sitt prat en förståelse för varför fjärdedelen är lika stor 
som tredjedelen, att det handlar om olika helheter, utan verkar tillslut bestämma sig för att de 
borde vara lika stora utan att de vet varför. Båda två signalerar också tydligt att de är osäkra på 
sin lösning, ”vi får kolla med [lärarens namn] om det är rätt”, ”jag vet inte”, ”inte jag heller”. 
Trots detta bekräftas den uträkning och det svar de har skrivit av läraren, och läraren ensam står 
som garant för att lösningen är rätt. Eleverna blir nöjda med bekräftelsen från läraren och visar 
det genom att upprepa att det känns bra, ”det känns rätt så bra!”, och avsluta med ett gemensamt 
skratt.  

6.2 Matematiska argument vid helklassarbete  
Vid redovisningen av matematiska argument i avsnitt 6.2–6.4 används begrepp från Toulmins 
modell (Toulmin, 2013, s. 89–94) som presenteras i avsnitt 4.2. I helklassarbetet har analysen 
med hjälp av Toulmins modell inte kunnat göras på ett grundligt och systematiskt sätt eftersom 
de episoderna inte har spelats in och transkriberats. Däremot används Toulmins begrepp ändå 
vid beskrivning av kommunikationen där det anses vara relevant.  
 
I det här avsnittet belyses matematiska argument som blivit synliga vid arbete i helklass. Detta 
är sparsamt förekommande under de observerade lektionerna. Istället hänvisas oftast till 
lärarens ord, utan att matematiska argument används, för att avgöra vad som är giltigt.  
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Vid ett tillfälle har eleverna i par fått försöka komma fram till en ”korrekt beskrivning av en 
parallelltrapets”. Som hjälp har läraren ritat upp en parallelltrapets på tavlan. Sedan får eleverna 
i helklass föra fram de förslag de har kommit fram till. Eleverna säger att:  

• vinkelsumman är 360 grader 
• den har fyra sidor och fyra hörn 
• den har två sidor som är parallella och två som inte är det  
• den har två trubbiga och två spetsiga vinklar 
• den översta sidan är kortast, sidorna lika långa och basen är längst 

Läraren kommenterar till de två sista förslagen att de gäller för just den parallelltrapets som är 
uppritad på tavlan. För att visa eleverna att de inte gäller för alla parallelltrapetser ritar hon upp 
två stycken där de påståendena inte stämmer. På detta sätt kan man utifrån Toulmins modell 
säga att läraren använder sig av de olika parallelltrapetserna på tavlan som data till sitt claim 
att de två sista förslagen inte gäller för alla parallelltrapetser.  
 
Genom att använda data för att stödja sitt claim frångår läraren den norm som visat sig i den 
här studien, att läraren utgör den matematiska auktoriteten. Istället visar läraren här giltigheten 
i sitt claim med hjälp av att presentera data grundat i matematik. På detta sätt tydliggör läraren 
att några av de förslag som eleverna gett på beskrivningar av parallelltrapetsen inte gäller för 
alla parallelltrapetser och ger eleverna möjlighet att också dra samma slutsats.  

6.3 Matematiska argument vid kommunikation mellan lärare och elev 
Matematiska argument blir vid några tillfällen synliga i samtal mellan lärare och elev. Till 
övervägande del är det i direkt följd till de få tillfällen där läraren ber en elev att förtydliga eller 
verifiera sitt svar men vid en situation är det istället eleven som tar initiativet att lägga fram 
matematiska argument för ett claim inför läraren. Den situation som då utspelar sig redovisas 
nedan. 
 

Exempel 5: 
Eleverna arbetar med en uppgift om geometriska kroppar och begränsningsytor. De ska 
”veckla ut” ett antal geometriska kroppar till en platt yta där det går att se hur 
begränsningsytorna sitter ihop med varandra. När de har jobbat en stund i paren delar 
läraren ut facit som de ska jämföra sina bilder med. När bilderna skiljer sig åt uppmanar 
läraren eleverna att klippa ut och prova vika ihop sina figurer till de kroppar som de skulle 
föreställa. En extralärare (EL) är med i klassrummet och går liksom ordinarie läraren runt 
i klassrummet och finns tillgänglig för eleverna i arbetet.  

 
(1)Extralärare (EL): och vilken blir det [elev 2 namn] det du klipper nu? 

Elev 2: den 
EL: mm 
Elev 2: men [EL namn] det var exakt det jag gjorde på f men du ba det är fel det är fel 

(5)EL: mmm 
Elev 2: mm [EL namn] i så fall skulle denna också ha varit fel och det var den inte 
EL: nej 
Elev 2: exakt så då hade jag rätt 
/.../ 
Elev 2: ja men [EL namn] det här funkar väl faktiskt lika bra 

(10)EL: funkar det inte? 
Elev 2: jo det funkar exakt lika bra 
EL: ja det gör det lite pilligt bara å hålla bitarna 
Elev 2: ja men det är det med den andra också 
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EL: mm det är det 
(15)Elev 2: så kolla 

EL: mm 
Elev 2: då hade jag rätt på f: et också  
EL: mm  
Elev 2: [EL namn] sa att jag hade fel på det där 

(20)Lärare: nej 
Elev 2: f: et, jo ... men jag hade rätt! 
Lärare: vilket är nu f: et? 
Elev 2: nej men jag klippte i 
Lärare: cylinder? Var det den du pratade om? 

