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Abstrakt
Syftet med detta examensarbete är att undersöka undervisning och lärande under en 
matematiklektion  som  präglas  av  traditionell  skolmatematik.  Metoden  för 
undersökningen  var  en  deltagande  observation  av  en  matematiklektion  i  åk  3  på 
gymnasiet.  Med  hjälp  av  begreppen  matematikens  lärandeobjekt,  matematiska 
resurser,  eleven som lärande aktör och sociomatematiska  normer  har  jag tolkat  de 
resultat  som  genererats  från  observationen.  Två  slutsatser  som  kan  dras  av 
undersökningen  är  att  eleverna  stimuleras  till  att  bli  oberoende  lärande  aktörer  i 
undervisningen av traditionell skolmatematik samt att det i första hand är läraren som 
synliggör potentiella matematiska resurser för eleverna. Medvetenheten om elevernas 
användande av matematiska resurser skulle kunna påverka elevernas lärande genom 
att läraren synliggör matematiska resurser på ett mer medvetet sätt.
Nyckelord:  Traditionell  skolmatematik,  sociomatematiska  normer, 
matematikundervisning,  situerat  perspektiv  på  lärande och kunskap,  matematiskens 
lärandeobjekt, matematiska resurser.

Abstract
The aim with this degree project is to examine teaching and learning during a math 
lesson characterized by traditional school mathematics. The method of the study was a 
participant observation of a mathematics lesson in year 3 in upper secondary school. 
Using  the  concepts  of  mathematical  learning  objects,  mathematical  resources,  and 
pupil  as  an  active  learner  in  combination  with  socio-mathematical  norms,  I  have 
interpreted the results generated from the observation. Two main conclusions can be 
drawn from the study. Firstly, pupils are encouraged to become independent as active 
learners in the teaching of traditional school mathematics. Secondly, it is primarily the 
teacher  who  makes  potential  mathematical  resources  visible  and  available  for  the 
pupils.  With  an  increasing  awareness  of  pupils’  use  of  mathematical  resources, 
teachers  can  affect  pupils’  learning  by  making  potential  mathematical  resources 
explicit in a more conscious way.
Keywords:  Traditional  school  mathematics,  sociomathematical  norms, 
mathematics  teaching,  situated  perspective  on  learning  and  knowledge, 
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1. Inledning

Detta examensarbete handlar om matematikundervisning i gymnasieskolan. Efter flera års 
studier i matematik, har jag valt att utbilda mig till gymnasielärare. På lärarutbildningen 
betonas  vikten  av  variation  av  olika  undervisningsformer  i  klassrummet,  att  se  och 
inkludera  alla  elever  i  undervisningen  samt  att  stimulera  och  utmana  elevers  egen 
problemlösningsförmåga och logiska tänkande, något som också Skolverket skriver om i 
sin rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (Skolverket, 2003).  Detta synsätt 
stämmer väl överens med de mål som beskrivs i gymnasieskolans kursplan i matematik. 
Där betonas bland annat vikten av att eleverna kan arbeta både individuellt och i grupp, 
kommunicera  om  och  med  matematik,  lösa  matematiska  problem  och  arbeta  med 
matematiska modeller samt att kunna använda sina kunskaper i matematik i varierande 
sammanhang (Skolverket, 2000a). Samtidigt är mina egna erfarenheter, både som elev och 
lärare,  att  en  stor  del  av  matematikundervisningen har  en  relativt  ensidig  utformning. 
Läraren inleder lektionen med en genomgång av ett moment eller avsnitt som åtföljs av att 
eleverna arbetar enskilt med övningsuppgifter från läroboken, medan läraren går runt i 
klassrummet  och  hjälper  eleverna  med  att  lösa  dessa  uppgifter.  Ett  korrekt  svar  som 
överensstämmer med facit  betraktas som en bekräftelse på kunskaper i  matematik och 
många  korrekt  lösta  uppgifter  blir  ett  tydligt  kvantitativt  mått  på  flit  och  framgång  i 
skolan. Mot bakgrund av detta blev jag därför nyfiken på hur undervisning och lärande 
inom ramen för traditionell skolmatematik faktiskt går till; hur undervisar läraren och vad 
lära sig eleverna? Hur agerar de för att lära sig matematik och vilket synsätt på matematik 
och lärande och kunskap i matematik utvecklar eleverna utifrån dessa förutsättningar?

Lärande och undervisning av matematik sker alltid i ett socialt sammanhang, som i sin tur 
kommer  att  påverka  elevernas  lärande  och  kunskaper.  För  att  undersöka  traditionell 
skolmatematik är det därför viktigt att detta görs där traditionell skolmatematik äger rum. 
Genom att observera en helt vanlig matematiklektion på gymnasiet när lärare och elever 
arbetar  med  matematik  vill  jag  undersöka  vad  som faktiskt  sker  i  undervisningen  av 
traditionell skolmatematik. Framför allt kommer fokus att riktas mot elevernas lärande av 
matematik. I beskrivningen av elevers handlingar och utsagor behövs teoretiska begrepp 
som beskriver elevens syn på matematik, elevens resurser för lärande av matematik och 
elevens agerande i klassrummet. 
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2. Teoretisk bakgrund

Arbetet  belyser  det  som  sker  i  klassrumssituationen  under  traditionell 
matematikundervisning.  Allt  som  sker  i  klassrumssituationen  spelar  en  roll  för  det 
sammanhang  det  sker  i.  Hur  sammanhanget  ser  ut  kan  bero  på  det  ämnesmässiga 
innehållet  men  även  på  individerna  som  deltar  i  sammanhanget.  Det  som  händer  i 
interaktion i klassrummet kan studeras utifrån olika perspektiv och jag har valt titta på vad 
som sker ur ett situerat perspektiv. I den teoretiska bakgrunden presenteras grundläggande 
idéer och teoretiska begrepp för att möjliggöra en diskussion om klassrumssituationen ur 
detta perspektiv. Begreppen används sedan för att beskriva det som sker i klassrummet.

2.1 Ett situerat perspektiv
Den grundläggande innebörden i  ett  situerat  perspektiv  på lärande och kunskap, är  att 
lärande  och  kunskap  sker  genom  deltagande  i  sociala  praktikgemenskaper  (Lave  & 
Wenger, 1991). En social praktikgemenskap är varken begränsad till en specifik plats eller 
tidpunkt.  Snarare  är  det  ett  gemensamt  uppdrag,  uppgift  eller  tillhörighet  som förenar 
individer  i  en  social  praktikgemenskap.  Att  bli  en  del  av  en  praktikgemenskap  är  en 
dynamisk process där individen måste förhålla sig till de aktiviteter som är centrala för 
praktiken  samtidigt  som  han  eller  hon  strävar  efter  att  bli  en  del  av  den  sociala 
gemenskapen.  Det  medför  att  individen  måste  lära  sig  exempelvis  nödvändiga 
faktakunskaper, processer och ritualer för att på ett naturligt sätt smälta in i gemenskapen 
och ta del av det sätt att kommunicera på som är brukligt.  Att bli en del av en social 
praktikgemenskap innebär alltså ett lärande för individen och lärande och kunskap blir 
därmed knutet till det sociala sammanhang som individen deltar i. Detta perspektiv skulle 
kunna användas i en skol- och klassrumssituation. Praktiken i klassrummet omfattar elever 
och lärare som deltagare som samlas kring ett gemensamt syfte, vilket till exempel kan 
vara att arbeta med matematik. I denna praktik utför deltagarna handlingar i ett socialt 
sammanhang  (Stadler,  2009)  och  det  är  deltagarnas  handlingar  som formar  praktiken 
samtidigt som praktiken formar sina deltagare. Konsekvensen av ett situerat perspektiv på 
lärande och kunskap är att kunskapen ses som specifik för sammanhanget. Det är inte 
säkert att de tillägnade kunskaperna från det speciella sammanhanget, kan tillämpas i ett 
annat  sammanhang.  Ur  ett  situerat  perspektiv  blir  inte  bara  kunskaperna  från 
sammanhanget  specifika utan kan också kopplas till  specifika människor i  en specifik 
situation (Stadler, 2009).

Ett sätt att beskriva den lärandeprocess som sker i en social praktikgemenskap är utifrån 
ett legitimt perifert deltagande i en social praktik. ”Legitimt perifert deltagande är ett sätt 
att  beskriva  lärandeprocessen  ut  ett  situerat  perspektiv”  (Stadler  2009,  s.12).  Legitimt 
perifert deltagande är en process motsvarande den en lärling går igenom för att lära sig 
(komma in i) ett yrke (Lave & Wenger, 1991). Lärlingen blir placerad i en verksamhet för 
att bli en del av verksamhetens lokala kultur och efterhand blir då även kulturen en del av 
lärlingen själv i form av att han tar till sig kulturen. Genom att skaffa sig kunskaper om 

2



och  erfarenheter  från  verksamheten  och  dess  kultur  strävar  lärlingen  efter  att  ingå  i 
gemenskapen. På matematiklektionerna i skolan ska man förutom att lära sig matematik 
även lära sig att bli en matematikelev (Skott m.fl, 2008). Den aktuella situationen i vilken 
lärandet sker, är inte bara avgörande för hur lärandet sker, utan även vad som lärs (Skott 
m.fl, 2008). Vad det är som eleverna faktiskt lär sig i en lärandesituation kan alltså variera 
mellan  olika  situationer  eftersom det  starkt  påverkas  av  den  aktuella  situationen  och 
sammanhanget. 

Samtidigt som eleverna lär matematik utvecklas de också som matematikelever. Eleverna 
lär sig att vara matematikelever.   Bland de kunskaper en matematikelev får genom ett 
deltagande i matematikundervisning, ingår även så kallade meta-matematiska kunskaper. 
Till de meta-matematiska kunskaperna hör de kunskaper som eleverna kan använda sig av 
för  att  lära  matematik.  Det  kan  exempelvis  vara  hur  miniräknaren  fungerar,  hur  en 
uppgiftslösning redovisas eller hur läroboken kan användas som en uppslagsbok när det 
gäller det aktuella matematiska innehållet men även matematiska kunskaper som eleven 
redan  tillägnat  sig.  Denna  kunskap  kommer  från  sammanhanget  som  matematik-
undervisningen sker i. I och med elevernas deltagande och lärande i sammanhanget byggs 
det upp en kultur. Ett situerat perspektiv på kunskap och lärande kan åskådliggöra detta 
kulturbyggande  i  klassrummet.  Den  komplexa  situationen  där  läraren  undervisar  och 
eleverna lär, kan delas upp i mindre beståndsdelar för att underlätta studier av den. Till att 
börja med skulle kulturbyggandet kunna ses från två sidor. Å ena sidan påverkar läraren 
kulturen  genom  sitt  sätt  att  undervisa  och  genom  sin  syn  på  matematik  och 
matematiklärande och å andra sidan påverkar eleverna kulturen i klassrummet genom sitt 
sätt att agera för att tillägna sig matematikkunskaper, i och med att de ingår i en social 
praktik.  Elevernas  lärande  i  situationen  är  beroende  av  elevens  mål  (för  den  aktuella 
tidpunkten) med lärandet, vilka resurser eleven har att tillgå för sitt lärande och med vilka 
egna handlingar eleven bidrar till lärandet (Stadler, 2009). Dessa tre kategorier: elevens 
lärandeobjekt, elevens resurser och elevens handlingar, kan användas som ett redskap för 
att beskriva den sociala situationen i matematikklassrummet. 

2.2 Sociomatematiska normer
Begreppet  sociomatematiska  normer  är  en  del  av  Cobb  och  Yackels  ”Emergerande 
perspektiv” som är en teoretisk modell av hur det sociala och det individuellt psykologiska 
samverkar och interagerar när individer lär matematik (Cobb & Yackel, 1996). Trots att 
det emergerande perspektivet utgör ett mer övergripande teoretiskt ramverk har jag valt att 
rikta fokus mot de sociomatematiska normerna och i viss mån de sociala normerna som är 
en del av varje klassrumssituation. 

Utifrån ett situerat perspektiv på lärande och kunskap definieras lärande som individers 
deltagande i sociala sammanhang, exempelvis matematikundervisning i ett klassrum. Trots 
att läraren till synes undervisar eleverna i matematik kommer det sammanhang där både 
elever och lärare deltar att påverka vad och hur eleverna lär. När läraren undervisar och 
eleverna lär i ett sammanhang fokuseras i någon mening ett fält som ligger mellan lärarens 
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undervisning och elevernas lärande. I interaktioner mellan lärare och elever konstitueras 
allmänna  normer  och  normer  som är  specifika  för  matematikklassrummet  (Yackel  & 
Cobb, 1996).

Yackel och Cobb (1996) utgår från att kulturella och sociala processer är integrerade i 
matematiska aktiviteter. Lärare och elever läser av varandra i all interaktion. Detta är en 
närvarande process i all interaktion, som inte behöver vara medveten, men som ständigt 
konstituerar  olika  typer  av  normer.  Det  är  inte  på  förhand  bestämt  vilka  normer  som 
konstitueras i interaktionen utan det är något konstant som växer fram och omformas. I 
den  sociala  interaktionen  kan  elevernas  och  lärarens  mål  analyseras.  I  matematik-
klassrummet  kan  det  konstitueras  normer  som specifikt  har  med matematiklärande  att 
göra.  Yackel  och  Cobb kallar  dessa  normer  för  sociomatematiska  normer.  Lärande  av 
matematik präglas av redan etablerade sociomatematiska normer,  men det  är  också en 
process där sociomatematiska normer formuleras, omformuleras och nyskapas.  Att räkna 
en stor mängd uppgifter skulle exempelvis kunna konstituera sociomatematiska normer 
som  visar  att  matematik  är  att  lösa  uppgifter.  Tystnad  under  större  delen  av 
matematiklektionen  skulle  exempelvis  kunna  bidra  till  den  sociomatematiska  normen: 
”matematik pratar man inte”; eller den sociala normen: ”under lektioner pratar man inte”.  

Inlärning  kan  ses  som  en  social  process  och  elever  lär  genom  sitt  deltagande  i 
sammanhanget.  Att  delta  i  ett  sammanhang  medför  en  konfrontation  med 
sociomatematiska normer eftersom dessa är en oskiljaktig del av sammanhanget. Några 
exempel på sociomatematiska normer som kan förekomma i  ett  klassrum kan vara att 
kunna  göra  bedömningar  om  en  matematisk  förklaring  är  tillräcklig,  förklara  sina 
tankegångar för någon annan och kunskaper om vad som räknas som en annan lösning. 
Som  tidigare  konstaterats,  konstitueras  sociomatematiska  normer  genom  lärarens  och 
elevernas interaktion i klassrummet när det gäller matematik och matematikundervisning. 
Då läraren  är  en  förhandlande  part  när  de  sociomatematiska  normerna  konstitueras  är 
läraren mycket normgivande och har ett stort inflytande på vilka sociomatematiska normer 
som etableras. Eleverna ägnar sig i större utsträckning åt att läsa av läraren än läraren läser 
av varje elev.  När eleverna tar  hjälp av läraren för att  lära sig matematik,  läser de av 
läraren och gör i all interaktion, omedvetna tolkningar av vad som gäller här och nu i det 
aktuella klassrummet (Yackel & Cobb, 1996). 

Begreppet sociomatematiska normer ger oss ett  sätt att tolka och prata om lärares och 
elevers  matematiska  aktiviteter  i  klassrummet  (Yackel  &  Cobb,  1996).  Genom  att 
identifiera  vilka  sociomatematiska  normer  som  är  etablerade  och  som  uppstår  i 
klassrumssituationen skulle en klarare bild kunna ges av elevers agerande och intentionen 
bakom. Sociomatematiska normer och ett situerat perspektiv på lärande och kunskap kan 
utgöra ett värdefullt verktyg för att analysera undervisning och lärande i en klassrums-
situation. Samtidigt kan varken lärare eller elever betraktas som oskrivna blad. Snarare har 
varje  individ  med  sig  tidigare  kunskaper  och  erfarenheter.  Genom  social  interaktion 
kommer andras kompetens att ge individen nya erfarenheter som i sin tur kan användas för 
att utveckla kompetens (Wenger, 2000). En nyanställd strävar efter att bli en del av det 
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sociala sammanhanget på arbetsplatsen genom att relatera sina erfarenheter och kunskaper 
med den definierade kompetensen hos de övriga medarbetarna. Samtidigt får individen 
erfarenheter av andras kompetenser. I undervisningen som sker i ett specifikt sammanhang 
kan deltagarna betraktas som att de har en gemensam kompetens. Elever som läser en kurs 
tillsammans  etablerar  tillsammans  med  läraren  sociomatematiska  normer  som  kan 
beskriva den gemensamma kompetensen. I ett visst klassrum kan exempelvis kompetens 
att lära matematik genom att läsa i läroboken finnas medan elever i ett annat klassrum har 
kompetensen att ställa sådana frågor till läraren som gör att de lär matematik. För en ny 
elev i klassen skulle det kunna handla om att få erfarenhet genom de övriga elevernas 
kompetens.

Att få nya erfarenheter i andra sociala sammanhang kan vara ett sätt att pröva, förnya och 
omforma sina kunskaper och kompetenser (Wenger, 2000). En individ som är grundligt 
kompetent inom ett väletablerat sammanhang kan få nya perspektiv på sin kompetens när 
han eller hon kommer till en ny arbetsplats eller annat sammanhang. Detta nya perspektiv 
på kunskapen och kompetensen kan individen vilja använda för att ändra befintliga normer 
och  kompetenser  i  den  gamla  gemenskapen.  I  undervisningssammanhang  skulle  detta 
kunna översättas till situationen när en ny elev eller en elev som fått andra erfarenheter än 
de övriga eleverna, kommer med erfarenhet från ett annat sammanhang eller en annan 
klass och strävar mot en förändring av kompetensen i en kollektiv aktivitet med hjälp av 
sin  erfarenhet.  Eleven  följer  då  i  någon  mening  inte  de  etablerade  sociomatematiska 
normerna  i  (det  nya)  klassrummet.  Å  ena  sidan  skulle  detta  kunna  bidra  till  att  nya 
sociomatematiska normer konstitueras och å andra sidan skulle det kunna bidra till att de 
redan etablerade normerna befästs. Processerna där andras kompetens bidrar till erfarenhet 
för  en  individ  och  enstaka  individers  strävan  mot  förändring  i  en  kollektiv  aktivitet, 
behöver nödvändigtvis inte förekomma åtskilda från varandra utan flera sådana processer 
av  båda  slag  skulle  kunna  förekomma  i  klassrummet  samtidigt  och  integrerade  med 
varandra.

