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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och beskriva elevers muntliga matematiska 
resonemang vid arbete med sannolikhetsuppgifter. Arbetet undersöker också varför muntlig 
kommunikation har en plats i matematikklassrum. Studien är genomförd i två klasser i årskurs 9. Under 
fyra matematiklektioner, per klass, har eleverna arbetat parvis med uppgifter i sannolikhet och lektionerna 
har filmats. Uppgifterna är utvalda för att de ska ge utrymme för samtal och diskussioner om sannolikhet. 
Det filmade materialet har studerats och transkriberats och därefter har en praktisk epistemologisk analys 
(PEA) genomförts. PEA är baserat på Deweys teorier om handling och erfarenhet och Wittgensteins teori 
om språkspel. Analysen har fokuserat på att följa hur eleverna samtalar matematiskt och använder sina 
resonemang för komma vidare i arbetet med uppgifterna. Beskrivningarna av elevernas muntliga 
resonemang ges i relation till delar av resonemangskompetenser, aspekter av resonemang och ramverk för 
kategorisering av resonemang. Elevernas estetiska värdeomdömen och klassrummets sociomatematiska 
normer är ytterligare aspekter som uppmärksammas i analysen av elevernas samtal.  

Abstract 

This study identifies and describes students’ mathematical reasoning, when students work with probability 
tasks. The study also, to some extent, examines the role of oral communication in mathematical classrooms. 
The students who participated in the study were all in grade 9, the last year of the compulsory school in 
Sweden. The students were videotaped during their work with the probability tasks and their conversations 
were transcribed. The tasks are chosen with the purpose to engender oral communication and discussions 
concerning probability. A practical epistemology analysis was conducted on the data. The observed 
students’ reasoning concerning probability was analyzed and compared with reasoning competencies and 
framework for mathematical reasoning. Students’ reasoning was also examined in relation to 
sociomathematical norms and students’ aesthetic judgments were analyzed. 

Nyckelord 

Sannolikhetsövningar, grundskolan årskurs 9, muntliga matematiska resonemang, muntlig matematisk 
kommunikation, praktisk epistemologisk analys, lärande som erfarenhet, handling och språkspel. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vad kan muntliga resonemang och kommunikation i matematik innebära? Enligt min erfarenhet som 
matematiklärare och matematikdidaktiker i lärarutbildningen är det en fråga som många 
matematiklärare och lärarstudenter funderar på. Jag har de senaste åren ofta diskuterat med andra 
lärare om hur man kan skapa utrymme för muntlig kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen. Diskussionerna har också behandlat vad ett matematiskt resonemang 
innebär och varför muntlig kommunikation behöver få utrymme i matematikundervisningen. Med 
detta arbete fördjupar jag mig i dessa frågeställningar. Under mitt arbete har jag insett att 
kommunikation i matematikklassrum inte är ett självändamål. I stället  är kommunikationen intimt 
förknippat med kunskap i matematik och ett sätt att se på vad kunskap innebär. Två aspekter av denna 
koppling kommer att vara viktiga i den följande framställningen. En aspekt är att lärande stimuleras 
när elever kommunicerar om matematik. Den andra aspekten är att elevers kunskap eller brist på sådan 
kan synliggöras för läraren när eleverna kommunicerar muntligt med varandra. Vidare beskrivs i detta 
arbete även hur elevers estetiska värdeomdömen och klassrummets matematiska normer påverkade 
elevernas resonemang och fortsatta arbete med matematikuppgifter som behandlar olika delar av 
sannolikhet. Utgångspunkten i detta arbete har varit att studera elevers resonemang och lärande med 
hjälp av praktisk epistemologisk analys. Wickman & Östman (2002) har utvecklat praktisk 
epistemologisk analys för att studera lärande i klassrumssituationer. Analysmetoden baseras på 
Deweys (2005) teorier om handling, erfarenhet och lärande samt Wittgensteins (1992) teori om 
språkspel 

1.1.1 Matematiskt språk 

Synen på vad kunskap i matematik är och hur den kan ta sig uttryck varierar. En språklig och 
kommunikativ del av ämnet har fått ta en allt större plats i diskussioner om vad som räkas som 
matematisk kunskap, i samband med att synen på lärande och språkets roll har ändrats. Att beskriva 
matematik som ett språkligt kunnande har vuxit fram under de senaste årtiondena. För mer än 25 år 
sedan beskrev Pimm (1989) matematiken som ett språk. En viktig del av att lära sig matematik är 
enligt Pimm att man lär sig kommunicera med hjälp av det matematiska språket. Andra som liksom 
Pimm skriver om matematik som ett språk är Thompson och Rubenstein (2014), de benämner det som 
matematisk literacy. De ger exempel vad det kan innebära att läsa, skriva och prata om och med hjälp 
av matematik. Vidare beskriver författarna matematisk kunskap bland annat som att lyssna på andra 
som pratar om matematik och själv prata om matematik samt använda de uttrycksformer som 
förekommer i matematiken, såsom symboler, grafer, diagram och modeller. Thompson och 
Rubensteins beskrivning av matematisk literacy liknar Pimms (1989) beskrivning av matematik som 
ett språk. Att se matematik som delvis ett språkligt och kommunikativt kunnande finns även beskrivet 
i rapporter och andra länders styrande dokument. Kilpatrick, Swaffortd och Findell (2001) samt Niss 
och Höjgaard-Jensen (2002) skriver om kunnande i matematik som kompetenser i matematik. I både 
Kilpatricks m.fl. (2001) och Niss och Höjgaard-Jensen (2002) texter beskrivs det språkligt 
matematiska kunnandet som resonemangs- och kommunikations kompetenser, som är specifika inom 
matematiken. Även i aktuella nationella styrdokument för grundskolan finns liknande beskrivningar av 
matematiskt kunnande (Skolverket 2011a). Lithner (2008) har arbetat fram ett ramverk som kan 
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användas för att kategorisera matematiskt resonemang. Denna studie utgår från den kommunikativa  
och resonerande delen av matematisk kunskap, och syftar till att beskriva hur elevers matematiska 
resonemang kan ta sig uttryck. Studien avser också att undersöka om valda uppgifter leder till 
meningsfull kommunikation i matematik. 

Synen på vad som räknas som viktig kunskap i ett ämne förändas över tid. Speglingar av samtidens 
syn på ämnet skrivs fram på olika sätt i de för tillfället aktuella styrdokumenten. I Sverige är 
läroplanen ett av de styrdokument som lärarna behöver förhålla sig till vid planering, genomförande 
och utvärdering av undervisning. Läroplanen speglar den syn på kunskap som räknas som viktig i 
samhället i den stund som den skrivs (Nordin, 2014). Läroplanen innefattar kursplanerna för de olika 
skolämnena (Skolverket, 2011a). Även i kursplanen för ett ämne syns samhällets syn på vad som 
räknas som viktig kunskap inom ämnet (Nordin, 2014). I syftestexten i kursplanen för matematik 
återfinns de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar för att kunna utveckla. Två av förmågorna 
som beskrivs handlar om kommunikation och resonemang. 

• föra och följa matematiska resonemang 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011a, s 63) 

Ovanstående förmågor är delar av det som räknas som kunnande i matematik i dagens samhälle och 
därför relevanta att studera vidare. 

1.1.2 Lärare vill få syn på vad eleverna kan 

Det senaste årtiondets intresse för formativ bedömning har medfört att matematiklärare i allt större 
utsträckning diskuterar hur man kan stödja elevers lärande i matematik genom att kontinuerligt 
utvärdera elevernas kunskaper (Black, Harrison, Lee & Marshall, 2003; Black & Wiliam, 2010; 
Hattie, 2012). Att arbeta med formativ bedömning innebär enligt Black m.fl. (2003) att läraren 
fortlöpande utvärderar elevernas kunskaper. Utvärderingen av elevernas kunskaper bör inte bara 
komma efter man arbetat färdigt med ett område. De fortlöpande utvärderingarna ska syfta till att 
läraren får ett underlag för att bättre kunna hjälpa eleverna. Utifrån underlaget ska läraren samråda 
med eleverna om vad och hur de ska göra för att vidareutveckla sina kunskaper och förmågor 
kontinuerligt. Ett vanligt sätt att utvärdera elevernas kunskaper är genom skriftliga prov (Korp, 2011). 
Möjligheten att bedöma elevers förmåga att kommunicera och resonera matematiskt via skriftliga prov 
är dock begränsat. Därför ges det ibland prov som är både skriftligt och muntligt, exempelvis så som 
de nationella proven i matematik. Elevernas kunskaper kan även utvärderas på andra sätt än genom ett 
muntligt eller skriftligt prov (Black m. fl., 2003). Genom att lyssna till om vad och hur eleverna 
kommunicerar i klassrummet kan läraren få en bild av vad eleverna behöver arbeta vidare med. 
Utvärdering av elevernas kunskaper kan även ske genom att läraren planerar för aktiviteter i 
undervisningen där eleverna ges tillfälle att både öva sig i ämnet och samtidigt visa sin kunskap (Black 
& Wiliam, 2010). 

Utvärdering av elevernas kunskaper kan exempelvis göras genom att läraren lyssnar på vad eleverna 
säger vid arbetet med uppgifter under en lektion, vilket beskrivs i en rapport från ett utvecklingsarbete 
i Norrköpings kommun (Björklund Boistrup, Broomé, Jonsson, Lagerlund & Olovsson, 2014). Enligt 
min erfarenhet kan lärare vara hjälpta av att ta del av beskrivningar från olika undervisningssituationer 
och berättelser från andra lärares klassrum för att bättre få syn på vad de egna eleverna kan. En lärare 
som arbetar med formativ bedömning börjar med att få syn på vad eleverna kan och nästa steg är att 
fundera på vad de behöver arbeta vidare med, för att utveckla sina matematiska kunskaper och 
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förmågor ytterligare (Black m.fl., 2003). Att arbeta formativt innebär också att läraren planerar 
undervisningen så att det blir möjligt att både undervisa och utvärdera samtidigt (Black & Wiliam, 
2010). Falle (2004) beskriver hur hon försöker skapa förutsättningar för samtal i 
matematikklassrummet som ska ge henne en bild av vad eleverna kan. Hon ger exempel på hur hon 
väljer uppgifter som ger eleverna utrymme för att samtala med varandra och med henne. Därigenom 
blir hon medveten om vad eleverna behöver arbeta vidare med. Wickman (2004) beskriver hur han 
tänker sig att praktisk epistemologisk analys kan användas av både forskare inom ämnesdidaktik såväl 
som av verksamma lärare. Han menar att analysen kan användas som ett verktyg för att få syn 
processer i den egna praktiken och elevernas lärande och kunnande utifrån det kan fortsatt 
undervisning planeras. Denna studie syftar till att undersöka om valda sannolikhetsuppgifter ger 
eleverna förutsättningar till matematiska samtal och hur samtalen används av eleverna. Matematiska 
samtal kan ge läraren en bild av vad eleverna kan (Falle, 2004). Vid tillfällen i undervisningen då 
eleverna kommunicerar och resonerar muntligt, finns det möjlighet för läraren att utvärdera vad 
eleverna kan just då, samtidigt som eleverna ges möjlighet att öva på och vidareutveckla de specifika 
matematiska förmågorna (Black & Wiliam, 2010). Det kan vara så att olika delar av det matematiska 
innehållet ger olika utrymme för aktiviteter där eleverna kan öva sig i att kommunicera muntligt och 
matematiskt. Det utvalda matematiska innehållet i denna studie är sannolikhet. Valet av sannolikhet 
baseras på en tanke om att det är en del av matematiken som kan tänkas erbjuda aktiviteter där 
eleverna kan öva på att resonera och kommunicera i samtal med varandra. Innehållet kan vara både 
teoretiskt och praktiskt i en och samma uppgift, i form av beräkningar och simuleringar. 

1.1.3 Estetik i skolans matematik 

I syftestexten i kursplanen i matematik nämns det att eleverna ska ges möjlighet att uppleva estetiska 
värden när de arbetar med matematik i skolan (Skolverket, 2011a). I kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) beskrivs de estetiska aspekterna i syftestexten lite 
utförligare. Däri beskrivs att eleverna ska ges förutsättningar för att kunna uppleva estetiska värden i 
arbete med matematik, eftersom det finns ett egenvärde i det och i att lösa matematiska problem. 

Yackel och Cobb (1996) beskriver normer i matematikklassrummet, speciellt sociomatematiska 
normer, som de regler och ramar som finns i arbetet med matematiska aktiviteter. Om en lösning på en 
matematisk uppgift kan uppfattas som matematiskt bra, snygg eller stilig påverkas av vilka 
sociomatematiska normer som är rådande i klassrummet. 

Wickman (2006) beskriver hur estetik ibland är utgångspunkt för eleverna när de resonerar och 
beslutar om hur de ska lösa en uppgift. Han ger exempel på hur elevers estetiska värdeomdömen visar 
deras upplevelser av en undervisningsaktivitet, både i form av positiva och negativa kommentarer. På 
liknande sätt kan det vara intressant att observera vilken roll estetiska upplevelser spelar för elever när 
de arbetar med uppgifter i sannolikhet. Elevernas estetiska värdeomdömen kan också ses som en del 
av deras kommunikation och kunnande inom ämnet. 

1.2 Sannolikhet som matematiskt innehåll 
I detta avsnitt beskrivs varför studien fokuserar på kommunikation och matematiska resonemang med 
utgångspunkt i det centrala innehållet sannolikhet. Därefter följer en kortfattad beskrivning vad 
sannolikhet eller slumpens matematik innebär. Avslutningsvis ges exempel på några tidigare 
matematikdidaktiska studier där det matematiska innehållet är sannolikhet. 
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 1.2.1 Varför sannolikhet 

Det finns många vardagliga händelser som kan användas som utgångspunkt för att skapa 
lektionsaktiviteter och simuleringar med fokus på sannolikhet. När uppgifter knyter an till elevernas 
vardag eller innehåller ett laborativt inslag kan dessa upplevas som mer meningsfulla än mer abstrakta 
uppgifter (Mueller, Yankelewitz & Maher, 2011). Samtal om simuleringar kan ge eleverna möjlighet 
att föra ett resonemang om det som sker. I diskussioner om simuleringar och jämförelser med teoretisk 
sannolikhet får eleverna möjlighet att öva sig i att argumentera för slutsatser. När de löser sådana 
uppgifter kan eleverna också använda olika uttrycksformer som stöd i sitt resonemang. I tidigare 
kursplaner i matematik för grundskolan i Sverige har innehållet sannolikhet funnits med, men det har 
inte varit lika specificerat vilka delar av sannolikhet som man bör arbeta med i vilken årskurs. I 
kursplanen i matematik i den senaste läroplanen (Skolverket, 2011a) är det tydligare framskrivet, i det 
centrala innehållet, vad undervisningen ska behandla när det gäller sannolikhet från årskurs 1 till 
årskurs 9. Följande centrala innehåll rör sannolikhet och återfinns under rubriken ”Sannolikhet och 
statistik”: 

Årskurs 1 – 3: 

• Slumpmässiga händelser i experiment och spel. (Skolverket, 2011a, s.64) 

Årskurs 4 – 6: 

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller 
statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikhet vid 
olika slumpmässiga försök och enkel kombinatorik i konkreta situationer 
(Skolverket, 2011a, s.65) 

Årskurs 7 – 9: 

• Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikhet i vardagliga 
situationer och hur kombinatoriska principer kan användas i enkla 
vardagliga och matematiska problem (Skolverket, 2011a, s.66). 

1.2.2 Vad sannolikhet är 

Sannolikhetsteorin, även kallad slumpens matematik (Häggström, 2004), kan kortfattat förklaras som 
en teori för slumpmodeller. Slumpmodeller är modeller som kan användas för att försöka förutsäga 
och beskriva händelser där slumpen är avgörande för det som sker. Sannolikhetsteorin användes redan 
på 1500-talet för att beskriva och beräkna sannolikheter främst inom hasardspel (Kieselman & 
Mouwitz, 2008). Under århundraden som följde fortsatte matematiker att diskutera och utreda 
sannolikheten i ett flertal spelproblem. Tillämpningarna för sannolikhetsteorin har under de senaste 
100 åren utökats till att omfatta så skilda områden som exempelvis fysik, ekonomi, försäkringar och 
sport. Inom sannolikhetsteorin finns det olika perspektiv. I det klassiska perspektivet är sannolikheten 
teoretisk och beräknas utan några experiment eller händelser. Frekvensperspektivet är experimentellt 
och utgångspunkten för beräkningarna är simuleringar och tidigare erfarenheter. Subjektivistisk metod 
används när det inte finns så mycket information om tidigare händelser, utan sannolikheten för en 
händelse måste avgöras utifrån den information som finns tillgänglig (Häggström, 2004). 

1.2.3 Tidigare studier där elever arbetar med sannolikhet 

Det finns forskning som påvisar hur elevernas begreppsliga förståelse inom sannolikhet påverkas av 
hur uppgifterna är konstruerade eller presenterade (Baker & Chick, 2007; Gürbüz, 2010; Nilsson, 
2003). Två exempel på det är undersökningar där elever får spela spel och inom ramen för spelen ska 
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de beräkna och ta ställning till olika frågor som berör sannolikhet på olika sätt. Nilssons (2003) studie 
visar hur elever i årskurs 7 får erfara begreppet sannolikhet med hjälp av ett tärningsspel. Nilsson har 
utgått från ett kognitivistiskt perspektiv på lärande. Spelet utgår från tärningar som utformats på olika 
sätt och ger variationer av ett spel där eleverna ges möjlighet att identifiera utfallsrum, möjliga och 
omöjliga utfall, samt sannolikheten för de olika utfallen. Ju fler gånger eleverna spelade spelet desto 
bättre blev de på att förutsäga utfallsrummet utifrån tärningarnas utformning. Baker och Chick (2007) 
beskriver hur elever i årskurs 5 spelar ”Two spinners game”. Spelet går ut på att de har två 
hjul/spinnare som är numrerade från 1 till 9 vardera och eleverna ska spela på om den totala summan 
från de två hjulen blir udda eller jämnt. Efter att eleverna spelat ställs de inför frågor om spelet är 
rättvist och om det är större chans för någon att vinna. I båda undersökningarna lär sig eleverna om 
utfallsrum och rättvisa spel genom att de deltar i spelet och ska ta ställning till frågor i anknytning till 
det. 

Gürbüz (2010) har inte utgått från enbart ett spel utan har istället organiserat matematikundervisningen 
i sannolikhet under en längre period. I undersökningen deltog totalt 80 elever i årskurs sju och de var 
uppdelade i två grupper. En av elevgrupperna deltog i undervisning som Gürbüz kallar för activity-
based instructions, ABI, och det innebär i hans undersökning att undervisningen baseras på att 
eleverna deltar i olika sannolikhetsaktiviteter som är konstruerade för att konkretisera abstrakta 
begrepp. Den andra elevgruppen som tjänade som en kontrollgrupp fick delta i ”traditional 
instructions”, där undervisningen bygger på att läraren berättar, beskriver och exemplifierar olika 
aspekter av sannolikhet på ett mer traditionellt sätt. Efter genomförd undervisning fick eleverna i båda 
grupperna genomföra ett prov. Provresultaten från de båda grupperna jämfördes och eleverna som 
deltagit i den första typen av undervisning, baserad på aktiviteter, hade ett bättre resultat än de elever 
som deltagit i den mer traditionella undervisningen. Gürbüz (2010) mätte på detta sätt effekten av 
undervisningen och vad eleverna kan ha lärt sig i sannolikhet om de deltagit i lektioner med ABI. 