(25)Elev 2: ja kolla alltså jag gjorde såhär 
Lärare: mm 
Elev 2: och så den där och [EL namn] ba nej det är fel för den skulle vart där borta ... sen 

var 
Lärare: men den är den är ju jaha det är ju 
Elev 2: sen så sa jag ... ja det kvittar för kolla ... det funkar exakt lika bra när de inte är så 

ser du?  
(30)Lärare: ja 

 
Vid flera tillfällen visar eleven här att det sätt han har ritat upp den utvikta versionen av 
cylindern, som benämns med ”f”, stämmer. Han argumenterar för detta inför läraren och 
extraläraren genom att klippa ut och vika ihop figuren, (15) ”så kolla” och (29) ”ja det kvittar 
för kolla ... det funkar exakt lika bra när de inte är så se du?”. Han gör det också genom att 
jämföra två olika figurer där det genom att den ena fungerar visar att även den andra fungerar, 
(6) ”i så fall skulle denna också ha varit fel och det var den inte”. Genom att göra detta lyckas 
han övertyga både hjälpläraren och läraren om att han har löst uppgiften på ett korrekt sätt. 
Hans hopvikta figur används som data för hans claim att det fungerar.  
 
Elevens uppträdande visar att det ger honom en positiv upplevelse att genom argumentation 
kunna visa att hans lösning är korrekt. Detta visar sig i transkriptionen genom att han är mån 
om att få visa inte bara för extraläraren, som argumentationen ursprungligen riktade sig mot, 
utan även för läraren att hans lösning var korrekt (19–21). Det syns också genom att han vid 
upprepade tillfällen påpekar att han hade rätt (8, 17 och 21). Det märks också i inspelningen på 
hans sätt att prata ivrigt och med emfas på att han faktiskt hade rätt.  
 
Den här situationen uppstår som en följd av att läraren uttryckligen ber eleverna att argumentera 
för att en lösning är rätt genom att presentera data, i detta fall i form av konkret material, som 
stödjer deras claim. Redan från uppgiftens introduktion rör det sig i det hänseendet om en 
situation som bryter mot den norm som säger att vad som är rätt konstitueras av läraren. Det 
har också visats genom analysen av sociomatematiska normer att olika lösningar sällan jämförs. 
Vid det här tillfället har dock eleven kommit fram till en lösning som inte är helt likadan som 
det facit som presenteras. När han i motsats till vad som är vanligt i det undersökta klassrummet 
jämför sin lösning med facit uppstår en situation där han behöver använda matematiska 
argument för att visa att hans lösning stämmer.  

6.4 Matematiska argument vid arbete i par 
Här presenteras ett urval av argument som framkom under elevernas arbete i par. Det första 
avsnittet beskriver situationer där matematiska argument inte blev synliga trots att det 
matematiska innehållet i lektionen var föremål för kommunikation. Detta finns med i resultatet 
eftersom matematiska argument var sparsamt förekommande i det inspelade materialet och 
sociala och sociomatematiska normers inverkan på att matematiska argument inte blev synliga 
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beskrivs. Vart och ett av exemplen i detta avsnitt har valts ut för att representera hur arbetet 
kunde se ut. Varje avsnitt avslutas med ett stycke som beskriver en syntes mellan det 
matematiska argument som beskrivits i avsnittet och de sociala och sociomatematiska normer 
som observerats i klassrummet. I transkriptionerna redovisas med hjälp av motsvarande bokstav 
inom parentes efter respektive argumentdel vad som är claim (c), data (d) och warrant (w). 

6.4.1 Kommunikation utan matematiska argument  
Under de inspelade momenten där eleverna arbetade i par förekom ofta rikligt med 
kommunikation. Eleverna satt sällan tysta och den allra mesta kommunikationen handlade om 
lektionsinnehållet även om det fanns ett fåtal episoder där eleverna pratade kort om andra 
ämnen. Trots att pararbetet var rikt på kommunikation var det sällan matematiska argument 
observerades. Istället var det många episoder som innebar att eleverna visade och berättade för 
varandra hur de hade löst en uppgift steg för steg, utan att motivera sina steg. Många gånger 
gjorde de detta utan att försöka nå en gemensam förståelse. Episoden nedan får exemplifiera 
den här typen av kommunikation.  

 
Exempel 6: 
Eleverna arbetar med en uppgift där de har fått en bild av en romb och en vinkel i romben 
är given till 60 grader. Uppgiften går ut på att räkna ut storleken på de andra vinklarna i 
romben.  

 
Elev 2: sexti plus sexti 
Elev 1: jag började med att dela upp trehundrasexti på tre vilket är tvåhundratjugo, så då 

är ju de de trubbiga är tvåhundratjugo och då dela då blir det ju hundratjugo kvar, 
så då måste man  

Elev 2: dela det på två 
Elev 1: så delar man det på två vilket blir sexti så då har man ju det och då skrev jag svar 

en till som är sexti och två till som är eller två som är trubbiga som är hundratjugo, 
och där har vi fått ut hela trehundrasexti på fyra 

Elev 2: jag har gjort så här att sexti plus sexti är lika med hundratjugo, trehundrasexti 
minus hundratjugo är tvåhundrafyrti. tvåhundrafyrti delat med två är är 
hundratjugo 

Elev 1: mm 
Elev 2: och svar de andra vinklarna är hundratjugo, hundratjugo och sexti 
 

I den här konversationen är det tydligt att eleverna inte försöker uppnå en gemensam förståelse. 
De har gjort på olika sätt för att lösa uppgiften men inget i kommunikationen tyder på att de 
försöker jämföra sätten eller förstå varandras sätt. Elev 1 har som första steg delat 
vinkelsumman 360 i tre delar för att få ut hur stora rombens trubbiga vinklar är (att eleven i 
detta steg säger att det är lika med 220 istället för 120 tolkas som en felsägning då hon i sitt 
svar senare säger att de är 120). Varför eleven genomför detta steg är svårt att förstå, inget 
matematiskt argument förs fram och giltigheten i detta förfarande kommer inte upp till 
diskussion i samtalet. Inte heller det faktum att hon säger att 360 delat på 3 är lika med 220 
verkar bekymra elev 2. Istället får elev 1 göra klart sin redogörelse innan elev 2 kortfattat går 
igenom hur hon har löst uppgiften. När båda är klara sitter de tysta en liten stund innan läraren 
avbryter arbetet.  
 