För att kunna upptäcka elevens syn på matematik, lärande av matematik och dennes mål 
med lärande av matematik, måste elevens agerande studeras då det är elevens handlingar 
som  synliggör  både  elevens  resurser  och  bild  av  matematiken.  Elevens  handlingar 
påverkas  av  olika  matematiska  resurser  samt  deltagandet  i  sammanhanget.  I  detta 
sammanhang  uppkommer  det  sociomatematiska  normer  och  eleven  agerar  utifrån  sin 
uppfattning om hur normerna ser ut i  situationen.  Det är därför relevant att identifiera 
sociomatematiska normer utifrån den enskilde elevens perspektiv för att få en så noggrann 
bild som möjligt av hur eleven upplever matematiken och elevens mål med denna. 

2.3 Tre kategorier för att beskriva elevers lärande av matematik
Jag har beskrivit det situerade perspektivet på lärande och kunskap och hur lärande och 
kunskap  sker  i  ett  sammanhang  utifrån  detta  perspektiv.  Alla  handlingar  i  ett  socialt 
sammanhang  konstituerar,  omformar  eller  etablerar  normer.  I  matematikklassrummet 
etablerar handlingar, som har med matematik att göra, sociomatematiska normer som är 
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betydelsefulla  för  det  lärande som sker  i  det  sammanhanget.  Det  teoretiska  ramverket 
erbjuder grundläggande idéer och teoretiska begrepp för att beskriva klassrumssituationen 
i  sitt  sociala  sammanhang  och  en  beskrivning  av  de  sociomatematiska  normer  som 
konstitueras i detta sammanhang. Stadler (2009) beskriver i sin studie tre kategorier som 
kan  användas  för  att  beskriva  elevers  lärande  av  matematik.  Dessa  är  matematikens  
lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör. 

2.3.1 Matematikens lärandeobjekt
Matematikens  lärandeobjekt  är  studentens  individuella  syn  på  matematik,  lärande  av 
matematik  och  vad  målet  med  dennes  lärande  av  matematik  är  (Stadler,  2009).  Det 
matematiska lärandeobjektet är det matematikobjekt som studenten strävar efter att lära 
sig. Det skulle exempelvis kunna vara en metod för att lösa andragradsekvationer eller en 
förståelse  för  enhetscirkeln  och  de  trigonometriska  funktionerna.  Matematikens 
lärandeobjekt är en dynamisk företeelse som varierar över tid och mellan olika individer. 
Matematiska lärandeobjekt varierar också mellan olika områden i matematiken. I algebra 
kan det se ut på ett sätt medan i exempelvis trigonometri kan det se ut på ett annat sätt. I 
en  students  matematiska  lärandeobjekt  ingår  både  studentens  förvärvade  matematiska 
kunskaper och de kunskaper som eleven strävar mot (för vilka studenten måste arbeta 
och/eller  utnyttja  matematiska resurser).  I  matematikens  lärandeobjekt  kan även meta-
matematiska lärandeobjekt ingå som t ex kunskaper att bedöma om en lösning är korrekt, 
förklara sina tankegångar för någon annan, bedöma vilka uppgifter som är lämpliga att 
göra, avgöra om en lösning är fullständig, avgöra om en lösning är korrekt och tillräcklig 
för att andra ska förstå, hantera miniräknaren och bedöma vilka studiekamrater som är 
lämpliga att samarbeta med. Att socialt vara deltagande och att förhålla sig till de normer 
som finns  och  konstitueras  i  klassrummet  har  alltså  också  betydelse  för  hur  en  elevs 
matematiska lärandeobjekt ser ut  (Stadler,  2009).  Denna kategori  kan användas för att 
beskriva och förklara elevers olika handlingar i matematikklassrummet på gymnasiet då 
det  matematiska  lärandeobjektet  beskriver  elevens  mål  och  strävan  mot  matematisk 
kunskap.

Två  synsätt  på  matematikens  lärandeobjekt  dominerar  i  Stadlers  studie.  Ett  är  att 
matematik uppfattas som något man gör medan det andra är att matematik uppfattas som 
något som finns dvs som ett objekt. När en elev ser på matematiken som något man gör 
har  eleven  ofta  ett  procedurinriktat  arbetssätt  som kan  vara  att  lösa  uppgifter  för  att, 
eventuellt  senare,  få en förståelse,  i  motsats till  att  sträva efter förståelse för att sedan 
kunna lösa matematiska problem eller övningsuppgifter. En elev har sällan enbart det ena 
eller det andra synsättet utan det kan variera mellan olika områden i matematiken. 

2.3.2 Matematiska resurser
Matematiska resurser är alla hjälpmedel, mentala eller fysiska, som bidrar till studenternas 
tillägnande av matematiska lärandeobjekt (Stadler, 2009). Exempel på sådana resurser kan 
vara läraren, läroboken, studiekamraterna, miniräknaren, datorn, förkunskaper, bilder med 
mera. Dessa exempel blir matematiska resurser när studenten använder dem som resurser 
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för att tillägna sig matematiska lärandeobjekt. För att kunna tala om matematiska resurser i 
allmänhet  används  begreppet  potentiella  matematiska  resurser.  Potentiella  matematiska 
resurser blir matematiska resurser när studenten använder dem. De matematiska resurserna 
är även de individuella, föränderliga över tid och beroende på det matematiska innehållet. 
Matematiska resurser står alltså i relation till det matematiska lärandeobjektet. Det är med 
hjälp  av  de  matematiska  resurserna  som  studenten  tillägnar  sig  det  matematiska 
lärandeobjektet  samtidigt  som  tillgången  på  matematiska  resurser  påverkar  vilka 
lärandeobjekt studenten försöker tillägna sig.   En matematisk resurs som utgörs av ett 
fysiskt  objekt  och  därmed  är  tillgänglig  för  fler  än  eleven  själv  kallas  för  materiell 
matematisk resurs medan en matematisk resurs som inte är av materiell karaktär kallas för 
immateriell matematisk resurs (Stadler, 2009). En immateriell matematisk resurs skulle 
exempelvis kunna vara studentens användande av sina förkunskaper. 

2.3.3 Studenten som lärande aktör
Stadlers (2009) tredje kategori handlar om studenten som lärande aktör. Studenten är en 
lärande  aktör  i  de  handlingar  och  utsagor  som  syftar  till  eller  bidrar  till  lärande  av 
matematik.  Då studenter  har  olika erfarenheter  av vad  arbete  med matematik innebär, 
arbetar  och  agerar  studenter  på  olika  sätt  för  att  tillägna  sig  det  matematiska 
lärandeobjektet. Studentens agerande kan även ge indikationer på studentens tilltro till sin 
egen förmåga att lära sig matematik (Stadler, 2009). 

Det är studenten själv som kan påverka matematiska resurser då en potentiell matematisk 
resurs blir en matematisk resurs då studenten använder den som en sådan (Stadler, 2009). 
Samtidigt  påverkas  studenten  som  lärande  aktör  av  matematiska  resurser  då  de 
matematiska  resurserna  bidrar  till  studentens  lärande.  Om  studenten  t  ex  uppfattar 
matematiken som något man gör så räknas uppgifter  i  läroboken med syftet  att  förstå 
procedurerna för att lösa en typ av uppgifter. När uppgifterna är lösta är man färdig. Om 
studenten i stället ser på matematiken som ett objekt, använder studenten i högre grad 
uppgifterna som ett redskap för att bekräfta matematisk kunskap (Stadler, 2009).  

Studenten  som lärande  aktör  kan  vara  mer  eller  mindre  begränsad  vad  det  gäller  att 
tillägna sig matematikens lärandeobjekt. Studenter använder matematiska resurser på olika 
sätt  och är  därför  mer  eller  mindre  beroende som lärande aktör.  Studenter  som i  stor 
utsträckning  använder  läraren  och  studiekamrater  som  matematiska  resurser,  är  t  ex 
begränsade  som  lärande  aktörer  i  hemmet  när  varken  lärare  eller  studiekamrater  är 
tillgängliga  medan  studenter  som  i  större  utsträckning  använder  sig  av  immateriella 
matematiska resurser samt läroboken, kallas oberoende som lärande aktör (Stadler, 2009).

Studentens agerande innefattar bland annat studentens sätt att använda sig av potentiella 
matematiska  resurser.  Studenten  som  lärande  aktör  synliggör  genom  sitt  agerande 
matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser. Studenter som kommer från olika 
gymnasieskolor och olika gymnasielärare har olika erfarenheter av matematikstudier och 
bär med med sig olika uppfattningar om vad studenten som lärande aktör ska göra. Dessa 
studenter har då olika bilder av hur man arbetar med matematik. På samma sätt kan elever 
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i gymnasieskolan bära med sig olika erfarenheter, av hur man arbetar med matematik, från 
grundskolan.  Det  som  påverkar  studenten  som  lärande  aktör  är  bl  a  tillgången  på 
matematiska resurser och det aktuella matematiska lärandeobjektet.

2.4 Skolmatematik
Inledningsvis  har  begreppet  traditionell  skolmatematik  använts  för  att  beskriva  den 
matematikundervisning som präglas av att läraren inleder med en kort genomgång som 
efterföljs av att eleverna enskilt löser uppgifter i läroboken. I det här avsnittet vill jag göra 
en mer utförlig problematisering av begreppet skolmatematik och hur det kan förstås inom 
ramen för min studie. 

Vad är skolmatematik? Vad lär sig eleverna inom ramen för skolmatematik? Begreppet 
skolmatematik  kan  förknippas  med  traditionella  undervisningsformer  i 
matematikundervisning (Stadler,  2009).  Begreppet  kan också syfta  på det  matematiska 
innehåll,  vilket  styrdokumenten  beskriver  som  det  som  ska  behandlas  inom 
matematikämnet på gymnasiet. För att belysa två olika sätt att se på matematikstudier kan 
syftet  med matematikämnet  i  gymnasieskolan  jämföras  med det  syfte  som avses  med 
studier  av  akademisk  matematik.  Skolverket  anger  i  matematikämnets  syfte  att 
matematikutbildningen  i  gymnasieskolan  bland  annat  syftar  till  att  ge  kunskaper  i 
matematik för studier inom vald studieinriktning och för fortsatta studier samt att eleverna 
skall  kunna analysera,  kritiskt  bedöma och lösa problem för att  självständigt kunna ta 
ställning i  frågor,  som är viktiga både för dem själva och samhället,  som till  exempel 
etiska  frågor  och  miljöfrågor  (Skolverket,  2006).  Med  akademisk  matematik  avses 
matematik som ett forskningsämne där syftet med studier i akademisk matematik då till 
skillnad från studier  av skolmatematik,  istället  fokuserar  på upptäckter  av resultat  och 
matematiska  bevis  (Stadler,  2009).  De  olika  syftena  med  studier  i  skolmatematik 
respektive studier i akademisk matematik leder till väsentliga skillnader i undervisningen 
av dessa. Då delar av syftet med skolmatematiken är att ge kunskaper i matematik för 
studier  inom vald  studieriktning  och  kunskaper  i  problemlösning  för  att  självständigt 
kunna  ta  ställning  i  olika  frågor,  är  det  logiskt  att  undervisningen  ofta  fokuserar 
problemlösning och problemlösningsförmåga. Den traditionella matematikundervisningen 
är den där läraren inleder lektionen med en kort genomgång innehållande ett eller ett par 
typexempel på tavlan. Eleverna arbetar sedan individuellt med att lösa liknande uppgifter 
under resterande del av lektionen (Stadler, 2009). Denna undervisningsform svarar då mot 
syftet att ge eleverna kunskaper i problemlösning som ofta handlar om att hantera olika 
metoder mekaniskt. Begreppet skolmatematik belyser att det finns en väsentlig skillnad i 
den matematik  som undervisas  i  gymnasieskolan  och den matematik  vi  talar  om som 
vetenskapligt ämne.       

I  detta  arbete  används  begreppet  traditionell  skolmatematik  för  en  beskrivning  av  en 
traditionell  undervisningsform  med  skolmatematik  som  innehåll.  Med  traditionell 
undervisningsform menas då den typ av lektionsupplägg där läraren inleder lektionen med 
en genomgång (ofta på tavlan), i helklass, av ett moment eller avsnitt. Genomgången på 
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tavlan  måste  nödvändigtvis  inte  innehålla  typexempel  på  uppgifter  som  berör  det 
behandlade  momentet  eller  avsnittet.  Genomgången  åtföljs  sedan  av  att  eleverna 
individuellt arbetar med övningsuppgifter som knyter an till det genomgångna avsnittet, 
medan läraren går runt i klassen och hjälper eleverna och försöker bilda sig en uppfattning 
om vad  eleverna  förstått  från  genomgången.  Det  matematiska  innehållet  i  traditionell 
skolmatematik är det innehåll som framgår av styrdokumenten.

2.5 Relationen mellan normer, diskurs och de tre kategorierna
Såväl det matematiska lärandeobjektet som de matematiska resurserna är individuella och 
beror  dels  på  det  sociala  sammanhanget  ur  ett  socialt  perspektiv  och  dels  på  elevens 
individuella  övertygelser,  värderingar  och  föreställningar  utifrån  ett  psykologiskt 
perspektiv. Det är därför relevant att ställa både lärandeobjekt och resurser i relation till 
hela den modell med vilken Cobb och Yackel beskriver samverkan mellan det sociala och 
det individuellt psykologiska när individer lär matematik. Lärandeobjektet påverkas av de 
normer och den diskurs som förekommer i matematikklassrummet och detsamma gäller 
resurserna. Även den tredje kategorin studenten som lärande aktör, som beror av de två 
andra kategorierna, blir följaktligen också beroende av normerna och diskursen.

I detta arbete utgörs diskursen av traditionell skolmatematik i gymnasiets årskurs 3. Denna 
diskurs  är  väl  bekant  för  de  deltagande  eleverna.  Detsamma  gäller  de  sociala 
klassrumsnormerna  som  konstituerats  under  drygt  två  års  gymnasiestudier.  De 
sociomatematiska  normerna  däremot  konstitueras  i  relation  till  ett  föränderligt 
matematiskt innehåll och utvecklas därmed kontinuerligt i samband med att nytt innehåll 
behandlas  i  matematikundervisningen.  Vid  studier  som denna,  med  elever  som är  väl 
bekanta med såväl den aktuella diskursen som den aktuella klassrumsmiljön, kan förväntas 
att det är de sociomatematiska normerna som är mest framträdande avseende påverkan på 
lärandeobjekt  och  läranderesurser,  och  därmed  även  avseende  den  tredje  kategorin 
studenten som lärande aktör.  

2.6 Sammanfattning
Som tidigare påpekats utgör sociomatematiska normer och sociala normer delar av ett mer 
omfattande teoretiskt  ramverk (Cobb & Yackel,  1996).  Jag har  dock medvetet  valt  att 
endast behandla de sociomatematiska normerna och i viss mån de sociala normerna inom 
ramen för mitt arbete. Vidare har jag valt att sammanfoga dessa med Stadler tre kategorier 
för att beskriva eleverna lärande av matematik i en klassrumssituation genom att analysera 
deras handlingar och utsagor (Stadler, 2009). Begreppet sociomatematiska normer har en 
viktig  roll  inom den matematikdidaktiska forskningen då de belyser socialt  förankrade 
processer som är av väsentlig betydelse för det sammanhang i vilket eleven lär matematik. 
Genom att samtidigt rikta fokus mot sammanhangets betydelse för elevernas lärande kan 
sociomatematiska  normer  bidra  till  att  förstå  den  specifika  karaktären  av  traditionell 
skolmatematik samt hur och vad eleverna lär matematik utifrån dessa förutsättningar. På 
ett teoretiskt plan är begreppet sociomatematiska normer väl beskrivet (Yackel & Cobb, 
1996).  För att bli empiriskt användbart behövs dock begrepp som kan bidra till att göra de 
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sociomatematiska normerna operationaliserbara. Stadlers tre kategorier omfattar även en 
koppling  mellan  teori  och  empiri.  Med  utgångspunkt  från  det  teoretiska  begreppet 
”sociomatematiska  normer”  och  det  mer  empiriskt  förankrade  begreppet  ”traditionell 
skolmatematik” kan Stadlers kategorier utgöra den brygga mellan teori och empiri som 
studien kräver. 

I studien av traditionell skolmatematik har jag valt att använda ett situerat perspektiv på 
kunskap och lärande. Det tycks lämpligt då det som händer i interaktionen mellan lärare 
och elever är starkt beroende av den sociala kulturen i klassrummet. Stadlers tre kategorier 
och  Yackel  och  Cobbs  sociomatematiska  normer  kan  användas  som  verktyg  för  att 
analysera denna dynamiska process. De tre kategorierna kan då användas som ett verktyg 
för  att  beskriva de sociomatematiska normer som konstitueras,  etableras  och  befästs  i 
klassrummet. Sociomatematiska normer studeras genom att analysera elevens och lärarens 
handlingar och utsagor.  De tre kategorierna kan då användas som färdiga begrepp för att 
beskriva det som sker i  sammanhanget som uppkommer i  undervisning av traditionell 
skolmatematik.  Elevens matematiska lärandeobjekt både påverkar och påverkas av vilka 
matematiska  resurser  som  eleven  använder.  Eleven  agerar  utifrån  det  aktuella 
lärandeobjektet och de matematiska resurser som eleven använder sig av samtidigt som 
eleven som lärande aktör själv kan påverka systemet av matematiskt lärandeobjekt och 
matematiska resurser i sina aktioner. Följande bild utgör ett försök att illustrera hur de tre 
kategorierna dynamiskt påverkar varandra, samt hur de sociomatematiska normerna ramar 
in och både påverkar och påverkas av sammanhanget.
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Bild  1:  De  tre  kategorierna matematikens  lärandeobjekt,  matematiska  resurser  och eleven  som 
lärande aktör både påverkas av och påverkar de sociomatematiska normerna i klassrummet.
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3. Syfte och frågeställningar

Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  undersöka  undervisning  och  lärande  under  en 
matematiklektion som präglas av traditionell skolmatematik, vilket utmynnar i följande 
frågeställningar:

• Vilka matematiska lärandeobjekt fokuserar eleverna på?

