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Förord 
 
Vi vill tacka alla berörda pedagoger på den skola där vi genomfört såväl vår VFU som vår 
undersökning. Vi vill även tacka vår handledare universitetslektor Anna Wedestig som haft 
stort tålamod med oss och hjälpt oss med vårt examensarbete. Till sist vill vi tacka varandra 
för ett gott samarbete under examensarbetet. 
 
Haparanda den 
 
 
Lars-Johan Styrman               Jani Suhonen 
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Abstrakt 
 
Syftet med vår rapport var att kartlägga i vilken utsträckning det talas matematik under 
matematiklektionerna samt att få en bild av vad lärarna anser att ”tala matematik" är. 
Undersökningen genomfördes på en skola i Haparanda hösten 2005 med elever från år 6-9 
samt deras lärare i ämnet matematik. Vi har använt oss av enkätundersökningar och 
observationer för att få en helhetsbild av läget. Resultatet av vår undersökning visar på att 
lärarna anser att det är viktigt att tala matematik men att undervisningens uppläggning saknar 
naturliga och viktiga inslag i att tala matematik. Vi har även kunnat konstatera att 
matematikboken styr undervisningen i allt för hög grad. Vår slutsats är att man som pedagog 
måste ta ett större ansvar vid planering och genomförande av undervisningen för att skapa 
möjligheter att tala matematik.  
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Inledning 
 
Matematiken är ett av våra viktigaste kärnämnen som ofta tolkas som att ha med begåvningen 
att göra. ”att inte vara mattebegåvad tolkar många elever - och även vuxna – därför som att 
man då också är allmänt obegåvad, eftersom matten har en så stor användning inom andra 
ämnen och dessutom har en allmänt hög kunskaplig och intellektuell status.” (Stendrup, 2001 
s.19). Vad är det som gör att inte alla elever klarar betyget godkänt i ämnet matematik när det 
går ut grundskolan. Vi tror att samtalen i ämnet matematik har en alltför underordnad plats i 
undervisningen.   Under vår utbildning när vi läst specialisering i ämnet matematik mot de 
tidigare åren, har vi konstaterat språkets viktiga betydelse i ämnet matematik. Vi anser att 
språket är ett starkt redskap för att nå framgång i matematik och skapa förutsättningar för att 
fler elever skall kunna förstå den grundläggande matematiken. Vi tror att samtalet i matematik 
kan leda till att fler elever klarar betyget godkänt efter avslutad grundskola. Eftersom vi blivit 
intresserade av ämnet matematik och dess faktorer som kan påverka resultatet i 
undervisningen har det skapat ett intresse hos oss att göra denna undersökning. Genom vår 
undersökning får vi en verklighetsbaserad syn på läget i skolan idag kopplat till litteraturen vi 
läst och tagit del av under vår utbildning. Resultatet av vår undersökning kommer även att 
vara till hjälp under våra kommande år som pedagoger. 
 
Bakgrund 

Skolan 
 
Historiskt sett har skolan haft en roll att förmedla kunskap som nedärvts i generationer enligt 
Malmer (1999). Detta håller nu på att brytas ner. Skolans övergång från en regelstyrd till mål- 
och resultatstyrd skola har skapat problem i matematik. Flera av dagens lärare övergår mer 
och mer från att aktivt undervisa till att passivt handleda sina elever, då dessa förväntas hämta 
kunskap själva genom böcker. Lärarna glömmer bort den konstruktivistiska synen på 
undervisning. Där läraren kan skapa och arrangera situationer där ett lärande kan ske via 
elevernas eget initiativtagande för att skapa och nå ny kunskap. 
 

Styrdokument 
  
I styrdokumenten kan man ta del av följande: 

 
” Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.” (Lpo94) 
 

I kursplanen för grundskolan kan vi läsa om att undervisningen i matematik ska sträva 
efter att eleven får förtroende till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 
matematik i olika förhållanden. 

 
”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven… förstår och kan 
använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 
förklara och argumentera för sitt tänkande.” (Lpo94) 
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”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet 
som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Undervisningen i matematik 
skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och 
relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 
lösningar på olika problem.” (Kursplanen i matematik, skolverket 2000) 
 
”Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik 
som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för 
att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 
delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår 
värdet av att behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig 
att använda matematik. Den skall ge god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 
utbildning och lärande”. 
(Lpo94, Kursplanen i matematik, skolverket 2000) 
 
 

Mål för grundskolan där språket har en viktig roll 
 

• ”Eleven skall: 
• behärska det svenska språket och kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift, 
• behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet, 
•  utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av 

samhällets kulturutbud.” 
(Lpo94) 

 
I Lpo94 kan man läsa följande om ämnet matematik: 
 
”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

• får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och 
använda matematik i olika situationer, 

• förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder, 
• inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer, 
• förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.” 
 