Utifrån antagandet att läraren används som verifikation för en matematisk lösnings giltighet 
blir konversationer av den här typen rationella. Eftersom elever enligt normen inte förväntas att 
själva kunna argumentera för sina lösningar får deras arbete i par inte heller detta fokus. Istället 
är det en beskrivning av var och ens förfarande som hamnar i fokus, och eftersom läraren inte 
är där och kan verifiera vad som är rätt eller fel kommer elevernas diskussion inte längre än så. 
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På omvänt sätt kan situationer av den här typen ses som en indikation på att den antagna normen 
stämmer, eftersom det annars borde synas ett större engagemang hos eleverna för att motivera 
sina lösningar och förstå den andras lösningar.  

6.4.2 Matematiska argument med endast claim och data 
I det analyserade materialet har det funnits kommunikation där matematiska argument blir 
synliga i samtal mellan två elever. Dessa argument har identifierats med hjälp av Toulmins 
modell (Toulmin, 2003, s. 89–94) och delats in i de olika komponenterna claim, data och 
warrant (backing observerades inte). Till övervägande del har de argument som kommit fram 
bestått av claim som stöds av data, utan warrant. Genom det följande exemplet visas hur sådana 
argument har kunnat se ut i materialet.  
 

Exempel 7: 
Eleverna jobbar med en uppgift där de ska räkna ut hur mycket de två personerna Eric 
och Filip ska få i lön för att sitta barnvakt om deras timlön är samma. De vet att de 
tillsammans fick 400 kr och att Eric satt barnvakt en timme och Filip satt barnvakt fyra 
timmar.  

 
Elev 1: då skulle han få trehundra kronor Eric få en hundra ... Filip skulle få trehundra 

kronor för ... han... satt... tre tim... mar ... mer än  
Elev 2: det hade varit lättare om det hade vart om de skulle dela på fem hundra kronor ... 

för då hade de suttit fe.. då skulle de satt i fem timmar eller då skulle dom dom satt 
i fem timmar sammanlagt  

Elev 1: ... var ... klar! 
Elev 2: vad fick du? 
Elev 1: Filip ehh ... skulle få ... [till läraren] Eller vi ska prata om det. Jag har skrivit att 

ehh Filip ska få tre hundra kronor och Eric ska få hundra kronor (c) för Filip satt 
fyra timmar och Eric har satt en timme bara (d) 

Elev 2: mm ... Ja vi är klara [lärarens namn]! Tror det är så 
 

Elev 1 börjar i den här episoden med att komma fram till ett svar som han säger högt samtidigt 
som han verkar skriva ner det på sitt papper. Elev 2 har en egen tanke som hon uttalar om att 
det skulle vara lättare att räkna ut timlönen om de hade fått 500 kr för sina sammanlagda fem 
timmar. Detta tillåts dock inte komma fram ordentligt eftersom elev 2 avbryter henne genom 
att säga att han är klar. Elev 1 anger sitt svar i form av ett claim, ”Jag har skrivit att ehh Filip 
ska få tre hundra kronor och Eric ska få hundra kronor”. Vidare argumenterar han för detta med 
hjälp av data när han säger att ”för Filip satt fyra timmar och Eric har satt en timme bara”. Elev 
2 ifrågasätter inte detta argument och elev 1 underbygger det inte vidare med hjälp av warrant 
som skulle förklara varför den timfördelningen skulle innebära hans föreslagna fördelning av 
pengarna. Istället ropar de till sig läraren för att redovisa det svar de har kommit fram till.  
 
Elev 2 godtar det claim som elev 1 framför och ifrågasätter inte den data som elev 1 menar 
stödjer hans claim. Detta trots att hon tidigare i konversationen indikerar en begynnande 
förståelse för sambanden i uppgiften när hon säger ”det hade varit lättare om det hade vart om 
de skulle dela på fem hundra kronor”. Kommunikationen i det här exemplet kan förklaras med 
den sociomatematiska normen att lösningen på en matematisk uppgift består av en eller flera 
uträkningar och ett svar som vidare enligt de sociomatematiska normerna ska evalueras av 
läraren. Elev 2 ser att lösningen har de delar som en lösning brukar innehålla och eftersom 
eleverna vanligtvis inte argumenterar i klassrummet är det troligt att elev 2 inte ser det som sin 
uppgift att utvärdera denna lösning. Enligt normen är det istället lärarens uppgift. Om hennes 
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underlåtenhet att ifrågasätta och utvärdera svaret är medveten eller ej går inte uttala sig om, 
men den speglar de sociomatematiska normer som observerats i den här studien.  

6.4.3 Matematiska argument med claim, data och warrant 
Vid några få tillfällen i det analyserade materialet framkom argument där elever använde sig 
av både claim, data och warrant. Dessa relativt få situationer fanns utspridda i det inspelade 
materialet hos både olika elever, olika matematikuppgifter och olika lektioner. Vid flera av de 
tillfällen som klassificerades som argument med claim, data och warrant fanns någon form av 
oenighet mellan parterna i kommunikationen. Det nedanstående exemplet visar hur ett sådant 
argument kunde se ut under observationerna. 
 

Exempel 8: 
Eleverna arbetar med en uppgift där de ska räkna ut den månadspeng som flickan Vera 
får. Från uppgiften vet de att hon sparar en fjärdedel av pengarna. Av resten används en 
tredjedel till klädköp, en tredjedel till biobesök och hälften av det som sedan är kvar 
skänker hon till Rädda Barnen. Den del hon skänker är 35 kr. I slutet av den här episoden 
dyker ett matematiskt argument upp. 
 