• Vilka matematiska resurser använder eleverna?

• Hur agerar eleverna i egenskap av lärande aktörer?

• Vilka sociomatematiska normer förekommer i klassrumssituationen? 
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4. Metod

4.1 Metodisk ansats
Jag valde en kvalitativ ansats.  Det huvudsakliga i  kvalitativ forskning är att  tolka och 
förstå  de  resultat  som  genereras  i  motsats  till  att  försöka  förutsäga  och  generalisera 
resultaten  i  den  meningen  som kännetecknar  kvantitativ  forskning  (Stukát,  2005).  Då 
studien  handlade  om  matematiklärandet  i  klassrummet,  valde  jag  att  studera 
matematikundervisning  genom  en  deltagande  observation  av  en  matematiklektion. 
Resultat  genererades  ur  de  data  som samlades  in.  Matematiklärande  kan  ses  som en 
process som jag studerade i elevernas naturliga miljö för matematikinlärning, nämligen 
klassrummet.  Studien  fokuserade  även  på  deltagarnas  uppfattning  och  därför  blev  en 
kvalitativ  ansats  mer  relevant  än  en  kvantitativ  där  det  är  forskarens  uppfattning  som 
fokuseras (Bryman, 2002). I en kvalitativ ansats ligger ofta intresset för  hur något sker 
snarare än hur mycket och vilka olika sätt att tänka som finns (Stukát, 2005). 

Syftet med detta arbete var att genom observation undersöka vad som sker när elever lär 
matematik i ett sammanhang när traditionell skolmatematik undervisas. Jag intresserade 
mig för vilka sociomatematiska normer som var etablerade, konstituerades och befästes i 
klassrummet och för att kunna studera dessa behövdes de tre kategorierna matematikens  
lärandeobjekt, matematiska resurser  och studenten som lärande aktör, som verktyg. Jag 
valde att göra en fallstudie där jag studerade en grupp elever som läser en matematikkurs 
tillsammans då jag ville koncentrera mig på hur elevers situerade matematiklärande kunde 
se ut i klassrummet när traditionell skolmatematik undervisades. Fokus låg på att tolka och 
förstå  de  resultat  som  kom  ur  just  det  här  fallet  när  traditionell  skolmatematik 
undervisades under den här lektionen. ”Fallstudier innebär ett sätt att studera komplexa 
sociala enheter som består av multipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå 
företeelsen i fråga” (Merriam 1988, s 46.) Att studera klassrumssituationen med ett situerat 
perspektiv på lärande och kunskap är att studera komplexa sociala enheter. Metoden för 
insamling  av  materialet  var  en  deltagande  observation  av  en  80  minuter  lång 
matematiklektion på gymnasiet. Valet av en deltagande observation grundar sig i att data 
från  en  deltagande  observation  är  en  direkt  erfarenhet  till  skillnad  från  exempelvis 
intervjudata som är en andrahandsredogörelse för något (Merriam, 1988). Enligt Merriam 
är  observation den bästa  tekniken  när  en aktivitet,  händelse eller  situation  kan iakttas 
direkt

4.2 Urval
Lektionen  som  jag  valde  var  en  som  genomfördes  vid  tillfället  då  det  var  praktiskt 
genomförbart att göra min observation.  Observationen pågick under ett enda tillfälle och 
något teoretiskt urval, där forskaren efter hand bestämmer vilka data som ska samlas in, 
har därför inte gjorts. Informanterna utgjordes av 24 närvarande elever av 27 som läste 
kurs E under år  tre  på gymnasiet.  Gymnasieskolan ligger  i  en mellanstor  stad i  södra 
Sverige.  Lektionen och kom att  handla om potenser  av komplexa tal.  Läroboken som 
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användes  som huvudsakligt  läromedel  på  kursen  var  Origo  –  Matematik  kurs  E  för  
naturvetenskapliga  och  tekniska  program  (Szabo m.fl.  2009).  Boken var  nytryckt  och 
användes på kursen för första gången. Gruppen som deltog var en sammansatt grupp från 
flera olika klasser på NV-programmet. Ljudupptagning har skett från hela lektionen medan 
fotografier och filminspelningar gjordes under utvalda delar för att förtydliga situationer 
med mycket pekande på tavla och papper. 

4.2.1 Kursen och läromedlet
Matematik  E är  en  valbar  kurs  på  50  poäng  och  läses  främst  av  de  elever  som är 
intresserade av matematik eller av de elever som anser sig ha lätt för ämnet och vill ha 
meritpoäng  från  sin  gymnasieutbildning.  Elever  som väljer  att  läsa  kursen  för  att  få 
meritpoäng, är inte beroende av ett högre betyg än godkänt, då detta inte behöver räknas 
samman med övriga betyg från gymnasieutbildningen de går. Innehållet i kursen består av 
tre huvudområden:  derivata och integralkalkyl,  komplexa tal och  differentialekvationer. 
Avsnittet  om  derivata  och  integralkalkyl  bygger  direkt  vidare  på  de  kunskaper  som 
eleverna förväntas ha med sig från matematikkurs D medan avsnittet om komplexa tal och 
avsnittet  om differentialekvationer  kan ses som något  mer  fristående.  Läromedlet  som 
användes i kursen var läroboken  Origo – Matematik kurs E för naturvetenskapliga och 
tekniska program (Szabo m.fl. 2009) som är speciellt anpassad för det naturvetenskapliga 
och  det  tekniska  programmet.  Läromedlet  innehåller  naturvetenskapliga  och  tekniska 
exempel i varje kapitel.  Läroboken är uppdelad i tre kapitel där första kapitlet tar upp 
derivata och integralkalkyl. Detta kapitel inleds med ett avsnitt som repeterar, för kursen, 
viktiga delar från matematikkurs D. Det andra kapitlet handlar om komplexa tal och det 
tredje om differentialekvationer.

Det  aktuella  området  som  behandlades  och  som  eleverna  arbetade  med  under  den 
observerade lektionen,  var komplexa tal och aritmetik.  I Skolverkets  Kursplan för MA 
1205 – Matematik E, beskrivs målen som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs. 

Eleven skall [...]
kunna förklara hur och motivera varför talsystemet utvidgas till komplexa tal

kunna räkna med komplexa tal skrivna i olika former samt kunna lösa enkla
polynomekvationer med komplexa rötter även med hjälp av faktorsatsen [...]

kunna arbeta med problem, som kräver en överblick över förvärvade kunskaper 
inom den komplexa talmängden, algebran, trigonometrin samt funktionsläran med 
differential- och integralkalkyl. 
(Skolverket (2000b), SKOLFS: 2000:5)

Kapitlet som handlar om de komplexa talen i läroboken är utformat för att eleven skall 
kunna uppnå de mål som Skolverket satt upp. De komplexa talen definieras, i läroboken, 
som en utvidgning av det reella talsystemet till att omfatta tal med egenskaper som gör att 
fler matematiska problem blir lösbara.  Exempelvis så blir  kvadratroten ur negativa tal, 
beräkningsbar.  I  tidigare matematikkurser  har  eleverna fått  lära  sig  att  kvadratroten ur 
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negativa tal inte är reell. Det betyder att de inte har kunnat lösa alla andragradsekvationer 
då de bara har haft de reella talen att tillgå. Avsnittet i läroboken handlar främst om de 
komplexa talens aritmetik och egenskaper. Detta gör avsnittet relativt fristående från andra 
områden som eleverna stött på tidigare i sin matematikundervisning. 

4.2.2 Komplexa tal
Med en begränsad kännedom om talsystemet, till de tal som kan placeras på en tallinje, 
går  inte  räkneoperationen  kvadratroten  ur  -1  att  utföra.  Om de  reella  talen  som kan 
placeras på tallinjen får ett tillägg av ett tal  i  med egenskapen i2=−1 så skulle denna 
räkneoperation enkelt kunna utföras. Definitionen av talet i  kan skrivas som i=−1  och 
med hjälp av denna definition kan nu räkneoperationen −1
utföras.

−1= i2=i

Detta tal i  är ett komplext tal. De komplexa talen kommer från att vårt talsystem utvidgas 
genom ett införande av detta tal  i  med ovanstående definition. Definitionen av  i  gör 
bland annat att ekvationer av typen  x2=−4  kan lösas. När denna ekvation löses måste 
kvadratroten ur −4  dras.  Rötterna till ekvationen kan då skrivas som x=±−4 . Då det 
inte finns några reella tal som kan vara lika med kvadratroten ut ett negativt reellt tal kan 
istället  talet  i  användas. Minustecknet  under  rottecknet  ersätts  med  i2 och istället  fås 
uttrycket x=± i2⋅4 . Lösningarna till ekvationen x2=−4  kan nu skrivas som x=±2i . 

De reella talen kan markeras på en tallinje medan de komplexa talen kan markeras i ett 
plan, det komplexa talplanet, där en axel representerar de reella talens tallinje och en axel 
den imaginära delen av det komplexa talet, med den imaginära enheten  i . Lösningarna 
x=±2i  till ovanstående ekvation x2=−4 , kan då markeras på den imaginära axeln i det 

komplexa talplanet. Se bild 2a.

Bild 2a Bild 2b

I  bild  2b visas  exempel  på  tre  andra  komplexa tal  som är  markerade  i  det  komplexa 
talplanet.
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De komplexa talen kan representeras i tre olika former. En form är z=abi där z är en 
beteckning  för  det  komplexa  talet  och  a  och  b  är  reella  tal  som representerar  det 
komplexa talets  realdel respektive imaginärdel.   Vi skriver Re z=a och Im z=b för att 
beteckna att vi menar realdelen respektive imaginärdelen av  z . För ett tal  z=abi så 
kallas talet  z=a−bi för  konjugatet till  z . Konjugatet till  z betecknas  z . När ett tal z
multipliceras med sitt konjugat z blir produkten alltid reell. Se bevis nedan.

z⋅z=abi  a−bi =a2−bi 2=a2−b2 i2=a2b2

Den andra formen som komplexa tal kan representeras på är den polära formen som anger 
det komplexa talet med hjälp av dess absolutbelopp och argument, där absolutbeloppet är 
avståndet  mellan  talpunkten  i  det  komplexa  talplanet  och  origo,  från  origo  sett. 
Argumentet  är  vinkeln mellan den positiva reella axeln och den stråle som utgår ifrån 
origo och går genom det komplexa talet i  det komplexa talplanet. Talets absolutbelopp 
betecknas  ∣z∣ och  talets  argument  betecknas arg  z  .  En  pil  som utgår  från  origo  och 
pekar på det komplexa talet i det komplexa talplanet kallas för talpil. Absolutbeloppet ∣z∣
är  då  just  talpilens  längd.   I  bild  3  åskådliggörs  absolutbeloppet  ∣z∣ och  arg  z  som 
vinkeln v.

     

Bild 3

I den polära formen anges argumentet i den positiva riktningen, moturs från den positiva 
reella axeln. Den polära formen av ett komplext tal kan i sin tur antingen skrivas med 
hjälp av de trigonometriska funktionerna som z=r cosvi sin v  där r är absolutbeloppet 
och v är  talets  argument.  De reella  talen  a  och  b ,  i  formen  z=abi  motsvaras  av 
a=r cos v   respektive b=r sin v   i den polära formen z=r cosvi sin v  . Den polära 
formen kan även representeras  med hjälp av det naturliga talet e som potensformen r e iv . 

4.3 Genomförande
För ljudupptagningen av observationstillfället användes en bandspelare som läraren bar 
med sig under hela lektionen. I samband med lärarens genomgång togs ett par bilder på 
det läraren skrivit på tavlan. Under själva genomgången stod bandspelaren på katedern för 
att ljudet från läraren i första hand skulle gå in. Under den del av lektionen som läraren 
gick runt för att hjälpa eleverna med uppgifter från läroboken, bars bandspelaren med och 
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sattes på bänken mellan elev och lärare så att  ljudet från båda två skulle tas upp. Vid 
observationen  var  vi  två  personer  som  hjälptes  åt  att  samla  in  data.  Jag  var  den 
undervisande läraren och den andra var min handledare för detta arbete. Efter lektionen 
har allt ljud från den observerade lektionen transkriberats. En fördel med metoden är att 
jag  har  haft  möjlighet  att  både  lyssna  och  noggrant  läsa  materialet  efteråt.  Metoden 
genererade användbara data för det jag ville undersöka nämligen interaktion mellan lärare 
och  elev  i  klassrummet.  Reliabiliteten  i  den  kvalitativa  studien  motsvaras  av 
beskrivningens (av lektionen) tillförlitlighet. Här har jag varit så noggrann jag kunnat och 
återgett i text så exakt jag kunnat, det jag hört i det inspelade materialet.

Under min deltagande observation var jag både lärare och observatör. Detta medför att 
eleverna som informanter, inte stördes av min närvaro. En felkälla i observationen kan 
vara  att  informanterna  kan  ha  blivit  påverkade  av  vetskapen  att  de  spelas  in  och  av 
handledarens närvaro vilken eleverna inte var vana vid (Merriam, 1988). En fördel i detta 
fall var att lektionen var så pass lång som 80 minuter. Sannolikheten – att eleverna hann 
vänja sig både vid bandspelaren och handledarens närvaro – är då högre än om lektionen 
varit kortare. Ett alternativ till bandinspelning av lektionen hade varit anteckningar men 
dessa  kan  påverka  på  det  sätt  att  då  de  kanske  inte  sker  kontinuerligt  under  hela 
observationen uppmärksammas mer av informanterna i  de situationer som det syns att 
anteckningarna sker.  Den valda metoden har  också möjlighet  att  fånga alla  så  kallade 
”critical incidents” (Johansson & Svedner, 2001). Används endast anteckningar kan det 
vara svårt för observatören att fånga det som är mest intressant.

4.4 Bearbetning
Då  jag  valt  en  induktiv  kvalitativ  ansats  är  resultatet  genererat  utan  att  jag  försökt 
förutsäga något. Fokus har istället legat på att jag försökt förstå vad som händer i varje 
episod. Jag har använt mig av metoder inspirerade av grounded theory för att analysera 
data. Att konstruera en grounded theory går ut på att man använder sig av ett befintligt 
datamaterial för att skapa teorier i motsats till att försöka stödja på förhand definierade 
teorier genom analys av datamaterialet. Här finns dock en väsentlig skillnad mot mitt sätt 
att analysera data, då jag i stället har använt mig av fördefinierade begrepp för att beskriva 
det som händer. Det har handlat om att hitta empiriska instanser av tre kategorier (Stadler, 
2009) och sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996) med hjälp av kodning och 
konstanta  jämförelser  (Charmaz,  2006).  Datamaterialet  kodas  genom att  varje  ord,  rad 
eller  episod  beskrivs  koncist.  Koden  används  sedan till  att  kategorisera  händelserna  i 
materialet för att på djupet klargöra vad det är som händer i varje episod (Charmaz, 2006). 
Kodning i grounded theory sker också kontinuerligt under löpande observationer och det 
som ska observeras ges efter hand som datamaterialet kodas och analyseras. Jag har inte 
använt  mig  av  löpande  observationer  utan  kodningen  har  skett  efter  ett 
observationstillfälle. I likhet med grounded theory har episoderna i datamaterialet jämförts 
kontinuerligt med varandra och datasorteringen har vuxit fram i samband med att jag hittat 
de  begrepp  som episoderna  passar  bäst  in  på  (i  mitt  fall  de  fördefinierade  teoretiska 
begreppen).  
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Validiteten i arbetet ligger i hur datamaterialet är kodat och analyserat och hänger därmed 
på forskarens bearbetning av materialet. Det är därför svårt att tala om validitet i induktiv 
kvalitativ forskning då resultaten genereras ur denna istället för att utgångspunkten är en 
fördefinierad  teori  eller  hypotes  som  prövas.  Forskaren  har  inte  alltid  under  sin 
observation klart för sig vad som är relevant för studien utan det kommer i analysskedet. 
Jag hade ingen hypotes om vilka matematiska lärandeobjekt, matematiska resurser, hur 
eleven agerar i egenskap av lärande aktör samt vilka sociomatematiska normer som var 
etablerade, konstituerade och befästa i klassrummet som jag observerade.

Det är även svårt att tala om reliabilitet i en observation i form av annat än felkällorna som 
nämnts tidigare. Reliabiliteten i bearbetningen handlar om hur noggrann beskrivningen av 
observationen är och därmed noggrannheten vid transkription och kodning av materialet 
från  observationen.  Svårigheten  har  här  legat  i  att  hålla  distans  för  att  säkerställa  en 
objektiv beskrivning i kodningen av datamaterialet. Denna svårighet beror på att jag inte 
bara var observatör utan även lärare i den observerade gruppen.

4.5 Analys av datamaterial
Efter en första analys av vad som händer i varje episod i datamaterialet, har jag försökt 
beskriva hur eleverna och läraren agerar i varje episod. Kodningen av datamaterialet har 
gått ut på att, där det behövts, göra en tolkning av varje fras som sägs. Frågor som ”hur 
kan detta tolkas”, har ställts för varje fras eller uttalande och jag har då skrivit ner alla 
tolkningar jag kommit på. 