Baskunskaper i matematik 
 
Löwing och Kilborn (2002) menar att baskunskaper är det minimum av kunskaper eleverna 
ska förvärva för att kunna beskriva och hantera situationer i matematik. Eleverna ska kunna 
lösa sådana problem som vanligtvis förekommer i hem och samhälle. 
 
Enligt Imsen (2000) är det flera processer som samtidigt skall på plats i matematik. Eleven 
måste först tolka och avkoda problemet till inre föreställningar. Därefter skall en 
räkneoperation ske på det inre planet. Sedan skall allt kodas om för att återigen få det till 
symbolspråk. Detta leder till att det blir möjligt att skapa text men på ett annat språk. 
Processen är komplicerad och det har visat sig att verbalt språk och räkneexempel bör 
undervisas på ett rätt sätt för att på så sätt hjälpa eleverna. 
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För att eleverna skall uppnå förståelse av abstrakta begrepp beskriver Malmer (1999) följande. 
Genom aktivt arbete i konkreta situationer får eleverna ett tillfälla att se matematiska samband 
och processer. Dessa omkodas sedan till det matematiska symbolspråket. Hon konstaterar 
också att det räknas (flyttas siffror) i allt för hög grad och att för lite tid ägnas åt det logiska 
tänkandet (Malmer, 1999). 
 
 

Vad är matematiken för sorts kunskap? 
Matematik mer än något annat ämne, synliggör själva begreppet kunskap, det finns 
faktamässiga inslag, det handlar om att skaffa sig färdigheter, men också att förståelse och 
förtrogenhet. Försöker man ta bort någon av dessa ”kunskaper” faller de andra. 
 
Faktakunskap är lätt att kontrollera och är den kunskap som är mest synlig. 
Färdighetskunskaperna är svårare att mäta och det kan också rymma mycket. (Unenge, mfl., 
1998). Det finns en uppenbar fara i att matematiska begrepp blir faktakunskaper, just av den 
anledningen att det är lätta att mäta. 
 
Som undervisningen ser ut idag så kan eleverna enligt Stendrup (2001) inte t.ex. skilja på 
fakta och begrepp. Matematiken är begreppslig kunskap som enligt Stendrup är en ”mind-to-
reality” relation, dvs. är en intellektuell relation med omgivningen med hjälp av begrepp och 
symboler. ”Begreppslig kunskap kräver en annan undervisningen och därmed andra 
förutsättningar för lärande än faktakunskaper. Begreppets karaktär pekar på att de ska läras 
i ett socialt sammanhang.”(s.19) 
 

Språk 
 
Malmer (1999) tycker att varje lärare som undervisar i matematik måste vara medveten 
om den betydelse språket har. Det är inte endast i textuppgifter för eleverna, utan det är 
även av största vikt vilket språkbruk läraren själv använder i sin dagliga undervisning.  
 
Brister i samspelet mellan det ”vanliga” språket och symbolspråket vållar problem enligt 
Nämnaren (1997). Elever med ett brisfälligt vanligt språk angående matematiska begrepp 
och samband får svårt att lösa problemet och att formulera det matematiskt. Enligt 
Löwing och Kilborn (2002) hör man ofta uttryck som att ”matematik är ett språk” och att 
nu skall vi ”tala matematik”. Detta går i allmänhet att göras med vardagsspråk. 
 

Att ”tala” matematik  
 
Malmer (1999) har länge betonat vikten av att ”tala matematik”. Att formulera tankar i 
ord – muntligt eller skriftligt – har en oerhört viktig betydelse för utvecklandet av tanke 
processen. Malmer skriver även om att ”tala matematik” kan också ta formen av samtal, 
diskussion och argumentation. Reaktioner och åsikter hos andra tvingar oss att förtydliga 
det egna ställningstagandet och utvecklar därmed tänkandet och möjligheten till ett 
fördjupat lärande. Konstruktiva samtal måste vara naturliga och viktiga inslag i 
undervisningens uppläggning. 
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Att tala matematik enligt Stendrup (2001) är inte endast att överföra tanke- och 
kunskapsinnehåll, utan att samtala är att med språket samordna tal- och tankehandlingar. 
 