Elev 2: men är det men det här var ju hälften av det som var kvar... skänker hon till rädda 

barnen. Och då måste ju det var dubb... då måste man dubbla dom två så blir det 
sjutti och då måste dom va sjutti.  

Elev 1: ja just det! Ja det blir ju så faktiskt det blir ju så faktiskt då har jag tänk... då har 
ja ... ja 

Elev 1: då bli det ju sj... då blir det ju sjutti plus sjutti där  
Elev 2: mm 
Elev 1: och då är dessa där hundrafyrtio... eller? vänta... 
Elev 2: å den sista ... 
Elev 1: vänta då blir denna sjutti sjutti å sjutt 
Elev 2: sen trettifem trettifem 
Elev 1: nej för alla dessa blir sjutti tills.. om man då räknar ihop allting... eller? 
Elev 2: Men nej. Hur mycket är en fj... alltså den här månadspeng som hon sparar? 
Elev 1: Det vet... men det borde ju va mer eftersom... (c) 
Elev 2: Nej det är mindre (c) för det är en fjärdedel (d) 
Elev 1: Jahaaa 
Elev 2: genom att desto större det undre talet blir desto mindre blir det (w) 
Elev 1: ja 
 

I början av episoden verkar de ha kommit fram till hur mycket de tror används till klädköp och 
biobesök, ”då måste man dubbla dom två så blir det sjutti och då måste dom va sjutti”. I mitten 
på episoden ovan är det svårt att förstå vad de syftar på med de olika talen och det verkar som 
om de hänvisar till något som de har antecknat på ett papper genom att de ofta använder ord 
som ”där”, ”dessa” och ”denna”. Hursomhelst, deras samtal mynnar ut i att de ska bestämma 
hur mycket av sin månadspeng som Vera sparar. Eftersom det står i uppgiften att hon sparar en 
fjärdedel och biobesök och klädköp är en tredjedel vardera börjar de jämföra en fjärdedel med 
en tredjedel (de verkar inte ha uppmärksammat att det rör sig om delar av två olika helheter). 
Elev 1 börjar då göra ett claim, ”men det borde ju va mer eftersom...” men avbryts av elev 2 
som framhåller ett motsatt claim ”Nej det är mindre”. Detta underbygger hon sedan med data, 
”för det är en fjärdedel”. Elev 1 svarar tvekande på detta, ”jahaaa”, och eftersom han inte är 
helt övertygad fortsätter elev 2 på sitt argument genom en warrant, ”genom att desto större det 
undre talet blir desto mindre blir det”.  
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Den oenighet som eleverna hamnar i huruvida en fjärdedel är större eller mindre än en tredjedel 
leder här till att ett matematiskt argument byggs upp med de tre delarna claim, data och warrant. 
Till skillnad från större delen av det observerade materialet i den här studien börjar de två 
eleverna här undersöka varandras uttalanden. Det leder dem till att undersöka matematik 
tillsammans och dra slutsatser utifrån matematiska samband. Elev 2 använder ett matematiskt 
argument för att övertyga elev 1 om sitt claim att en fjärdedel är mindre än en tredjedel. Detta 
skiljer ut sig som ett undantag ur den sociomatematiska normen att läraren konstituerar vad som 
är en korrekt lösning och indikerar att en sådan norm utgör ett hinder för att matematiska 
argument ska bli synliga. Eleverna ställs inför en oenighet som gör att de jämför två 
matematiska påståenden och i det arbetet kommer det matematiska argumentet fram.  

6.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet från den här studien visar ett klassrum rikt på kommunikation som både äger rum 
elever sinsemellan och mellan elever och lärare. Studien visar också att den kommunikation 
som äger rum fokuserar på lektionernas matematiska innehåll och att lektionstiden används 
effektivt. Trots att det finns gott om kommunikation om ett relevant innehåll kommer 
matematiska argument sällan till uttryck i klassrummet. Istället är det den matematiska 
produkten i form av uträkningar och svar som får den största uppmärksamheten av både lärare 
och elever. De sociomatematiska normer som har observerats i klassrummet gör att 
matematiska argument endast i liten utsträckning synliggörs. Inom de normer som råder finns 
inget behov av att stödja matematiska påståenden på matematiska argument. Istället används i 
huvudsak lärarens ord som verifikation för de matematiska påståenden som kommer fram, både 
av eleverna och av läraren själv.  
 
De argument som ändå blir synliga i undervisningen härrör i huvudsak från situationer där olika 
uppfattningar på något sätt kommer fram. Vid dessa situationer används matematiska argument 
som verifikation för de matematiska påståenden som förs fram, när läraren av någon anledning 
inte gör det. De exempel som den här studien har sett visar att matematiska argument blir 
synliga när oenighet uppstår i kombination med en strävan att visa på giltigheten i sin egen 
ståndpunkt. Genom att olika lösningar jämförs med varandra, olika påståenden vägs mot 
varandra och olika sätt att se på det matematiska innehållet lyfts fram och konkretiseras i 
undervisningen träder även ett behov av verifikation med hjälp av matematiska argument fram. 
Vid dessa tillfällen används matematiska argument för att stödja matematiska resonemang. 
Dock får detta endast ett litet utrymme i den observerade undervisningen.  
 
Som helhet kan detta resultat sammanfattas med att matematiska argument blir synliga i det 
observerade klassrummet i samband med någon form av oenighet kring det matematiska 
innehållet. Dock präglas klassrummet av sociala och sociomatematiska normer som gör att 
sådan oenighet sällan uppstår, och istället är det ofta lärarens ord som är avgörande för vad som 
är ett giltigt matematiskt påstående. Detta gör sammantaget att de sociala och sociomatematiska 
normer som råder inverkar hindrande till att matematiska argument ska komma fram.  