När den första kodningen av datamaterialet gjorts har jag försökt beskriva händelser med 
hjälp av begreppen från teoribakgrunden. För att kunna beskriva de olika episoderna i 
termer av de tre kategorierna (Stadler, 2009) ställde jag följande frågor: Vilka matematiska 
lärandeobjekt fokuserar eleven på? Vilka matematiska resurser använder eleven och hur 
används dessa? Hur agerar eleven i egenskap av lärande aktör? När dessa frågor ställts 
försökte jag att  urskilja sociomatematiska normer som fanns etablerade,  konstituerades 
och befästes i klassrummet. Det fanns oftast inga entydiga svar på dessa frågor utan varje 
fråga besvarades på så många sätt som möjligt. Min beskrivning av episoderna skedde 
sedan med utgångspunkt i svaren till ovanstående frågor.
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5. Resultat och analys

Under den observerade lektionen arbetade eleverna med komplexa tal. Tidigare i kursen 
har  derivata  och integraler  behandlats.  Under föregående lektion,  till  den observerade, 
hade  komplexa  tal  i  polär  form  och  multiplikation  av  komplexa  tal  i  polär  form 
behandlats. Ett  komplext tal på polär form är skrivet med hjälp av dess argument och 
absolutbelopp. Som hjälpmedel för att åskådliggöra detta hade enhetscirkeln använts.

Eleverna hade själva både fått markera komplexa tal i det komplexa talplanet med hjälp av 
talets argument och absolutbelopp och beskriva tal markerade i det komplexa talplanet 
med hjälp av dess argument och absolutbelopp, d.v.s. på polär form. Eleverna hade fått 
multiplicera  två  tal  med  varandra  och  dra  slutsatser  om  vad  som  händer  med 
absolutbelopp och argument av komplexa tal vid multiplikation. Eleverna fick då se att de 
båda  talens  argument  adderas  till  varandra  och  att  absolutbeloppen  multipliceras  med 
varandra, vid multiplikation. Under den observerade lektionen behandlades heltalspotenser 
av komplexa tal och en koppling drogs till multiplikation av komplexa tal eftersom en 
heltalspotens är en eller flera multiplikationer av samma tal. Lektionen inleddes med en 
genomgång  där  läraren  pratade  om  potenser  av  komplexa  tal  och  fortlöpte  med  att 
eleverna arbetade med uppgifter från läroboken medan läraren gick runt i klassrummet och 
hjälpte eleverna med uppgifterna när de stötte på problem eller hade frågor.

5.1 Analys av episoder
Nedan följer utdrag från det insamlade datamaterialet med analyser av utvalda episoder. 
Jag  har  valt  att  presentera  de  episoder  som  har  ett  matematiskt  innehåll  och  där 
interaktionen mellan  elev  och läraren  kan  urskiljas.  Elevernas  namn är  fingerade.  Jag 
presenterar först episoderna i form av dialoger med analys efter varje episod. Episoderna 
består i huvudsak av att eleverna ber om hjälp med övningsuppgifter som de arbetar med 
under lektionen och innehåller då dialoger mellan lärare och elev. Ett par episoder utspelar 
sig under lärarens inledande genomgång och innehåller dialoger mellan lärare och elev i 
helklass. 

5.1.1 Lärarens inledande genomgång 
Episoden utspelar sig under lärarens inledande genomgång som handlar om potenser av 
komplexa tal och en härledning av de Moivres formel.

Läraren: I dag ska vi gå vidare med potenser av komplexa tal. Det är inte så mycket nytt  
för vi har ju pratat om multiplikation och division med tal i polär form. Och potenser av  
komplexa tal i polär form är ju multiplikation av tal i polär form va?! Egentligen, så vi  
ska bara.. jag ska bara visa hur det kan se ut. Om vi då sätter z i polär form som vi känner  
igen  det:  r  gånger  cosinus  fi  plus  i  sinus  för  vinkeln  fi.  Polär  form,  vad var  det  för 
någonting? [Läraren skriver: z=r cosφi sin φ  ] 
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Gustav: Det är det du har skrivit där!

Läraren: Det är det jag har skrivit där ja! Och varför är det i polär form? Vad är det som 
kännetecknar att det är skrivet i polär form?

Gustav: Du har absolutvärdet och argumentet.

Läraren: Japp precis, vi uttrycker alltså det komplexa talet med hjälp av dess 
absolutbelopp, avståndet in till origo va?! Och med hjälp av vinkeln. Det är det som 
kännetecknar att vi anger det här i polär form. Om vi skulle tänka oss att vi beräknar z i  
kvadrat. När vi multiplicerade två komplexa tal med varandra då multiplicerade vi  
absolutbeloppen med varandra va?! Och så adderade vi vinklarna till varandra, kommer 
ni ihåg det? 

Sara: Ja!

Läraren: Och om vi då ska beräkna z i kvadrat borde vi få absolutbeloppet i kvadrat va?! 
Och så mindes ni ju att vi adderade vinklarna med varandra men bara för att visa att det  
verkligen blir så så skulle vi kunna skriva det som det där [ cosφi sin φ ] i kvadrat också 
va? Och så skulle vi kunna utveckla den. Och det här tror jag inte att vi gjorde förra 
gången va? r står ju kvar i kvadrat, och vad får vi när vi utvecklar den här [
cosφisin φ2 ]? .. Jo, vi använder oss av kvadreringsregeln på kvadraten och vi får cos 
kvadrat fi plus den dubbla produkten: två gånger cos fi i sinus fi, vi kan ju sätta i:et  
framför alltihop då: två i cos fi sin fi så va?! [läraren skriver den  andra termen i 
utveckningen av  cosφisin φ2=cos2φ2i cosφ sin φ ... ] Och vad kommer det att bli  
här borta? [läraren pekar i slutet av uttrycket cos2 φ2i cos φsin φ... ] … jo, i sinus fi  
gånger i sinus fi, alltså minus sin kvadrat fi va? Så där! [
cosφisin φ2=cos2φ2i cosφ sin φ−sin2 φ ] Skulle jag kunna skriva om det där på 
något sätt? … om vi nu tänker på dom trigonometriska formlerna vi lärde oss i D-kursen.  
Eller vi fick åtminstone se dom i D-kursen. Vad kan vi säga om cos kvadrat fi minus sin 
kvadrat fi? Skulle vi kunna skriva det på något annat sätt? … Kommer ni ihåg? … Vi kan 
skriva en liten parentes här uppe [läraren skriver längst upp på tavlan]. Cos kvadrat fi  
minus sin kvadrat fi [ cos2 φ−sin2φ=... ]

Sara: cosinus två fi!

Läraren: Just det! Cos två fi. [Läraren fyller i cosinus två fi i formeln 
cos2 φ−sin2φ=cos 2φ ] […] Ni ser att vi skulle kunna ersätta cos kvadrat fi minus sin 
kvadrat fi med cos två fi. Cosinus för dubbla vinkeln. Och det här: två cosinus fi sinus fi,  
gånger ett i ?... Känner ni igen det här? Det här blir även det en dubbel vinkel om vi  
skriver ihop dom på det sättet [ 2cos φ⋅sinφ=sin 2φ ], så hela den här parentesen [
cos2 φ2icos φ⋅sinφ−sin 2 φ ] skulle vi då kunna skriva som cosinus två fi, då har jag 
tagit dom här båda [ cos2 φ−sin2φ ] plus i gånger sinus två fi, alltså den där [
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2icos φ⋅sinφ ]. och vad var det som hände?... jo, vi fick ju den dubbla vinkeln här [läraren 
pekar på cos 2φ isin2φ  ]. Så z gånger sig självt, vi adderade argumenten, fi plus fi  
och det är samma sak som två fi. Eller hur? … [några nickar]. Några frågor så långt? … 
Det var inga konstigheter? 

Gustav: Nej!

Läraren: Nej! Jätte bra! Om jag sedan ska skriva z upphöjt till tre så kommer jag på precis  
samma sätt att få r upphöjt till tre, jag multiplicerar med ett z till här. Nu kommer jag inte  
att utföra dom beräkningarna utan ni kan testa det själva så kommer ni att få förenkla den 
här parentesen [ cos 2φisin 2φcos φisinφ ] och då kommer det att trilla ut  
cosinus tre fi plus i sinus tre fi. Så där! Och z upphöjt till n kan jag då skriva som r 
upphöjt till n gånger cosinus n fi plus sinus n fi [ z n=r ncos nφisin nφ ] på det  
sättet. Jag kommer alltså att få addera n stycken fi:n i argumentet och det är ju samma 
sak som n gånger fi. Det här kan vi i sin tur skriva på potensformen r upphöjt till n och 
hur var det den såg ut? … om jag vill ha det här på potensform?... r upphöjt till n gånger 
e upphöjt till?... i n fi i så fall va?! [några ”mm” hörs från klassen] Här har vi kommit  
fram till något vi kallar för de Moivres formel.

[...]

Läraren: […] Och den här [ z n=r ncos nφisin nφ=r n einφ ] kallas alltså för de 
Moivres formel nu ska vi se så att jag inte stavar fel här. Så där! Och den får ni ha med er,  
den har ni på ert formelblad så det är ingenting ni måste liksom kunna rabbla utantill när 
ni sitter på provet. [någon upprepar och uttalar de Moivres formel som jag]. Ja, de 
moavres formel, jag tror att det uttalas så. Om jag inte minns fel så ska den finnas med 
här [Läraren visar formelbladet]. Jo då de Moivres formel står med under komplexa tal i  
formelhäftet, formelbladet. Så, på torsdag så går jag vidare med ekvationen z upphöjt till  
n lika med w.

Alfred: Har vi gått igenom allt sen?

Läraren: Sen har vi gått igenom allt fram till det här provet som vi ska ha.

Gustav: Ska du repetera allt sen?

Läraren: Sen blir det repetition ja!

Jacob: När är provet?
 
Analys: Läraren säger att ”idag ska vi gå vidare med potenser av komplexa tal”. Detta kan 
tolkas som att läraren har ett linjärt sätt att se på matematiklärandet, vi går från ett avsnitt 
till ett annat, längs en bestämd väg. Läraren förbereder eleverna på vad som ska eller inte 
ska  komma  längs  denna  väg,  genom att  tala  om att  det  inte  är  så  mycket  nytt.  Det 
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matematiska innehållet i genomgången relateras på detta sätt till matematik som eleverna 
stött på tidigare. Genom påminnelser och frågor om eleverna kommer ihåg vad de tidigare 
pratat om, sänder läraren signaler om att det är viktigt att komma ihåg det som läraren 
tidigare pratat om. Det skulle kunna tolkas som att matematik handlar om att minnas saker 
som man stött på tidigare under sitt matematiklärande. Här kan man fråga sig om läraren 
tänker sig att lärandet av det matematiska innehållet skulle kunna läras genom att eleverna 
själva relaterar till tidigare kunskaper i kombination med de nya begreppen. Läraren går 
inte igenom något exempel på hur de Moivres formel kan användas utan eleverna får på 
egen hand arbeta vidare med innehållet.  Lärarens genomgång har både ett matematiskt 
innehållsmässigt fokus och ett arbetsmässigt fokus. Genom att eleverna hela tiden avläser 
läraren  konstitueras  ständigt  sociomatematiska  normer  (Yackel  &  Cobb,  1996).  Att 
använda sig av tidigare kunskaper och lära sig minnas saker skulle kunna ses som ett 
arbetssätt  som  läraren  förmedlar  till  eleverna  genom  sin  inledande  genomgång  av 
lektionen. Detta skulle kunna befästa sociomatematiska normer som handlar om hur det 
arbetas med matematik i detta klassrum. 

Gustavs svar på frågan om vad polär form är, ”det är det du skrivit där”, skulle kunna 
tolkas  som att  han  tycker  att  det  är  självklart.  Han  kanske  inte  tyckte  att  frågan  var 
genomtänkt av läraren. Svaret skulle kunna ses som att Gustav vill visa läraren vad läraren 
verkligen har frågat. Man kan fråga sig vad som ligger bakom denna attityd till lärarens 
frågor. En möjlig norm i klassrummet skulle kunna vara att eleverna svarar på ett sätt som 
får läraren att  komma till  insikt  om att  frågan var felaktig eller  ofullständig.  Eleverna 
kanske inte vet vad läraren menar med sin fråga och vad läraren då förväntar sig för svar. 

En annan tolkning av Gustavs svar skulle kunna vara att Gustav känner igen den polära 
formen till själva bilden av det som står skrivet ( z=r cosφi sin φ  ). Läraren bekräftar 
sedan Gustavs svar men vill ha en utförligare förklaring och preciserar sin fråga. Detta kan 
tolkas som att läraren vill se om eleven känner igen ett tal på polär form som det står 
skrivet, som en bild. Det skulle i så fall kunna ses som en kontroll på om eleverna tillägnat 
sig det matematiska innehållet.

Läraren  söker  flera  gånger  under  episoden,  bekräftelse  på  att  de  omskrivningar  som 
läraren gör är matematiskt tillåtna. Bekräftelsen söks hos eleverna och skulle kunna vara 
ett sätt att få eleverna engagerade i resonemanget. Det skulle också kunna vara ett sätt för 
läraren  att  kontrollera  om eleverna  lyssnar  och  är  med  på  det  läraren  säger.  Läraren 
hänvisar då till den matematik och de regler eleverna har sett tidigare. Även detta sätt att 
”gå framåt” i matematiken med hjälp av gamla kunskaper, sänder signaler om att det är 
viktigt att komma ihåg det man tidigare lärt sig under matematiklektionerna. Ett annat 
syfte  med att  relatera  till  och påminna om gamla kunskaper  kan vara  att  ge eleverna 
träning i att använda de matematiska begrepp som ingår i skolmatematiken. Att läraren 
relaterar  mycket  till  gamla kunskaper  och vad som gjorts  tidigare kan å  ena sidan ge 
eleverna en viss trygghet. Eleverna kan då stödja sig på sina tidigare kunskaper och kan 
känna igen sig i resonemang kring nya begrepp. Å andra sidan kan detta sätt bidra till 
matematiska  lärandeobjektet  att  matematik  handlar  om  att  minnas  saker. 
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Sociomatematiska  normer  som att;  matematik  drar  man  sig  till  minnes,  skulle  kunna 
konstitueras i denna situation där läraren vid upprepade tillfällen frågar eleverna om de 
minns  vad de  tidigare  gjort  i  matematikundervisningen.  Det  kan också  tolkas  som att 
läraren ser på matematikens struktur som ett sammanhängande kunskapsområde.

Episoden kan vara ett  exempel på hur läraren bidrar till  att  etablera sociomatematiska 
normer som till exempel att matematisk kunskap är linjär och att ny matematisk kunskap 
fås genom att man minns vad man tidigare lärt sig om matematik. 

I  direkt  anslutning  till  lärarens  genomgång  ställer  några  elever  frågor  om  annat  än 
matematisk karaktär. Eleverna drar med dessa frågor som snarare handlar om betinget, åt 
ett helt annat håll. Här kan man fråga sig om det är matematiken som är intressant eller om 
det är en strategi för att klara kursen som är intressant för eleverna. Ett sätt att tolka det 
avskilda innehållet i frågorna i förhållande till det matematiska innehållet i genomgången, 
är att eleverna helt enkelt inte har några frågor angående det matematiska innehållet utan 
bara vill ha en studiestrategi. I Stadlers avhandling beskrivs ett exempel på ett matematiskt 
lärandeobjekt som ett procedurinriktat arbetssätt. Vilket matematiskt lärandeobjekt är det 
läraren vill att eleverna ska rikta fokus mot? Sättet som läraren avslutar sin genomgång på 
genom att  tala  om att  de  Moivres  formel  står  på  formelbladet,  kanske  inte  följer  det 
mönster med exempel som tillämpar den visade formeln, som eleverna är vana vid. Detta 
kan då vara en orsak till att eleverna inte har några frågor om det matematiska innehållet 
då de kanske inte ser vad de skulle fråga om. Hade eleverna däremot fått se ett exempel på 
hur  formeln  tillämpas  skulle  kanske  frågor  av  räkneteknisk  karaktär  dyka  upp. 
Möjligheten finns ju att elevernas matematiska lärandeobjekt fokuserar på något man gör 
och i så fall upplever att läraren inte gjort så mycket under genomgången. Det finns i så 
fall  inte heller  så mycket att  fråga om. En sociomatematisk norm kan vara att  läraren 
exemplifierar det matematiska innehållet. I detta fallet följer inte läraren denna norm.  

5.1.2 Fel i facit 
Johan arbetar med uppgift 2209 b) i läroboken. Uppgiften består i att eleven ska avgöra 
vilka tal som är markerade i en bild. Det komplexa talplanet är ritat och ett område till 
höger om den lodräta linjen Re(z)=4, är skuggat. För att kunna svara på uppgiftens fråga 
krävs att eleven har förstått att de komplexa talen kan åskådliggöras i ett plan till skillnad 
från de reella talen som kan åskådliggöras på en tallinje. Det krävs också en förståelse för 
att ett skuggat område i planet motsvarar alla punkter i detta område. Johan har funderat 
över uppgiften och jämfört sitt resultat med facit när han räcker upp handen för att ställa 
en fråga till läraren.
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Uppgift: 

Hämtat ur Origo – Matematik kurs E för naturvetenskapliga och tekniska program, av Szabo m.fl. (2009), s 64.

I facit till uppgiften står det: ”2209 b) Re z≥2 ”

Johan: Här, jag fattar inte vad fan dom tänker!

Läraren: Vilka tal z är markerade i talplanet? [Läraren läser uppgiften]

Johan: Det är ju alla... 

Läraren: Alla på den sidan! 

Johan: Precis!

Läraren: mm! Det är alltså alla tal där realdelen är större än fyra!

Johan: Fyra ja! Det var också vad jag tänkte!

Läraren: [Läraren tittar i facit] 2209, större än eller lika med två..? Ah det måste ju vara 
fel i facit!

Johan: Dom har ju inte tänkt över huvud taget!

Läraren: [Läraren kontrollerar med en annan elev som löst uppgiften och också fått z 
större än eller lika med fyra, som svar] Nej, Det är fel i facit!