Redan i förskolan finns strävansmål där eleverna ska lära sig nya begrepp för att förstå sin 
omvärld och på så sätt kunna uttrycka sig med hjälp av matematiska symboler, dvs. där 
eleverna strävas att utveckla sin förmåga att upptäcka, kommunicera och använda matematik i 
meningsfulla situationer. Eleverna förväntas via skolan få en stimulerande miljö där 
matematiken används som ett kommunikationsmedel i meningsfulla situationer. Detta i sin tur 
skall leda till ett intresse för matematik och att detta har med deras omvärld att göra enligt 
Doverborg E och Pramling-Samuelsson I (2003).  
 

”Under de tidigare skolåren kan man, liksom i vardagslivet, komma ganska långt utan att 
använda sig av ett speciellt matematiskt språkbruk. Det räcker med att ha informella namn 
på de vanligaste begreppen och operationerna. Den som vill tränga djupare in i 
matematiken behöver emellertid successivt lära sig att hantera ett antal speciella termer och 
tecken samt ett speciellt logiskt språk. Orsaken är att den formella matematiken som 
eleverna senare möter är mer abstrakt och mer exakt till sin karaktär, och då räcker inte 
vardagsspråket till”. (Löwing & Kilborn, 2002, s.199). 

 

Matematiska ord och begrepp 
 

Vissa ord tycker Malmer (1999) att man kan kalla för ”matematik ord” eftersom de sällan 
förekommer i mera vardagliga sammanhang. Dit hör bl.a. ord som addition, addera, termer, 
summa och andra ord som är knutna till övriga räknesätt. Malmer anser att det är viktigt att 
läraren använder ord som är viktiga för matematiken. De behöver inte kunna dessa ord direkt 
men det är viktigt att de får höra dem ofta för att sedan kunna ta till sig dem. Malmer säger 
vidare att läraren gärna får vara ”tvåspråkig” t.ex. säga ” vi ska nu addera termerna - lägga 
samman talen”. Då får det en ständig påminnelse om ord som är bra att kunna. 
 
När man tar upp nya matematiska ord, speciellt Ord som T.ex. tal, variabel, rot, och bråk som 
har en annan betydelse i ämnet matematik än i vardagsspråket, poängterar Löwing och 
Kilborn, (2002) till stor försiktighet.  
 

”När man längre fram i utbildningen kommer till mer abstrakta moment, såsom algebra och 
funktionslära, så krävs det i vissa fall symboler, termer och regler som är unika för dessa 
områden av matematiken. Men något nytt språk är det inte fråga om. Det är bara ett antal 
språkliga element och ett antal nya spelregler som tillförs.” (s.200)  

 
Löwing & Kilborn (2002) anser att det är viktigt att dessa symboler, termer och regler 
förankras hos eleverna för att dessa skall kunna fungera som ett verktyg för att lösa 
matematiska problem. Vidare konstaterar de att fallet tyvärr inte är så. De har t.ex visat sig att 
en del elever efter gymnasieskolans D- kurser i matematik kan använda viktiga begrepp 
såsom funktion och begrepp men saknar en förståelse om innebörden. Detta har medfört att 
eleverna inte uppnått någon djupare förståelse av termerna. Dessa har snarare skapat en 
förvirring. Vi införandet av speciella ord och symboler, gäller det därför att åskådliggöra 
deras betydelse genom samtal och diskussioner. 
 

Konkretisering och undervisning   
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Vid konkretisering av undervisningen kan man hjälpa den språkliga förståelsen. Enligt 
Löwing och Kilborn (2002) är det viktigt att de material och exempel man använder för att 
konkretisera ett innehåll verkligen ger ett språkligt stöd, annars ger detta inget bidrag till 
förståelse. 
 

”Att arbeta språkligt med matematiken har flera funktioner. En viktig uppgift för alla lärare 
är att stärka elevernas språkutveckling. Ett väl utvecklat språk är av största betydelse för 
människans hela situation. Genom att samtala och skriva om matematik stödjer vi alltså 
denna språkutveckling.” (Nämnaren, 1996 s.45) 

 
För att kunna lära sig att uttrycka sig matematiskt, så måste man i undervisningen i 
matematik också se på matematiken som just ett språk. Stendrup (2001) menar då att för 
att kunna tala ”matematiska” så måste matematiken mellan den talande och 
argumenterande vara ett kommunikationsmedel.  