7 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras först studiens resultat i förhållande till den teoretiska bakgrund som 
presenterades i början av rapporten. Därefter diskuteras hur studiens metod har inverkat på 
resultatet. 
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7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i den här studien visar tydligt att en rik kommunikation om lektionsinnehållet inte 
innebär att matematiska argument automatiskt får en framträdande roll i klassrummet. Hur 
kommunikationen förs blir en viktig fråga. Kommunikationen mellan lärare och elever i den 
observerade undervisningen kan i en övervägande del av fallen karaktäriseras enligt modellen 
IRE (Mehan, 1979, s. 37). Läraren tar på sig rollen som auktoritet att avgöra om elevers svar är 
rätt eller fel. Detta får följden att eleverna inte själva behöver göra det med hjälp av matematiska 
argument. Lärarens roll som matematisk auktoritet är en produkt av en sociomatematisk norm, 
men samtidigt blir denna sociomatematiska norm till genom att läraren har den rollen. Detta 
eftersom det finns ett reflexivt förhållande mellan sociomatematiska normer och det 
klassrumsarbete som kommer till uttryck (Yackel & Cobb, 1996, s. 474) Genom att läraren 
fungerar som matematisk auktoritet upprätthålls också kommunikationen enligt modellen IRE. 
När läraren fungerar som matematisk auktoritet blir det lärarens uppgift att evaluera elevers 
svar och elevernas uppgift reduceras till att tänka ut vilket svar läraren vill höra (Skott, Jess & 
Hansen, 2010, s. 219).  
 
I det observerade klassrummet är det större fokus på den matematiska produkten än den 
matematiska processen (Skott, Jess & Hansen, 2010, s. 23). Elevers uträkningar och svar 
värderas högre än de processer som har lett fram till just de uträkningarna och svaren. Detta 
kan jämföras med Lamperts (1990, s. 32) stereotypa bild av att matematiskt kunnande 
traditionellt har behandlats som att komma ihåg och tillämpa rätt regel vid rätt tillfälle. Att 
beskriva undervisning på detta sätt står i kontrast till beskrivningen av matematiskt kunnande 
som en kompetens frikopplad från det specifika matematiska innehållet (Kilpatrick, 2001, s. 
106; Niss, 2003, s. 6–9). Sådana kompetenser syns även i läroplanens indelning av matematisk 
kunskap i fem förmågor (Skolverket, 2011b, s. 56). Att undervisningen ändå ser ut som den gör 
i en här studien kan ha sin orsak i de sociomatematiska normerna och att dessa normer ofta 
förblir dolda (Yackel & Cobb, 1996, s. 464) och även om läraren uppmärksammar dem är de 
svåra att förändra (Cobb & Yackel, 1996, s. 7).  
 
Vid elevernas arbete i par är läraren inte ständigt närvarande som matematisk auktoritet. Trots 
detta motiverar eleverna sällan varför varje steg är giltigt, utan elevernas samtal stannar ofta på 
nivån att beskriva steg för steg hur de har kommit fram till en lösning. Deras samtal har inte 
automatiskt lett till att undersöka matematiken och detta stämmer väl överens med Sfard och 
Kierans (2001, s. 71) beskrivning av att elever behöver undervisning i hur de ska kommunicera 
med varandra vid grupparbete. Eftersom det sätt eleverna deltar i undervisningen konstitueras 
av sociala normer (Yackel & Cobb, 1996, s. 6–7) behöver läraren initiera en förändring av sättet 
eleverna samtalar om deras samtal ska utvecklas till att innehålla en större andel matematiska 
argument. Implikationer för en sådan förändring finns genom den forskning som Webb et al. 
(2013, s. 91) har genomfört som visar på positiva effekter på lärandet om eleverna i hög grad 
sätter sig in i varandras idéer. Undervisning i hur eleverna kan utmana, ifrågasätta och jämföra 
lösningar kan på det sättet utveckla elevernas matematiska kompetens.  
 
Enligt läroplanen ska undervisningen ”bidra till att eleverna utvecklar /.../ tilltro till sin förmåga 
att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 55). En sådan tilltro kan 
jämföras med det som Kamii (2004, s. 48) beskriver som intellektuell autonomi. För att uppnå 
intellektuell autonomi behöver eleverna lära sig att veta vad de kan uttala sig om och hur de vet 
att deras verifikation är giltig (Yackel & Cobb, 1996, s. 473). Med andra ord är det i ett kortare 
perspektiv nödvändigt för att svara mot läroplanens implikation att eleverna ska utveckla tilltro 
till sin förmåga (Skolverket, 2011b, s. 55) att skapa situationer i undervisningen där eleverna 
får lära sig att använda matematiska argument och hur de bedömer deras giltighet. Eftersom 



  

 24 

detta kommer att bryta mot de rådande sociala och sociomatematiska normerna finns risk för 
att spänningar ska uppstå i klassrummet (Wester, 2015, s. 121–122). Däremot, i ett längre 
perspektiv gör en sådan undervisning så att sociomatematiska normer som främjar 
argumentation konstitueras och därmed underlättar upprätthållandet av en sådan undervisning.  
 