Läraren: [Läraren talar inför alla]: 2209 b) är också fel i facit! [Läraren skriver upp det 
rätta svaret: Re z≥4  på tavlan]

Analys: Johan tycks vara relativt säker på att det är fel i facit och episoden kan tolkas som 
att eleven vill visa detta genom att fråga läraren och samtidigt uttrycka sin irritation genom 
frasen ”jag fattar inte vad fan dom tänker!”. Genom att hålla med läraren och påvisa att 
tankesättet är det samma, visar eleven att han också upptäckt felet. Irritationen över att 
facit inte stämmer kan ses som en irritation över att inte kunna lita på något som normalt 
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ska gå att lita på. Detta kan vara ett tecken på att Johan i stor utsträckning använder boken 
som matematisk resurs när inte läraren finns till hands. Johans irritation kan i så fall tolkas 
som ett tecken på att bokens facit är en betydelsefull matematisk resurs. Att lita på facit 
kan ses som en etablerad sociomatematisk norm i detta klassrum. Episoden kan vara ett 
exempel på hur denna sociomatematiska norm håller på att omformas. Johan ger uttryck 
för att man inte kan lite på facit och den sociomatematiska normen kan då gå mot att 
eleverna inte litar på lärobokens facit.

5.1.3 Tillhandahållande av matematisk resurs 
Efter lärarens inledande genomgång talar läraren om att det bara är ett moment kvar att gå 
igenom inom området som behandlar de komplexa talen och eleverna har lite frågor och 
önskemål om den återstående tiden som är kvar innan det är prov på detta område. Sara 
har tidigare under kursen haft önskemål om att  läraren ska tillhandahålla lösningar till 
uppgifterna i boken. Läraren har då valt att inte lämna ut några lösningar i ett tidigt skede 
med  motiveringen  att  eleverna  kanske  inte  gör  tillräckligt  seriösa  försök  att  lösa 
uppgifterna på egen hand.

Sara: Kan du lägga upp några lösningar på nätet också? Du har ju redan lösningarna där 
[Sara pekar på min pärm i vilken hon vet att det sitter lösningar till några uppgifter].

Läraren: Ja, det är ju bara att sitta och mata in dom då för att det ska bli riktigt snyggt  
också och det är inte säkert att jag hinner det. Jag ska se vad jag kan göra, men jag lovar  
ingenting. Så, nu ska vi se var vi befinner oss i boken då, där har vi ju den ekvationen  
kvar... då ska vi se, då kan vi räkna till och med sidan 71. [mycket mummel i klassen] sch 
sch, till torsdag, nu är det inte så mycket uppgifter på detta och det är inte så mycket nytt,  
så till på torsdag ska ni vara klara till och med sidan 71 i boken, så att vi bara har det här  
sista lilla kvar som jag går igenom på torsdag så vi  verkligen får dom här fyra sista 
lektionerna till repetition. Är det okay? 

Johan: Nej!

Läraren: Det är inte okay? 

Johan: Nej, hur fan ska vi hinna detta? Seriöst?

Läraren: ja, vi får kämpa på så gott vi kan i alla fall. … Så, sen så skulle jag... nu ska vi  
se... var det Fia som behövde hjälp? Då jobbar vi med dom uppgifterna! Alla har att göra  
va?...

Analys: Matematiska resurser är individuella, föränderliga över tid och beroende av det 
matematiska innehållet (Stadler, 2009). Saras efterfrågan på lösningar till uppgifter kan 
vara  ett  tecken  på  att  Sara  inte  har  tillräckligt  med  matematiska  resurser  för  det  här 
matematiska innehållet. Att Sara vill ha lösningar till uppgifterna i boken kan även tyda på 
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att  hon  har  ett  procedurinriktat  arbetssätt.  Hon  vill  veta  hur  man  gör  för  att  lösa 
uppgifterna. Saras efterfrågan på lösningar till uppgifterna kan vara ett tecken på att hon 
inte använder de potentiella matematiska resurser som finns. Det kan i så fall handla om 
att  hon  inte  ser  hur  hon  skulle  kunna  använda  andra  potentiella  resurser  än  färdiga 
lösningar. I de färdiga lösningarna kan det vara ett mönster som Sara är ute efter att lära 
sig.  Att  ge  Sara  lösningar  till  uppgifterna  kan  förstärka  ett  eventuellt  procedurinriktat 
arbetssätt.  Å  andra  sidan,  om  detta  är  det  enda  sättet  för  Sara  att  tillägna  sig  det 
matematiska lärandeobjektet kanske det är ett sätt som borde övervägas. Saras efterfrågan 
på lösningar kan också ses som en efterfrågan på externa matematiska resurser (Stadler, 
2009). Sara kan då tolkas som en beroende lärande aktör som kanske i brist på interna 
matematiska resurser måste ta till andra externa resurser, exempelvis i hemmet, än vad 
som erbjuds i klassrummet. En beroende lärande aktör använder inte läroboken i lika stor 
utsträckning som en oberoende lärande aktör (Stadler, 2009).

Läraren talar sedan om för eleverna att de har möjlighet att arbeta fram till en viss sida i 
boken och ger eleverna i uppgift att räkna till och med denna sida. Att på detta sätt ge ett 
mått på hur mycket matematik eleverna ska arbeta med kan ge signaler om att matematik 
är något man gör: ”vi arbetar fram till en viss sida, sedan är vi klara”. Lärarens handlingar 
kan även ge eleverna indikationer på hur man lär matematik. Läraren visar eleverna att 
genom att räkna uppgifter lär vi matematik. En sociomatematisk norm som konstitueras i 
situationen är att uppgiftslösning bidrar till matematiklärande.

Lärarens fråga ”Är det okay” kan ses som att läraren vill ha acceptans från gruppen vad 
det gäller att arbeta på detta sätt. Johan är en elev som sätter sig emot förslaget och ger ett 
starkt uttryck för att det inte är okay genom att använda en svordom. Att svära tycks vara 
acceptabelt när man vill uttrycka sitt ogillande i detta klassrum. Johans protest kan här 
tolkas som att han upplever att det kommer att ta för lång tid att genomföra lärarens plan. 
Detta kan tolkas som att tiden är betydelsefull för Johan. Det är viktigt att tiden räcker till 
när det gäller användandet av matematiska resurser för att de matematiska resurserna ska 
fungera som sådana.  

Det kan också vara så att Johan vill påvisa gruppens tidsbrist. För att analysera individuell 
och kollektiv  aktivitet  i  klassrummet finns det  behov av både ett  psykologiskt och ett 
socialt perspektiv (Cobb & Yackel, 1996). Å ena sidan talar Johan för hela gruppen men å 
andra sidan skulle det lika väl kunna vara Johan själv som har brist på tid och vill dra ner 
på tempot och använder då ”vi” för att stärka sin ställning. I denna situation skulle man 
kunna  tänka  sig  att  Johans  psykologiska  övertygelser  och  värderingar  påverkar 
mikrokulturen i klassrummet och att det här skulle kunna etableras normer som visar på 
hur eleverna tillåts uttrycka sig i detta klassrum (Cobb & Yackel, 1996). 

Lärarens svar på Johans protest kan tyda på att eleverna trots att de blir tillfrågade om 
upplägget, inte kan påverka det. Det kan också vara så att läraren gör bedömningen att det 
bara är Johan som har denna tidsbrist och därför avslutar diskussionen i helklass. Avslutet 
på denna fråga kan tolkas som att eleverna inte kan påverka även om läraren ställer frågor 
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till  dem.  Det  kan  ge  budskapet  ”ni  får  gilla  läget”  och  bidra  till  att  normen ”läraren 
bestämmer”, konstitueras.

5.1.4 Sara löser andragradsekvationer med reella koefficienter 
Sara arbetar med att lösa andragradsekvationer med reella koefficienter och får fel svar på 
några av dem. Hon använder sig av kvadratkomplettering av andragradspolynomen för att 
lösa ekvationerna. Läroboken innehåller tydliga exempel på hur andragradsekvationer med 
reella koefficienter kan lösas. På samma uppslag som övningsuppgifterna finns i boken, 
finns även följande exempel.

 

Hämtat ur Origo – Matematik kurs E för naturvetenskapliga och tekniska program, av Szabo m.fl. (2009), s 55.

Detta läroboks exempel skulle kunna fungera som en lösningsprocedur oavsett om eleven 
väljer  att  använda  sig  av  pq-formeln  eller  kvadratkomplettering  för  att  lösa 
andragradsekvationer.
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Uppgift:
2136 Lös ekvationerna

a) x26x14=0
b) x2−5x20=0
c) 5x2500=100x
d) 4x−5x2=70

Sara: Den här! Vad är det som är fel här? Se på c först eller b.

[Sara har skrivit x−52− 5
2 

2

20=0 ]

Läraren: 2136. b) lös ekvationerna. Då ska vi se, då har du en andragradsekvation som...  
där, du har skrivit av den rätt. Och då har du kvadratkompletterat. Det är frågan... Här...  
minus fem x skulle vi kunna skriva som minus två gånger fem halva. För om vi tänker oss  
kvadreringsregeln baklänges vill vi att det ska stå dubbla produkten där. 

[Läraren pekar på den mittersta termen i uttrycket x2−5x20 . 

x2−5x20=x2−2 5
2

x20 ]

Sara: mhm?

Läraren: Så där fattas ju på något sätt en tvåa så där borde det stå fem halva kanske.  
Undrar om det är det som är fel, för där har du skrivit fem halva i kvadrat ju! Minus fem 
halva i kvadrat som du kompenserar för som inte finns där. Då borde det stå fem halva 
där på femmans plats också. 

Sara: Ja, då måste jag ha hela med där i med?! 

[Sara syftar på den andra termen i kvadraten x−5
2

2

]

Läraren: Ja, precis! Prova utveckla den så får du se att då kommer du ju inte att få … vad 
kommer du få för term där?

Sara: Det gjorde jag ju där och det blev ju rätt. [Sara pekar i en lösning till en annan 
ekvation.]

Läraren: Jaha! Men det kanske var en... men där har du gjort rätt, där har du tagit halva 
sexan.

Sara: mm! Men här blir det också fel för där börjar jag med, för att det är fem framför 
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där. Så delar jag med fem. [uppgift c) 5x2500=100x ]

Läraren: Så delar du med fem överallt och då fick du 20 där.

Sara: Så,.. [Sara har skrivit x2−20x100=0 ]

Läraren: Ja, precis! Och sen tar du 10 och det är ju halva 20! [Läraren läser i Saras 
lösning.]

Sara: mm!

Läraren: Så då har du tagit hänsyn till det! Det är bara här du har glömt att ta hänsyn till  
det, du ska ta halva femman. [Läraren återgår till uppgift b igen.]

Sara: Men den ska vara i kvadrat där. Väl?

Läraren: Ja! Men fick du fel på den?

Sara: mm för att jag glömde kvadraten tror jag.

Läraren: Det var för att du glömde den då ja.

Sara: Och sen här, vad är det som är fel? För jag gjorde... [Uppgift d) 4x−5x2=70 ]

Läraren: Här ska vi se... Den ser ut så, då har vi skrivit av den rätt: fyra x minus fem...,  
ja?

Sara: mm, då fick jag den så.

Läraren: Men då står det fortfarande ett minustecken där framför... [Sara har skrivit
−x20,8 x−14=0 ]

Sara: så jag bröt ut det. Så jag fick minus där och plus där.

Läraren: Du bröt ut det! Okay! Och då ska du ta halva den ja, precis! Noll komma fyra!  
Noll komma fyra i kvadrat!

Sara: Det var det jag hade glömt!

Analys:  Läraren uppmanar Sara att utveckla kvadraten   x−5
2

2

 för att se om termerna 

stämmer överens med vad Sara tror att det ska bli. Detta kan tolkas som att läraren belyser 
hur  Sara  själv  kan  kontrollera  om hon har  gjort  rätt.  Saras  självkontroll  kan  vara  en 
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potentiell matematisk resurs för henne.

Sara  tycks  använda  sig  av  kvadratkomplettering  på  samma  sätt  varje  gång  hon  löser 
andragradsekvationer i episoden ovan. Hon har lärt sig en algoritm för att lösa denna typ 
av uppgifter. När ett steg i algoritmen glöms bort får hon fel svar och har svårt att hitta 
felet. Saras matematiska lärandeobjekt kan här vara, något man gör. För Sara handlar det i 
så fall om att komma ihåg varje steg i algoritmen hon lärt sig. Hon har nu koll på första 
steget i algoritmen hon använder sig av. 

Sara använder läraren flitigt som matematisk resurs. Det kan tolkas som att Sara använder 
läraren som matematisk resurs framför lärobokens exempel. Detta kan bero på att Sara 
upplever att läraren är en effektivare matematisk resurs än vad läroboken är för henne. 
Olika matematiska resurser är olika mycket tidskrävande för eleverna. Läraren förväntas 
fungera som en matematisk resurs genom att  ha svar på vad som gått fel.  Det läraren 
erbjuder i egenskap av matematisk resurs skulle här delvis kunna vara precis det eleven 
efterfrågar nämligen ett ”felsök” i elevens beräkningar. Lärarens agerande skulle då kunna 
tolkas som ett godkännande att följa algoritmer utan att tänka på varför stegen i algoritmer 
utförs. Lärarens påminnelse om kvadreringsregeln skulle å andra sidan kunna tolkas som 
en förklaring Sara inte ber om. Det skulle kunna vara så att Sara bara är intresserad av 
själva algoritmen, hur hon ska göra steg för steg. I denna episod skulle lärarens agerande 
kunna  vara  normgivande.  Om  läraren  löser  andragradsekvationer  efter  en  bestämd 
algoritm så bäddar hon för att Sara väljer att lösa andragradsekvationer på samma sätt. 
Läraren  är  en  dynamisk  matematisk  resurs  i  motsats  till  boken  som  är  en  statisk 
matematisk resurs (Stadler, 2009) och det kan vara av stor betydelse för Sara som kanske 
är i behov av en matematisk resurs som kan anpassa sig efter hennes behov.

En annan potentiell matematisk resurs är lärobokens facit. Facit som matematisk resurs 
verkar  bara fungerar  som ett  tecken på fel  eller  rätt  svar  för  Sara.  Facit  skulle  kunna 
användas på fler sätt, exempelvis genom att eleven analyserar svaret i facit för att hitta sitt 
eget  fel  i  beräkningarna.  Användandet  av  läraren  skulle  kunna  vara  effektivare  ur 
tidssynpunkt och därför en förklaring till  varför Sara väljer läraren framför lärobokens 
facit. 

Sara kan också tolkas som osäker på algoritmen, dvs osäker på om algoritmen fungerar på 
alla andragradsekvationer. Det skulle i så fall kunna vara en orsak till att hon frågar på alla 
deluppgifterna. En del av osäkerheten kan också ligga i att hon är osäker på om facit till 
uppgifterna stämmer då vi tidigare hittat flera fel i facit. 

Att lösa andragradsekvationer med reella koefficienter är något som eleverna stött på i 
tidigare kurser. Andragradsekvationer behandlas för första gången i B-kursen och är en 
återkommande ekvationstyp som eleverna måste kunna lösa i kurs C och kurs D också. 
Lösning av andragradsekvationer är därför något som eleverna i denna kurs förväntas ha 
med sig sedan tidigare kurser. Problem som Sara stöter på i denna episod skulle kunna 
bero på att det  finns brister i  de kunskaper hon behöver för att  fungera i den aktuella 
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situationen. Att behärska en algoritm eller lösningsmetod för andragradsekvationer med 
reella koefficienter skulle därför kunna ses som en intern immateriell matematisk resurs 
(Stadler, 2009) som Sara saknar.

5.1.5 Sara löser andragradsekvationer med komplexa koefficienter
Sara kommer till en övningsuppgift med andragradsekvationer som ska lösas men nu med 
komplexa koefficienter. I läroboken finns följande exempel på hur en andragradsekvation 
med komplexa koefficienter kan lösas. 

Hämtat ur Origo – Matematik kurs E för naturvetenskapliga och tekniska program, av Szabo m.fl. (2009), s 55.

Läroboken  tar  inte  upp  något  exempel  på  hur  andragradsekvationer  med  komplexa 
koefficienter  kan  lösas  med  kvadratkomplettering  utan  här  används  bara  pq-formeln  i 
lösningsförslaget.  Ett  kompletterande exempel med kvadratkomplettering skulle  kanske 
vara bättre för elever som inte känner till pq-formeln. Ett lösningsförslag skulle då kunna 
vara:

z26iz−13=0   

 z3i 2−9i2−13=0   

 z3i 2=4

z3i=±2

z=−3i±2

Svar: z1=−2−3i z2=2−3i

Sara har inte påbörjat någon lösning när hon tillkallar läraren.
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Uppgift:
2137 Lös ekvationen

a) z2−3iz−2=0
b) z22iz−3,25=0

För att kunna lösa denna uppgift krävs att eleven förstått att den imaginära enheten är ett 
tal och inte en variabel. Möjliga problem som kan uppstå är att eleverna försöker göra 
omskrivningar  i  hopp  om att  den  imaginära  enheten  ska  försvinna  eller  tar  bort  den 
imaginära enheten för att få andragradsekvationer med reella koefficienter vilket ger en 
helt annan ekvation med helt andra lösningar.
 
Sara: Hur gör man här när i är med? Lös med iz?

Läraren: mm! Vad skulle hända om vi bara använder oss av våra regler vi har rakt av? 
Som vi gjort förut? 

Sara: Då går det inte att lösa!

Läraren: Då går det inte att lösa? Hur ser det ut då? Nu ska vi se! Skulle vi kunna 
förlänga med ett i?

Sara: Då blir det minus ett!

Läraren: Eller skulle vi kunna...

Sara: Om vi tar bort det här då? [Sara pekar på den imaginära enheten i i ekvationen.]

Läraren: Nu måste jag tänka! Låt i:et följa med! Vi använder...

Sara: Var ska man skriva det först?

Läraren: Tre i halva, alltså du låter i följa med, tre i halva! [...] Låt i vara, bara följa med!

Sara: Ett komma fem i  i kvadrat då? 

[Sara skriver z=1,5i±1,5i 22 ]

Läraren: Ja precis! Och så är det ju hela det i kvadrat då! [Läraren syftar på 1,5 i  ] Så 
du har ju ett komma fem, du får sätta en parentes runt ett komma fem i , [ 1,5 i 2 ] för det  
är ju hela det som ska vara i kvadrat. Så, ja precis!