 
I matematiken handlar det ofta enligt Malmer (1999) om att göra jämförelser om t.ex. 
storlek, längd, tid, ålder, pris, antal etc. Alla dessa områden kräver ett visst antal ord för 
att kunna använda dem som ett kommunikationsmedel. Språkliga övningar tar tid, men 
Malmer anser att det är absolut nödvändigt för att utveckla ordförrådet. Man bör ändå 
vara observant vi konstruktion av matematiska uppgifter på själva formuleringen av 
dessa för att inte styra in mot ett visst räknesätt. 
 

”Ord som äldre, längre, dyrare kallas ibland ”plusord” och på liknande sätt finns det 
”minusord” som t ex yngre, kortare, billigare. Det är mycket förädiskt men tyvärr inte helt 
ovanligt. Lässvaga elever har en benägenhet att gissa sig fram. Det ser efter var det står 
siffror och så söker de efter ”signalord”- ord  av den typ jag nyss beskrivit.”. (s.33) 

 
Malmer (1999) poängterar språkets betydelse för att nå fram till hållfasta matematiska 
begrepp och förmåga för att utveckla tankeprocesser hos eleverna. 
 

En mera social undervisning 
 
Undervisningen måste bli mer social enligt Stendrup (2001). Samspelet mellan elev och 
lärobok måste luckras upp, vilket leder till att lärar/elevrelationen måste utvecklas. Stendrups 
erfarenheter visar att undervisningen blir mera dialogiskt styrd och därmed en relationell 
undervisning. Om matteboken får en underordnad plats leder detta till att undervisningen blir 
mer social och att samtalet får en större betydelse. 
 

Undervisningens utformning 
 
För att en bra inlärning ska skall ske enligt Malmer (1999) måste lärare och elev kunna mötas 
i tanke och språk. Undervisningens innehåll bör anpassas efter elevernas förutsättningar, där 
man tar hänsyn både till psykiska och sociala sammanhang. Malmer menar att det finns vissa 
grundläggande principer som läraren bör ta hänsyn till i samspelet lärare och elev och elever 
inbördes. 
 

1. ”Det är lärarens ansvar att planlägga arbetet så att det skapar  bästa möjliga miljö 
för lärande. Detta innebär bla att det  ges utrymme för reflekterande samtal, där det 
sker utbyte av erfarenheter, tankar och idéer.  
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2. Arbetsklimatet skapas i samverka  mellan lärare och elever. Man bör visa hänsyn 
och respekt alla skall våga fråga även om man råkar säga fel samt att man lär sig 
att lyssna på varandra. 

3. Elevernas ansvarstagande för egen inlärning. Inlärning kan bara komma till stånd 
genom elevens egen aktiva inlärning. 

4. Undervisningen fördjupas genom utvärdering och diskussioner mellan lärare och 
elev.”(s.25) 

 
Malmer (1999) anser att det är viktigt att komma i kontakt med de erfarenheter eleverna 
redan har, men att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas verklighet och 
anpassas efter deras varierande förutsättningar. Att man skapar inlärningstillfällen där ett 
lustfyllt lärande kan ske. Man ser till att eleverna blir stimulerade av lust och nyfikenhet 
så att de själva kan öva upp sin förmåga att undersöka, upptäcka och uppleva. Även 
Nämnaren (1996) skriver om att man bör skapa spännande uppgifter och aktiviteter för 
att spontant få tillfällen att ”tala matematik”. Det skall vara naturligt att ”tala matematik” 
och även ge något att reflektera över. För att nå detta skriver bl.a Stendrup (2001) på 
föjande sätt ”För att lärare skall kunna tänka i andra didaktiska banor så måste kunskap 
om matematikens specifika begreppsliga och symboliska karaktär komma i centrum för 
samtalet i och om ämnet” (s.19). 
 
Syfte 
 
Syftet med vårt arbete var att kartlägga i vilken utsträckning det talas matematik under 
matematiklektionerna. 
 
Med ”att tala” menar vi de tillfällen då man samtalar om matematik med hela klassen, grupper 
eller enskilt. Vi tror att samtalets betydelse har en mycket stor och viktig roll för att knyta an 
till den grundläggande förståelsen för matematik. Detta medför att lärarnas synpunkter på ”att 
tala matematik” också är av stor betydelse. 
 