Den intellektuella autonomi som visar sig hos elever när de i motsats till hur arbetet vanligtvis 
ser ut använder matematiska argument utgör ett intressant studieobjekt. Det är svårt att uttala 
sig om orsak till att dessa situationer uppkommer. Däremot kan en förklaring till att argumentet 
här blir synligt ligga i att oenighet kommer fram och olika ståndpunkter jämförs (Webb et al., 
2013, s. 91). Om det är så att en elevs ifrågasättande leder till att en annan elev uttalar 
matematiska argument sätter det fingret på att läraren för att främja matematiska argument 
behöver uppmana elever att göra detta ifrågasättande. Detta stämmer väl överens med hur 
intellektuell autonomi kan utvecklas genom att olika synvinklar förs fram genom att läraren 
frågar om andra håller med om ett svar istället för att direkt värdera det som rätt eller fel (Kamii, 
2004, s. 48). Att diskutera oenigheter i matematik och föra en kollektiv argumentation kan leda 
till att rätta till missuppfattningar och synsätt på det matematiska innehållet (Krummheuer, 
1995, s. 232). Att uppmana ifrågasättande kan ses som ett konkret steg i att undervisa eleverna 
i hur de ska kommunicera med varandra (Sfard & Kieran, 2001, s. 71).  
 
I studiens resultat syns episoder där läraren i motsats till de sociomatematiska normerna lutar 
påståenden på matematiska argument istället för sin egen auktoritet (se avsnitt 6.2). Detta kan 
fylla flera funktioner. För det första gör det eleverna mer självständiga i förhållande till 
matematikämnet (Yackel & Cobb, 1996, s. 473) eftersom de själva kan se genom det 
matematiska argumentet vad som är en korrekt lösning. För det andra fungerar det som ett 
tillfälle där eleverna kan lära sig hur matematiska argument kan användas. Slutligen påverkar 
det den sociomatematiska normen i en riktning mot att matematiska argument ska utgöra den 
matematiska auktoriteten, eftersom de sociomatematiska normerna speglar den praktik som 
genomförs (Yackel & Cobb, 1996, s. 474). I alla dessa hänseenden är det positivt om dessa 
situationer blir mer frekvent förekommande i helklassituationer, och att läraren använder så 
tydliga och matematiskt entydiga argument som möjligt, genom att använda alla delarna claim, 
data, warrant och backing (Toulmin, 2003, s. 89–92). Detta eftersom läraren endast kan initiera 
en förändring av sociomatematiska normer (Cobb & Yackel, 1996, s. 7) och helklassarbetet är 
det tillfälle där läraren har störst möjlighet att styra kommunikationen och därmed kan initiera 
den förändringen. Dock är sociala och sociomatematiska normer ofta dolda för både lärare och 
elever i ett klassrum (Yackel & Cobb, 1996, s. 464). Det kan utgöra ett problem eftersom 
utveckling av undervisningen med hjälp av förändrade sociala och sociomatematiska normer 
kräver medvetenhet om dessa normer. Gentemot läroplanen skulle förändrade sociala och 
sociomatematiska normer där läraren i helklassituationer använder matematiska argument som 
verifikation ge eleverna tillfälle att utveckla förmågan ”att föra och följa matematiska 
resonemang” (Skolverket, 2011b, s. 56), förmågan ”att argumentera logiskt” (Skolverket, 
2011b, s. 55) och samtidigt visa eleverna verktyg för att öka tilltron till att använda matematik 
(Skolverket, 2011b, s. 55). 
 
I observationen syns hur klassrumsarbetet också innehåller uppmaningar till elever att använda 
matematiska argument (se exempel i avsnitt 6.3). Som en följd av detta uppstår ett exempel på 
hur en elev genom matematiska argument visar att hans lösning stämmer. Detta gör honom till 
en mer autonom aktör inom matematiken som själv kan visa giltigheten i sin lösning genom 
matematiska argument (Yackel & Cobb, 1996, s. 473). Samtidigt är det intressant att se i 
exemplet hur den sociomatematiska normen att vad som är rätt eller fel avgörs av läraren bryts 
när eleven lägger fram ett claim som både läraren och extraläraren initialt hyser tvivel mot. 
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Tonen i den argumentation som uppstår indikerar att det uppstår en spänning när verksamheten 
i klassrummet rör sig utanför den outtalade normen (Wester, 2015, s. 121–122). Detta kan vara 
obekvämt för de inblandade parterna men det är också det enda sätt som normerna kan 
förändras, eftersom de kan ses som en produkt av det som genomförs (Yackel & Cobb, 1996, 
s. 474).  
 
Exemplen i den här studien utgör endast ett litet underlag från en klass och gör därför inga 
anspråk på att generalisera hur argument generellt kommer fram i den svenska skolan. Det den 
däremot bidrar med är kunskap om en koppling mellan i vilken utsträckning matematiska 
argument är synliga i undervisningen och de sociala och sociomatematiska normer som råder i 
klassrummet. Att medvetandegöra dessa normer, som nämndes i inledningen till den här 
rapporten, blir än mer viktigt med kunskap om denna koppling. Om de sociala och 
sociomatematiska normerna tillåts förbli dolda lämnas en del av undervisningen bortom 
lärarens kontroll, och därmed uteblir en möjlighet att påverka vilket lärande som eleverna har 
möjlighet att ta del av. På den här grunden är resultaten i den här studien relevanta inte bara för 
det undersökta klassrummet utan även för andra matematiklärare i andra klassrum.  
 
Genom att ta avstamp i citatet som inleder den här rapporten kan lärare nå en ofta dold väg till 
att utveckla elevers möjlighet att uttrycka och stödja sig mot matematiska argument. Det kan i 
sin tur öka möjligheten för eleverna att utvecklas till matematiskt självständiga individer. Att 
lärare vill att elever ska komma fram till rätt lösning kan ses som en självklarhet men vad som 
är rätt lösning och vem som avgör det skapas genom samspelet i klassrummet, ”what counts as 
an acceptable mathematical explanation and justification is a sociomathematical norm (Yackel 
& Cobb, 1996, s. 461).  