Ovanstående undersökningar är intressanta att diskutera utifrån matematikundervisning med 
sannolikhet i fokus. De innehåller några olika tillvägagångssätt för att studera elevers matematiska 
kunnande eller lärande med sannolikhet som innehåll. Uppgifterna som är valda i studierna ger en bild 
av vilken typ av sannolikhetsuppgifter som elever kan arbeta med i skolan. I denna studie arbetar 
eleverna med fyra uppgifter i sannolikhet. Uppgifterna likar den typen av uppgifter som använts i 
Gürbüz (2010) studie. Uppgifterna i denna studie är, liksom de i Gürbüz studie, valda för att i dem 
finns det möjligheter för eleverna att göra simuleringar, beräkningar och jämförelser, samt att eleverna 
troligtvis behöver samarbeta och diskutera för att lösa dem. Uppgifterna i denna studie finns beskrivna 
mer utförligt i kapitel 3. 

Ovanstående studier beskriver dock inte hur eleverna samtalar och resonerar matematiskt under 
lektionsaktiviteterna. Studierna beskriver inte heller hur eleverna använder sitt resonemang för att lösa 
uppgifterna, inte heller syftar de till att ge en bild av hur normer och estetik påverkar hur elever arbetar 
med sannolikhet på det sätt som min studie syftar till. Därför kan denna studie ses som ett komplement 
till ovanstående studier. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Detta arbete syftar till att beskriva och undersöka delar av matematiskt resonemang som muntligt 
kommunicerats i ett matematikklassrum. Kommunikationen och resonemanget som studerats har 
uppkommit vid arbete med sannolikhetsuppgifter i årskurs 9. Undersökningen avser att ge en bild av 
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hur elever använder resonemang och muntlig kommunikation i sitt lärande. Studien avser också att ge 
en bild av samtalens roll för elever när de arbetar med sannolikhetsuppgifter tillsammans med andra. 
Utifrån beskrivningarna syftar studien till att belysa aspekter av matematikundervisning som kan 
utvecklas med avseende på att stötta elevers förmåga att resonera och kommunicera matematiskt. 
Följande frågeställningar avser studien beskriva och analysera: 

 

1. Vilka matematiska kunskaper kan bli synliga när elever arbetar i par med sannolikhetsuppgifter? 

 

2. Vilken roll spelar elevers samtal vid matematiska lektionsaktiviteter om sannolikhet? 

 

3. Hur kan elevers muntliga matematiska resonemang om sannolikhet ta sig uttryck? 

2. Teoretisk referensram 

Utifrån Deweys teorier om lärande (Dewey,1997; Dewey, 2005) har elevernas muntliga matematiska 
resonemang studerats. Dewey är en av företrädarna för den filosofiska riktning som kallas för 
pragmatism (Rudberg, 1980). I den första delen i detta kapitel beskrivs Deweys (2005) sätt att se på 
lärande samt vad ett språkspel (Wittgenstein, 1992) kan innebära. Möten, mellanrum och stå fast är 
begrepp som används i analysen av data i denna studie, begreppen används vid en praktisk 
epistemologisk analys. Analysmetoden baserar sig på Deweys (1997) och Wittgensteins (1992) teorier 
om lärande och språkspel. Den andra delen av detta kapitel utgår från olika sätt att beskriva 
matematiskt kunnande med fokus på resonemang och kommunikation. I den tredje och sista delen av 
detta kapitel beskrivs tidigare studier där elevers resonemang har varit i fokus. 

2.1 Lärande och mening 
Pragmatism uppkom i slutet av 1800-talet som ett svar på dåtidens filosofiska funderingar om 
verkligheten och det sanna. Charles Sanders Pierce och William James bidrog till den filosofiska 
diskussionen genom att fokusera på mänskliga handlingar och dess konsekvenser istället för att 
fokusera på det som kan sägas vara det sanna (Cherryholmes, 1999). De menade att sanning kan synas 
genom det vi anser har en mening och att meningen i sin tur syns i våra handlingar. Cherryholmes 
(1999) beskriver pragmatismen som något som blickar mot framtiden. Det framåtblickande syns 
genom att pragmatismen försöker förutsäga kommande konsekvenser utifrån handlingar. Genom att 
beskriva erfarenhetens kontinuitetsprincip vidareutvecklade Dewey, Pierces och James teorier om 
sanning som mening (Cherryholmes, 1999). Dewey (1997) beskriver erfarenheter som en kraft och en 
rörelse, som något i konstant förändring. Vi människor gör erfarenheter hela tiden i allt vi gör, i 
situation efter situation. Erfarenheterna följer på varandra och påverkar oss i det vi gör i nya 
situationer. Erfarenheten är inte enbart individuell och inte bara det som vi har hört eller sagt själva, 
erfarenhet är en del av vår kultur och vår historia. 
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Every experience is a moving force. Its value can be judged only on the ground 
of what it moves toward and into. (…..). It is in the business of the educator to 
see in what direction an experience is heading. (Dewey, 1997 s.38) 

 

2.1.1 Erfarenhet och handling 

Dewey (2005) beskriver lärandet som kontinuerliga erfarenheter. Varje handling är en förberedelse för 
de kommande handlingarna, som i sin tur baseras på erfarenheter från våra tidigare handlingar. Dewey 
(1997, 2005) skriver om oss människor att vi alltid är i handling och i samspel med omvärlden, med 
det som finns runt omkring, det kan kallas för möten. När vi utför en handling är det ett svar på det 
som sker i den situation vi just nu befinner oss. I varje situation och handling utgår vi samtidigt från 
våra tidigare erfarenheter och handlingar. Ibland förändras vårt sätt att se på våra tidigare erfarenheter 
när vi deltar i nya situationer. Vissa handlingar beskrivs som vanor och andra som handlingar med 
konsekvenser, de sistnämnda är mer undersökande. Vanemässiga handlingar får situationen att fortgå 
utan något avbrott. Undersökande handlingar skapar mellanrum, tillfällen där vi stannar upp. Om vi 
reflekterar och kan förändra våra fortsatta handlingar fylls mellanrummet och man kan säga att ett 
lärande sker (Dewey, 2005). 

Läraren bör skapa möten i undervisningen där det är möjligt att utgå från sina och elevernas tidigare 
erfarenheter i undervisningen, så att det blir en kontinuitet i det som sker. Det är också viktigt att 
läraren utgår från tidigare erfarenheter och utifrån det påverkar åt vilket håll undervisningen är på väg 
(Dewey, 1997). Deweys teorier om lärande är en utgångspunkt i denna studie, elevernas samtal har 
analyserats i syfte att följa elevernas lärande och synliggöra elevernas matematiska resonemang. 

2.1.2 Språkspel 

Deweys (1997, 2005) beskrivning av lärande som erfarenhet och handling och Wittgensteins (1992) 
beskrivning av språkspel har en del likheter. Wittgenstein beskriver att lärande kan ses som att man lär 
sig att delta i ett språkspel. I Deweys (2005) beskrivningar av lärande som kontinuerliga handlingar 
kan både det som sägs och det som görs ses som en del av våra handlingar, att språket och samtal är en 
del av våra handlingar. Gjorda erfarenheter kan påverka våra kommande handlingar och de i sin tur 
kan påverka språket och språkanvändandet i en situation (Dewey, 1997; Dewey, 2005).Wittgenstein 
(1992) menar att språket som används i en viss situation är fungerande och orden har den betydelse 
som de inblandade är överens om. Så länge ingen av de samtalande ifrågasätter vad som sägs är man 
överens och mening skapas. I ett språkspel använder vi det vi redan vet i nya situationer och de ord 
som inte ifrågasätts kan sägas stå fast i användning. Wittgenstein beskriver det bland annat så här: 
”Jag vill egentligen säga att ett språkspel bara är möjligt så länge man litar på något” (Wittgenstein, 
1992 §509 s.74). De ord vi använder är situerade, de har den betydelse vi i den givna situationen ger 
dem. Så länge orden fungerar för att uttrycka det vi vill i samspelet med andra, så länge kan samspelet 
och språkspelet fortgå. Om någon däremot stannar upp och ifrågasätter de ord vi använder eller inte 
agerar på det vi sagt så kan inte språkspelet fortgå. När språkspelet stannar upp får vi möjlighet att 
omvärdera och ändra våra ordval för att på så sätt få aktiviteten att fortlöpa. Mellan olika ämnen och i 
olika situationer kan samma ords betydelse variera. Enligt Wittgenstein (1992) lär vi oss ords 
betydelse i en given situation utifrån hur de andra inblandade reagerar på vårt användande av ett visst 
ord. Det vill säga konsekvenserna av det vi säger leder oss vidare i den aktivitet vi deltar i. 

Genom att ta sig tid att lyssna till vad eleverna pratar om i matematikundervisningen kan en lärare få 
syn på vad som sker i arbetet (Black m.fl., 2003). En lärare som lyssnar på elevernas språkspel få syn 
på vilket innehåll eleverna fokuserar på i en aktivitet. Utifrån hur eleverna språkspelar, d.v.s. hur de 
pratar om och använder matematiskt innehåll och begrepp i kommunikationen, kan läraren se vad 
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eleverna har lärt sig. Samtalen kan synliggöra elevernas matematiska kunskaper (Black & Wiliam, 
2010). Att lära sig att delta i ett språkspel inom ett ämne förutsätter att man ges möjlighet och tillfälle 
att delta och erfara olika situationer specifika för ämnet, det räcker inte med att man lär sig vissa givna 
regler för hur man kommunicerar inom ämnet (Wittgenstein, 1992). Eleverna behöver rimligtvis få 
utrymme att samtala och resonera både muntligt och skriftligt i olika situationer, specifika för 
matematik, för att lära sig matematikens språkspel. Wittgeisteins (1992) beskrivningar av språkspel 
liknar även Pimms (1989) och Thompson och Rubensteins (2014) beskrivningar av matematiken som 
ett språk. I denna studie har uppgifterna valts ut med ambitionen att de ska ge eleverna utrymme att 
samtala kring lösningarna och matematikinnehållet sannolikhet. Eleverna ges därmed möjlighet att 
delta i ett matematisk språkspel med innehållet sannolikhet. 

2.1.3 Planerande för elevresonemang 

Enligt Deweys (1997, 2005) teorier om lärande bör lärare planera in aktiviteter med utrymme för 
handlingar och resonemang i undervisningen för att skapa gemensamma erfarenheter för eleverna. I 
planeringen av undervisningen kan det vara av intresse för lärare att läsa om vad andra elever har 
samtalat om och gjort för erfarenheter utifrån en viss given aktivitet. Det finns ingen garanti för att alla 
elever gör samma erfarenheter, tvärtom så är det väldigt situationsbundet och kopplat till 
gruppsammansättning och annan kontextuell påverkan enligt Deweys (1997) beskrivning av 
erfarenheter och lärande. Ändå kan det vara intressant för lärare att ta del av erfarenheter beskrivna av  
andra lärare. Även om en erfarenhet som beskrivs av en annan lärare inte är samma sak som den egna 
upplevda erfarenheten, så kan man dra egna slutsatser av andras erfarenheter. Exempelvis kan lärare få 
syn på vilka aspekter av en aktivitet som kan vara viktiga att fokusera extra mycket på vid 
introduktionen, vid samtal med elever i aktiviteten eller vid uppföljningen efter genomfört arbete. Man 
kan se vilka möten som uppstår och vilka mellanrum som uppmärksammas vid arbetet med en uppgift 
och vad eleverna la tid och fokus på i arbetet med uppgiften. Hattie (2012) skriver om synligt lärande 
och menar att det enbart är det som eleverna visar och som läraren ser som räknas som lärande eller 
kunnande. Det är möjligt att eleverna kan mer än det en lärare ser och läraren bör fundera över vilka 
situationer som ges i undervisningen för att se det eleverna gör och höra vad eleverna säger Läraren 
gör också jämförelser med det eleven visar och det läraren räknar som kunnande i ämnet, vilket gör 
det nödvändigt för elever och lärare att kommunicera om vad som räknas som kunskap inom ämnet 
(Black m.fl., 2003; Black & Wiliam, 2010; Hattie, 2012). I denna studie är ambitionen att låta eleverna 
möta aspekter av sannolikhet, i fyra utvalda uppgifter, samtidigt som de får tillfälle att delta i ett 
matematiskt språkspel (Wittgenstein, 1992) eller med andra ord; de ges möjlighet att utveckla sin 
matematiska literacy (Pimm,1989; Thompson & Rubenstein, 2014). Falles (2004) beskrivning av hur 
hon skapar förutsättningar för matematiska samtal kan också ses som att eleverna erbjuds möjlighet att 
delta i matematikens språkspel. 

2.2 Resonemang och kommunikation en del av 
matematiskt kunnande 
Kunnande i matematik kan beskrivas och struktureras på olika sätt. Man kan välja att enbart utgå från 
det matematiska innehållet och beskriva vad kunskap i matematik är eller så kan matematiskt 
kunnande beskrivas utifrån olika förmågor eller kompetenser. I kommande avsnitt har jag utgått från 
Kilpatrick m.fl., 2001 samt Niss & Höjgaard-Jensen, 2002 beskrivningar och Lithners (2008) ramverk. 
De beskriver ett kommunikativt matematiskt kunnande. 

2.2.1 Matematiska kompetenser 
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Kilpatrick m.fl. (2001) presenterar ett ramverk där det matematiska kunnandet beskrivs och delas upp i 
form av olika matematiska kompetenser. Syftet med ramverket är bland annat att det ska kunna 
fungera som ett underlag för lärare vid diskussioner om vad matematisk kunskap är och hur väl 
eleverna behärskar denna kunskap. Kompetenserna kan användas som en utgångspunkt i det formativa 
arbetet med eleverna. Ramverket i rapporten utgår från fem delar; begreppsförståelse, räknefärdighet, 
problemlösningskompetens, matematiskt – logiskt resonemang och slutligen en positiv inställning till 
matematik. Strukturen för att beskriva matematisk kunnande som olika kompetenser återfinns även i 
en text utgiven av Undervisningsministeriet i Danmark (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Syftet med 
detta dokument är liknande syftet med Kilpatricks m.fl. (2001) rapport. Det ska kunna fungera som ett 
underlag för lärare vid diskussioner om kunnande i matematik. I det danska dokumentet har man valt 
att dela upp matematiskt kunnande i åtta olika kompetenser; tankegångskompetens, 
problembehandlingskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens, 
representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, kommunikationskompetens och 
hjälpmedelskompetens. 

Niss och Höjgaard-Jensen (2002) beskriver resonemangskompetens som förmågan att kunna följa och 
föra ett logiskt resonemang och bland annat förstå matematiska bevis. Kilpatricks m.fl.(2001) 
matematiskt-logiska resonemang beskrivs också delvis som matematisk bevisföring. I båda 
dokumenten är det dock tydligt att ett matematisk resonemang inte enbart är att likställa med 
matematiska bevis. Att kunna utföra matematiska bevis finns inte inskrivet i kunskapskraven i den 
svenska kursplanen i matematik i grundskolan. Eleverna antas dock lära sig grunderna för matematisk 
bevisföring i grundskolan för att i gymnasieskolan kunna arbeta med bevis (Skolverket, 2011b). Det 
blir synligt i och med att eleverna ska kunna föra ett matematiskt resonemang baserat på logiska och 
matematiska argument och som är tydligt och möjligt att följa (Skolverket, 2011a). 
Resonemangskompetensen som beskrivs i de båda texterna handlar också om informella resonemang 
som att argumentera och redogöra för rimligheten i lösningar, att se mönster i lösningarna och 
reflektera över olika typer av lösningars logik. Denna kompetens liknar delar av det som kallas för 
resonemangsförmåga i syftestexten i matematikkursplanen i läroplanen (Skolverket, 2011a). 

Niss och Höjgaard-Jensen (2002) framställer kommunikation i och med matematik som kompetensen 
att förstå matematikinnehållet i andras lösningar och svar samt att själv kunna presentera lösningar.  
Vidare beskrivs kommunikationskompetensen som en kunskap om hur olika relevanta 
representationsformer kan användas utifrån det matematiska innehållet. I kursplanen i matematik står 
det att eleverna ska ges möjlighet att använda matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2011a). I 
kommentarmaterialet till matematikkursplanen (Skolverket, 2011b) beskrivs det som att eleverna ska 
kunna och ges möjlighet att använda de uttrycksformer som är relevanta för exempelvis ett 
matematiskt problem. Vidare beskrivs det som att använda matematiska uttrycksformer också kan 
innebära att formulera en modell eller en generell beskrivning för hur problemet kan lösas. 
Kommentarmaterialets (Skolverket, 2011b) beskrivningar av uttrycksformer och användandet av dem 
är väldigt likt det Niss och Höjgaard-Jensen (2002) skriver om representationsformer och hur de 
används i matematisk kommunikation. För att fortsättningsvis diskutera uttrycksformer och 
representationer som syntes i elevresonemangen har jag i denna studie valt att benämna det som 
uttrycksformer. 

2.2.2 Kommunikation och resonemang i material för lärare 

I kommentarmaterialet till kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2013) beskrivs hur elevers 
förmåga att föra resonemang om tillvägagångssätt, upptäcka matematiska samband och komma fram 
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till generella slutsatser kan synas vid arbete med problemlösning och undersökande uppgifter. Texten 
syftar till att vara till hjälp för lärare när de ska identifiera och bedöma elevers matematiska 
resonemangsförmåga. Texten gör inga anspråk på att ge en heltäckande bild av kunskapskraven eller 
att definiera gränser för betyg. Materialet kan dock vara till hjälp för lärare som vill utvärdera elevers 
kunskaper i ett formativt syfte. Resonemang beskrivs som att eleven ska kunna ta ställning till sina 
egna och andras argument och bedöma rimligheten i det som föreslås för att kunna komma fram till en 
lösning. I kommentarmaterialet ges exempel på hur elever på olika sätt kan visa sin förmåga att föra 
och följa resonemang och hur eleverna kan använda olika uttrycksformer för att underbygga sina 
resonemang. I materialet delas resonemanget upp i två delar där den ena är tolkande och den andra är 
skapande. 

Den tolkande delen handlar om att förstå och kunna följa med i andras resonemang. Inom den 
tolkande delen av resonemang ges i kommentarmaterialet exempel på hur argument kan bemötas med 
frågor, ett alternativt tillvägagångssätt eller motargument som driver resonemanget framåt. Liknade 
beskrivning av tolkande av matematiskt resonemang syns i Niss och Höjgaard-Jensens (2002) 
beskrivning av kommunikationskompetens. 

Den skapande delen handlar om att delta aktivt, exempelvis i ett arbete, för att komma fram till en 
lösning på en matematisk uppgift eller ett problem. I den skapande delen av resonemang kan man se i 
vilken grad eleverna kan föra fram argument. Enligt kommentarmaterialet kan skapande resonemang 
även handla om vilken typ av uttrycksform eleverna använder för redovisa sina beräkningar och 
lösningar och om ett generellt resonemang förs eller ej. I den danska rapporten (Niss & Höjgaard-
Jensen, 2002) beskrivs resonemang som att eleven kan presentera lösningar med olika relevanta 
representationsformer utifrån det matematiska innehållet. Att använda olika matematiska 
uttrycksformer på ett relevant sätt är något som lyfts fram som en viktig del av matematiskt kunnande 
både i kommentarmaterialet och i den danska rapporten. 

Kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) ger också exempel på hur elever resonerar om en lösnings 
rimlighet med hjälp av välgrundade matematiska argument eller med hjälp av påståenden som kanske 
inte är lika matematiskt grundade. Andra aspekter av resonemang som lyfts fram i 
kommentarmaterialet handlar om hur elever resonerar om samband mellan begrepp eller hur eleverna 
resonerar om strukturer och regelbundenheter i undersökande uppgifter och hur de använder detta för 
att dra slutsatser och redovisa sina lösningar. Kommentarmaterialets beskrivning av hur elever kan 
föra fram argument liknar Kilpatrick m.fl. (2001) matematiskt – logiska resonemangskompetens samt 
Niss och Höjgaard-Jensens (2002) resonemangskompetens. Det som främst beskrivs i 
kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) är resonemangsförmågan men även den kommunikativa 
förmågan innefattas. 

Exemplen i kommentarmaterialet är baserade på elevernas skriftliga resonemang, men rimligtvis borde 
man kunna använda aspekterna även för att se på elevers resonemang som kommunicerats muntligt. 
Den muntliga kommunikationen kan även studeras för att få syn på andra matematiska förmågor än 
resonemangsförmågan. I ett projekt från Norrköping beskriver lärare och forskare de gemensamma 
erfarenheterna av hur lärarna uppmärksammade och bedömde elevers muntliga kommunikation i 
matematikundervisningen (Björklund Boistrup m.fl., 2014). I rapporten beskrivs hur lärare kan se 
olika delar av elevers kunnande genom att ta del av deras muntliga kommunikation. I 
kommunikationen visade eleverna exempelvis kunskap om matematiska begrepp, beräkningsmetoder, 
problemlösningsstrategier och matematiska resonemang. Att låta eleverna kommunicera muntligt kan 
ge information till läraren om vad eleverna kan och det kan vara till hjälp i den formativa 
bedömningen och det formativa arbetet. Black m. fl. (2003) skriver om hur lärarna har arbetat 
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medvetet med uppgifter och frågor och hur de använder frågor i klassrummet. De har också skapat 
situationer där eleverna har fått möjlighet att kommunicera muntligt och ge återkoppling till varandra 
för att både öva sig och samtidigt kan läraren få syn på vad eleverna kan. I och med att det synliggörs 
kan lärare och elever diskutera kring vad och hur de ska göra för att utvecklas vidare. 

2.3 Resonemang i tidigare studier 
I detta avsnitt beskrivs tidigare studier där elevernas resonemang har varit i fokus på olika sätt. 

2.3.1 Teoretiskt ramverk för studier av matematiska resonemang 

Lithner (2008) har tagit fram och beskrivit ett ramverk för studier av elevers matematiska resonemang. 
Lithner utgår inte från kognitiva steg eller från resonemang som enbart matematisk bevisföring. 
Istället har han försökt utgå från ett vidare perspektiv på vad ett matematiskt resonemang innebär. Ett 
resonemang definieras som en tanketråd som utifrån antaganden och påstående försöker komma fram 
till en lösning på en uppgift. Tanketråden eller resonemanget bör utgå från förståeliga argument, men 
behöver inte enbart vara baserad på logik och begränsad till bevisföring. I sina studier har Lithner 
främst utgått från skriftligt kommunicerade resonemang. 

Ramverket syftar till att beskriva och skilja mellan två olika typer av resonemang, imitativt och 
kreativt resonemang. Lithner beskriver det imitativa resonemanget som ett resonemang baserat på ett 
utantillärande. Det kreativa resonemanget beskrivs som ett resonemang baserat på kunskaper som 
används med förståelse och är det motsatta till utantillärande. 

Det imitativa resonemanget kan delas upp i memorised reasoning (MR) och algorithmic reasoning 
(AR). I ett MR använder eleven sina tidigare kunskaper för att identifiera vilket svar som förväntas i 
uppgiften. Eleven har träffat på liknande uppgifter eller samma uppgift tidigare och kommer ihåg hur 
svaret ska se ut. MR exemplifieras med hur elever lärt sig att återge långa bevis utan att kunna förklara 
olika steg i dem. I ett AR använder eleven en eller flera algoritmer för att lösa uppgifterna. 
Algoritmerna består av procedurer, metoder och beräkningar som är inövade och kända sedan tidigare. 
Eleven identifierar vilken typ av uppgift det är och väljer sedan en algoritm utifrån det. Ett AR kan 
enligt Lithner föras av elever som inte förstår det de gör, såväl som av elever som förstår och kan 
förklara allt det de gör. Det görs ytterligare en uppdelning av algorithmic reasoning (AR) i tre olika 
varianter, beroende på hur eleven identifierar uppgiften och därefter väljer algoritm. 

Familiar AR är den första varianten av AR och det innebär att eleven att eleven först väljer en metod 
eller en strategi baserat på att uppgiften som ska lösas känns igen, de har sett eller arbetat med 
liknande sedan tidigare. Därefter används metoden för att lösa uppgiften. 

Den andra varianten är Delimiting AR där utövaren inte genast kan välja en strategi eller metod 
baserat på att de inte känner igen uppgiften. Några tänkbara metoder eller strategier väljs utifrån en 
ytlig identifikation av uppgiftsinnehållet. Därefter provar utövaren sig fram genom att eliminera 
metoder och strategier som inte verkar fungera. 

Den tredje varianten av AR har Lithner (2008) valt att benämna som Guided AR. Den är i sin tur 
uppdelad i text-guided och person-guided reasoning. I situationer med text-guided AR baseras val av 
metod eller strategi på identifikation av ytliga likheter med uppgiften som ska lösas och en uppgift i 
exempelvis läroboken. Metodval och strategival baseras det val som texten/boken presenterar. Vid ett 
person-guided AR baseras istället valet av metod på en annan persons beskrivning eller val av metod 
och strategi. Den andra personen är exempelvis läraren eller en annan elev som anses kunna mycket 
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om ämnet. I båda de senaste fallen blir strategivalet överlämnat åt någon annan (text eller person). 
Beräkningarna genomförs utifrån guidningen men det reflekteras inte så mycket över dem eller 
rimligheten i slutresultatet. 

Ett kreativ resonemang å andra sidan utgår från ett nytt tillvägagångssätt för utövaren och utövaren 
kan argumentera för metodval och förklara varför dessa är rimliga. Ett kreativt resonemang benämns 
som ett creative mathematically founded reasoning (CMR) och där finns även de matematiska 
begreppen med i resonemanget. I ett CMR utgår argumenten från de matematiska begreppen i 
uppgiften, men CMR är inte likställt med problemlösning där uppgifterna innebär en utmaning för 
eleverna. 

2.3.2 Studie som utgått från elevers resonemang 

En studie som fokuserat på elevers resonemang vid arbete med övningar parvis är Hamzas (2010) 
studie. Studien utgår ifrån Deweys teorier om handling och syn på lärande. Hamza studerade lärande i 
handling genom att observera och beskriva hur och vad elever lärde sig i naturvetenskap under tiden 
som de arbetade med en klassrumsaktivitet rörande ett galvaniskt element. Hamza har gjort en praktisk 
epistemologisk analys av elevernas resonemang och beskrivit hur det utvecklats under tiden som 
eleverna arbetade med uppgifterna och i de möten som uppstod i arbetet med materialet. En praktisk 
epistemologisk analys baserar sig på Deweys teorier om lärande och Wittgensteins tankar om 
språkspel. Jag har i denna studie valt att använda mig av praktisk epistemologisk analys inspirerat av 
hur Hamza (2010) har beskrivit lärande i handling. Det är ett sätt att analysera det som sägs och det 
som görs och utifrån det upptäcka vad eleverna i situationen fokuserar på. En mer utförlig beskrivning 
av praktisk epistemologisk analys finns i kapitel 3. 

2.3.3 Normers påverkan på resonemang 

Yackel och Cobb (1996) beskriver normer i matematikklassrummet och hur det påverkar det som sker 
i klassrummet. Normerna delas upp i tre kategorier; sociala klassrumsnormer, sociomatematiska 
normer och klassrummets matematiska praxis. De två förstnämnda kategorierna av normer omfattar 
olika typer av regler, såväl uttalade som outtalade, som utvecklas i en grupp och som både läraren och 
eleverna bidrar till att utveckla och befästa. Den första kategorin av normer, de sociala 
klassrumsnormerna,  är inte kopplat till ämnet i sig utan är mer av beskrivningar och förväntningar på 
hur man ska uppföra sig i gruppen i en undervisningssituation. Den andra kategorin, det vill säga 
sociomatematiska normer, är normer som är mer karakteristiska för matematikämnet och matematiska 
aktiviteter. Sociomatematiska normer kan handla om vad som räknas som en fullständig lösning på en 
uppgift, vad som kan räknas som en matematisk definition, vad som räknas som ett utvecklat 
matematiskt resonemang och bevis. Sociomatematiska normer är med andra ord de regler och ramar 
som finns i arbetet med matematiska aktiviteter. 

Yackel och Cobb (1996) exemplifierar hur de skiljer mellan sociala klassrumsnormer  och 
sociomatematiska normer genom att beskriva en matematisk aktivitet. I aktiviteten är den sociala 
normen att eleverna vet att de förväntas förklara sina lösningar för varandra och den sociomatematiska 
normen att de vet vad som räknas som en matematisk lösning. De sociomatematiska normerna är inte 
kopplade till någon speciell del av det matematiska innehållet. Läraren fungerar som en representant 
för det matematiska samhället, genom att finnas med i gruppen och påverka de sociomatematiska 
normerna. Lärarens tolkning av vad som räknas som ett matematiskt resonemang påverkar vad som 
sker i klassrummet och vilka aktiviteter som man arbetar med. Lärarens uppfattning om av vad som 
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räknas som viktig kunskap påverkar rimligtvis vad eleverna uppfattar som viktigt och riktigt 
matematiskt kunnande. 

Den tredje kategorin av normer, som benämns som klassrummets matematiska praxis, kan beskrivas 
som de regler, rutiner och förhållningssätt som utvecklas i gruppen i arbetet med det matematiska 
innehållet. Det skapas regler inom gruppen för vilka metoder och räkneoperationer som passar och 
räknas som bra i relation till det matematiska innehåll man för tillfället arbetar med. Yackel och Cobb 
beskriver hur framförallt de sociomatematiska normerna påverkar lärandet. De beskriver lärandet både 
som något som sker inom individen i form kunskapskonstruktioner och som ett deltagande i aktiviteter 
i samspel med andra. De ger exempel på hur olika normer möjliggör att vissa resonemang lyfts fram 
samtidigt som andra typer av resonemang inte får något utrymme i undervisningen. I studien beskrivs  
de normer som blev synliga i och med elevernas resonemang, samt hur normerna påverkade elevernas 
arbete med sannolikhetsaktiviteter. 

2.3.4 Estetiska värdeomdömen i elevers resonemang 

Syftena som finns med skola och utbildning idag är många och de kan återfinnas i läroplan och andra 
styrande dokument för skolan. Syften vid val av innehåll och arbetsformer hämtar läraren delvis men 
inte enbart från läroplanen och kursplanen i ämnet (Nordin, 2014). Syftena kan även skilja sig åt 
beroende på vilket skolämne man väljer att diskutera. Wickman (2006) skriver att oavsett syften med 
undervisningen så bör estetisk erfarenhet vara en del av dem, eftersom dessa erfarenheter finns med 
oss hela tiden i våra upplevelser både i skolan och i vardagen och de kan driva oss framåt i vårt 
handlande. 

Utifrån Deweys och Wittgensteins teorier om erfarenhet, handling och språkspel har Wickman (2006) 
analyserat undervisning i kurser på universitetsnivå. Han exemplifierar och beskriver hur estetiska 
värdeomdömen bland annat kan fungera normativt på det som sker i undervisningen. Ett estetiskt 
värdeomdöme kan vara att en elev eller lärare beskriver något som exempelvis fint, gulligt, spännande, 
konstigt eller äckligt. De estetiska yttrandena kan inte enbart reduceras till att man studerar vilka ord 
som används. Istället kan man utifrån Deweys och Wittgensteins teorier se på hur de estetiska 
yttrandena används och mottas av de andra i aktiviteten och hur de påverkar den fortsatta aktiviteten, 
dvs vilka konsekvenser det får. I studien har Wickman (2006) analyserat vad som sagts i 
undervisningen och sett vilka konsekvenser estetiska värdeomdömen från både elever och lärare har 
haft för det fortgående arbetet i undervisningen Värdeomdömena används för att uppmärksamma de 
andra på något som de ser, när de upptäckt något eller signalera till de andra om hur man kan arbeta 
vidare med en uppgift. Estetiska värdeomdömen är ett sätt för elever att visa hur de upplever en 
aktivitet, både i form av positiva och negativa uttryck eller yttranden. De estetiska värden som uttrycks 
kan påverka det fortsatta deltagandet och engagemanget i aktiviteten och därmed fungera normativt. I 
sin studie ger Wickman exempel ger på hur positiva estetiska värdeomdömen från lärare fick eleverna 
att se vad som är viktigt att gå vidare med i en uppgift. Även elevers positiva estetiska värdeomdömen 
sinsemellan påverkade vad de valde att fokusera på och gå vidare med i sitt arbete. Estetiska yttranden 
och överväganden är en del av det vi gör hela tiden, på samma sätt som vi deltar i olika språkspel och 
gör erfarenheter kontinuerligt. 

 

Estetiska värdeomdömen eller yttranden är inte enbart normativa, de kan få andra konsekvenser i en 
aktivitet, både i skolarbetet och i det vardagliga livet. Genom att beskriva estetiken i skolarbetet kan 
man få en bild av vad som skapar elevers intresse för ett ämne. Det är mer givande att beskriva 



14 
 

estetiken än att försöka beskriva vad som motiverar elever utifrån ett kognitivistiskt synsätt, menar 
Wickman (2006). Genom att uppmärksamma elevernas estetiska värdeomdömen vid arbete med en 
lektionsuppgift kan man få en indikator på hur eleverna upplever lektionsarbetet. Utifrån elevernas 
värdeomdömen kan man också få syn på vad de verkar uppleva som meningsfullt i arbetet med en 
uppgift. Wickman och Jakobson (2008) har analyserat hur elevernas estetiska erfarenheter påverkat 
hur en lektionsaktivitet drivs vidare. De estetiska erfarenheterna och värdeomdömena är en del av den 
kommunikation som sker mellan eleverna samt del av deras lärande och deras språkspel. I denna 
studie beskrivs några konsekvenser av elevers estetiska värdeomdömen för arbetet med 
sannolikhetsuppgifter. 

3.Metod 
I detta kapitel beskrivs först vilken typ av analysverktyg som använts i studien och hur analysen har 
gått till. Studien utgår från filmade lektioner där elever i årskurs 9 har arbetat med sannolikhet. De 
uppgifter som använts och hur de filmade lektionerna har planerats och genomförts beskrivs också.  
Tillvägagångssätt vid genomförande, datainsamling och urval är delar av det som finns med i slutet av 
kapitlet. 

3.1 Praktisk epistemologisk analys 
I studien har elevers arbete med sannolikhetsuppgifter filmats, fokus i filmerna är elevernas muntligt 
kommunicerade resonemang. En del av studiens syftet är att studera hur eleverna använder 
kommunikationen och resonemangen i sitt arbete med sannolikhetsuppgifter. Som analysverktyg har 
jag använt praktisk epistemologisk analys, i fortsättningen kallad PEA. Analysmetoden är vald för att 
PEA är ett sätt att beskriva elevers lärande utifrån det som kommuniceras vilket harmonierar med 
denna studies syfte. 

Wickman och Östman(2002) har utvecklat metoder för PEA och de föreslår att den används för att 
studera aktiviteter i klassrumssituationer, d.v.s. i undervisningspraktiken, den praktiska epistemologin. 
PEA baseras på Deweys teorier om handlingar och erfarenheter och Wittgensteins idéer om språkspel. 
Wickman och Östman (2002) utgår från fyra begrepp för att analysera meningsskapande processer och 
lärande; stå fast, möte, relation och mellanrum. Handlingar och samtal är det som beskrivs som möten, 
i ett möte kan man se vad man samtalar om och hur de inblandade pratar. Ett mellanrum som 
uppmärksammas är exempelvis något som de inblandade inte är överens om eller något som de är 
osäkra på. Samtalet eller resonemanget stannar upp. I analysen av elevernas samtal har jag i min studie 
utgått från de mellanrum som eleverna uppmärksammar. Om eleverna förhandlar sig fram till en 
mening i det de säger, så att samtalet kan fortgå, betyder det att det uppmärksammade mellanrummet 
fylls. När mellanrummet fylls skapas en mening med hjälp av sådant som eleverna exempelvis har med 
sig från tidigare erfarenheter. Meningen blir till i relation till det som eleverna är överens om sedan 
tidigare. Meningen kan också bli till i relation till elevernas tidigare erfarenheter. Det som inte 
ifrågasätts eller det som eleverna sedan tidigare är överens om är det som står fast. Det betyder inte att 
det som sägs stå fast behöver vara ämnesmässigt ”korrekt” för en yttre betraktare eller för någon som 
kan mer om ämnet, men det betyder att de inblandade är överens om betydelsen av det som sagts eller 
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gjorts (Wickman, 2004). Det kan också innebära att betydelsen av något som står fast för en elev, 
förändras i riktning mot det mer ämnesmässigt korrekta, i takt med elevens lärande. Lärandet kan 
följas genom att observera de mellanrum som uppmärksammas och fylls och vad som verkar stå fast i 
elevernas resonemang. 

Wickman (2002) beskriver en situation med studenter som ska studera nålade insekter. I sin studie 
menar han att det är lätt att avfärda det som görs och sägs som någon sorts utantill-lärande om man 
inte lyssnar till vad som faktiskt sägs av studenterna. De ställer inte upp hypoteser som sedan testas, så 
som man tidigare förväntade sig att det naturvetenskapliga lärandet skulle gå till. Istället resonerar 
studenterna på olika sätt om det de observerar och i sitt resonemang utgår de ifrån och använder sina 
tidigare erfarenheter av insekter. Genom att Wickman använder PEA för att studera resonemangen kan 
han beskriva lärandet som sker. 

Utvecklingen av lärandet kan alltså följas genom att man ser vilka mellanrum som uppmärksammas i 
den aktuella situationen och om de fylls med relationer till det som står fast och hur det används. När 
mellanrummen fylls med relationer ändras betydelsen i det som står fast. Ett tecken på att lärande skett 
är att betydelsen av det som står fast ändras, när mellanrum fylls. En PEA av undervisningen kan göra 
en lärare medveten om och uppmärksam på vilka möten som sker i klassrummet. Läraren kan planera 
för mötena genom reflektera över val av uppgifter och arbetssätt. Om mötena faktiskt uppstår beror på 
det som sedan sker i klassrummet, vilket sedan syns i analysen. 

PEA framhålls som en analysmetod passande för undervisningssituationer (Wickman, 2004). Det kan 
bli skillnad i att använda PEA jämfört med att analysera med hjälp av ett ramverk med förutbestämda 
kategorier. Exempelvis kan oförutsedda aspekter i elevers arbete och lärande synliggöras eller 
upptäckas med hjälp av PEA. Hamza och Lundegård (2013) skriver om problematiken med att utgå 
från ett färdigställt ramverk vid analysen. Risken finns att om man utgår från ett ramverk med färdiga 
kategorier anpassas analysen kanske till att försöka hitta det som redan finns angivet. 