Analys: Sara blir återigen osäker på om algoritmen hon använder sig av fungerar på alla 
uppgifter av denna typ, dvs alla andragradsekvationer. ”Det går inte att lösa!” kan tolkas 
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som att Sara ser den imaginära enheten i  eller hela iz , som en variabel eller något okänt 
som gör ekvationen olösbar och behöver i så fall en ”ny” algoritm. Det är inte heller säkert 
att  Sara tolkar  iz som  i⋅z .  Det  är  inte  heller  säkert  att  hon är  medveten  om att  den 
imaginära enheten behandlas som ett tal med samma aritmetik som vilket tal som helst vid 
lösning  av  andragradsekvationer.  Problemet  som  Sara  upplever  är  förmodligen  att 
andragradsekvationen  med  komplexa  koefficienter  till  utseendet  inte  riktigt  liknar  de 
andragradsekvationer med reella koefficienter hon tidigare löst. Sara tror att det inte går att 
lösa andragradsekvationen när -3i är  koefficienten framför z-termen. Även detta skulle 
kunna  tyda  på  att  Sara  har  ett  procedurinriktat  arbetssätt.  Sara  skaffar  sig  algoritmer 
genom att använda läraren som matematisk resurs. Det kan tolkas som att Sara är ute efter 
algoritmer  för  att  kunna  lösa  ekvationer  som  till  ytan  är  lika.  Med  kunskaper  om 
algoritmer  för att  lösa ekvationer  som bara till  ytan ser olika ut  skulle  Sara kunna få 
upptäcka vad som definierar en andragradsekvation och att  även ett  komplext tal  utan 
realdel är ett tal och att aritmetiken är den samma för dessa tal som för de reella talen. I 
stället för att angripa uppgiften på egen hand frågar Sara läraren hur hon ska gå till väga. 
Även här skulle tiden kunna vara en orsak till att hon inte väljer att prova sig fram på egen 
hand. 

En annan orsak till att Sara inte vet hur hon ska göra för att lösa ekvationerna kan vara att 
läroboken inte  innehåller  något  exempel  på kvadratkomplettering av andragradsuttryck 
med komplexa koefficienter utan endast ett exempel där pq-formeln används. Om Sara 
hellre använder kvadratkomplettering framför pq-formeln kan detta vara en förklaring till 
att hon inte gör ett eget försök innan hon tillkallar läraren.

Sara kanske ”gör för att senare förstå”. Saras fråga ”Var ska man skriva det först”, kan 
tolkas som att hon är osäker på hur hon ska uttrycka sig matematiskt i skrift. Det kan vara 
så att hon är ute efter ”endast ett korrekt” sätt att skriva. Även detta vill hon ha svar på 
från läraren. I stället för att hitta sitt eget sätt att beskriva vad hon matematiskt gör vill hon 
ha ett korrekt sätt serverat av läraren. Sättet som Sara använder läraren som matematisk 
resurs på kan liknas vid ett sätt att använda en uppslagsbok. Ur elevens perspektiv skulle 
det kunna uttryckas: Jag vet inte så jag frågar läraren och vill då ha ett precist svar. Att 
jobba på det här sättet kan liknas vid ett barns sätt att lära sig ett språk. Barnet härmar de 
vuxnas sätt att prata så exakt de kan. Det kan ses som att Sara här härmar lärarens sätt att 
skriva matematik så exakt hon kan.

Läraren i egenskap av matematisk resurs ger inte Sara en algoritm från början i episoden. 
Läraren frågar istället Sara om olika alternativ. Detta skulle kunna tolkas som att läraren 
har  ett  annat  mål  än  att  just  i  egenskap  av  matematisk  resurs  erbjuda  Sara  det  hon 
efterfrågar, nämligen en algoritm. Det skulle då kunna tolkas som att läraren vill  sätta 
igång en tankeprocess hos Sara som kanske skulle leda till något mer än just en färdig 
lösningsstrategi. Eftersom Sara inte har påbörjat något försök att lösa uppgiften kanske 
läraren vill kontrollera om Sara trots allt har några idéer om hur hon ska angripa uppgiften.

En etablerad sociomatematisk norm i klassrummet tycks vara att i matematikklassrummet 
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arbetar man självständigt med övningsuppgifter från läroboken efter lärarens inledande 
genomgång. Det skulle kunna vara en norm som etablerats redan under tidigare kurser i 
matematik  och  format  eleverna  som  lärande  aktörer.  Att  Sara  sedan  arbetar 
procedurinriktat kan vara ett tecken på att Saras matematiska lärandeobjekt inom detta 
område i matematiken, innefattar matematiken som något man gör men även att Sara som 
lärande aktör  redan tidigare i  sina matematikstudier  har hittat  ett,  för henne,  generellt 
fungerande sätt för att tillägna sig det matematiska lärandeobjektet.

5.1.6 Att använda enhetscirkeln som matematisk resurs 
Karin arbetar med en uppgift där hon ska beskriva hur absolutbeloppet och argumentet 
förändras när talet z multipliceras med bland annat den imaginära enheten i .

Uppgift:

2217 Givet  talet  z=5cos π
4
isin π

4  .  Beskriv  hur  absolutbelopp  och  argument 

förändras när man
a) multiplicerar z med 2
b) multiplicerar z med i
c) multiplicerar z med −2i

 
Karin har löst första uppgiften (a). Hon har dragit slutsatsen att absolutbeloppet fördubblas 
vid multiplikation med 2 och att ingenting händer med talets argument. Karin har inte 
dragit någon slutsats kring uppgift b när läraren kommer. 

Läraren: Då ska vi se, givet talet. Beskriv hur absolutbeloppet och argumentet förändras 
när man multiplicerar z med två. a) har du fixat! Och när du multiplicerar z med i, vad är 
det som händer då, hur tänker man då? 

Karin: Jag tänker att om man gångar in det så blir det i cosinus minus bara sin.

Läraren: Japp, precis! Och vad är det som händer med själva talet i det komplexa 
talplanet? Vi skulle kunna rita ut det här! Var befinner sig det här talet nu? Och vad är 
det som händer när vi multiplicerar med ett i, var kommer talet att befinna sig då? … 
Förstår du? … Så om vi helt enkelt ritar en sån här liten igen, vi ritar ut det komplexa 
talplanet, och så tittar vi. Var ligger detta nu? Och om vi multiplicerar med ett i så 
kommer det här bli vår imaginärdel istället och den där kommer ju bli reell. Var kommer 
det här att befinna sig då? Om du ritar ut de två olika och så får du beskriva vad som har 
hänt med talet när du multiplicerat med ett i.

Karin: Fast det blir ju i cos då!

Läraren: Ja, då blir det i cosinus.

[...]
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Karin: Kan man bara rita cos och sin då?

Läraren: Ja, vi kan rita ut det! Som det ser ut nu så befinner sig z … cosinus och sinus, det  
befinner ju  sig här. Så! Med längden fem va?

Karin: mm!

Läraren: Där har vi fem cosinus pi fjärdedelar plus i sinus pi fjärdedelar. Så! Och när vi  
multiplicerar med i så kommer vi få fem och så får vi ju i cosinus pi fjärdedelar minus 
sinus pi fjärdedelar. Så! Då kommer det här bli vår imaginärdel istället och om vi då … 
cosinus pi fjärdedelar var ju ett genom roten ur två, det kommer fortfarande att ritas där 
va? Fast det är ett i framför så det är vår imaginärdel, då kommer vi att rita den där 
istället ju. Så! Och sen står det minus sinus pi fjärdedelar, detta är vår realdel, och sinus 
pi fjärdedelar, ett genom roten ur två och så står det minus så då hamnar vi här. Eller 
hur? 

Karin: Fast där då, eftersom det är sinus?

Läraren: Nu ska vi se, ja, nej, nu tänker vi helt blint att det här är vår realdel, sinus pi  
fjärdedelar, ett genom roten ur två, och minus ett genom roten ur två ligger här på reella 
axeln och imaginärdelen var ju cosinus pi fjärdedelar och cosinus pi fjärdedelar var ju ett  
genom roten ur två, det är vår imaginärdel, då ritar vi ut den på den imaginära axeln där. 
Och då kommer alltså... det är ju det talet där då va? Och så ska det fortfarande 
multipliceras med talet fem, den har ju samma längd. Men vad har hänt? Jo, hela talet  
har vridits. Vi har fått ett helt annat tal.

Karin: ...[antalet grader hörs ej] grader då?

Läraren: Ja! Precis! Det var det det var tänkt du skulle upptäcka, vad händer med talet? 
Dom vill att du ska beskriva hur absolutbeloppet och argumentet förändras.  
Absolutbeloppet tycks ju inte förändras va? 

Karin: Nej!

Läraren: Det är fortfarande fem! Och argumentet har förändrats med en vinkel 90 grader!

Karin: mm! Men sen c) då: gör man lika dant?

Läraren: Ja precis, då gör du lika dant. Då jämför du dom båda. Först det ursprungliga 
och sen: vad  händer med det när du multiplicerar med minus två i? [...]

Analys: Uppgiften handlar  inte  om att  beräkna ett  svar genom att  multiplicera  in den 
imaginära enheten  i ,  utan läroboksförfattarna har förmodligen tänkt sig att eleven ska 
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tillämpa ett undersökande arbetssätt. I och med detta förutsätts även ett kreativt tänkande.

Läraren presenterar bilden som en potentiell matematisk resurs för att Karin ska förstå vad 
det är som händer. Till en början vill Karin ta reda på vad som händer med talet genom 
algebraisk räkning och genom en tolkning av resultatet kunna beskriva vad som hänt med 
absolutbeloppet och argumentet. Att Karin gärna vill lösa uppgiften algebraiskt utan hjälp 
av  figurer,  skulle  kunna  bero  på  etablerade  sociomatematiska  normer  som  säger  att 
matematiska lösningar ska kunna gå att följa. Det kanske inte är lika lätt att presentera en 
lösning som är baserad på en figur. En annan tänkbar anledning kan vara att lösningar som 
är presenterade i facit sällan består av bilder då dessa är mer platskrävande än vad text är. 
Karin använder inte bilden i sin presenterade lösning utan bara som ett stöd vid sidan av. 
En sociomatematisk norm skulle kunna vara att bilder ritas endast i ett förklarande syfte 
för eleven själv och används inte i en presenterad lösning. Det har därmed blivit lärarens 
uppgift att rita bilden. När bilden finns och Karin fått en förklaring via bilden använder 
hon den som matematisk resurs till den specifika uppgiften som hon arbetar med. 

Avslutningsvis frågar Karin läraren om man gör lika dant även i nästa deluppgift. Detta 
kan tolkas som att Karin söker efter ett mönster att följa när hon löser dessa uppgifter. 
Karins fråga skulle kunna tolkas som att hon vill ha en intern matematisk resurs så att hon 
kan vara oberoende som lärande aktör.

5.1.7 Att göra omskrivningar med hjälp av en figur
Lisa arbetar med en uppgift där hon ska skriva om ett komplext tal på polär form. Lisa har 
kört fast på uppgift b) och ber om hjälp. Hennes svar stämmer inte överens med facit. 

Uppgift 2212: Skriv z på formen z=r cosφi sin φ
a)  z=cos70 °−isin 70°
b)  z=−2 cos105 °isin 105 ° 

Eleven måste  veta  att  talet  z=−2 cos105 °isin 105 °   inte  är  representerat  på polär 
form  då  det  inte  där  representerat  med  hjälp  av  talets  absolutbelopp  och  argument. 
Svårigheten ligger troligen i att skriva om talet på polär form.

Läraren: jag ska se, … 2212  … där 290 grader.

Lisa: Ja det fattar jag, men så på b) då är det ju ett minustecken där.

Läraren: Ja just det, då har vi ett minustecken framför. Om vi tänker oss att vi skulle 
kunna multiplicera in det där minustecknet så att det står minus cosinus 105 minus i sinus 
105.

Lisa: mm!
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Läraren: och så tänker du precis som .. om du tänker dig samma figur [som i uppgift a]...  
om du tänker dig enhetscirkeln igen. Med minus cosinus 105 grader.. det har vi ju i andra 
där [läraren pekar i andra kvadranten] och sen så ska det vara minus den [ i sin105º  ]då 
borde ju den hamna på den här sidan [negativa imaginära axeln]. Nej, då blir båda minus,  
nej, just det. Minus cosinus 105 grader, då måste den ju hamna på... ja, då måste den ju 
hamna … Här blir den ju negativ och sätter vi ett minustecken framför så hamnar den ju 
på andra sidan [läraren pekar i det högra halvplanet], då ligger den där men så ska vi ha 
ett minustecken framför sinus 105 grader också och läser vi av sinus 105 grader där 
[läraren pekar på den positiva imaginära axeln] fast med ett minustecken framför så ska vi  
hamna där nere [läraren pekar på den negativa imaginära axeln] så då borde den kunna 
ligga där [läraren pekar i den fjärde kvadranten] då.

Lisa: Jag fattar inte!

Läraren: Vi tänker oss att vi har ett minustecken framför. Cosinus 105 grader, det har vi  
där, då läser vi av det på den reella axeln där och så har vi ett minustecken framför, då 
byter den ju tecken, då kommer den [realdelen −cos105 ˚  ] ju att ligga där [läraren 
pekar på den positiva reella axeln]. Är du med?

[Lisa tvekar.]

Läraren: Cosinus 105 grader, vi bara läser av det så. Sen om vi multiplicerar in det här 
minustecknet så får vi ett minustecken framför den. 

Lisa: mm!

Läraren: Då kommer den ju att hamna på andra sidan. Minus cosinus 105 grader ligger ju 
där då i stället. Och sen tittar vi på sinus 105 grader. Det läser vi ju av på den imaginära 
axeln, här uppe, så. Sen så multiplicerar vi in ett minustecken och då hamnar vi på minus 
sinus 105 grader och det läser vi ju av där. Så vi ligger alltså där och där [pekar flitigt i 
en figur] nu när vi har multiplicerat in det här minustecknet. Och då borde ju den här 
[talpilen] peka precis rakt över så, ner hit istället då. 

Lisa:mm!

Läraren: Och hur kan vi skriva det talet som ligger där i polär form, på den formen, när vi  
får ett plustecken mellan? … Är du med på hur jag tänker?

Lisa: mm!

Läraren: Så tvåan står ju kvar framför och så vill vi ju skriva cosinus för vinkeln. Vad har 
vi för vinkel här nu då? Vad får vi för ny vinkel? … Jo, då har vi ju vinkeln, får jag låna 
din penna lite? Där har vi ju 105 grader, rakt över så har vi ju 105 plus 180 grader. Så det  
talet här fast med längden två kan ju skrivas som två gånger cosinus, vad sa jag nu?, 105 
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plus 180. Blir det 285? plus i sinus 285. Är du med mig?... Så först försöker vi göra om 
det så att vi får ett plustecken... vi vill ju ha det på den här formen [ z=r cosφi sin φ  ],  
vi vill inte ha något minustecken framför för det där [pekar på −2 ] det ska ju vara ett  
avstånd, då multiplicerar vi in minustecknet och så ser vi: var hamnar vi här då? Var i det  
komplexa talplanet hamnar vi?

Lisa: Jag tycker det är så svårt att tänka att minus cosinus 105 ligger här borta.

Läraren: Ja, först tittar vi på cosinus 105 och det är ju där och då läser vi av det här på 
den axeln där, men så ska vi multiplicera det här talet med minus ett, det här talet är ju 
redan negativt. Multiplicerar vi det med minus ett så kommer det ju att bli positivt, då 
kommer det ju att hamna där istället.

Lisa: Okay!

Läraren: Och sen tittar vi på sinus 105 grader, det läser vi av där. Sen ska vi multiplicera 
det talet med minus ett, då kommer vi att hamna här nere. Där. Då representerar de här 
två ett nytt komplext tal och det kan vi skriva med hjälp av hela den här vinkeln fram dit  
och  så avståndet till det här talet. Varför det låg här borta innan det var för att dom hade 
skrivit det som på det här sättet... vi kan inte åskådliggöra det på samma sätt som när det  
står på den formen, det är mycket tydligare. Då vill dom att vi skriver om det på den 
formen, så här gäller det bara att tänka: vad står det egentligen? Vad betyder det?

Lisa: Okay!

Analys:  Läraren  använder  enhetscirkeln  som  resurs  i  sin  förklaring  till  hur 
z=−2cos105 °isin 105 °  kan skrivas på polär form. Läraren upptäcker, med hjälp av 

figuren, att hon resonerar lite felaktigt inledningsvis. Första försöket med en förklaring i 
enhetscirkeln tycks därför bli lite förvirrande för Lisa. Lisas uttryck ”jag fattar inte” visar 
att läraren måste ta en annan väg eller vara tydligare. Det kan ses som att Lisa är tydlig 
och genom det hjälper läraren till en, för Lisa, bättre förklaring. 

Genom lärarens introduktion av enhetscirkeln underlättas resonemanget kring sambandet 
z=−2cos105 °isin 105 °  .  Lärarens  små  steg  i  sin  förklaring  visas  hela  tiden  i 

enhetscirkeln som här kan ses som en förklarande figur. Denna introduktion kan ses som 
att läraren synliggör enhetscirkeln som en potentiell matematisk resurs specifikt för arbetet 
med denna uppgift.  Att  påvisa  en  potentiell  matematisk resurs  för  en specifik  uppgift 
skulle  kunna vara  ett  synliggörande  av  resursen i  allmänhet.  Eleven har  möjlighet  att 
använda denna potentiella matematiska resurs även i arbete med andra övningsuppgifter. 
Användandet av enhetscirkeln skulle kunna leda till att eleven tränas i att använda bilder 
som  illustration  av  olika  matematiska  samband.  Läraren  visar  att  bilder  kan  vara 
potentiella  matematiska  resurser  när  det  gäller  att  föra  resonemang  kring  olika 
matematiska uttryck.
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Lärarens flitiga användning av bilden som matematisk resurs skulle kunna vara ett tecken 
på att läraren inte har någon annan resurs att använda sig av här. Läraren byter nämligen 
inte taktik, utan fortsätter på samma spår med enhetscirkeln som förklaring. Det läraren 
förändrar är istället stegen som hon tar i sin förklaring. Läraren frågar istället Lisa lite 
oftare, om hon hänger med på resonemanget. 