7.2 Metoddiskussion 
De observationer som den här studien bygger på har genomförts i endast en grupp under en 
begränsad tid. Eftersom studien inte har en strävan att uppnå ett generaliserbart resultat behöver 
detta dock inte vara ett problem för studien eftersom medvetenhet om både dess begränsningar 
och styrkor finns sida vid sida. I studien har en noggrann undersökning genomförts där alla 
elever i gruppen vid minst en lektion har spelats in och löpande protokoll har nedtecknats under 
hela de observerade lektionerna. Observationerna genomfördes också vid fyra på varandra 
följande lektioner. Det gör att denna studie visserligen kan ses som en ögonblicksbild i ett 
mångårigt klassrumsarbete, men det är en ögonblicksbild som utgörs av ett noggrant beskrivet 
utsnitt ur undervisningen där alla elever betraktas av studien och en heltäckande bild av 
kommunikationen uppnås genom både direkt fört protokoll och ljudupptagning. På grund av 
detta kan resultatet inte generaliseras till en bild av hur undervisning i Sverige ser ut, men det 
kan användas som ett tydligt exempel på hur det kan se ut och studien kan lyfta fram aspekter 
som är viktiga för lärare att undersöka i den egna praktiken.  
 
Studiens syfte var att belysa matematiska argument och att beskriva sociala och socio-
matematiska normers inverkan på synliggörandet av matematiska argument. För att göra detta 
användes två analysverktyg. Toulmins modell (Toulmin, 2003) för att beskriva argument 
användes för att belysa de matematiska argument som fanns i datamaterialet och med hjälp av 
den teorin kunde matematiska argument identifieras, lyftas fram och jämföras på ett konsekvent 
sätt. Teorin om sociala och sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996) användes för att 
undersöka synliggörandet av matematiska argument i enlighet med studiens syfte och andra 
frågeställning. För att kunna undersöka inverkan från de sociala och sociomatematiska 
normerna behövde dessa normer först observeras och beskrivas. Detta gjordes i första delen av 
resultatpresentationen, under avsnitt 6.1. Inverkan från de normer som beskrivs där undersöks 
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sedan i anslutning till presentationen av de olika typer av argument som blivit synliga, under 
avsnitt 6.2–6.4. Vidare diskuteras hur matematiska argument blivit synliga och hur sociala och 
sociomatematiska normer har inverkat på deras synliggörande i resultatdiskussionen, under 
avsnitt 7.1.  
 
Kombinationen av de två ramverken har bitvis inneburit svårigheter men samtidigt har de 
kompletterat varandra på ett bra sätt. Analysen av matematiska argument enligt Toulmins 
modell innebär ett microperspektiv där korta och små kommentarer i ett flyktigt samtal har varit 
betydelsefulla. Tvärtemot innebär teorin om sociala och sociomatematiska normer ett 
makroperspektiv där det är de översiktliga tendenserna och hela sammanhanget som är i fokus. 
Svårigheterna i den här kombinationen har varit att komma fram till på vilket sätt det stora 
makroperspektivet kan fungera som stöd för det lilla microperspektivet. I slutändan har 
ramverken kompletterat varandra på så sätt att de sociala och sociomatematiska normerna som 
observerades fungerar som fond bakom och kontext runt de små argument som synts i 
microperspektivet som Toulmins modell bidrar med. Det är genom kombinationen av dessa 
ramverk som den här studien bidrar med ny förståelse och inget av ramverken hade ensamt 
kunnat ge samma förståelse.  
 
En begränsning som finns i att utifrån ljudinspelningar använda Toulmins modell för att 
identifiera matematiska argument är att det bara är verbalt uttalade argument som kan 
identifieras. Matematiska argument kan förmedlas genom många olika uttrycksformer (Nordin, 
2016, 19–20) och i den här studien tas endast hänsyn till en av dem. Det finns en risk att elevers 
anteckningar, gester eller hänvisning till fysiska objekt kan ha innehållit kommunikation som 
utgjorde matematiska argument. Ett försök att uppfatta argument genom andra uttrycksformer 
gjordes genom att studera elevernas anteckningar från de observerade episoderna men eftersom 
dessa endast visade elevernas färdiga produkt och inte processen, där matematiska argument 
kan ha varit synliga, kunde de inte användas i studiens resultat. Eftersom insamling av antecknat 
material inte kunde användas till studien resultat har det inte heller tagits upp i studiens 
metodkapitel. Denna begränsning till endast verbalt uttalade matematiska argument får ses som 
en svaghet i val av datainsamlingsmetod. Den hade kunnat undkommas genom videoinspelning 
av elevernas arbete i par där både elevers gester och deras anteckningar medan de fördes hade 
kunde studeras istället för endast ljudupptagning.  
 
En annan avgränsning som har gjorts i den här studien är att endast undersöka matematiska 
argument som blir synliga. Elever kan i många fall ha haft matematiska argument som stöd för 
sina resonemang, både medvetet och omedvetet, men av olika skäl inte ha uttalat dem. Till 
exempel skulle en uppfattning hos en elev kunna vara att den andra eleven förstår vad ett 
påstående grundar sig på genom att det har varit föremål för undervisning tidigare eller att det 
är på en så grundläggande nivå att det inte behöver uttalas. Genom en roll som observatör med 
en högre grad av deltagande (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 30–31) hade situationer 
där observatören misstänker att sådana implicita argument kan föreligga kunnat undersökas 
vidare av observatören genom fördjupande frågor för att komma åt elevens tänkande. Dock 
ansågs detta förfarande inte vara möjligt inom ramen för den här studien eftersom 
undersökandet av sociala och sociomatematiska normer i klassrummet krävde en så opåverkad 
situation som möjligt.  
 