PEA beskrivs i flera studier som ett användbart sätt att studera lärandet (Hamza, 2010; Piqueras, 
Hamza & Edvall, 2008; Wickman, 2004; Wickman, 2006), speciellt hur tidigare erfarenheter används i 
nya situationer. Lärandet följs genom att man uppmärksammar hur gamla innebörder för de deltagande 
förändras av ett nytt eller annat sätt att se på dem i den nya situationen. 

3.2 Analysmetod 
De filmade lektionerna studerades först upprepade gånger. Därefter valdes att transkribera större delen 
av elevernas samtal från det filmade materialet. Därefter fokuserades på att leta efter 
uppmärksammade mellanrum som fyllts i elevernas samtal i transkripten. När ett mellanrum 
uppmärksammats såg jag på hur det hade fyllts och vilka konsekvenser detta fick för elevernas 
fortsatta arbete med uppgifterna. De elevcitat som följer i resultatdelen är tagna från dessa transskript. 
Elevcitaten har använts för att peka på mönster som synts i det filmade materialet eller för att 
exemplifiera hur en eller flera elever har uttryckt sig vid matematiska samtal om sannolikhet. I de 
exempel som valts ut kan man bland annat följa elevernas resonemang som de muntligt har 
kommunicerat till varandra och som är typiska för de matematiska resonemang som fördes i de 
observerade klassrummen. Elevernas anteckningar har använts som ett förtydligande underlag då det 
varit svårt att se eller höra vad de filmade eleverna säger till varandra. Jag har även tagit hjälp av 
elevanteckningarna för att förstå vad de pekar på och hänvisar till, då de samtalar med varandra om sitt 
arbete med uppgifterna. Med hjälp av PEA enligt Wickman och  Östman (2002) har jag studerat vilka 
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möten och mellanrum som uppstod i elevernas arbete med uppgifterna och hur de har fyllts. Jag har 
därefter valt ut delar av elevernas samtal för att synliggöra deras matematiska resonemang och hur de 
använde dem för att lösa uppgifterna. 

I arbetet med att välja ut och beskriva delar av elevernas samtal utgick jag från studiens 
frågeställningar. Analysen av elevernas samtal avser att visa hur eleverna använder sitt matematiska 
resonemang för att lösa uppgifterna, hur de kommunicerar matematiskt muntligt, hur samtalen såg ut 
och vilken kunskap i sannolikhet som synliggjordes. För att förtydliga det jag sett i elevernas 
resonemang har jag i kapitel 4 tagit med några av elevernas skriftliga anteckningar från arbetet med 
uppgifterna. 

På samma sätt som Hamza (2010) gjorde i sin studie av elevers resonemang i kemi, har jag försökt att 
identifiera mellanrum och möten som syns i elevers resonemang om sannolikhet. De mellanrum som 
syns och som fylls, i och med elevernas resonemang, har jag tagit som en indikator på att lärande 
skett, liknande det som Hamza (2010) och Piqueras, Hamza och Edvall (2008) samt Wickman (2004) 
beskriver. 

Jag har jämfört de av mig utvalda elevresonemangen med delar av Kilpatricks m.fl. (2001), Lithners 
(2008) samt Niss och Höjgaard-Jensens (2002) definitioner och beskrivningar av olika typer av 
matematiska resonemang. Jag har även valt att spegla några av de observerade resonemangen i vissa 
aspekter av resonemang som exemplifieras i kommentarmaterialet (Skolverket, 2013). Ett ramverk 
såsom Lithners (2008) kan användas för att sortera och etikettera. I denna studie har jag valt att inte 
enbart etikettera utifrån hans kategorier, eftersom det vid analysen blev synligt att det förekom andra 
typer av muntliga matematiska resonemang. I de beskrivna exemplen syns hur eleverna använde 
resonemangen i sitt arbete, för att komma vidare med uppgifterna. Kommentarmaterialet (Skolverket, 
2013) är ett styrande dokument i och med att det är utgivet av Skolverket och skrivet i relation till 
rådande läroplan. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) är något alla lärare har tillgång till och det 
kan användas som stöd vid arbetet med att bedöma och utvärdera elevernas kunnande och kunskaper. 
Därför har vissa elevresonemang i denna studie även jämförts med aspekter från kommentarmaterialet. 

Mot bakgrund av Yackel och Cobbs (1996) beskrivning av de sociala och sociomatematiska normerna 
i klassrummet innehåller studien också en beskrivning av hur några av de synliga normerna påverkade 
elevernas resonemang och arbete. Inspirerat av Wickmans (2006) beskrivning av estetiska 
värdeomdömen har jag dessutom valt att lyfta fram estetiska kommentarer som eleverna och läraren 
har fällt och hur de har påverkat resonemang och fortsatt arbete med en uppgift. 

Elevernas resonemang är presenterade utifrån de mönster av uppmärksammade mellanrum och deras 
påverkan på det fortsatta arbetet med uppgifterna. Utifrån de mönster som blev synliga vid analysen av 
har exempel på elevsamtal lyfts fram. Urvalet av exempel baseras på denna studies forskningsfrågor 
och syfte. Det är både rimligt och möjligt att organisera resonemangen på ett annat sätt, beroende på 
vilket syfte man har med en studie. Eftersom vi lyssnar efter olika saker och gör våra egna tolkningar 
utifrån tidigare erfarenheter blir varje undervisningssituation unik enligt Deweys (1997, 2005) teorier 
om lärande, handling erfarenheter och Wittgensteins (1992) tankar om språkspel. Jag anser dock att 
det finns vissa generella drag i mina beskrivningar som matematiklärare kan ha användning för i 
planerandet och genomförandet av den egna undervisningen. 
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3.3 Urval 
Elever från två klasser i årskurs 9 vid en grundskola i Stockholm deltog i undersökningen. Dessa två 
klasser hade en lärare i matematik som svarade på min, per mail, utskickade förfrågan i kommunen. 
Min förfrågan handlade om att få möjlighet att göra en matematikdidaktiskstudie i högstadieklasser, 
med fokus på muntliga resonemang och sannolikhet. Jag hade för avsikt att delta och observera under 
lektioner när eleverna och läraren arbetade med de, av mig, utvalda uppgifterna i sannolikhet. Läraren 
som svarade på min förfrågan önskade istället att vi tillsammans skulle ansvara för arbetet med 
uppgifterna i klasserna. Under de filmade lektionerna var jag oftast den som ledde de inledande och 
avslutande gemensamma diskussionerna, detta upptog en liten del av lektionstiden. Klassernas lärare 
fanns med i klassrummet och var den som interagerade med eleverna och lyssnade till elevernas 
samtal vid arbetet med uppgifterna, detta utgjorde större delen av lektionstiden. 

3.3.1 Eleverna 

Enligt elevernas lärare hade eleverna arbetat med sannolikhetsuppgifter i årskurs 7, men inget i de 
tidigare årskurserna. Det betydde att sannolikhet inte var helt nytt för eleverna men det var något år 
sedan de hade arbetat med det. Sammanlagt deltog 36 elever från de båda klasserna. I den ena klassen 
var det 24 elever och i den deltog alla i klassen i arbetet med uppgifterna. Den andra klassen var en 
årskursintegrerad klass, från årskurs 7 till 9. I den årskursintegrerade klassen deltog de elever som 
hörde till årskurs 9, vilket innebar att det var 12 elever som deltog i arbetet med uppgifterna i 
sannolikhet från den klassen. 

3.3.2 Forskningsetiska ställningstaganden 

Utifrån de etiska principer som bör gälla för forskning enligt Bryman (2009) har jag arbetat för att 
tillgodose både informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och kravet på konfidentialitet i denna 
studie. Eleverna och deras föräldrar fick ett informationsbrev om syftet med studien och fick däri en 
blankett (se bilaga 1). I blanketten kunde föräldrarna välja om de ville ge sitt medgivande till att deras 
barn skulle delta i studien och bli filmat. Därefter fick de elever som hade föräldrarnas medgivande 
välja själva om de skulle filmas eller inte. Både elever och föräldrar informerades om att allt filmat 
material endast skulle studeras av mig och att de deltagande eleverna inte skulle vara möjliga att 
identifiera i texten och att de var fria att avbryta sitt deltagande när helst de ville. I transkripten som 
presenteras i detta arbete är alla elevernas namn fingerade och har ingen likhet med elevernas riktiga 
namn. Skolans och lärarens namn är inte heller angivet i texten för att det inte ska vara möjligt att 
identifiera vilka som deltagit i studien. 

3.4 Uppgifternas utformning 
Tre av de fyra uppgifter som eleverna arbetade med i undersökningen finns beskrivna i Aquilonius 
(2012) artikel och den fjärde övningen är hämtad från “Strävorna” som finns på 
http://www.ncm.gu.se/stravorna. Uppgifterna på svenska är skapade av Aquilonius med inspiration 
utifrån hennes arbete och undervisning i sannolikhet i en collegekurs. Aquilonius erfarenhet är att 
arbetet med uppgifterna skapade engagemang hos eleverna och matematiska diskussioner om 
sannolikhet uppstod. De uppgifter som användes i collegekursen är ursprungligen framtagna för 
grundskoleelever och två av uppgifterna finns med i en serie publikationer, med syfte att främja 
literacy inom matematik och speciellt inom statistik och sannolikhet. I denna studie har uppgifterna 
valts för att undersöka om de kan erbjuda innehåll och aktiviteter så att också elever i årskurs 9 i 
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Sverige upplever dem som engagerande eller meningsfulla. Sannolikhetsinnehållet i uppgifterna är 
sådant som ingår som centralt innehåll i årskurs 7 – 9 i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a), 
men vissa delar av innehållet går utöver det som anges som innehåll för år 7 – 9. Uppgifterna är också 
valda för undersöka om de erbjuder tillfällen till meningsfull muntlig matematisk kommunikation. 
Uppgifterna som eleverna arbetade med under de filmade lektionerna är här presenterade i den ordning 
som de genomfördes. 

3.4.1 Uppgift 1 

I den första uppgiften (bilaga 2) fick eleverna singla slant. I uppgiften gör eleverna två försök. I det 
första används ett mynt och därmed är utfallet jämnt fördelat mellan krona och klave. I det andra 
försöket används två mynt och utfallen blir tre olika, två kronor, två klavar eller en av vardera. I det 
andra försöket är det inte jämnt fördelat mellan de tre möjliga utfallen. Här finns det möjlighet att 
jämföra två ganska lika försök och undersöka varför utfallen blir så olika i de respektive försöken. Den 
experimentella sannolikheten, det vill säga resultatet från simuleringen i form av slant-singlingen, kan 
också jämföras med den teoretiska sannolikheten. Det är möjligt att göra ett träddiagram för att 
representera eller uttrycka den teoretiska sannolikheten. Avslutningsvis vid sammanställningen av alla 
elevgruppers resultat finns det utrymme för en diskussion om Stora talens lag. Uppgiften på svenska 
bygger på en uppgift som ursprungligen är skapad av Newman, Orembreski och Scheaffer (1987). 

3.4.2 Uppgift 2 

Uppgift två (bilaga 3) handlar om mammor och barn som blandas ihop på BB. Även i denna uppgift 
kan en jämförelse göras mellan simuleringen och de teoretiska sannolikheterna. För att beräkna de 
teoretiska sannolikheterna behöver alla permutationer listas. Vilka resultat som är möjliga och 
omöjliga vid simuleringen kan också diskuteras. I den laborativa delen av uppgiften gör eleverna en 
simulering genom att placera ut lappar med barnens namn på ett papper med mammornas namn och 
notera vilket barn som kommer till vilken mamma. De ska själva konstruera en frekvenstabell där de 
bokför hur många av barnen som kommer rätt vid varje tillfälle. Denna uppgift skiljer sig åt från slant-
singlingen i och med att händelserna i denna uppgift är beroende av varandra. Uppgiften på svenska är 
inspirerad av en uppgift skapad av Rossman, Chance och von Oehsen (2002) och som återfinns i 
läromedel som använts i tidigare nämnda collegekurs. 

3.4.3 Uppgift 3 

Den tredje uppgiften (bilaga 4) baseras på en berättelse om en basketspelare som ska kasta straffkast. I 
denna uppgift finns det utrymme att diskutera matematisk modellering och komplementhändelse. 
Fördelningen mellan de möjliga utfallen är inte jämn och det är lättare att beräkna sannolikheten att 
laget inte vinner än att det vinner. Det är möjligt att använda ett träddiagram för att uttrycka den 
teoretiska sannolikheten för vinst eller förlust. Det går också att uttrycka sannolikheterna med ett 
Venndiagram. För att göra en simulering av straffkasten används en snurra som anger om kastet är 
lyckat eller ej och det ger en geometrisk representation av sannolikhet. Gnanadeskian, Scheaffer och 
Swift (1987) har skapat den uppgift som ligger till grund för den svenska utformningen av uppgiften. 

3.4.4 Uppgift 4 

Den fjärde och sista uppgiften (bilaga 5) heter “Hur ofta väljer vi lika?” Eleverna ska både simulera 
sannolikheten för att två elever väljer samma tal och beräkna den teoretiska sannolikheten för det. Alla 
i klassen väljer ett tal var inom talområdet 0 – 99 och skriver det valda talet på en bit papper. De valda 
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talen jämförs och ofta är det någon som valt samma tal. Därefter arbetar eleverna parvis med en 
simulering av att välja tal. För att kunna genomföra simuleringen behöver man en slumptalsgenerator 
eller en slumptalstabell. I arbetet med denna uppgift finns det också utrymme för att diskutera 
komplementhändelse. Uppgiften ger även en möjlighet att jämföra den faktiska sannolikheten med det 
som intuitivt kan uppfattas som sannolikheten för händelsen. Det matematiska innehållet i uppgiften är 
liknande det innehåll som beskrivs i en av uppgifterna av Aquilonius (2012) och som handlar om en 
minibuss som ska åka med passagerare tur och retur till en flygplats. I denna studie valdes istället 
uppgiften från Strävorna på NCM:s hemsida där det finns undervisningsmaterial för både grundskola 
och gymnasiet sorterat utifrån kursplanens centrala innehåll och förmågor. Denna uppgift återfinns i 
sorteringen under förmågan problemlösning samt under innehållet sannolikhet. 

3.5 Genomförande och datainsamling 
Data för studien samlades in under fyra lektioner per klass vilket gav totalt åtta lektionstillfällen. De 
åtta lektionstillfällena var utspridda under tre veckor av vårterminen. I stort sett alla elever i klasserna 
deltog i övningar och diskussioner, men vid något lektionstillfälle var enstaka elever frånvarande på 
grund av exempelvis sjukdom. Den inledande gemensamma uppgiftsinstruktionen samt den 
avslutande gemensamma diskussionen vid varje lektionstillfälle filmades med en kamera och 
elevernas arbete med uppgifterna filmades med två kameror. 

3.5.1 Deltagarna i studien 

Eleverna avbetade med fyra uppgifter i sannolikhet, en uppgift per lektionstillfälle. Lektionstillfällena 
var 40 – 60 minuter och totalt användes 190 minuter per klass till arbetet med de fyra uppgifterna. 
Båda elevgrupperna hade samma lärobok (Carlsson, Hake & Öberg, 2011) som de arbetade med då de 
inte filmades. De elever som hade föräldrarnas medgivande till att bli filmade fick välja själva om de 
skulle filmas eller inte. Därefter organiserade jag med hjälp av den ordinarie läraren elevgruppen i par. 
Det blev även en grupp om tre elever som filmades eftersom det var ett ojämnt antal elever som ville 
filmas. Eleverna arbetade i samma parkonstellationer alla fyra lektioner som filmades. Två kameror 
ställdes upp i klassrummet och varje kamera fokuserade på ett par eller en grupp i varje klass vid 
arbetet med uppgifterna. De övriga grupperna eller paren som även de hade gett sitt medgivande till att 
bli filmade finns med i bakgrunden i filmerna. Därmed finns det material i filmerna för att i sin helhet 
följa två par eller grupper per klass vid deras samtal om och arbete med med de fyra uppgifterna. De 
par/grupper som kom i fokus i filmerna och som därmed är de som jag har följt i min studie är de par 
som satt i klassrummet så att de var närmast de kameror som placerats ut. Kamerornas placering 
avgjordes av var i klassrummet det fanns bra ljus samt möjlighet att ställa en kamera utan att den var i 
vägen för eleverna och lärarna, när vi rörde oss i klassrummet och när vi hade helklassdiskussioner. 
Vid två olika tillfällen filmades ett annat elevpar än det som planerats från början p.g.a. sjukfrånvaro. 
Vid ytterligare ett annat tillfälle var en av eleverna i gruppen om tre frånvarande och då fick de 
återstående två i gruppen arbeta med uppgiften och bli filmade. Sammantaget är det tretton elever som 
har filmats när de arbetar med alla eller någon av de fyra uppgifterna. Jag har namngett eleverna enligt 
följande;  

Par 1 = Angelika och Beatrice 

Par 2 = Cecilia och Doris 

Par 3 = Enzo och Frans 
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Grupp 4 = Gordon, Hugo och Ida 

Par 5 = Jonas och Kalle 

Par 6 = Lucas och Martin  

De övriga gruppernas arbete och diskussioner finns med i bakgrunden av filmerna, mest i form av 
delar av samtal som eleverna fört. Samtalen i bakgrunden går inte att följa i sin helhet och de har 
därför inte använts i denna studie. I några fall är lärarens kommentarer med i transkripten som 
presenteras senare i denna text, i vissa fall är det kommentarer från klassens lärare och i vissa fall är 
det kommentarer från mig. Eftersom både läraren och jag var med i klassrummet och båda hade ansvar 
för det som skedde i klassrummet har jag valt att kalla oss båda för lärare. Kommentarerna från 
klassens ordinarie lärare är angivna med Lärare 1 och mina kommentarer är angivna med Lärare 2. 

3.5.2 Lektionsupplägg i det filmade materialet 

Det finns närmare 10 timmars filmat material från lektionerna. Filmerna innefattar elevernas arbete 
med uppgifterna, inledande instruktioner och avslutande diskussioner och genomgångar. Efter en 
inspelad lektion hade eleverna en eller två lektioner med sin ordinarie lärare då de arbetade med 
uppgifter i läroboken. Lektionstillfället eller tillfällena med den ordinarie läraren berörde liknande 
innehåll som de arbetat med under den filmade lektionen. Därefter hade de ett nytt tillfälle som 
filmades. Syftet med att eleverna arbetade i par med uppgifterna var att de skulle ges möjlighet att 
samtala och samarbeta med varandra för att lösa uppgifterna. Samtidigt som de har någon att diskutera 
med är det tillräckligt få deltagare i samtalet, när de är två eller tre, för att det ska vara möjligt att följa 
det som sägs i det filmade materialet. Hamza (2010) beskriver arbete i par som ett vanligt arbetssätt i 
många klassrum. Det är ett arbetssätt som både elever och lärare har erfarenhet av speciellt vid arbete 
med laborationer i naturvetenskapliga ämnen. Om eleverna istället arbetar enskilt är möjligheten till 
kommunikation om innehållet mer begränsat till den egna inre kommunikationen, vilket inte blir 
synligt eller möjligt på samma sätt att följa i en filmupptagning. I denna studie har jag utgått från det 
matematiska resonemang som syns i elevernas muntliga kommunikation. Utifrån Yackel och Cobbs 
(1996) definitioner av normer i matematikklassrummet kan man säga att en social norm som fanns 
uttalat i det filmade klassrummet var att eleverna förväntades förklara sina lösningar för varandra och 
gemensamt resonera om tillvägagångssätt och om lösningarna. 