Metod 
 

Val av metod  
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med hjälp av en enkätundersökning med 
öppna frågor och observationer. Vi valde den metoden för att få en bra inblick i lärarnas syn 
om att tala matematik. Vi valde också att försöka kartlägga den tid som används för att tala 
matematik med eleverna, i den bemärkelsen hade våra observationer en kvantitativ karaktär. 
 
 
De två metoderna anser vi vara en bra metod för att få svar till vårat syfte, samt kunna ställa 
resultaten mot varandra. 
 

Undersökningspersoner för observationer 
 
Vi valde att observera matematiklärarna på den skola där vi var under vår 
verksamhetsförlagda utbildning för att få en verklighetskopplad syn på verksamheten och för 
att kunna kartlägga den tid som avsattes för att tala matematik. Via detta fick vi även en syn 
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på hur lärarna arbetade med att tala matematik. Observationerna genomfördes i fyra olika 
matematikgrupper och därmed har även fyra olika lärares undervisning observerats på ”att 
tala matematik” under fem veckors tid. 
  

Undersökningspersoner för enkätfrågor 
 
Vid formuleringen av våra sex enkätfrågor hade vi som mål att få svar på vårt syfte genom att 
fråga vad lärarna hade för syn på att tala matematik och hur detta var kopplat till 
undervisningen. ”En grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser är helt 
enkelt att fråga dom…” (Wallén, 1996, s.76). Fem av matematiklärarna på skolan fick svara 
på våra enkätfrågor. Lärarna undervisar elever i skolår 6-9.  
 

Material 
 
Till enkätundersökningen använde vi oss av ett word dokument som vi själva utformat se 
bilaga 1. 
 

Genomförande 
 
Vi valde att inte berätta om vårt syfte för lärarna eftersom vi var rädda att denna vetskap 
skulle kunna påverka deras genomförande av lektionerna och därmed påverka resultatet av 
våra observationer. Observationerna genomfördes kontinuerligt under samtliga 
matematiklektioner (25st.), där vi båda medverkade. Vi var även delaktiga under lektionerna 
och hjälpte till med undervisningen utan att påverka lärarens upplägg och våra egna 
observationer. Efter varje lektion reflekterade vi över lektionens upplägg. Efter den 
verksamhetsförlagda utbildningens slut fick lärarna fylla i vår enkät, som de fick besvara 
enskilt. Dessa hämtade vi sedan efter 3 dagar. 
 

Bortfall 
 
Vi har inget bortfall då vi har fått svar på de enkäter vi delat ut.  
 
Resultat 

Svar till enkätfrågor samt analys 
 

1. Hur arbetar du med matematiska begrepp? 
 
Lärare A: Varje gång det behövs. 
Lärare B: Tänker på att använda dem när jag pratar. ”Glosförhör” – tävling, memory, vara 
noga med att uttalanden när jag skriver dem. Använda ord som större, mindre, fler, färre och 
inte blandar ihop dem (så långt man lyckas). 
Lärare C: Oj, det var svårt. Jag har ju jobbat så kort tid att jag inte riktigt kan svara på denna 
fråga. Däremot tror jag att det är viktigt att betydligt fler moment och fler begrepp skulle 
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konkretiseras för eleverna, dvs. de får jobba mer praktiskt och laborativt med matte. Givetvis 
även att de får möjlighet att själv förklara (med egna ord) olika begrepp/termer och kunna 
sätta in dem i sammanhang.  
Lärare D: Jag förklarar nya begrepp noga med många exempel. Repetition sker med så 
många exempel som behövs.  
Lärare E: I första skedet utgå från elevens spontana begrepp om problemet i fråga för att 
senare återknyta till de vetenskapliga begreppen. När de spontana vetenskapliga begreppen 
möts sker mötet där de matematiska begreppen förankras. 
 
Analys av fråga 1. 
 
Tre av fem lärare (B, D och E) svarar på frågan hur de arbetar. Lärare B är medveten om 
språkets betydelse och ger exempel på olika arbetsformer t.ex. glosförhör och memory. Lärare 
D använder sig av förklaringar och repetition av begrepp. Lärare E utgår från elevernas 
aktuella kunskapsnivå för att förankra nya matematiska begrepp. Lärarna A och C svarar ej på 
frågan om hur de arbetar, däremot svarar lärare C om ett eventuellt tillvägagångssätt t.ex. att 
jobba praktiskt och laborativt. 
 