Inspelning vid observation kan innebära en större påverkan på de observerade personerna än 
observationer där endast protokoll förs (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 29). Detta kan 
ha påverkat studiens resultat, framför allt eftersom undersökningen behövde göras i en så 
autentisk situation som möjligt för att inte påverka de normer som observerades. En viss 



  

 27 

påverkan av lektionsinnehållet gjordes också i studien när lektionsinnehåll som var mer 
utmanande för eleverna efterfrågades inför den sista observationen. Syftet med detta var att det 
skulle kunna möjliggöra att andra matematiska argument blev synliga. Eftersom det inte finns 
anledning att tro att det skulle påverka lektionen till något som inte annars är förekommande i 
den deltagande lärarens undervisning, ansågs det inte utgöra en risk för att de sociala eller 
sociomatematiska normerna i klassrummet skulle påverkas på ett otillbörligt sätt. Den 
undervisande läraren framhöll efter undersökningen att ingen av de observerade lektionerna 
skilde sig från klassens övriga matematiklektioner.  
 
En annan möjlig svaghet i studien är att observationerna kan ha färgats av observatörens egna, 
omedvetna tolkningar av situationer. Denna risk hade kunnat minskas om ytterligare en 
observatör hade kunnat medverka under observationerna men detta fanns inte att tillgå. Då hade 
de två observatörernas bilder av de observerade situationerna kunnat jämföras och en hög 
överensstämmelse skulle innebära en höjning av studiens reliabilitet (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013, s. 50).  
 
Den ena frågeställning som har väglett den här studien var på vilket sätt matematiska argument 
används för att stödja matematiska resonemang. Genom att undersöka på vilket sätt 
matematiska argument användes i det observerade klassrummet uppnåddes en förståelse för det 
matematiska argumentets ställning som sedan kunde utgöra grunden för att belysa dessa 
argument. Den andra frågeställningen var hur sociala och sociomatematiska normer har 
inverkat på synliggörandet av matematiska argument. Denna inverkan har visats genom att sätta 
de matematiska argument som synliggjordes i förhållande till de sociala och sociomatematiska 
normer som observerades. Dessutom har det undersökta klassrummet visat upp många 
situationer där matematiska argument inte har kommit fram. Även detta har diskuterats utifrån 
de sociala och sociomatematiska normer som har observerats och med hjälp av dessa normer 
har en förklaringsmodell till varför matematiska argument inte kommer fram utarbetats. 
Sammantaget gör detta att studiens resultat och diskussion är relevant för att svara mot studiens 
syfte och frågeställningar.  

7.3 Förslag på vidare forskning 
Fortsatt forskning utifrån den här studiens resultat skulle kunna vara att undersöka svenska 
lärares medvetenhet om sociala och sociomatematiska normers påverkan på undervisningen. 
En sådan studie skulle dels kunna bidra med relevant kunskap för att avgöra i vilken 
utsträckning sådan medvetenhet redan finns och dels kunna fungera som ett 
medvetandegörande för verksamma lärare av att ett perspektiv av sociala och sociomatematiska 
normer på undervisning går att använda sig av för att utveckla undervisning. 
 
En annan möjlig undersökning utifrån den här studien kan vara att undersöka i en svensk 
kontext hur en aktiv förändring av sociala och sociomatematiska normer kan göras med en 
strävan att matematiska argument ska bli synliga i undervisningen. Eftersom Skolinspektionens 
granskning visar att matematiska argument sällan blir synliga i svenska skolor 
(Skolinspektionen, 2009, s. 17) kan ett behov finnas att öka kunskapen om hur matematiska 
argument kan bli mer synliga och utifrån den här studiens resultat är aktiv förändring av social 
och sociomatematiska normer ett sätt att angripa detta. En studie som visar hur denna förändring 
kan göras i en svensk kontext och utifrån svensk läroplan skulle kunna utgöra ett bra stöd för 
lärare i svenska skolor att göra samma förändringsarbete.  
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8 Slutsatser 
Den här studien har visat att matematiska argument inte automatiskt kommer fram i ett klassrum 
enbart genom att det förs riklig kommunikation fokuserad på ämnesinnehållet. Istället är det 
klassrummets sociala och sociomatematiska normer som styr på vilket sätt elever och lärare 
deltar i klassrumsaktiviteten och därigenom avgör om matematiska argument blir synliga. I det 
undersökta klassrummet har dessa normer till viss del försvårat för matematiska argument att 
bli synliga. Genom ett medvetandegörande av de sociala och sociomatematiska normerna i det 
egna klassrummet och ett aktivt arbete med att förändra dem kan lärare på sikt styra vilken 
kommunikation som förs och därigenom vilket lärande som blir möjligt.  
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Högskolan Dalarna. Jag läser min sista termin på programmet och skriver nu mitt avslutande 
examensarbete inom matematik. Examensarbetet innehåller en empirisk undersökning som jag 
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under matematiklektioner.  
 
Undersökningen kommer att bestå av fyra tillfällen där jag vid vart och ett gör en ljudinspelning 
av elever som arbetar i grupp med att lösa i matematik. Jag kommer dessutom att vara med 
under lektionen och föra anteckningar av det jag observerar i klassrummet. Klassens medverkan 
i studien är mycket värdefull eftersom det insamlade materialet kommer att ligga till grund för 
hela studien. Jag är tacksam om jag får ta del av klassens arbete.  
 
Studien kommer att genomföras vecka 38–40. Innan det första tillfället vill jag gärna besöka 
klassen och presentera mig och min undersökning. 
 
Studien genomförs i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 
alla deltagare: får veta varför studien genomförs; medverkar av fri vilja och när som helst kan 
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i forskningssyfte. Anonymiteten gäller såväl deltagares namn som skola och kommun. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och när 
denna är godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Det färdiga arbetet kommer att 
publiceras fritt via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) och förmedlas till den deltagande 
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Kontakta gärna mig via  
Mail: h13axelo@du.se  
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