Enligt Björklund Boistrup m.fl. (2014) är en vanlig struktur för arbete med matematiska uppgifter att 
eleverna börjar med att arbeta enskilt med en uppgift. Sedan kommunicerar eleverna parvis om 
uppgiften och därefter går två par ihop och eleverna arbetar vidare med uppgiften i grupper om fyra. 
Avslutningsvis har man en lärarledd helklassdiskussion där några grupper ges möjlighet att redovisa 
sitt arbete. Strukturen ger eleverna möjlighet att öva muntlig kommunikation. Det finns också 
möjlighet för läraren att lyssna till elevernas muntliga kommunikation och deras resonemang både när 
de arbetar parvis, i grupper och vid helklassdiskussionen. Varje filmat lektionstillfälle i denna studie 
följde i stort sett samma struktur som Björklund Boistrup m.fl. beskriver. Skillnaden var bara att 
elevparen inte slogs i hop till grupper om fyra, eftersom detta skulle innebära att filmkamerorna 
behövdes flyttas om flera gånger under lektionen. Eleverna fick först en muntlig introduktion till 
uppgiften i helklass. Därefter läste de igenom uppgiftsinstruktionen enskilt och fick möjlighet att ställa 
frågor för att kunna komma igång med arbetet.  Efter det arbetade eleverna två och två med den 
uppgift som för tillfället var aktuell. Eleverna fick uppgiftsinstruktionerna skriftligt samt ett 
anteckningsunderlag där de fyllde i sina  lösningar och resultat från arbetet med respektive uppgift. 
Efter avslutat arbete med uppgiften fick en eller två grupper berätta om sina förslag till lösningar och 
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en kortfattad avslutande diskussion om de presenterade lösningarna genomfördes. Innan lektionen var 
slut samlades elevernas anteckningar in. 

4. Resultat och Analys 
I detta kapitel är utdrag från elevernas samtal presenterade tillsammans med kommentarer om varför 
de är utvalda och vad som uppmärksammats i analysen. Utdragen är ordnade utifrån de mönster som 
blev synliga i elevernas samtal när de arbetade med sannolikhetsuppgifter, för att synliggöra hur 
analysen har gått till. Delkapitlen är rubricerade med det generella i utdragen som presenteras och 
kommenteras där i. Avslutningsvis finns delkapitel 4.4 där resultaten från analysen sammanfattas i 
relation till studiens tre frågeställningar; 1. Vilka matematiska kunskaper kan bli synliga när elever 
arbetar i par med sannolikhetsuppgifter? 2. Vilken roll spelar elevers samtal vid matematiska 
lektionsaktiviteter om sannolikhet? 3. Hur kan elevers muntliga matematiska resonemang om 
sannolikhet ta sig uttryck? 

4.1 Muntliga resonemang i arbetet med 
sannolikhetsuppgifter 
Resultaten från studien visar att när eleverna löste sannolikhetsuppgifterna fungerade deras muntliga 
resonemang med varandra som ett stöd, både i att förstå uppgiften och för att komma vidare i den. Det 
de kommunicerade muntligt till varandra i arbetet med uppgifterna påverkade hur och om de kunde 
lösa uppgifterna, vilket beskrivs i de följande avsnitten. En social norm (Yackel & Cobb, 1996) som 
fanns vid arbetet med sannolikhetsuppgifterna, var att eleverna förväntades arbeta tillsammans och 
förklara sina lösningar för varandra. Idén med pararbetet var att eleverna skulle resonera om 
tillvägagångssätt och om lösningarna muntligt med varandra. I några fall har det varit möjligt att se 
likheter mellan elevresonemangen i det analyserade materialet och Lithners (2008) kategorier eller i 
kommentarmaterialets (Skolverket, 2013) aspekter av resonemang. Då har dessa lyfts fram. Exemplen 
i kommentarmaterialet syftar till att hjälpa lärare att utvärdera elevers resonemangsförmåga och kan 
därmed vara en ett stöd för lärare i det formativa arbetet. Därför har aspekter från 
kommentarmaterialet satts i relation till det som syntes av elevernas lärande. I övrigt får de 
presenterade elevresonemangen stå för sig själva, som exempel på matematisk resonemang som 
eleverna förde i den specifika situationen och hur resonemanget användes för att lösa uppgiften. 

4.1.1 Eleverna förklarar för varandra 

Eleverna förklarar för varandra hur de har tänkt och därmed blir deras resonemang till hjälp för dem 
när de ska lösa uppgiften. 

I arbetet med slantsinglingen med två mynt i uppgift 1 kommenterar eleverna Angelika och Beatrice 
utfallet i den andra delen av uppgiften. De hänvisar till sina tidigare erfarenheter från när de strax 
innan kastade bara ett mynt i den första delen av uppgiften. 

Angelika: det här blev fett konstigt; vi tänkte ju att det skulle vara mer av den 
(pekar på klave+klave) och det blev mest av den (pekar på 
krona+klave). 
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Beatrice: Ja jag trodde mer på klave för hur man än gör… Vi hade ju mest 
relativ frekvens på klave första gången eller hur? Men det är nog 
lättare att få en av varje än att få två lika. Fast vi fick ju flest klave när 
vi kastade med ett mynt… 

 
Flickorna utgick från sina erfarenheter av försöket med ett mynt och de räknade med att det skulle bli 
liknande resultat med två mynt. Ett mellanrum uppstår i deras diskussion om vilket resultat de hade 
förväntat sig jämfört med det de fick. De diskuterar vidare angående likheterna och skillnaderna i kast 
med ett respektive två mynt. Angelikas kommentar ”fett konstigt” kan även ses som ett estetiskt 
värdeomdöme, på samma sätt som Wickman (2006) beskriver det, och i detta fall använder hon det för 
att påvisa till Beatrice att hon uppfattar något märkligt eller något som inte stämmer. Angelikas 
värdeomdöme får eleverna att fortsätta sitt resonemang och jämföra resultatet från slant-singlingen 
med den teoretiska sannolikheten. Deras resonemang om beräkningen av den teoretiska sannolikheten 
ändras under tiden de arbetar vidare med uppgiften. I den avslutande diskussionen i helklass får 
Angelika och Beatrice tillfälle att beskriva vad de kom fram till om den teoretiska sannolikheten vid 
försöket med de två mynten. I början av arbetet var de osäkra på hur de skulle göra eftersom den 
relativa frekvensen från deras försök inte stämde med deras tidigare erfarenheter från försöket innan. 
Ett mellanrum uppmärksammades i elevernas samtal. Efter att de arbetat färdigt med uppgiften har de 
ändå beräknat den teoretiska sannolikheten korrekt. De har kommit fram till en lösning på uppgiften 
med hjälp av det resonemang de förde med varandra i arbetet. Det är ännu inte helt tydligt om 
mellanrummet är fyllt. 
 

Angelika: Vi tänkte 25% på två av samma, alltså två kronor 25% och två 
klavar 25% och 50% på en av varje.  

Beatrice: Man kanske kan tänka 1/3 på varje eftersom det är tre olika och 
det skulle vara lättast om det är jämnt fördelat, men det är det inte. 

 

 

Beatrice visar hur de har skrivit (se figur 1), i deras anteckningar finns både en korrekt och en felaktig 
angivelse av den teoretiska sannolikheten: 

 
Figur 1 

 
 

Här fyller Enzo mellanrummet genom att beskriva hur han och kamraten Frans gjorde för att komma 
fram till den teoretiska sannolikheten.  
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Enzo: Om jag kastar och får en krona på den ena, det är ju 50% och för att det 

ska vara en krona på den andra då är det också 50% chans. Vi har ritat 
upp i träddiagram hur det blir.  

 
Han visar deras anteckningar i frekvenstabellen och deras träddiagram (se figur 2):

 
Figur 2 

 
 
Lärare 2: Kan alla rita ett träddiagram och visa? 

 
Lärare 2 ger alla elever i uppgift att göra ett diagram. Innan lektionen hade lärare 1 & 2 diskuterat 
detta och kommit överens om att det är bra om alla elever ges möjlighet att göra ett träddiagram om 
tillfälle ges under denna lektion. Anledningen till att vi ville ha med träddiagram är att det är en 
uttrycksform som är vanligt att använda för att presentera sannolikheter och vi ville att eleverna skulle 
få erfarenhet av att konstruera sådana. 

 

Angelika och Beatrice som har börjat redovisa sin lösning tar ett papper och börjar göra ett 
träddiagram eftersom de inte har gjort något sådant. I mötet med uppgiften uppmärksammas ett 
mellanrum i elevernas samtal om hur ett träddiagram ser ut, speciellt i Angelikas kommentar ”ok” 
låter hon mycket tveksam. De resonerar sig fram till hur diagrammet ska se ut och varför den lösning 
de kommit fram till stämmer. När flickorna resonerar med varandra syns de hur de provar sig fram och 
förklarar för varandra vad de gör. 

 
Beatrice: Man börjar här uppe med två streck, det finns ju två sidor på myntet 
Angelika: ok… 
Beatrice : Först har du ju lika chans att få krona eller klave på första myntet 

och sen har du lika chans på andra myntet. Så då blir det fyra streck, 
två på varje. 

 
Eleverna försöker att fylla mellanrummet. Beatrice visar till Angelika med händerna hur hon vill att 
träddiagrammet ska ritas. De fortsätter rita och samtala om vad de ska göra. Träddiagram som 
uttrycksform har de inte använt tidigare och Beatrice kommenterar hur hon uppfattar den. 
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Beatrice : här har vi 100%  och 50% och kommer sen till 25%, 25%, 25% 

25% 
Angelika: ska vi markera här för krona och klave? 
Beatrice: Det här är bra för mig med min dyslexi för då ser jag tydligt. 

 
I resonemanget ovan är det Beatrice som är den drivande, den som för resonemanget framåt och 
Angelika är den tolkande, hon följer med i Beatrices resonemang med hjälp av kommentarer och 
frågor. Så småningom tar Angelika aktivt del i skapandet av träddiagrammet. 

 

När Gordon och Hugo arbetar med uppgift 4 är det Hugo som är den drivande i att lösa uppgiften 
vilket syns i hans förklaring till Gordon om hur de ska göra. Uppgift 4 behandlar sannolikheten för att 
två personer väljer samma tal, när de väljer ett tal mellan 0-99. I uppgiften använder eleverna en 
slumptalstabell för talen 0-99, för att simulera valet av tal. Hugo och Gordon arbetar med uppgift 4 
och Hugo prickar på en slumptalstabell med sin penna. Ett mellanrum uppstår i Gordons fråga om vad 
de gör och mellanrummet fylls av Hugos förklaring. 

 
Hugo: ok, en, två tre fyr fem. … … alla olika 
Gordon : va, vad är det vi gör? 
Hugo: vänta jag ska strax förklara. 

 
Hugo skriver klart och gör en frekvenstabell. 

 
Hugo: Basically gör vi så här. Vi markerar ett tal i slumptabellen med pennan 

och kollar talen efter det. Om alla är olika skriver vi in det här i 
tabellen och om några tal är lika så skriver vi det i den andra delen. 
Eftersom alla var olika första gången så skriver vi 1 här. (Han pekar i 
en frekvenstabell som han gjort i ordning) Sen ska vi göra det här 10 
gånger.  

Gordon: tio gånger, ok jag kör. 
Hugo:  sen ska vi beräkna teoretisk sannolikhet och jämföra med vår tabell. 

 
 

Gordon har följt med och tolkat Hugos resonemang och han visar det genom att bekräfta det Hugo 
sagt med ett “ok”. Gordon är i denna situation mest tolkande och tillför inte så mycket för att driva 
resonemanget framåt. Han visar att han har hängt med i Hugos resonemang genom att hålla pennan 
ovanför slumptalstabellen för att börja. De gör färdigt simuleringen och går vidare till att beräkna den 
teoretiska sannolikheten. 

  
Hugo:  det första var 100/100 och den andra var 99/100 så 100 hundradelar 

multiplicerat med 99 hundradelar osv. 
Gordon: så då kan man ju göra om det till decimaltal 1,00 gånger 0,99 gånger 

0,98… 
 

De räknar under tystnad med hjälp av miniräknare, Gordon knappar in beräkningarna på miniräknaren 
och båda tittar i miniräknarfönstret på produkten. De verkar inte helt säkra på vad de har räknat fram, 
ett mellanrum uppmärksammas i Hugos explicita fråga om det kan ”vara rätt?” och det  fylls i deras 
samtal med läraren. 

 
Hugo:  kan 0,62851… vara rätt? (visar läraren) 
Lärare 1: ok, vad betyder det? 
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Gordon:  det är 62,8% chans att det inte är någon rätt 
Lärare 1: att alla tal är olika? 
Gordon:  ja, de man har valt är olika 
Lärare 1: så hur stor är chansen att det finns två tal som är lika? Att två har 

valt samma tal? 
Hugo:  37% ungefär, 37 komma nåt 

 
 

I arbetet med uppgift 4 är Hugo den som är drivande i hur de ska gå vidare med att lösa sin uppgift och 
som står för den skapande delen av resonemanget. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) kan man 
se ett resonemang som ett skapande eller som ett tolkande. I Gordons kommentarer till läraren verkar 
det som om han är mer delaktig i resonemanget i slutet av beräkningen av den teoretiska 
sannolikheten. Utifrån Lithners (2008) ramverk skulle deras resonemang i stället kunna vara exempel 
på person - guided AR, där Hugo är den som guidar och påverkar Gordon. 

4.1.2 Elevernas jämförelse med tidigare erfarenhet och deras jämförelse mellan 
simulering och teoretisk sannolikhet 

I elevernas resonemang syntes det hur de använde sina tidigare erfarenheter för att samtala med 
varandra om hur de ska lösa uppgifterna. Eleverna jämför också sina tidigare erfarenheter med 
resultaten i simuleringarna och när de ska bedöma om de är på “rätt väg” i sina beräkningar av 
teoretisk sannolikhet. 

För att kunna beräkna den teoretiska sannolikheten i uppgift 2 och sedan jämföra den med den 
experimentella sannolikheten från deras simulering behövde eleverna få fram alla permutationer. 
Mellanrum uppmärksammades i samtalen vid alla gruppers arbete med att lista permutationerna. Flera 
av grupperna började skriva upp några permutationer, för att sedan diskutera hur de skulle få fram alla. 
Här nedan följer ett exempel på uppmärksammat mellanrum i och med Cecilias kommentar “det här 
blir inte enkelt”. 

 
Doris: Vi har barnet Adam här i början hela vägen och ser… 
Cecilia: Sen kör vi med barnet Bertil hela vägen 
Doris: okej 
Cecilia: det här blir inte enkelt 
Doris: då måste du på något sätt se till att Bertil håller sig på sin plats 

 

Paret provar att systematisera arbetet med att lista permutationer i uppgift 2, men tappar bort sig. För 
att räkna ut den teoretiska sannolikheten för varje utfall behöver de lista alla de 24 permutationerna. 
De har tagit hjälp av lärare 1 för att få reda på hur de kan räkna ut att det blir 24 permutationer. De får 
reda på att genom att ta 4! det vill säga att genom att multiplicera 4, 3, 2 och 1 med varandra, får de 
fram antal permutationer. 

 
Doris: Vänta vi kollar…  
(De lägger lapparna tillsammans och försöker systematisera) 
 
Cecilia: men Adam är ju på rätt plats 
Doris: det vet jag ju, vi ska ju hitta alla 
Cecilia: om vi flyttar honom, byt plats 
Doris: Hur många har vi nu? 
Cecilia: jag räknar en, två, tre……sjutton, arton. Arton! 
Doris: sex till. 
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(hon flyttar på lapparna igen) 
 
Cecilia och Doris kämpar för att hitta alla permutationer och börjar om några gånger innan de hittar 
alla. De har mycket tålamod med denna uppgift som tar cirka 15 minuter för dem. De fortsätter envist 
när de har fått reda på av läraren hur många permutationer de ska hitta. Här handlar deras resonemang 
mest om att försöka få fram en systematik i det de gör och de är båda lika delaktiga och drivande i att 
skapa en struktur i listningen av alla de 24 permutationerna. Deras resonemang är informella och 
argumenten för varför de ska göra som de gör är baserade på att de provar sig fram. Cecilia och Doris 
får inte fram permutationerna genom att göra en systematisk tabell utan genom att skriva upp de 
permutationer de fått fram. De får fram sitt empiriska underlag genom att de sedan provar att lägga ut 
namnlapparna i en ny ordning för att se om det blir en ny permutation eller om det blir någon som de 
redan har skrivit upp. Cecilia och Doris löser uppgiften så småningom men de använder inte en 
systematik och inte något välunderbyggt matematisk resonemang. Här blir det synligt att eleverna inte 
har någon tidigare erfarenhet av permutationer och de har inget att relatera till när de ska försöka ta 
reda på hur många permutationer som finns, därför frågar de lärare 1. Mellanrummet fylls i exemplet 
med hjälp av lärarens beskrivning av hur man får fram antalet permutationer. Eleverna frågade läraren 
och frågan visade på elevernas intresse av att få mellanrummet fyllt. 

Cecilia och Doris har ingen idé om tillvägagångssätt, de provar sig fram med tänkbara metoder för att 
eliminera fram en tänkbar strategi. När de inte hittar någon fungerande strategi förlitar de sig enbart på 
det läraren säger. Deras frågor kan vara exempel på först delimiting AR och eventuellt ett person-
guided AR därefter, utifrån Lithners (2008) ramverk. 

 

I Uppgift 3 ska eleverna göra en simulering av straffkast i basket. I Lucas och Martins diskussion om 
möjliga utfall av straffkasten i uppgift 3 finns exempel på hur de använder sina tidigare erfarenheter i 
jämförelse med resultaten i simuleringarna. 

 
Lucas: Do your magic, snurra 
Martin: Ja, vad blev det nu? 
Lucas: Vi gör tio gånger och skriver in, som med barnen förra gången. 
Lucas: Jag har skjutit sån’a här straffkast, det är läskigt, alla kollar. Så där, 

snurra igen. 
Martin: lyckat 
Lucas: Han är kung på straffar 
Martin: Inte som du.. 
Lucas: Det är så jobbigt när bollen balanserar på ringen, när man skjuter och 

den fastnar på ringen, läskigt. 
Martin: Fastnar eller studsar runt på ringen?  
Lucas: Bollen kan fastna bakom eller vid sidan av ringen. 
Martin: Nu! då blev det lyckat, han är riktigt grym! 
Lucas: Ja han känner ingen press alls den här killen! Han måste vara 

psykologiskt sett den mest stabila människan. Så här är det inte på 
riktigt. 

 

Deras egna erfarenheter av straffkast i basket sätts i jämförelse med uppgiften och eleverna 
uppmärksammar att det är större sannolikhet att lyckas än misslyckas med straffkasten så som 
utfallsrummet ser ut i uppgiften. Det uppstår ett mellanrum som de försöker fylla genom att etablera 
relationer till tidigare erfarenheter. De diskuterar uppgiften i jämförelse med det som är “på riktigt” 
och hur det ser ut enligt deras tidigare erfarenheter av straffkast och hur man kan uppleva en sådan 
situation. Eleverna jämför simuleringen med sina självupplevda erfarenheter av basket. De utgår även 
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från det empiriska underlag  som de har fått i och med simuleringen med snurran för att troliggöra sitt 
resonemang. På liknande sätt beskrivs i kommentarmaterialet till kunskapskraven (Skolverket, 2013) 
hur ett resonemang kan troliggöras med hjälp av empiriskt underlag.  