Att Lisa är ärlig och talar om att hon inte ”fattar” kan vara ett uttryck för en etablerad 
sociomatematisk norm i klassrummet, som handlar om att man som elev är öppen och 
ärlig mot läraren.    

5.1.8 Att hantera miniräknaren – en meta-matematisk kunskap
Alexander arbetar med en uppgift där han ska beräkna z18 och svara på formen abi då 

z=cos π
3
i sin π

3 .  Eleven  måste  känna  till  hur  uttryckets  cos π
3
isin π

3  argument 

förändras när det upphöjs till en heltalspotens. Alexander har skrivit upp ett uttryck för 
z18 och beräknar realdelen och imaginärdelen genom att slå dessa på miniräknaren. På 

samma sida som uppgiften finns även följande exempel i läroboken.

Hämtat ur Origo – Matematik kurs E för naturvetenskapliga och tekniska program, av Szabo m.fl. (2009), s 71.

Uppgift:
2245 Beräkna z18  och ange resultatet i formen abi .

a) z=cos π
3
i sin π

3

Alexander: Jag fattar ingenting på det här! Kan du visa?

Läraren: Ja!

Alexander: Jag skulle prova den här.
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Läraren: Ja, beräkna z upphöjt till 18 och ange resultatet i formen a plus b i. mm. Först så 
upphöjer vi den till 18 och så kan vi ha det i den här formen, sen när vi har beräknat det  
kan vi skriva om det på formen a plus b i.

Alexander: Jaha?!

Läraren: Så, då ska vi se. Vad har du från början? [Alexander har skrivit upp ett uttryck 
för z18 som läraren kontrollerar] Från början har du den här, cosinus pi tredjedelar plus i  
sinus pi tredjedelar. Och när du upphöjer den till 18 så har du multiplicerat med 18 här i  
argumentet. Det ser helt rätt ut. Sedan skulle man kunna förenkla det lite grann. Vi skulle  
kunna dela 18 med tre. 18 dividerat på tre

Alexander: mm!

Läraren: Vad blir det? Det blir sex va? … så där står egentligen cosinus sex pi plus i sinus 
sex pi. 

Alexander: m!

Läraren: Och den här potensformen kan vi strunta i så länge för att det är ganska lätt att  
gå direkt härifrån den här formen till a plus b i, för ditt a är ju just det som står här och 
ditt b är ju just sinus 18 pi tredjedelar va?

Alexander: Så om man..., men jag slog det i miniräknaren och då blev det så 
[miniräknaren visar 0.32308...].

Läraren: Ja, vad hade du miniräknaren inställd på då? Det är ju viktigt att man har den 
inställd på radianer då.

Alexander: Ja! [Alexander skrattar lite]

Läraren: Va? Blir det tokigt?

Alexander: Alltså det blev ett på, ja det blev bra på den för det blev ett, svaret ska vara ett.  
Men...

Läraren: m! Då fick du ett på den. Och där står det ju sinus... Vad sa vi att 18 delat på tre  
var? Sex! Sinus sex pi. Jag brukar alltid rita en liten enhetscirkel och så tänker jag mig, i  
det komplexa talplanet, sex pi. Ett varv är ju två pi va? Två, fyra, sex, så jag befinner mig  
här [läraren pekar på ettan i enhetscirkeln].  Och sinus för någonting här, sinus noll va? 
För vi är ju tillbaks på noll eftersom vi har gått hela varv. Sinus noll är ju noll,  den  
kommer ju bli noll.

40



Analys: Alexander inleder med ”jag fattar ingenting på det här”. Denna inledande fras kan 
tolkas som att Alexander inte förstår hur man beräknar potenser av komplexa tal, men det 
visar sig att han har förstått mycket väl. När Alexander får fel svar kanske han tvivlar på 
att han förstått, men det kan också tolkas som att han tvivlar på miniräknaren eller på sin 
förmåga att använda miniräknaren. I denna episod använder Alexander miniräknaren som 
en matematisk resurs. Svaret han får via miniräknaren stämmer inte överens med vad han 
förväntar sig. Detta förklaras här av att Alexander har miniräknaren inställd på grader i 
stället för radianer. Detta exempel belyser vikten av att eleverna har de meta-matematiska 
kunskaperna som krävs för att potentiella matematiska resurser ska fungera som sådana. 

Läraren använder sig istället av enhetscirkeln som resurs och belyser den som en potentiell 
alternativ matematisk resurs i det här fallet. Med hjälp av en matematisk resurs kan man 
även  verifiera  att  en  annan  matematisk  resurs  är  tillförlitlig.  Här  använder  Alexander 
läraren för att ta reda på vad som går fel när han använder sin miniräknare. Läraren i sin 
tur visar hur enhetscirkeln kan fungera som matematisk resurs. Det kan tolkas som att 
enhetscirkeln här används för att verifiera svaret som Alexander förväntar sig.  

5.1.9 Konjugerande komplexa tal
Simon  ska  räkna  en  uppgift  ur  läroboken  som går  ut  på  att  skriva  om ett  komplext 
rationellt uttryck på formen abi.  Följande exempel står på föregående sida i läroboken.

Hämtat ur Origo – Matematik kurs E för naturvetenskapliga och tekniska program, av Szabo m.fl. (2009), s 52.

Uppgift: 
2121 Beräkna

a) 
32i
2i

För att beräkna uttrycket och kunna veta när beräkningen är klar måste eleven känna till 

att formen abi  är en enklare form att presentera talet  
32i
2i  på. För att kunna skriva 
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om  kvoten  på  formen  abi   behöver  eleven  även  känna  till  att  produkten  av  två 
konjugerande komplexa tal, är reell. Simon har inte påbörjat uppgiften när han tillkallar 
läraren.

Simon: Den där!

Läraren: Beräkna den där! Mm! Vi vill bli av med det som står i nämnaren va?

Simon: mm!

Läraren: Det hade ju varit mycket enklare.

Simon: Ja!

Läraren: Eller sett mycket snyggare ut! Så tricket här är att förlänga det här bråket med 
konjugatet till det som står i nämnaren.

Simon: mm! Okay!

Läraren: För vad är det som händer när vi multiplicerar det här med sitt konjugat? 
Kommer du ihåg det?
    
Simon: Då gångar vi... eller?

Läraren: mm! Ja, okay! Imaginärdelarna kommer att ta ut varandra då, så om du provar 
att göra det så får du se vad som händer. Så du förlänger helt enkelt med två minus i då 
som är konjugatet till nämnaren. [Eleven börjar skriva 2 i nämnaren ] ...plus i gånger två 
minus i [ 2i ⋅2−i  ].

Simon: Så då? [
32i

2i ⋅2−i  ]

Läraren: Så ja! Och så måste du ju multiplicera med det även i täljaren då ju.

Simon: Bara det som står där? [Simon pekar på 32i i täljaren]

Läraren: Ja, det som står där måste multipliceras med två minus i. Vi får ju inte ändra på 
något.

Simon: Nej, just det! Då fattar jag!

Läraren: Så du förlänger det här bråket med två minus i som är konjugatet till två plus i.

Simon: Så jag bara gångar det med allt det här?

42



Läraren: Ja, så kommer du att upptäcka att det blir jättefint i nämnaren.

Simon: mm!

Läraren: och sen kan du dela upp det här. Och då får du dela upp realdel och imaginärdel  
för sig för dom vill antagligen att du ska skriva det på formen a plus b i.

Simon: Ja!

Analys: Lärarens fråga ”vi vill bli av med det som står i nämnaren va?” visar att läraren 
vill visa Simon en övergripande idé. och kan tolkas som att läraren vill kontrollera om hon 
och Simon har samma strategi. Genom denna inledning styr läraren lärandeobjektet mot 
en övergripande strategi snarare än att bara visa Simon hur han rent räknetekniskt ska lösa 
uppgiften. Det kan tolkas som att Simon och läraren har samma strategi men också som att 
Simon inte har en aning om vad uppgiften går ut på. När Simon är med på att det är 
lämpligt att göra sig av med uttrycket i nämnaren, visar läraren steg för steg hur Simon ska 
gå till väga. Simons svar på frågan om han kommer ihåg vad det är som händer när ett tal 
multipliceras med sitt konjugat, kan tolkas som att Simon vill svara något men visar en 
osäkerhet och vill eventuellt att läraren ger mer ledning. Det kan tolkas som att läraren 
försöker lotsa Simon genom uppgiften och att läraren gör precis som hon tror att Simon 
önskar.  Läraren  i  egenskap  av  matematisk  resurs  erbjuder  då  Simon  precis  det  han 
efterfrågar. Man skulle kunna säga att läraren följer en sociomatematisk norm som säger 
att läraren hjälper eleverna på det sätt som de vill ha hjälp på.

5.2 Sammanfattande analys
I analysen av de enskilda episoderna har jag försökt att tydliggöra olika sociomatematiska 
normer genom att  hitta empiriska instanser av matematiska lärandeobjekt, matematiska 
resurser och att undersöka eleverna som lärande aktörer. I den sammanfattande analysen 
ger  jag  en  mer  övergripande  redogörelse  för  de  sociomatematiska  normer  som  kan 
förknippas med traditionell skolmatematik. En framträdande aspekt av den traditionella 
skolmatematiken  innebär  att  eleverna  ägnar  sig  åt  individuellt  arbete  med  att  lösa 
uppgifter. Majoriteten av de episoder som redovisas i resultatdelen handlar just om detta. 
Ett gemensamt drag för dessa är att eleverna använder läraren som en matematisk resurs i 
sin strävan att bli oberoende lärande aktörer.

5.2.1 Matematikens lärandeobjekt
Eleverna arbetar med övningsuppgifter för att tillägna sig matematiska lärandeobjekt som 
dels handlar om att lösa specifika uppgifter på området komplexa tal men också att få en 
förståelse för de komplexa talens aritmetik. För några elever handlar det om att lära sig 
procedurer  och  algoritmer  för  att  kunna  lösa  specifika  uppgifter.  För  andra  handlar 
uppgiftslösandet om att kontrollera om det matematiska lärandeobjektet som en förståelse 
av sammanhanget, i detta fall de komplexa talens aritmetik, har tillägnats.  
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Lärarens sätt att relatera till tidigare tillägnade matematikkunskaper kan bidra till att det 
matematiska lärandeobjektet fokuseras på att matematik handlar om att minnas saker och 
att matematiken är sammanhängande som kunskapsområde där varje del bygger vidare på 
tidigare delar i matematiken. I lärarens inledning av lektionen hänvisar läraren till vad som 
tidigare  gjorts,  dels  i  kursen  men  även  i  tidigare  matematikkurser.  Det  matematiska 
lärandeobjektet som läraren bidrar till i denna situation genom dessa påminnelser skulle 
kunna vara att eleverna strävar efter att minnas trigonometriska formler och att använda 
dessa  samt  att  minnas  och  använda  sig  av  de  olika  former  som  komplexa  tal  kan 
representeras på.  Ur lärarens perspektiv  skulle  det  också kunna tolkas som att  läraren 
bidrar till att eleverna fokuserar dessa lärandeobjekt som metamatematiska lärandeobjekt 
som  behövs  för  att  tillägna  sig  det  aktuella  matematiska  innehållet  i  genomgången 
nämligen potenser av komplexa tal på polär form.

Läraren har ambitionen att påverka elevernas aktuella lärandeobjekt som handlar om att 
lösa  en  speciell  uppgift.  Läraren  vill  då  påverka  lärandeobjektet  mot  övergripande 
strategier genom sitt sätt att fokusera på lösningsstrategier istället för att endast presentera 
det räknetekniska i övningsuppgifter som eleverna arbetar med. I episoden ”Konjugerande 
komplexa tal” frågar läraren Simon: ”Vi vill bli av med det som står i nämnaren va?”, 
istället  för  att  bara  tala  om hur  Simon  ska  göra  rent  räknetekniskt.  Detta  är  en  mer 
övergripande  strategi  än  att  bara  visa  hur  Simon  ska  förlänga  med  konjugatet  till 
nämnaren.

5.2.2 Matematiska resurser
Eleverna  i  klassrummet  använder  sig  av  olika  matematiska  resurser  som  läroboken, 
lärobokens  övningsuppgifter,  lärobokens  facit,  läraren,  miniräknaren  och  tidigare 
tillägnade  matematikkunskaper.  Användandet  av  lärobokens  övningsuppgifter  är  nära 
förknippat med den grundläggande karaktären av traditionell skolmatematik som innebär 
att  alla  elever  i  klassrummet  använder  lärobokens  övningsuppgifter  som  matematisk 
resurs. Användandet av lärobokens exempel är däremot mindre utbrett bland eleverna. En 
orsak  till  att  eleven  inte  använder  lärobokens  exempel  kan  vara  att  det  finns  andra 
potentiella matematiska resurser som är  mer tidseffektiva för eleven,  som till  exempel 
läraren. När Sara löser andragradsekvationer med reella koefficienter använder hon läraren 
som matematisk resurs framför lärobokens exempel för att hitta felen i sina beräkningar. 
Eftersom läraren,  till  skillnad  från  läroboken,  är  en  dynamisk  matematisk  resurs  och 
därmed har möjlighet att anpassa sig till eleven och elevens problem så skulle läraren då 
kunna vara mer tidseffektiv än läroboken som matematisk resurs. 

Ett  återkommande  inslag  i  flera  av  episoderna  är  lärarens  försök  att  synliggöra  och 
aktualisera olika potentiella matematiska resurser. Att få eleverna att utöka sin repertoar av 
matematiska resurser är ett gynnsamt steg för att öka sin förmåga och möjlighet att tillägna 
sig  olika  matematiska  lärandeobjekt.  Några  exempel  på  andra  potentiella  matematiska 
resurser som läraren försöker synliggöra är bilder och metoder att själv kontrollera sitt 
resultat genom egen analys av svar eller beräkningar. Läraren visar exempelvis Karin hur 

44



hon kan använda sig av enhetscirkeln som matematisk resurs för att undersöka hur ett 
komplext tal förändras vid multiplikation med andra komplexa tal. En intention läraren 
kan ha med att påvisa potentiella matematiska resurser är att eleven ska bli mer oberoende 
som lärande aktör. När eleven kan kontrollera sina algebraiska resonemang med hjälp av 
en egen ritad figur är eleven inte lika beroende av lärobokens facit eller lärarens kontroll 
av resonemanget.

Läraren används också ibland som matematisk resurs för att göra en annan matematisk 
resurs tillgänglig. När miniräknaren inte fungerar som matematisk resurs i klassrummet 
används  läraren  som en  sådan  istället,  eller  för  att  visa  eleven  hur  den  matematiska 
resursen kan användas som till exempel användandet av miniräknaren. I episoden: ”Att 
hantera  miniräknaren  –  en  meta-matematisk  kunskap”  använder  sig  Alexander  av 
miniräknaren för att beräkna ett komplext tals realdel och imaginärdel. På grund av att 
miniräknaren har fel inställningar fungerar den inte som matematisk resurs i detta fall och 
läraren kommer in som en matematisk resurs och talar om att miniräknarens inställningar 
är viktiga. Ibland belyser läraren även någon alternativ potentiell matematisk resurs så att 
elever  ges  ökad  möjlighet  att  arbeta  som  oberoende  lärande  aktörer.  Läraren  visar 
exempelvis  Alexander  hur  han  kan  använda  sig  av  enhetscirkeln  för  att  göra  samma 
beräkningar utan miniräknaren. 

5.2.3 Eleverna som lärande aktörer
I episoden ”Fel i facit” syns tydligt Johans irritation över att facit inte stämmer. Att sträva 
efter  att  lära sig att  använda läroboken och dess facit  som matematiska resurser är  att 
fokusera på ett metamatematiskt lärandeobjekt (Stadler, 2009) som är problematiskt för 
eleven att  tillägna sig när facit  inte stämmer och därför inte fungerar som matematisk 
resurs. Detta metamatematiska lärandeobjekt kan ses som ett tecken på att eleven vill vara 
oberoende som lärande aktör.

Det finns elever som agerar dels för att tillägna sig det matematiska lärandeobjektet men 
också på ett  sätt  som kan tolkas  som att  de ibland fokuserar  på en studiestrategi som 
lärandeobjekt  framför  det  matematiska  lärandeobjektet.  I  direkt  anslutning till  lärarens 
inledande genomgång har några elever frågor om det kommande provet och om läraren 
kommer att repetera alla moment senare. Detta kan tolkas som att dessa elever fokuserar 
på kursplaneringen och en studiestrategi framför det matematiska innehållet som läraren 
gått igenom.

Några elever är beroende lärande aktörer som i brist på interna matematiska resurser måste 
ta till externa matematiska resurser som exempelvis läraren för att kunna tillägna sig det 
matematiska lärandeobjektet som både kan utgöras av att lösa en aktuell uppgift, hitta fel i 
sina beräkningar men även att förstå det matematiska innehåll som uppgiften behandlar.  

Det finns elever som har ett procedurinriktat arbetssätt för att tillägna sig det matematiska 
lärandeobjektet. Dessa elever strävar efter att lära sig procedurer och algoritmer för att 
kunna  lösa  uppgifter  i  läroboken.  Det  matematiska  lärandeobjektet  är  i  dessa  fall 
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procedurerna och algoritmerna. Eleverna i egenskap av lärande aktörer kan sedan tidigare 
i  sina  matematikstudier  ha  hittat  fungerande  arbetssätt  för  att  tillägna  sig  olika 
matematiska lärandeobjekt och använder sig kanske därför av ett arbetssätt som ofta har 
fungerat för dem.

5.2.4 Sociomatematiska normer
Läraren visar genom sitt sätt att ge eleverna uppgifter att lösa, att genom uppgiftslösning 
kan man lära sig matematik. Den sociomatematiska normen som konstitueras i situationer 
som denna är att i detta klassrum räknar vi uppgifter för att lära oss matematik. Detta är en 
sociomatematisk norm som befästs i traditionell skolmatematik. 