I uppgift 4, väljer eleverna ett tal mellan 0 – 99. I uppgiften gör eleverna även en simulering som de 
sedan jämför med den teoretiska sannolikheten. I flera av samtalen uppstod flera mellanrum i form av 
explicita frågor när eleverna skulle få fram den teoretiska sannolikheten. Ett exempel är hämtat från 
Cecilia och Doris arbete, där de tar hjälp av lärare 1 för att fylla mellanrummen. 

Cecilia: Hur många tal finns det att välja bland? 0-99 
Doris:  100 tal 
Doris:  hur ska vi beräkna den teoretiska sannolikheten? 

 
(båda är tysta ett tag) 
 

Doris:  ok, vi börjar så här, alla skulle välja ett tal…  
Cecilia: sen då? 
Doris:  Om vi försöker förenkla det… eller 

 
De vänder sig till läraren och frågar hur de ska börja. De får veta vad de kan börja med. 

 
Lärare 1: Börja med hur stor chansen är att alla väljer olika. 
Doris:  ja okej,  det kan vi kanske räkna ut. 
Cecilia: 100 tal ..då har första 100 tal att välja på och nästa 99… 
Doris:  hur räknar vi det? 
Cecilia: 100/100 gånger 99/100…. 
Cecilia: vi fortsätter så här många gånger (de knappar in på miniräknaren) 
Doris:  okej det blir 0,3849… 
Cecilia: det är ungefär 38,5% att alla väljer olika. Vad gör vi sen då? 
Doris:  vi frågar.. 

 
De frågar läraren igen. 
 

Lärare 1: ok 38,5% chans att alla väljer olika, sedan kan ni använda 
komplementhändelsen… 

Doris och Cecilia: vad då? 
Lärare 1: komplementshändelsen, så som vi gjorde i förra uppgiften med 

basketspelaren. Man räknar ut chansen för ett alternativ och tar bort 
det från 100% så får man det andra alternativet. 

Doris:  ok, man drar bort 38,5% från 100%, så får man chansen att någon har 
valt samma tal? 

 

Här kan man fundera på om eleverna hade kommit vidare i sitt arbete om de inte hade frågat läraren. I 
uppgiften innan, d.v.s. uppgift 3 om basketspelaren, hade de beräknat den teoretiska sannolikheten 
med hjälp av komplementhändelse och använt ett träddiagram. Men det var inget de utgick ifrån i sitt 
resonemang. De behövde hjälp av läraren. Det var så läraren stöttade eleverna i hur de skulle göra 
beräkningen. Flera av de andra elevernas arbete såg likadant ut i denna del av uppgift 4. 

Samtidigt kan man fundera på hur mycket eleverna skulle ha lärt sig om läraren hade föreläst för 
klassen om motsvarande material. Elevernas samtal ovan visade en stor mottaglighet för ny kunskap. 
Elevernas samtal påvisar att de för ett resonemang, det finns en tanketråd baserat på argument för olika 
val likande det Lithner (2008) använder för att beskriva ett resonemang. Baserat på det eleverna säger 
och gör i arbetet med uppgifterna är Lithners ramverk inte helt användbart för att kategorisera deras 
resonemang som någon typ av algoritmic reasoning eller creative mathematically founded reasoning. I 
vissa av fallen skulle elevernas resonemang identifieras som någon typ av AR men alla tre varianter av 
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AR är enligt Lithner (2008) baserat på ett utantill lärande. Det går inta att avgöra utifrån 
elevresonemangen om de baseras på ett utantill lärande eller ej. 

4.2 Vad fokuserar eleverna på i resonemangen  
I kapitel 1.2.1 framförs hypotesen att uppgifter som anknyter till elevernas vardag skulle kunna 
upplevas som mer meningsfulla än abstrakta uppgifter. Uppgifterna (se bilaga 2 – 5) som eleverna har 
arbetat med har valts utifrån att innehåll och upplägg kan uppfattas som meningsfullt att arbeta med. 
Enligt Aquilonius’ (2012) erfarenhet från användandet av uppgifterna blev hennes amerikanska elever 
väldigt engagerade i dem. Min förhoppning var att uppgifterna kanske kunde erbjuda innehåll och 
aktiviteter så att också elever i årskurs 9 i Sverige upplevde uppgifterna som engagerande eller 
meningsfulla. I följande avsnitt har jag försökt lyfta fram vad eleverna fokuserade på och vad som 
verkade engagera dem i arbetet med uppgifterna. 

4.2.1 Omöjligt resultat uppmärksammas 

I alla elevgrupper kommenterades eller diskuterades det omöjliga resultatet i uppgift 2. Ett mellanrum 
uppmärksammades och de försökte med olika relationer för att fylla det. Det omöjliga resultatet är att 
tre av de fyra barnen kommer till rätt mamma, men inte det fjärde. I vissa av grupperna diskuterades 
det omöjliga resultatet och det verkade stå fast, d.v.s. ingen av deltagarna i de grupperna ifrågasatte 
påstående från de andra i gruppen om omöjligheten med tre. Angelika och Beatrice pratar om att tre av 
barnen kommer till rätt mamma samtidigt som de genomför sitt eget försök. De gör anteckningar i en 
egenupprättad frekvenstabell och i deras samtal verkar det stå fast att tre rätt inte går att få. 

 
Angelika: det är typ ingen chans alls att alla kommer rätt. 
Beatrice: Men tre rätt kan du inte få…det går ju inte om alla är rätt utom 

den sista så måste den också vara rätt. Men om det hade varit fem 
mammor o barn då hade man kunnat få tre rätt. 

Angelika: Men man kan lägga två ungar till samma person. 
 

I Angelikas och Beatrices kommentarer om att man inte kan få tre rätt verkar det omöjliga resultatet 
stå fast. Angelikas kommentar om att ”lägga två ungar till samma person” kan vara ett sätt att 
utmana uppgiften genom att ändra på uppgiftens förutsättningar. Samtidigt syns det att hon 
uppmärksammar vilket resultat som är omöjligt. 

 
 
I Cecilia och Doris samtal uppmärksammas också omöjligheten till tre rätt och verkar ligga fast. 

Cecilia: Får vi tre rätt? 
Doris  Det går inte 

De skrattar åt att de har skrivit med det som alternativ i tabellen. 

Cecilia: Tre – that’s impossible! 
 
I de andra grupperna var det en eller flera som kommenterade eller ifrågasatte de andras kommentarer 
om att tre rätt är omöjligt. Ett mellanrum uppmärksammas i Hugos explicita frågor om möjligheten att 
tre barn kommer till rätt mamma. Mellanrummet fylls genom Idas kommentar och Gordons 
skämtsamma exempel med bebisar i doktorsrockar. 

Gordon: Egentligen spelar det ju ingen roll om bebisarna kommer fel 
först, bara de kommer rätt sista gången innan de ska åka hem… 
Joho, nu fick vi två rätt! 
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Ida :  Det kan inte vara tre för att om en hamnar fel så måste någon 
annan hamna fel också. 

Hugo: okej, kan det inte…? 
Gordon: det går inte att ha tre rätt, (han pekar på pappret med 

mammornas namn) för att om den är rätt och den är rätt och den 
är fel då måste den sista också vara fel. Om det ska vara tre rätt 
måste det finnas en bebis till, man får ta in en ny bebis från 
ingenstans. 

Hugo: så det är omöjligt med tre rätt? 
Gordon: klart det är 
Ida :  ja men det är ju möjligt att det blir tre rätt men då måste den 

fjärde bebisen också komma rätt. 
Gordon: ja eller tre rätt också blir den fjärde bebisen utbytt mot doktorn, 

eller så sätter man på doktorsrocken på bebisen och så får man 
bära in den. 

Hugo: okej du hade rätt. 
 

I Gordons resonemang syns det hur han argumenterar för att det inte går att få tre rätt. Idas kommentar 
bekräftar Gordons resonemang. Gordon och Ida är de skapande i detta resonemang och Hugo har en 
mer tolkande roll, han följer och bemöter Gordons och Idas argument. Deras delaktighet i 
resonemanget växlar mellan dem och de turas om att diva resonemanget vidare. Man kan märka ett 
visst motstånd hos eleverna till att ett utfall skulle vara omöjligt i form av de mellanrum som syntes 
och fylldes vid arbetet med uppgiften. I elevernas samtal syns det som försök att ändra 
förutsättningarna i uppgiften. En sociomatematisk norm (Yackel & Cobb, 1996) som blir synlig här är 
att det förväntas bara ETT svar även om man kan komma fram till det på olika vägar. Därför innebär 
den sociomatematiska normen i detta fall att svaret på tre rätta bebisar är ”omöjligt”. 
 

4.2.2 Resonemang om och med hjälp av uttrycksformen träddiagram  

Angelika och Beatrice har genomfört försöket i uppgift 3 som handlar om basketspelaren. De har gjort 
en frekvenstabell där de bokfört sina resultat för försöket och räknat ut relativ frekvens. Nu ska de 
beräkna den teoretiska sannolikheten och jämföra den med sina resultat från simuleringen. De väljer 
denna gång att göra ett träddiagram, på samma sätt som de gjorde i slutet av arbetet med uppgift 2. 
Begreppet träddiagram verkar stå fast, men till en början uppstår ett mellanrum i deras samtal om hur 
många grenar träddiagrammets ska ha. 

Beatrice: sådär då var det alla gångerna 
Angelika: relativa frekvensen då? 
Beatrice: tio av tio vinst och noll gånger förlust. 
Angelika: Nu ska vi börja med ett träddiagram 
Beatrice: Hur då? Vinst förlust 
Angelika: nej fyra grenar först  
Beatrice: sen då, fyra grenar på varje? 
Angelika: på varje av dom?! 
Beatrice: nej, vänta det ska bara vara två förresten 

 
De diskuterar vidare hur de ska rita grenarna i träddiagrammet och mellanrummet fylls när de kommer 
fram till att det ska vara två först och sedan två till på vardera gren. Här handlar deras resonemang om  
tidigare beräkningar och hur de ska tydliggöras med hjälp av uttrycksformen träddiagram. Enligt 
Kilpatrick m.fl. (2001) och Niss och Höjgaard-Jensens (2002) kompetensramverk är val av 
utryckformer och även på vilket sätt en lösning redovisas en del i ett matematiskt resonemang. I 
exemplen diskuterar Angelika och Beatrice hur de ska göra beräkningen och de använder sig av olika 
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frågor till varandra. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) beskrivs det hur elever kan delta och att 
driva resonemanget framåt genom att ställa frågor till varandra och svara på varandras frågor. 

Beatrice: Hur stor är chansen att få misslyckat, misslyckat? 
Angelika: Vad är 25% gånger 25%? 
 

De använder miniräknaren för att räkna ut det. Beatrice knappar in på miniräknaren och Angelika tittar 
i fönstret på miniräknaren. De ser på varandra efter att ha tittat på produkten på miniräknaren och 
rycker på axlarna.  

Angelika: men jag tror att det ska vara 0,0625 på förlust 
eftersom det är jätteliten chans att förlora. 

Beatrice: då blir det en, två, tre, vänta där sitter kommat 
alltså 6,25 %  

Angelika: vad sa vi nu att vi fick? 
Beatrice: alla de här är lyckat alltså vinst 
Angelika: och den är förlust? 
Beatrice: Ja den här gånger två eftersom först lyckat och sedan misslyckat blir 

samma som först misslyckat och sedan lyckat och båda ger vinst. 
Angelika: vänta vi har nu så det blir hundra eller hur? 

 
De använde sig av ett träddiagram för att lösa uppgift 3. I den avslutande diskussionen vid arbetet med 
uppgift 1 uppmanade lärare 2 alla elever att göra ett träddiagram och då var det första gången Angelika 
och Beatrice gjorde ett sådant. Här väljer de själva att använda träddiagram, den uttrycksform som de 
fick prova i uppgiften vid en tidigare lektion. Deras tidigare erfarenhet av träddiagram utnyttjas i 
denna uppgift. I jämförelse med Lithners (2008) kategorier för resonemang liknar deras resonemang 
ett familiar AR eftersom de utgår från något de identifierat i uppgiften och sett likheten med uppgift 1.  
De anteckningar som Angelika och Beatrice lämnade in och som var det de diskuterade vid arbete med 
uppgiften ser ut så här (se figur 3): 
 

 
Figur 3 

 
Det verkar som om de har tagit med sig erfarenheten av hur man kan använda träddiagram till en 
senare uppgift. De har sett att ett träddiagram räknas som ett sätt visa sitt resonemang kring teoretisk 
sannolikhet, de har uppmärksammat den sociomatematiska norm (Yackel & Cobb, 1996) som gäller i 
situationen. De har använt träddiagram som en uttrycksform och att använda relevanta matematiska 
uttrycksformer är en del av ett matematisk resonemang enligt både Kilpatrick m.fl. (2001) och Niss 
och Höjgaard-Jensens (2002). Träddiagrammet använde de för att kommunicera och tydligt visa hur 
de hade kommit fram till sin lösning. 
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Angelika och Beatrice kommenterar sin insats i det avslutande arbetet med uppgift 3 som handlar om 
basketspelaren.  
 

Beatrice: vi är duktiga, lite klotter här men det är lugnt, det kan 
vi snygga till sen. 

Angelika: vad står det här? (Hon pekar på frekvenstabellen) 
Beatrice: lyckat och misslyckat 
Angelika: då var vi klara! 
Beatrice: jag skriver om så det syns 
Angelika: Ta med träddiagrammet också. 

 
De verkar vara eniga om att ett bra arbete med en matematikuppgift resulterar i en lösning som är rätt 
räknad samt tydlig och snyggt skriven. Den sociomatematiska normen (Yackel & Cobb, 1996) som 
eleverna följer verkar i detta fall vara att de skriver rent sin lösning så att det går att läsa den och att de 
har med olika uttrycksformer, i detta fall är det frekvenstabell, beräkningar och träddiagram för att visa 
hur de har tänkt. De anser sig inte vara helt färdiga med uppgiften trots att de har gjort simuleringen, 
fyllt i frekvenstabellen och beräknat den teoretiska sannolikheten (se deras kladdanteckningar ovan). 
De väljer att lägga tid i slutet av sitt arbete med uppgiften på att skriva rent sina beräkningar och rita 
om träddiagrammet så att det blir snyggt, tydligt och så att de är säkra på att de har räknat rätt. 

4.2.3 Resonemang om simulering med slumptalstabell 

I uppgift 4 använder eleverna en slumptalstabell för att göra en simulering. I arbetet med denna 
uppstod flera mellanrum i samtalen om hur simuleringen skulle genomföras och vad simuleringen 
representerade. I samtalen syntes också mellanrum i hur den teoretiska sannolikheten skulle beräknas. 
En del av mellanrummen i Jonas och Kalles samtal handlar om hur de ska göra simuleringen med 
hjälp av slumptalstabellen. Flera av mellanrummen som uppmärksammas i och med Jonas frågor fylls 
av Kalles svar, men tillvägagångssättet med att räkna i en slumptalstabell är nytt för dem och de har 
ingen tidigare erfarenhet att utgå ifrån för att fylla mellanrummet och hur de använder tabellen. 
Mellanrummet fylls inte och frågan om de väljer talen som står lodrätt eller vågrätt i förhållande till 
varandra kvarstår för pojkarna. 

 
Jonas:  Hur ska det vara? När ska vi markera i tabellen? (pekar på 

slumptalstabellen) 
Kalle:  Blunda och peka på ett tal och sen räknar vi. 
Jonas:  sen då? 
Kalle:  Om det var några tal som är lika markerar vi i där (pekar på 

frekvenstabellen) 
Jonas:  vilka tal ska vi kolla i tabellen 
Kalle:  vi tar det du pekar på och räknar framåt. Lodrätt eller var det 

vågrätt. 
Jonas:  vet inte, blir det olika? 
Kalle:  ingen aning, ska vi fråga ..? 

 

De frågar lärare 1 och får till svar de ska vara konsekventa och göra likadant hela tiden. 

 

Liknande mellanrum uppstod även i Gordon och Hugos samtal. Följande elevcitat är tidigare återgivet 
i avsnitt 4.1.1 i denna text. I detta fall fylls mellanrummet av Hugos förklaring. 
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Hugo:  ok, en, två tre fyr fem. … … alla olika 
Gordon : va, vad är det vi gör? 
Hugo:  vänta jag ska strax förklara.  
Hugo:  Baisically gör vi så här. Vi markerar ett tal i slumptabellen med 

pennan och kollar talen efter det. Om alla är olika skriver vi in 
det här i tabellen och om några tal är lika så skriver vi det i den 
andra delen. Eftersom alla var olika första gången så skriver vi 
1 här. (Han pekar i en frekvenstabell som han gjort i ordning) 
Sen ska vi göra det här 10 gånger.  

Gordon: tio gånger, ok jag kör. 
Hugo:  sen ska vi beräkna teoretisk sannolikhet och jämföra med vår 

tabell 
 

Eleverna hade aldrig använt en slumptalstabell tidigare. I arbetet med uppgift 4 syntes det att 
slumptalstabellen var svår att hantera för eleverna och de ägnade mycket tid åt att resonera om hur de 
skulle använda den. De diskuterade den sociomatematiska normen (Yackel & Cobb, 1996) om hur och 
varför man kan använda en slumptalstabell. Vad syftet med en sådan var och vad skillnaden var att 
använda en sådan jämfört med att bara ”hitta på” olika tal. 

4.3 Estetiska erfarenheter och värden som syntes 
i resonemanget 
I kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) och i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011b) beskrivs estetiska värden som elever bör få möjlighet att uppleva när de arbetar 
med matematik i skolan. Yackel och Cobb (1996) beskriver hur normer i matematikklassrummet 
påverkar varför exempelvis en lösning uppfattas som matematiskt snygg och vacker. I de följande två 
avsnitten finns exempel på hur elevernas värdeomdömen (Wickman, 2006) visar hur de upplever en 
aktivitet och vad som påverkar hur de beskriver en snygg matematisk lösning och hur det kan leda till 
att elevernas arbete med en aktivitet drivs vidare. 

4.3.1 Estetiska värdeomdömen som beskriver elevernas upplevelse av arbetet 

 
I uppgift 2 ska eleverna göra en simulering av utplacering av barn till mammor på ett BB. I 
nedanstående samtal mellan Angelika och Beatrice syns Angelikas upplevelser av innehållet i uppgift 
2.  

 
Angelika: Det är lite läskigt, tänk om man gör fel och förstör för mammorna 

och ungarna. 
Båda: jaa!!, alla kom rätt, nu har vi fem gånger kvar. 
Angelika: nu känns det bättre att fortsätta 

 
De jublar när barnen kommer till rätt mamma i försöket och Beatrice som tidigare funderat över 
möjligheten att alla kan komma rätt instämmer. Angelika uttrycker i kommentaren att det är “läskigt” 
och verkar inte helt nöjd med att genomföra uppgiften. Hon verkar dock mer intresserad av att göra 
färdigt uppgiften efter att de lyckades med att placera alla barnen till rätt mamma vid ett tillfälle, när 
hon säger “nu känns det bättre att fortsätta”. 

Ett annat utdrag ur elevernas samtal som refererats tidigare i denna text kan även tolkas som estetiska 
värdeomdömen. Lucas och Martin diskuterar möjliga utfall av straffkasten i uppgift 3, som handlar om 
en basketspelare. 
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Lucas: Do your magic, snurra 
Martin: Ja, vad blev det nu? 
Lucas: Vi gör tio gånger och skriver in, som med barnen förra gången. 
Lucas: Jag har skjutit sån’a här straffkast, det är läskigt, alla kollar. Så där, 

snurra igen. 
Martin: lyckat 
Lucas: Han är kung på straffar 
Martin: Inte som du.. 
Lucas: Det är så jobbigt när bollen balanserar på ringen, när man skjuter och 

den fastnar på ringen, läskigt. 
Martin: Fastnar eller studsar runt på ringen?  
Lucas: Bollen kan fastna bakom eller vid sidan av ringen. 
Martin: Nu! då blev det lyckat, han är riktigt grym! 
Lucas: Ja han känner ingen press alls den här killen! Han måste vara 

psykologiskt sett den mest stabila människan. Så här är det inte på 
riktigt. 

 
Lucas yttranden om att det är “läskigt” och Martins kommentar om att spelaren är “grym” kan ses som 
estetiska värdeomdömen som beskriver elevernas upplevelse av uppgiften, liknade det Wickman 
(2006) beskriver. Deras estetiska värdeomdömen leder här till att de diskuterar hur modellen som 
används i uppgiften inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Den matematiska modellens 
begränsningar var något som flera elever uppmärksammade och diskuterade i den avslutande 
gemensamma diskussionen. 

4.3.2 Estetiska värdeomdömen i relation till lösningens presentation 

Vid arbetet med uppgift 2, som handlade om mammor och barn på BB, uppmärksammades mellanrum 
i flera av gruppernas samtal. Mellanrummen i samtalen handlar om möjliga permutationer och hur de 
skulle veta att de hittat alla som var möjliga. Flera av grupperna vände sig då till läraren eller 
matematikboken för att få bekräftelse på om de var på rätt väg, eller för att få veta hur många 
permutationer det var frågan om. Följande exempel är hämtat från ett samtal mellan Jonas och Kalle. 

Kalle: det är 4 barn och 4 mammor, det borde bli 4 gånger 4 alltså 16 
sätt. Vi säger bara 16 så kan vi räkna ut.  

Jonas: Typ 13 nu, nej det måste vara mer än 16…. (Han lägger ut 
lapparna med barnens namn igen för att hitta permutationerna, 
räknar samtidigt) 

Kalle: ja vi har ett problem, vi har kommit fram till svaret 16 men vet 
inte hur vi ska räkna ut det. 

Jonas: men om vi säger 16 så blir det 6,25 % chans att alla kommer rätt, 
det låter för mycket. 

Kalle frågar lärare 1 om det är 16 permutationer och får följande svar från läraren: 

Lärare 1: Om man skapar en struktur och ett mönster i hur man lägger 
lapparna med barnens namn, så blir det snyggt och lätt att se. 

 

Läraren väljer att använda uttrycket “snyggt” för att påvisa möjligheten att systematisera 
permutationerna. Lärarens kommentar påverkar eleverna till att fortsätta sitt arbete med att hitta hur 
många möjliga permutationer det kan vara. Jonas använder sig av uttrycket systematisera trots att 
läraren inte nämnt detta just då. 

 
 Jonas: ok vi gör så här vi lägger ut namnlapparna igen och försöker 

systematisera dem. Räkna nu… 
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Att systematisera de olika permutationerna är ett sätt att hitta dem alla för att lösa uppgiften. 
Wickmans (2006) beskrivning av en lärare som kommenterar att eleverna har ordnat provrören ”fint” 
liknar lärare 1:s benämning ”snyggt”, för att synliggöra för eleverna hur man kan organisera och 
systematisera sitt arbete. 

Att organisera och systematisera är en viktig del i redovisning av laborativt arbete både i matematik 
och i naturvetenskap. Att systematisera beräkningarna vid arbetet med en matematikuppgift anses av 
eleverna som matematisk snyggt och tilltalande. Det verkar vara en sociomatematisk norm (Yackel & 
Cobb, 1996) som syns i denna situation. 

 

Eleverna Angelika och Beatrice kommenterar sin insats i det avslutande arbetet med uppgift 3 som 
handlar om basketspelaren.  

 
Beatrice: vi är duktiga, lite klotter här men det är lugnt, det kan vi snygga till 

sen. 
Angelika: vad står det här? (Hon pekar på frekvenstabellen) 
Beatrice: lyckat och misslyckat 
Angelika: då var vi klara! 
Beatrice: jag skriver om så det syns 
Angelika: Ta med träddiagrammet också. 

 
De anser sig inte vara helt färdiga med uppgiften trots att de har gjort simuleringen, fyllt i 
frekvenstabellen och beräknat den teoretiska sannolikheten. De väljer att lägga tid i slutet av sitt arbete 
med uppgiften på att skriva rent sina beräkningar och rita om träddiagrammet så att det blir snyggt och 
tydligt. De estetiska värdeomdömena (Wickman, 2006) som ”det kan vi snygga till” och ”skriver om 
så det syns” visar att sociala och sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996) påverkar dem. 
Eleverna vet att lösningen ska presenteras för de andra och det påverkar eleverna i hur de väljer att 
slutföra arbetet med uppgiften och vad de tar med för att visa sitt resonemang och sin lösning. Även 
Cecilia och Doris verkar tycka att det är viktigt att skriva rent svaret i lösningen på en matematisk 
uppgift, vilket syns i Cecilias estetiska värdeomdöme om att hon ska ” skriva om det snyggare”. De 
har lagt ner mycket tid på att hitta och att lista alla permutationer så att de kan göra beräkningen för 
den teoretiska sannolikheten. 

 
Doris: jaa klar! 
Cecilia: Den här uppgiften var lite svårare än den förra (som var uppgift 1) 
Cecilia: jag kan skriva om det snyggare i en tabell så det syns… (hon börjar 

skriva)… 37,5 % att alla kommer fel och 1/24 = 4,2 % att alla är rätt. 
Doris: bra 

 
Lösningen av uppgiften som både Angelika och Beatrice samt Cecilia och Doris gjorde visar de hur de 
skapar och bygger sitt resonemang med hjälp av olika uttrycksformer. För att deras resonemang ska 
vara möjligt att tolka av andra elever och av läraren, anser de att lösningarna ska skrivas rent och att 
diagram förtydligas och det ägnades en hel del tid under de filmade matematiklektionerna till att skriva 
rent och förtydliga en lösning. Att skriva rent en lösning är en del i elevernas matematiska arbete och 
ett sätt för dem att kommunicera sitt resonemang. Lösningen och vad som ska vara med i den skriftliga 
presentationen växer fram i och med att eleverna får utrymme att samtala med varandra om vad de gör 
och hur de ska gå vidare. Det är också viktigt att lösningen som presenteras ser ”snygg ut” enligt 
elevernas kommentarer. Med ”snygg” verkar eleverna mena att en uppgift är både estetiskt tilltalande 
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och att den är matematiskt korrekt och att lösningen är given med relevanta matematiska 
uttrycksformer. Man skulle också kunna säga att de har urskilt olika matematiska sätt att uttrycka en 
sannolikhet. Genom att fokusera på att skriva ”rent” sina beräkningar och träddiagram, så att de blir 
tydligare för de andra i klassen, blev konsekvensen av aktiviteten att elevernas lärande sökte sig mot 
en mer generell kunskap i form av olika uttrycksformer för sannolikhet. 

4.4 Sammanfattning av resultaten 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten i relation till studiens tre frågeställningar.  

4.4.1 Vilka matematiska kunskaper blev synliga när eleverna arbetade i par med 
sannolikhetsuppgifter? 

Eleverna visade kunskaper om matematikinnehållet sannolikhet i sina samtal. Här följer en 
sammanfattning av vad som blev synligt. Något som eleverna identifierade och uppmärksammade i 
sitt pararbete var omöjligt utfall. De diskuterade och uppmärksammade om det var en jämn eller 
ojämn fördelning mellan de olika utfallen i ett försök. Det var också synligt att eleverna 
uppmärksammade att en matematisk modell är en förenkling av verkligheten och att alla aspekter från 
verkligheten inte alltid finns med – att en matematisk modell har begränsningar. Eleverna 
uppmärksammade att den matematiska modellen, i uppgiften med basketspelaren, inte tog hänsyn till 
hur en verklig person kan reagera i en prestationssituation och hur det kan påverka utfallet av kasten. 
Det syntes också att eleverna använde en frekvenstabell, beräknade relativ frekvens, jämförde resultat 
från simuleringarna och försöken med den teoretiska sannolikheten, använde tal i bråkform, 
procentform och decimalform samt träddiagram för att visa en sannolikhet. Eleverna använde och 
beräknade sannolikheten med hjälp av komplementhändelse i den tredje uppgiften. 

Det är också viktigt att läraren får syn på vad eleverna har svårigheter med eller vad de behöver arbeta 
vidare med. Det blev synligt i studien att eleverna inte hade någon tidigare erfarenhet av 
permutationer. Mellanrum i elevernas samtal uppmärksammades men de fylldes inte. Eleverna hade 
inget att relatera till när de skulle försöka ta reda på antalet permutationer. Innehållet eller teorin var 
ny för dem och de kunde inte på egen hand komma fram till hur de skulle veta att antalet 
permutationer var rätt. Även om eleverna ofta var hjälpta av att samtala med varandra för att klara av 
att arbeta vidare så var det tydligt att i relation till permutationer kom de inte vidare utan hjälp från 
läraren. 

Slumptalstabellen som användes krävde tid för att tolkas och eleverna ägnade mycket tid åt att förklara 
för varandra hur de skulle använda tabellen för att göra simuleringarna. Dessutom var det synligt att 
beräkningarna av den teoretiska sannolikheten i den sista uppgiften var krångliga för flera av eleverna. 
Flera uppmärksammade mellanrum syntes i elevernas samtal om hur de skulle beräkna den teoretiska 
sannolikheten i den sista uppgiften, mellanrummen fylldes inte alltid. Dels behövde eleverna en del 
stöttning från läraren i hur de skulle börja för att beräkna sannolikheten för att alla väljer olika tal. 
Därefter behövde de också hjälp med hur de kunde beräkna den teoretiska sannolikheten med hjälp av 
komplementhändelsen i den sista uppgiften. 

4.4.2 Vilken roll spelade elevernas samtal under deras lektionsaktiviteter? 

Uppgifterna var tidskrävande. Varje uppgift tog en lektion i anspråk. Uppgifterna var utformade som 
en stor uppgift, med flera delfrågor, per lektion. Alla uppgifter hade ett inslag av en simulering eller ett 
försök. I uppgifterna ingick också moment av jämförelse mellan den experimentella och den teoretiska 



36 
 

sannolikheten som eleverna räknade fram. De fyra uppgifterna bygger till viss del innehållsmässigt 
vidare på varandra. Lektionernas upplägg var strukturellt lika med inledning, pararbete och avslutande 
helklassdiskussion. Eleverna visste att deras lösningar hade en mottagare i slutet av varje pass i och 
med att resten av klassen skulle lyssna på dem. Det verkar som om uppgifter och lektionsupplägg 
ledde till meningsfull muntlig kommunikation i sannolikhet. 

I analysen av elevernas samtal fanns det tecken på lärande, mellanrum som uppmärksammades fylldes 
och elevernas kommunikation kunde fortgå. Eftersom det fanns flera tecken på att lärande skedde i 
och med samtalen verkar det som att lektionsupplägget och uppgifterna bidrog till att eleverna fick 
utrymme för meningsfull muntlig matematisk kommunikation. 

Möten skapades mellan elever, mellan elever och lärare samt  även mellan elever och 
sannolikhetsinnehållet i uppgifterna. Eleverna var engagerade i arbetet med uppgifterna och mycket av 
tiden använde de till att samtala om matematikinnehållet. Sammanfattningsvis syntes det att eleverna i 
hög grad diskuterade sannolikhet i uppgifterna. Vid analysen av elevernas samtal framkom att det som 
under själva lektionstillfället verkade vara ovidkommande prat faktiskt vid en närmare anblick var en 
del i elevernas arbete med att lösa uppgifterna. I analysen syns det hur elevernas muntliga 
kommunikation utgör en viktig del på vägen mot en lösning i deras arbete med uppgifterna. I båda 
klasserna var det flera av eleverna som sa att de uppskattade att de fick tid att samtala i par om 
innehållet. Det syntes också i analysen av samtalen, att eleverna samtalade utförligt med varandra för 
att komma fram till vad som var ett bra tillvägagångssätt för att arbeta med uppgiften. De samtalade 
också om hur de skulle presentera sina lösningar. De språkspelade matematiskt med varandra. 

4.4.3 Hur elevernas muntliga matematiska resonemang om sannolikhet tog sig 
uttryck 

Eleverna samtalade/kommunicerade inte enbart utan en stor del av deras samtal utgjordes av det som 
kan definieras som matematiska resonemang. De elevresonemang som kom till uttryck vid arbetet med 
uppgifterna gick inte enbart att kategoriseras med hjälp av ett resonemangsramverk eller aspekter av 
resonemang. De matematiska resonemang som eleverna förde tog sig ibland andra uttryck. Eleverna 
använde inte alltid matematiska begrepp och matematisk terminologi i sina muntliga resonemang. 
Ändå var det tydligt att de förde matematiska resonemang med varandra för att hitta strategier för att 
lösa uppgifterna. Det syntes i analysen att de tog hjälp av varandras resonemang för att lösa 
uppgifterna. Exempelvis, tog en elev ofta hjälp av en annans början till förklaring, lyssnade in och 
byggde vidare på det den första hade börjat förklara. Eleverna använde framför allt ett vardagligt språk 
i sina samtal, de använde även händer, pennor och anteckningar för att visa vad de menade till 
varandra i sina resonemang. I de givna exemplen syntes det hur eleverna lyssnar på och följer med i 
andras förklaringar och bygger vidare på varandras argument och synpunkter. En del av elevernas 
resonemang utgick från exempel och liknelser från tidigare erfarenheter för att beskriva för varandra 
vad som gjordes och varför, de knöt ihop tidigare erfarenheter med det de arbetade med för tillfället. 
De resonerade också om de hade fått ett rimligt svar. Intressant är också hur eleverna hjälptes åt att 
först muntligt formulera sina resonemang i form av argument och lösningsförslag för att sedan 
formulera sig skriftligt. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Normer och värderingar 

Innan min studie genomfördes reflekterade jag över mina metodval (kapitel 3). Det är viktigt att 
synliggöra metodval eftersom de i sin tur kan påverka vilka analyser som kan göras och hur de görs. 
Konsekvenserna av valen var dock svåra att överblicka, när man som jag blev en forskare som även 
deltog i studiens aktiviteter, fastän så inte var planerat från början. Forskningen ska i möjligaste mån 
vara objektiv, men en forskare är inte värderingsfri. Värderingarna kan påverka flera faser i processen 
(Bryman, 2009). Jag diskuterar i det följande några ställningstaganden, som jag har gjort i denna 
studie och som kan ha påverkats av mina värderingar. 

Vid studier som genomförs på plats i en social miljö, exempelvis i ett klassrum, är det viktigt att de 
deltagande eleverna och lärarna är införstådda med vad det innebär att delta. Det är viktigt att 
deltagarna är medvetna om studiens syfte, hur det insamlade materialet är tänkt att användas i studien 
samt att de känner sig bekväma med situationen som sådan (Bryman, 2009). Eftersom den lärare som 
kunde tänka sig ta emot mig i sitt klassrum ville att vi gemensamt skulle ansvara för arbetet med 
sannolikhetsuppgifterna blev det detta upplägg. Det valet gjordes för att läraren skulle känna sig 
bekväm med att delta i studien. Både läraren och jag var med i klassrummet hela tiden och under de 
filmade lektionerna var jag oftast den som ledde de inledande och avslutande gemensamma 
diskussionerna, dessa var kortfattade och större delen av lektionstiden ägnade eleverna åt att arbeta i 
par med uppgifterna. Den andra läraren fanns med i klassrummet för att se hur eleverna arbetade och 
lyssnade till elevernas samtal vid arbetet med uppgifterna. Under tiden som eleverna arbetade parvis 
försökte jag, i så stor utsträckning som möjligt, enbart observera det som skedde i klassrummet. Det 
var den andra läraren som då interagerade med eleverna. 

Man kan fundera på hur mitt deltagande i undervisningen har påverkat studien. Eftersom eleverna gick 
i årskurs nio är det rimligt att anta att de normer som syntes i klassrummet i hög grad redan var 
etablerade före studien och i övrigt mest påverkades och skapades av eleverna och den ordinarie 
läraren. Som lärare och lärarutbildare bär jag naturligtvis ändå med mig sociala och sociomatematiska 
normer (Yackel och Cobb, 1996). Normerna påverkar mitt sätt att se på vad ett matematiskt 
resonemang och kommunikation innebär. När eleverna motsvarar dessa normer bidrar det till att jag 
anser att eleverna kan något. Att jag har deltagit i klassrummet har därför antagligen också bidragit till 
att påverka de normer som då skapades i gruppen. Samtidigt ligger det i sakens natur att jag också 
delar dessa normer med flertalet matematiklärare. Att mina normer eller värderingar påverkar mitt sätt 
att analysera elevernas samtal och vilka elevcitat jag har valt att lyfta fram är naturligt och enligt 
Bryman (2009) är det nog inte möjligt att vara helt värderingsfri som forskare. 

5.1.2 Urval av de elever som filmades 

För att få möjlighet att följa samma elevers samtal gjorde jag valet att filma samma elever som var i 
fokus vid det första tillfället, även vid de kommande tillfällena. Eleverna arbetade i samma 
parkonstellationer alla fyra lektioner som filmades. Varje kamera som ställdes upp i klassrummet 
fokuserade på ett par eller en grupp i varje klass vid arbetet med uppgifterna. Kamerornas placering 
avgjordes av var i lokalen det passade bäst att filma och därmed påverkades valet av de filmade 
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elevparen av kameraplaceringen, vilket i sin tur påverkades av ljusförutsättningarna i klassrummet. 
Om ljuset eller klassrummet hade sett annat ut hade kamerorna placerats på ett annat sätt och det hade 
troligtvis blivit andra elever som filmats, då de satt placerade enligt ett tidigare uppgjort schema i 
klassen. Om andra elever hade filmats hade underlaget till analysen inte sett likadan ut och annat hade 
kanske framkommit. 

5.1.3 Analysmetod 

En praktisk epistemologisk analys kan göras på en undervisningssituation i ett klassrum för att få syn 
på lärandet eller processerna i elevernas arbete. Därefter är det den som analyserar som väljer ut och 
beskriver med hjälp av transkriberade elevsamtal det som identifierats, samt argumenterar för varför 
analysen gjorts på detta sätt utifrån syftet med studien. Beroende på syftet kan de utvalda 
uppmärksammade mellanrummen och mötena sättas i relation till definitioner och tidigare studier. I 
denna studie valdes att använda PEA. Valet baserades på Hamzas och Lundegårds (2013) tankar om 
problematiken med att bekräfta färdiga ramverk. Valet gjordes för att det som hände i den specifika 
situationen, den praktiska epistemologin, i deltagarnas samtal och agerande skulle få styra det som 
studerades. I min studie lyfts några valda exempel på elevresonemang i relation till aspekter av 
resonemang (Skolverket, 2013), beskrivningar av resonemangskompetens (Kilpatrick m. fl. 2001; Niss 
& Höjgaard-Jensen, 2002) samt till delar av ramverk för kategorisering av resonemang (Lithner, 2008) 
för att påvisa att det rör sig om matematiska resonemang. Dessa val gjordes med syfte att visa 
undervisningspraktiken i situationen, bland annat genom att beskriva hur eleverna använde sina 
matematiska resonemang. Utifrån beskrivna situationer kan en lärare få tankar och idéer till 
planerandet av den egna matematikundervisningen. 