Eleverna  strävar  efter  att  bli  oberoende  lärande  aktörer.  Tillsammans  med  lärarens 
intentioner om detta när eleverna använder läraren som matematisk resurs kan detta då ses 
som ett bidragande till en sociomatematisk norm. Denna sociomatematiska norm handlar 
om att man i matematikklassrummet strävar efter att klara sig på egen hand. Elever frågar 
exempelvis om man gör på samma sätt för att lösa efterföljande uppgifter som behandlar 
samma matematiska innehåll, när de fått hjälp av läraren med en övningsuppgift. 

Genom att läraren räknetekniskt inte visar hur uppgifter kan lösas bidrar hon till att det 
fokuseras  på  det  matematiska  innehållet  snarare  än  att  låta  eleverna  kopiera  färdiga 
lösningsstrategier. Detta kan bidra till att eleverna som lärande aktörer går från att kopiera 
lösningsstrategier  till  att  fokusera  det  matematiska  innehållet  istället.  Läraren  har 
exempelvis valt att inte tillhandahålla färdiga lösningar till övningsuppgifterna i läroboken 
med motiveringen att eleverna kanske inte gör tillräckliga försök att lösa uppgifterna på 
egen hand.   

En annan sociomatematisk norm som är etablerad sedan tidigare är att lita på lärobokens 
facit.  Denna  norm  går  nu  i  detta  klassrum  mot  att  inte  lita  på  lärobokens  facit. 
Omformningen  av  denna  sociomatematiska  norm beror  på  att  eleverna  talar  om och 
förstärker genom det att det inte går att lita på facit till vissa uppgifter. Efter att eleverna 
och läraren tillräckligt  många gånger har påtalat att  facit inte stämmer tappar eleverna 
förtroendet  för  facit  som  matematisk  resurs  och  den  sociomatematiska  normen  som 
handlar om att inte lita på facit etableras.

Det  finns  elever  som  inte  självmant  ritar  bilder  och  figurer  i  sina  lösningar  till 
övningsuppgifter. Bilder används inte i presenterade lösningar till övningsuppgifter utan 
bara i  förklarande syfte för eleven själv.  Att  rita bilder kan ses som att  förklara något 
snarare än att redovisa något. Att inte rita bilder med syftet att redovisa en matematisk 
lösning kan vara en etablerad sociomatematisk norm i matematikklassrummet. Detta kan 
dels bero på att bilder inte används som matematisk resurs av eleverna men också på att 
det  finns en allmän uppfattning bland eleverna om att  bilder inte används för att  visa 
matematiska samband. 

En annan sociomatematisk norm är att  eleverna förklarar sina problem för läraren och 
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läraren ska komma med förklaringar eller  svar på dessa.  Det är  på något sätt  lärarens 
uppgift att gå runt i klassrummet och tjäna eleverna med förklaringar eller presenterade 
lösningar. Detta kan ses som att läraren agerar som matematisk resurs på det sätt som 
eleverna önskar. Är det ett felsökande som eleverna frågar läraren efter så är det vad de 
får. Undrar eleverna hur de ska gå tillväga för att lösa en uppgift får de ett förslag på detta.

Eleverna arbetar alla med att söka fel i facit. Eleverna tycks ha olika intentioner med detta 
felsökande. Några vill imponera på kompisarna medan andra vill visa för läraren att det är 
svårt att använda facit som en matematisk resurs. Gemensamt för alla elever är att  de 
accepterat felsökandet i facit som en uppgift att arbetar med efter hand som de tar sig 
framåt genom uppgiftslösning i läroboken. Det har blivit en del i att arbeta med matematik 
i  den  här  kursen.  Eleverna  räknar  uppgifter  för  att  tillägna  sig  det  matematiska 
lärandeobjektet som i detta fall också innefattar att upptäcka fel i facit. 

47



6. Diskussion 

Syftet  med  examensarbetet  är  att  undersöka  hur  elever  lär  matematik  när  traditionell 
skolmatematik undervisas. En direkt konsekvens av den traditionella skolmatematiken är 
att  eleverna  som  lärande  aktörer  alla  i  enskilt  arbete  använder  sig  av  lärobokens 
övningsuppgifter som en matematisk resurs för att tillägna sig det aktuella matematiska 
lärandeobjektet.  En  slutsats  av  undersökningen  är  att  eleverna  stimuleras  till  att  bli 
oberoende lärande aktörer. Har detta med den traditionella skolmatematiken att göra? 

6.1 Resultatdiskussion
Att enskilt arbeta med lärobokens övningsuppgifter tränar i sig eleverna till  oberoende 
lärande aktörer jämfört med ett arbete i grupp där kanske diskussioner mellan elever skulle 
bli en naturlig konsekvens. Elever som tillsammans diskuterar skulle kunna fungera som 
varandras  matematiska  resurser.  Att  i  stor  utsträckning  använda  studiekamrater  som 
matematiska  resurser  skulle  kunna stimulera  eleven  till  beroende  lärande  aktör.  I  den 
traditionella  skolmatematiken  har  läraren  som  matematisk  resurs  själv  möjlighet  att 
stimulera eleven till att bli oberoende lärande aktör. Läraren har t ex möjlighet att påvisa 
potentiella interna matematiska resurser för eleven för att denna ska bli oberoende som 
lärande aktör. Alla de matematiska resurserna som eleverna i undersökningen använder sig 
av,  skulle  kunna  vara  en  konsekvens  av  den  traditionella  skolmatematiken  men  även 
matematiska resurser som stimulerar eleven som oberoende lärande aktör. Läroboken och 
miniräknaren  kan  båda  användas  utanför  klassrummet  och  läraren  fungerar  som  en 
matematisk resurs som stimulerar eleverna till  oberoende lärande aktörer så att  de ska 
fungera som sådana även utanför klassrummet.

Man kan fråga sig varför lärarens intentioner är att stimulera eleverna till att bli oberoende 
som  lärande  aktörer.  En  förklaring  skulle  kunna  vara  att  läraren  vill  avlastas  i  den 
meningen  att  läraren  skulle  få  mindre  arbete  under  den  tid  som  eleverna  arbetar 
självständigt  i  klassrummet.  En  annan  förklaring  skulle  kunna  vara  att  läraren  vill 
förbereda eleverna på fortsatta studier där ett oberoende som lärande aktör är viktigare då 
högskolestudier bedrivs mer självständigt än gymnasiestudier. Samtidigt kanske det bara 
är så att läraren helt enkelt vill påvisa så många matematiska resurser som möjligt för 
eleverna  för  att  underlätta  deras  matematiklärande  utan  att  det  finns  någon  speciell 
målsättning från lärarens sida.   

En annan slutsats är att eleverna inte bara fokuserar på det matematiska lärandeobjektet 
utan  även  på  lärandeobjekt  som  felsökande  i  lärobokens  facit  och  att  imponera  på 
studiekamrater i klassrummet. Eleverna gör som de tolkar läraren att de ska göra för att 
tillägna sig det matematiska innehåll som läraren går igenom. I studien syns det tydligt hur 
läraren vill att eleverna kommer ihåg tidigare begrepp och att eleverna ska räkna uppgifter 
för att lära sig det matematiska innehållet. Eleverna kan sedan tidigare ha uppfattningar 
om  att  detta  görs  genom  att  räkna  uppgifter  och  kontrollera  uppgifternas  svar  och 
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lösningar med lärobokens facit. När lärobokens facit inte stämmer  och eleverna läser av 
varandras frustration över detta, kan sociomatematiska normer konstitueras som handlar 
om att i detta klassrum arbetar vi med att söka fel i facit. Elevernas intentioner med att 
söka felen i facit skulle kunna vara att genom en gemensam omarbetning av facit låta alla 
studiekamrater i klassrummet få möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt använda 
facit som en matematisk resurs. Man kan fråga sig om facit som matematisk resurs är 
nödvändig. Skulle facit kunna ersättas genom att man effektiviserar övriga matematiska 
resurser? Eleverna skulle kunna utveckla andra sätt att verifiera sina svar och lösningar på, 
som till exempel användandet av studiekamrater, bilder och alternativa resonemang.

Eleverna  i  undersökningen  är  inte  på  något  sätt  förbjudna  att  använda  varandra  som 
matematiska resurser men väljer ändå att i stor utsträckning använda sig av läraren som 
matematisk resurs under matematiklektionen. Vad beror detta på? Mina erfarenheter från 
min egen tid som matematikelev på gymnasiet är att de frågor som ställs till läraren är 
beroende av lärarens sätt  att svara på frågorna. Det kan konstitueras sociomatematiska 
normer som handlar om vilka frågor av matematisk karaktär man kan ställa till läraren i 
klassrummet. Om läraren exempelvis inte svarar på vissa typer av frågor eller ger uttryck 
för att vissa frågor är ”dumma frågor” kan det konstitueras normer som handlar om att inte 
ställa alla typer av frågor till läraren. Detta kan i sin tur leda till att läraren inte i lika stor 
utsträckning används som matematisk resurs. Eleverna i undersökningen ställer alla typer 
av frågor till läraren och tycks inte vara ”rädda för” några ”dumma frågor”. Att läraren på 
ett vänligt sätt besvarar alla frågor skulle kunna konstituera normer som att ”läraren kan vi 
fråga om allt”. Ett annat sätt  att se på det skulle kunna vara att läraren i egenskap av 
matematisk resurs erbjuder eleverna precis det som efterfrågas. 

Det  finns  också  potentiella  matematiska  resurser  som eleverna  i  undersökningen  inte 
använder sig av. En sådan är bilder eller egenhändigt ritade figurer. En förklaring till det 
skulle kunna vara att traditionell skolmatematik bidrar till att läroboken, som mestadels 
innehåller  algebraiska  lösningsmetoder  när  det  handlar  om  komplexa  tal  och  dess 
aritmetik,  följs.  Skulle  det  vara  annorlunda  om  eleverna  kommunicerade  mer  genom 
exempelvis diskussionsövningar med varandra? Om bilder används mer i förklarande syfte 
elever  sinsemellan  skulle  bilden  kanske  också  på  ett  mer  naturligt  sätt  bli  en  del  i 
elevernas matematiska redovisningar. Av betydelse är nog också att lärobokens facit inte 
brukar innehålla bilder i lösningsförslagen. 

6.2 Metoddiskussion
I den valda metoden har två olika typer av interaktion under den observerade lektionen 
kunnat  fångas.  Den ena typen är  lärarens  interaktion med klassen i  sin helhet.  Denna 
utspelar sig främst  under lärarens inledande genomgång. Den andra är interaktioner lärare 
– enskild elev som utspelar sig när läraren går runt bland eleverna när de enskilt arbetar 
med övningsuppgifter  från  läroboken.  Då det  till  största  delen  är  ljudupptagning  som 
utgjort datamaterialet har inte elevernas kroppsspråk i interaktionerna kunnat analyseras. 
En alternativ metod skulle kunna vara en filmatisering av all interaktion mellan lärare och 
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elev.

Speciellt bra blev ljudupptagningen med en liten bandspelare som läraren bar med sig och 
ställde mellan sig och eleven på elevens bänk under interaktionerna när läraren gick runt i 
klassrummet.  Inspelad  interaktion  har  kunnat  transkriberas  ordagrant  med  några  få 
undantag där något enstaka ord inte går att urskilja.

Interaktion elev – elev har inte kunnat fångas med denna metod då detta framför allt sker 
när läraren inte finns intill eleverna. I och med denna brist har jag inte kunnat fånga hur 
eleverna  använder  varandra  som  matematiska  resurser  och  inte  heller  vilka 
sociomatematiska normer som kommer till uttryck i dessa situationer. För att fånga detta 
hade en filmatisering av hela klassrummet behövts. På grund av den stora gruppen på 27 
elever skulle det förmodligen också behövts flera filmkameror för att ljudet från alla delar 
av klassrummet skulle kunna urskiljas och sättas samman med rätt elev vid en analys. 
Eleverna sitter ofta i par i klassrummet och en bandspelare hos varje par skulle kunna vara 
ett alternativ för att fånga interaktionen mellan eleverna som sitter bredvid varandra och 
arbetar tillsammans. 

Metoden har  inte heller  givit  utrymme för någon undersökning av hur elevernas  olika 
lärandeobjekt,  matematiska  resurser,  elevernas  agerande  och  de  sociomatematiska 
normerna  förändras  över  en  längre  tid  då  undersökningen  är  begränsad  till  en 
matematiklektion  på  80  minuter.  För  att  kunna  beskriva  hur  kategorierna  och  de 
sociomatematiska normerna  förändras  över  längre tid  skulle  en longitudinell  fallstudie 
som innebar en deltagande observation över elevgruppens matematiklektioner under hela 
kursen behöva göras. Man skulle då kunna använda sig av grounded theory för att finna 
begrepp och teorier för att beskriva förändringarna i klassrumssituationen.  

Resultaten av undervisningen skulle kunna påverkas av att jag är den undervisande läraren 
i  gruppen men även av  att  den undersökande observationen utspelade  sig  i  mitten av 
terminen när eleverna hunnit lära känna läraren. Resultat från en liknande undersökning i 
början av terminen eller precis vid kursstart skulle kanske inte bli de samma om eleverna 
inte hunnit lära känna läraren och kanske på grund av det då inte skulle använda läraren 
som matematisk resurs i lika stor utsträckning. 

Att insamlingen och analysen av datamaterialet är starkt beroende på forskaren själv är 
både till för- och nackdel. Fördelen med detta är att forskaren själv styr över insamlingen 
av datamaterialet och har möjlighet att påverka undersökningens reliabilitet. Nackdelen är 
att träning i observation är ett nödvändig steg men inte är helt lättillgängligt för nybörjare 
på området (Merriam, 1988). 

6.3 Implikationer för undervisningen 
Genom en medvetenhet om vilka matematiska resurser som eleverna använder och inte 
använder  sig  av  skulle  undervisningen  kunna  anpassas  så  att  elever  får  möjlighet  att 
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använda  så  många  matematiska  resurser  som möjligt  samtidigt  som de  stimuleras  till 
oberoende lärande aktörer.

Detta för mig osökt till tanken om hur det skulle fungera med tredelade lektioner istället 
för den tvådelade som traditionell  skolmatematik innebär.  Man skulle kunna låta vissa 
matematiklektioner  präglas  av  traditionell  skolmatematik  med  tillägg  av 
gruppdiskussioner  där  eleverna  får  en  större  möjlighet  att  använda  varandra  som 
matematiska resurser. Detta skulle exempelvis kunna realiseras genom att man avsätter 20 
minuter av en 80 minuters lång lektion till grupparbete. Lektionen skulle då innehålla en 
del  med  inledande  genomgång  av  läraren,  en  del  med  enskilt  arbete  där  eleverna 
stimuleras  till  att  bli  oberoende  lärande  aktörer  och  en  tredje  del  bestående  av 
gruppdiskussioner  där  eleverna  stimuleras  till  att  använda  varandra  som  matematiska 
resurser.  I  gruppdiskussionerna  får  eleverna  även  möjlighet  att  synliggöra  olika 
matematiska resurser för varandra.

Ett annat sätt att få eleverna till att vidga sitt användande av matematiska resurser skulle 
kunna  vara  en  undervisning  av  traditionell  skolmatematik  utan  facit  till 
övningsuppgifterna. Eleverna skulle då stimuleras till att verifiera sina svar eller lösningar 
till  övningsuppgifterna  på  andra  sätt.  Eleverna  skulle  exempelvis  kunna  använda 
studiekamrater, läraren som matematiska resurser eller utveckla nya interna matematiska 
resurser som bilder och alternativa resonemang för verifiering av svar och lösningar. 

6.4 Fortsatt forskning
Jag har intresserat mig för vilka sociomatematiska normer som uppkommer i interaktionen 
mellan läraren och eleven och dessa normers betydelse för elevens lärande. Det visar sig 
också  i  mitt  empiriska  material  hur  läraren  väljer  att  kommunicera  matematik  med 
eleverna. Det skulle även vara intressant att undersöka hur lärare och elev kommunicerar 
matematik  i  klassrummet  och  studera  vilken  betydelse  själva  kommunikationen  av 
matematik har för elevens lärande.

I min studie kan man se att de sociomatematiska normerna är av betydelse för elevernas 
lärande.  Man  kan  också  se  hur  undervisning  av  traditionell  skolmatematik  formar 
elevernas sätt att arbeta. Man kan då fråga sig vad det är eleverna lär mot bakgrund av 
denna undervisningsform och de sociomatematiska normerna som konstitueras i denna. 
Därför vore det inressant att göra en fördjupad studie där tydligare fokus läggs på vad 
eleverna faktiskt lär sig när traditionell skolmatematik undervisas.

Det vore också intressant att utifrån ett situerat perspektiv på lärande och kunskap, studera 
hur  elevernas  lärandeobjekt,  matematiska  resurser,  elevernas  agerande  och  de 
sociomatematiska  normerna  förändras  genom en  hel  matematikkurs  på  gymnasiet  när 
traditionell skolmatematik undervisas. Detta skulle göras genom en longitudinell fallstudie 
där man på samma sätt som jag undersöker de tre kategorierna och de sociomatematiska 
normerna men även förändringen över tid av dessa i klassrumsundervisning som präglas 
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av  traditionell  skolmatematik.  Jag  skulle  tycka  att  det  vore  intressant  att  låta  denna 
longitudinella studie sträcka sig över en hel matematikkurs där eleverna från början inte 
känner varken varandra eller läraren. Detta skulle kunna ge implikationer om betydelsen 
av att elever och lärare känner varandra till sättet i matematikklassrummet. 

De  tre  kategorierna  handlar  om  elevernas  lärande  och  används  för  att  beskriva 
klassrumssituationen  och  de  sociomatematiska  normerna.  Det  skulle  vara  relevant  att 
utveckla  en  modell  motsvarande  lärarens  undervisning.  En  studie  där  lärarens 
undervisning fokuseras skulle kunna genera begrepp och kategorier som beskriver lärarens 
undervisning  och  lärarens  intentioner  med  denna.  Modellen  för  lärarens  undervisning 
skulle  kunna  användas  parallellt  för  att  analysera  en  hel  undervisningssituation  med 
avseende på både lärarens undervisning och elevernas lärande med ett situerat perspektiv 
på lärande och kunskap. 
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