5.2 Resultatdiskussion 
I denna studie var eleverna väldigt engagerade i arbetet med uppgifterna och mycket av tiden använde 
de till att samtala om matematikinnehållet i uppgifterna Elevernas samtal möjliggjorde att deras 
kunnande i matematik blev synligt, liknande det Falle (2004) beskriver som matematiska samtal i 
undervisningen. 

Enligt min erfarenhet som lärare kan elevernas engagemang variera mycket och dessa elevers 
engagemang var större än vad jag hade väntat mig av elever i årskurs 9. Det kan handla om att 
eleverna ansträngde sig mer eftersom de var medvetna om att de blev filmade och att filmerna senare 
skulle studeras och transkriberas av mig. Baserat på yttranden och kommentarer från eleverna drar 
dock jag slutsatsen att uppgifterna och lektionsupplägget bidrog till att eleverna fokuserade på samtal 
om matematik. Det verkar som om denna typ av aktiviteter uppskattades av eleverna. I Gürbüz (2010) 
studie arbetar eleverna med aktiviteter framtagna för att konkretisera abstrakta begrepp i en typ av 
lektioner han kallar för activity based instructions (ABI). Vissa av aktiviteterna i Gürbüz studie liknar 
uppgifterna som eleverna arbetade med i denna studie. I Gürbüz studie mättes elevernas kunnande i 
form av skriftliga prov och det visade sig att eleverna som hade arbetat med ABI presterade bättre än 
kontrollgruppen. På detta sätt valde Gürbüz att påvisa att ett lärande hade skett. I min studie har 
elevernas kunnande inte utvärderats på samma sätt som i Gürbüz. Utifrån Deweys (1997, 2005) teorier 
om lärande fanns tecken på att lärande ägde rum i även min studie. 

En social norm (Yackel & Cobb, 1996) i de studerade klassrummen var att alla skulle ta del av 
varandras lösningar i den avslutande diskussionen i helklass, att deras lösningar hade en mottagare. 
Eleverna verkar eniga om hur en matematisk lösning ska presenteras och se ut, exempelvis att en 
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lösning bör skrivas rent så att det blir lättare för någon utomstående att se vad och hur de har gjort och 
att den bör vara matematiskt korrekt. Även att använda en relevant matematisk uttrycksform så som 
träddiagram för att beskriva hur beräkningarna har gått till verkar vara en del av det som eleverna ser 
som en ”snygg” matematisk lösning vilket var en sociomatematisk norm (Yackel & Cobb, 1996) som 
blev synlig i klassrummet. Estetiken i hur man presenterar en matematisk lösning kan, så som 
Wickman (2006) beskriver det, vara normativ. Att en lösning ska presenteras på ett tydligt sätt och 
med en för matematiken relevant uttrycksform, var en sociomatematisk norm som delades av eleverna 
i studien och som de även uttryckte i sina estetiska värdeomdömen. När eleverna fick tidsutrymme för 
att diskutera hur de skulle arbeta och hur de skulle lösa en uppgift och framförallt presenterna den för 
någon annan fick de även utrymme för estetiska värden. De estetiska värdena kan stimulera lärandet 
(Wickman, 2006) och bör ges utrymme i matematikundervisningen enligt både kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2011a) och kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 
2011b). 

I elevernas samtal finns exempel på muntliga matematiska resonemang, liknande det som beskrivs 
matematisk – logisk resonemangskompetens av Kilpatrick m.fl. (2001) och som 
resonemangskompetens av Niss och Höjgaard-Jensen (2002). Eleverna tog ställning till sina egna och 
de andras argument och bedömde rimligheten på ett liknande sätt som Lithner (2008) beskriver ett 
matematiskt resonemang. Även om större delen av elevernas samtal baserades på ett vardagligt språk 
och begrepp som ibland inte användes helt matematisk korrekt, så är det tydligt hur eleverna i sina 
samtal med varandra gemensamt bygger upp logiken och argumenten som de sedan väljer att 
presentera i sin slutliga lösningsförklaring av uppgiften, liknande den tanketråd som Lithner (2008) 
använder för att beskriva resonemang. Eleverna utgick även ifrån tidigare erfarenheter vid sitt arbete 
med uppgifterna. I arbetet med sannolikhetsuppgifterna och i elevernas samtal syntes även det Dewey 
(2005) kallade för undersökande handlingar, exempelvis i hur eleverna genomförde undersökningarna 
och simuleringarna och hur de resonerade om vad som hände och hur de satte det i relation till den 
teoretiska sannolikheten. Utifrån Wittgensteins (1992) idéer om språkspel kan man följa elevernas 
samtal i arbetet med uppgifterna. Det går att följa med i hur de kommenterar det de gör och hur de 
lyssnar till varandras idéer om lösningar. Ibland stannar de upp i sitt språkspel och då uppmärksammas 
mellanrum som oftast fylls. Det är mötena och mellanrummen som kan visa oss lärare vilka vägar 
elevernas lärande tar i en viss situation, enligt Hamza (2010) och Wickman (2004). Erfarenheten av 
dessa möten och mellanrum kan vara till hjälp för en lärare vid planering av kommande aktiviteter i 
undervisningen. Elevresonemangen som presenterats i studien är utvalda för att de är logiska och 
matematiska, men de kan inte enbart kategoriseras med hjälp av ett ramverk eller en beskrivning av 
resonemangsaspekter eller resonemangskompetenser. Studien syftar till att undersöka hur eleverna 
använder sina matematiska resonemang i sitt arbete och utifrån det skapa utrymme för diskussion om 
utveckling av matematikundervisning. 

5.3 Implikationer 
Verksamma lärare kan ställa sig frågan: Vad kan användas från denna studie och hur har jag nytta av 
det i min undervisning? Utifrån ovanstående exempel kan lärare diskutera vilka fördelar och nackdelar 
de kan se med att låta eleverna arbeta med en uppgift som tar en hel lektion och hur liknande uppgifter 
kan användas i den egna undervisningen i syfte att stödja utvecklingen av elevernas förmåga att 
resonera matematiskt. En lärare kan fundera på vilken typ av uppgift eller aktivitet som kan tänkas 
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skapa engagemang för innehållet hos de egna eleverna. I studien framkom att eleverna var engagerade 
i arbetet med uppgifterna och att de vid genomförandet av aktiviteterna samtalade matematiskt. 

Studien visar hur man kan planera för flera, på varandra följande, uppgifter så att eleverna ges 
möjlighet att resonera och använda sina tidigare erfarenheter vid arbete med en ny uppgift. Eleverna 
använde sina erfarenheter från tidigare uppgifter i arbetet med de nya, vilket syntes som en del i deras 
resonemang. Det var inte alltid som de tidigare erfarenheterna, som eleverna utgick ifrån, var enbart 
matematiska, men kopplingen till erfarenheterna var ändå till hjälp för eleverna i arbetet med att lösa 
uppgifterna. Man kan även planera undervisning utifrån det som eleverna verkar lägga fokus på i 
arbetet. 

Eleverna i studien förde ett matematiskt resonerade om rimligheten i sina lösningar i samband med att 
de förberedde vad de skulle redovisa för de andra i klassen. En skriftlig redovisning blev en del av 
deras presentation i den avslutande diskussionen vid varje lektion. De muntliga resonemangen var till 
hjälp för eleverna när de skulle formulera sina skriftliga matematiska resonemang. Eleverna la också 
ett stort fokus på om lösningen var både matematiskt snygg och utseendemässigt tilltalande. Det är 
kanske så att estetiken både i matematiken och i allmänhet behöver få ett större utrymme i planering 
och genomförande av undervisning. Lärare kan utifrån detta välja att låta eleverna berätta och förklara 
för en större del, eller hela klassen, som en avslutning på par- och grupparbete. Vidare ger studien 
exempel på hur det kan se ut när elever deltar i ett matematiskt språkspel som beskrivs av Wittgenstein 
(1992) och lärare kan fundera på hur matematikundervisning kan planeras och organiseras så att elever 
ges möjlighet att delta i matematiska språkspel. 

Enligt Black m.fl. (2003) samt Black & Wiliam (2010) är det viktigt att få syn på elevernas lärande 
och kunnande och därefter fundera på vilka konsekvenser detta kan få för kommande undervisning. 
Att lyssna till elevernas diskussioner och resonemang är tidskrävande och kanske inte möjligt att göra 
varje vecka för en lärare med många elever i flera olika klasser. Björklund Boistrup m.fl.(2014) 
nämner också denna problematik, att det är tidskrävande och kanske inte möjligt för en lärare att alltid 
hinna lyssna på alla sina elever under varje lektion. Det kan vara bra att spela in elevernas 
kommunikation vid arbetet med vissa uppgifter så att läraren kan lyssna på elevernas resonemang 
och/eller kommunikation i lugn och ro efter den avslutade lektionen enligt Björklund Boistrup m.fl. 
(2014). 

I denna studie användes inga digitala verktyg eftersom det inte fanns tillgängligt på den aktuella 
skolan. Digitala hjälpmedel och verktyg är något som eleverna använder i vardagen både för att 
kommunicera och för att lösa problem. Vi behöver hitta former för att använda internetanslutna 
enheter på ett meningsfullt sätt, i syfte att utveckla elevernas matematiska kunnande och intresse för 
ämnet. De sociala och sociomatematiska normerna (Yackel & Cobb 1996) påverkar vilka verktyg och 
former en lärare kan tänka sig att låta eleverna använda för att visa sina resonemang Man kan fundera 
på om kommunikationen och resonemanget i studien hade kunnat utvecklas ytterligare, om eleverna 
hade getts möjlighet använda sig av flera verktyg, exempelvis digitala. Detta kan undersökas vidare i 
en studie som fokuserar på multimodalitet och remediering. Det skulle även vara intressant att i den 
studien planera för utrymme för mer estetiska erfarenheter i matematiken och utifrån det observera 
konsekvenserna på elevers intresse och engagemang i matematiken genom att följa lärandet. 
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Bilaga 1 
Medgivande  
 
 
Hej! 
Jag heter Veronica Jatko Kraft och arbetar på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Jag skriver 
en mastersuppsats i matematikdidaktik, som behandlar resonemang och sannolikhet i 
matematikundervisningen. Jag vill genomföra en studie i klassen, där eleverna får arbeta med 
sannolikhetsuppgifter under några lektioner och i samband med detta filma några av dem.  
Vill du som förälder ge ditt medgivande till att ditt barn blir filmat under lektionerna, skriv under och 
lämna till läraren xxxxx snarast. Om du inte vill att ditt barn ska bli filmat behöver du inte lämna in 
blanketten. En elev som inte har en underskriven blankett kommer inte att tillfrågas om hon/han vill 
bli filmad. 
Allt filmmaterial kommer enbart att hanteras av mig som genomför undersökningen och det kommer 
inte att vara möjligt att identifiera eleverna i det resultat som kommer att presenteras i uppsatsen. 
 
Har du några frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till mig 
veronica.jatko@mnd.su.se 
08 – 12 07 66 23 eller 070 – 241 25 37 
 
 
 
 
Jag ger mitt medgivande till att mitt barn blir filmat under matematiklektionerna i sannolikhet under 
vårterminen i årskurs 9 på xxxxxskolan. 
 
 
Elevens namn:__________________________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift:____________________________________________________ 
 
 
Datum:________________________________________________________________ 
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Bilaga 2  
 
Uppgift 1 
1 (a) Singla en slant 10 gånger och notera utfallen i nedanstående tabell: 
 
	 Avprickning	

(snedstreck)	
Antal	 Relativ	frekvens	

Krona	 	 	 	
Klave	 	 	 	
Summa	 	 	 	

 
1 (b) Resultaten från alla elevpar i klassen i samlas i tabellen, som skrivs upp på tavlan. Fyll i era 
resultat i tabellen på tavlan när ni är klara med uppgift 1a). Jämför era resultat med det som hela 
klassen fick. Vi räknar ut teoretisk sannolikhet tillsammans. 
 
 
 
2. Singla två mynt 10 gånger och noterar utfallen i följande tabell: 
 
	 Avprickning	

(snedstreck)	
Antal	 Relativ	frekvens	

Två	kronor	 	 	 	
Två	klavar	 	 	 	
En	av	varje	 	 	 	
Summa	 	 	 	
 
3. Fyll i ert resultat i tabellen på tavlan. Jämför ert resultat med hela klassens resultat.  
 
4. Räkna ut den teoretiska sannolikheten och jämför med klassens resultat. 
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Bilaga 3  
 
Uppgift 2 
Antag att fyra mödrar föder fyra pojkar (Alm, Björk, Carlsson och Dahl) en natt på ett sjukhus. Varje 
mor ger sitt barn ett förnamn som börjar på samma bokstav som hennes efternamn: Adam Alm, Bertil 
Björk. Christian Carlsson och David Dahl.  
(1) Vad skulle hända om sjukhuspersonalen helt slumpmässigt skulle placera de nyfödda hos 
mödrarna?  
(2) Hur ofta skulle åtminstone en mor få rätt barn?  
(3) Hur ofta skulle varje mor få rätt barn? 
(4) Vad är det troligaste utfallet? 
 
Simulering  
Klipp ut de fyra namnkorten. Blanda de fyra korten väl. placera dem med namn-sidan ner och 
slumpmässigt. Placera ett namn-kort på varje namn-del av tabellen nedanför. Vänd till sist på korten 
för att se vilken mor som fick sig tilldelat vilket barn. Notera hur många mödrar det var som fick rätt 
barn. Gör en egen frekvenstabell och bokför resultatet i den. Gör om försöket tio gånger.  

	 	 	 	Alm	 Björk	 Carlsson	 Dahl	
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
	
	 	 	 	

	 	 	 	 
 
 
 
 
 
 

klipp	ut	namnen		 Adam	Alm	 Bertil	Björk	 Calle	Carlsson	 David	Dahl	
 
 
 
Räkna ut den teoretiska sannolikheten. Jämför resultatet från simuleringen med 
den teoretiska sannolikheten. 
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Bilaga 4  
 
Uppgift 3 
Tiden är ute i den viktiga basketmatchen och ställningen är oavgjord. Alldeles innan domaren blåste 
begick ett av lagen en foul på en spelare som lyckas i 75% av sina straffkast. Spelaren får två 
straffkast efter en kort timeout. Vad är sannolikheten att spelaren lyckas med åtminstone ett av sina 
straffkast och att laget på så sätt vinner matchen? 
 
Simulering 
Gör ett lyckohjul med hjälp av en penna och ett gem på cirkeln här nedanför. Markera i cirkeln vad 
som motsvarar ett lyckat kast och vad som motsvarar ett misslyckat kast. Simulera sedan situationen 
med två kast, genom att sätta fart på gemet runt pennan. Placera pennans spets i cirkelns medelpunkt. 
Notera i vilken kvart av cirkeln gemet stannar. Upprepa nio gånger till. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bokför resultaten i tabellen. Jämför resultatet från simuleringen med den teoretiska 
sannolikheten, som ni har räknat fram. 

 

Resultat för första kastet Lyckat 
(L) eller Misslyckat(M) 

Resultat för andra kastet Lyckat (L) 
eller Misslyckat (M) 

Laget vinner (V) eller 
Förlorar (F)  

   

   

   
   
   

   
   
   
   
   



48 
 

Bilaga 5  
Uppgift 4 

Hur ofta väljer vi lika? 
 
Avsikt och matematikinnehåll 
Att låta eleverna arbeta med ett sannolikhetsproblem där den intuitiva uppfattningen om problemets 
lösning kan stå i konflikt med den matematiska lösningen. 
 
Förkunskaper 
Grundläggande förståelse för slump och sannolikhet samt sannolikhetsberäkning. 
 
Material 
En slumptalstabell för talen 0–99. Slumptalsgeneratorer kan även hittas på nätet, 
t ex www.random.org/integers 
 
Beskrivning 
•	Be eleverna tänka på ett tal mellan 0 och 99 och låt dem gissa hur stor sannolikheten är att några 
tänker på samma tal. 
 
•	Låt eleverna skriva talet på en lapp. 
 
•	Någon antecknar på tavlan allteftersom talen läses upp. Observera om och när ett redan nämnt tal 
återkommer. Upprepa försöket 10 gånger. Hur många gånger tänker två personerpå samma tal? 
 
•	Gör motsvarande försök som tidigare, men tänk nu på ett tal mellan 1 och 200. Hur många gånger 
tänker två personer på samma tal? 
 
•	Undersök nu elevernas och lärarens födelsedagar. Är det möjligen så att två fyller år samma dag? 
 
•	På nätet kan man finna slumptalsgeneratorer för att ta fram listor med tal, t ex mellan 0 och 99. 
I tabellen på sista sidan finns femhundra sådana slumptal. Använd tabellen för att simulera 20 
försök av händelsen att tänka på ett tal mellan 0 och 99. Att välja 25 tal i ordning, t ex horisontellt, 
ur tabellen motsvarar alltså att 25 elever var och en tänker på ett tal. 
I hur stor andel av dessa försök är det två som ”tänker på samma tal”? 
 
•	Diskutera om det finns andra vardagshändelser än ”samma födelsedag” där den använda 
sannolikhetsteoretiska modellen kan komma till användning. 
 
•	Gå tillbaka till den första uppgiften. Formulera ett uttryck för sannolikheten att alla tänker på 
olika tal. Formulera sedan ett uttryck för sannolikheten att minst två personer tänker på samma 
tal. Hur stor är den sannolikheten i din klass? 
 
•	Diskutera varför det kan vara skillnad på den faktiska sannolikheten och det man intuitivt 
uppfattar är sannolikheten för denna typ av händelser. 
 
•	Formulera ett generellt uttryck för denna typ av händelser. 

 
Introduktion 
Inledningsvis kan det vara lämpligt att repetera hur man beräknar olika typer av sannolikhet. Några 
exempel: 
•	Vid kast med en vanlig sexsidig tärning: 
P(att få en trea) = 1/6 
P(att få minst trea, dvs tre, fyra, fem eller sex) = 4/6 = 2/3 
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•	Vid kast med två tärningar: 
P(att få två ettor) = 1/6 · 1/6 = 1/36 
•	Kön på barnen i en trebarnfamilj (om man räknar med 50/50 chans för pojke/flicka): 
P(tre pojkar) = 1/2 · 1/2 · 1/2 = 1/8 
P(minst en flicka) = 1 – 1/8 = 7/8 
 
Uppföljning 
Hur kommer det sig att det händer så ofta att minst två elever i en klass tänker på samma tal? 
Det är en vanlig fråga hos elever. Då är det dags att börja resonera om oberoende händelser och 
sannolikheter. 
Hur sannolikt är det att alla elever i en klass med 25 elever väljer olika tal? Den som först läser upp sitt tal 
har 100 möjligheter av 100 att inte ta något redan uppläst, nästa elev 99 av 100, den därnäst 98 av 100 osv.  
Komplementhändelse.



 
 

 