2. Vad betyder att tala matematik för dig?  
 
Lärare A: Att använda matematiska termer och ”översätta” dem. 
Lärare B: Att man lär sig inte bara att skriva mattespråket utan också kunna säga vad som 
står eller hur man tänker. (inte så lätt som det låter). För mig är matematik som vilket språk 
som helst. Det kan talas, läsas, skrivas dvs. underlag för bedömning kan hämtas på många 
sätt. 
Lärare C: Det är olika – beror på i vilket sammanhang man ska ”tala matematik”. Att tala 
matte kan vara t.ex. gemensamma diskussioner t.ex. kring problem lösning, olika lösnings 
strategier. Sedan kan det vara ett rent språkmässigt dvs. att elever lär sig olika matematiska 
ord och vad dessa ord betyder och står för i matematiska sammanhang. Det kan också vara att 
elever får synliggöra sitt eget tänkande genom att tala matematik. 
Lärare D: Att prata om begrepp, olika lösningar på uppgifter. 
Lärare E: att utgå från elevens ”bilder” av ett problem, frågeställning och kunna berätta, 
förklara med egna ord och att jag som lärare förklarar samma problem på ett mer 
vetenskapligt språk. 
 
Analys av fråga 2. 
 
Samtliga lärare svarar på frågan med en koppling till det verbala språket men med olika 
infallsvinklar. Lärare A och D anser att tala matematik är att prata om olika matematiska 
begrepp och termer. Lärare B anser att tala matematik hör ihop med att tala, skriva och läsa 
dvs. ett språk. Lärare C svara att det är att diskutera, förklara och använda matematiska ord. 
För lärare E är att tala matematik ett sätt att ge en alternativ förklaring med ett vetenskapligt 
språk dvs. ett sätt att bygga upp begreppslig kunskap. 
 

3. Tycker du att det talas matematik i tillräcklig utsträckning med eleverna? 
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Lärare A: Ja speciellt med de studiemotiverade eleverna. Men det är svårt att få de icke-
motiverade eleverna att diskutera matematik. 
Lärare B: Kanske! Beror på om det är just den delen som de aktuella eleverna behöver, 
fokus på tala, läsa, skriva samtidigt. Kan vara svårt innan man känner eleverna. 
Lärare C: Nej, men det gäller ju att få med eleverna också, vilket kan vara lite svårt. Det 
krävs betydligt mer ”träning” på att tala matte.  
Lärare D: Nej, men det behöver ”skolas in” i att prata matematik. När eleverna kommer i 
högre skolår så är de så ”inkörda” på att matte- det är att räkna tyst i boken. 
Lärare E: Nej, problemet med detta är att boken fortfarande styr mycket av verksamheten i 
klassrummet, vilket stressar upp eleverna att hinna med så mycket som möjligt från boken. 
Detta innebär inte att det är något fel på boken, det är läraren som inte förankrar begreppen 
som presenteras i boken i full utsträckning för eleverna. 
 
Analys av fråga 3. 
 
Lärare A tycker att det talas matematik tillräckligt med eleverna men ser ett hinder att föra 
diskussioner med de icke motiverade eleverna. Lärare B är tveksam, medan tre av lärarna (C, 
D och E) tycker att det talas för lite matematik med eleverna. 
 

4. Är det som du önskar angående att tala matematik? 
 
Lärare A: Det kan alltid bli bättre… 
Lärare B: Man blir aldrig 100% -ig som lärare, så perfekt får man aldrig tro att man blir men 
lite lagom nöjd. Tyvärr är det lätt att bedömning m.m. sker genom skrivna prov. Det krävs 
ganska stort mod att våga godkänna en elev som har missat ett skrivet prov, men som man vet 
(magkänsla) kan det, för det har man hört. 
Lärare C: Nej, man skulle behöva tala matematik i större utsträckning.  
Lärare D: Se fråga 3. 
Lärare E: Jag önskar ett helt nytt tempo på lektionerna där det finns nog tid för diskussioner, 
laborationer och färdighetsträning för eleverna. Matematik undervisningen är tråkigt nog 
mycket traditionsbunden både hos läraren, föräldrar och samhället i övrigt. 
 
Analys av fråga 4.  
Fyra av fem (A, C, D och E) lärare tycker att det krävs förbättringar då det gäller att tala 
matematik med eleverna. Lärare B anser sig vara lagom nöjd men poängterar att skrivna prov 
har för stor betydelse vid bedömning. 
 

5. Vilka hinder ser du att tala matematik? 
 
Lärare A: Det finns inga hinder. 
Lärare B: Att man själv som lärare ser innebörden som så självklar att man ofrivilligt 
glömmer bort det.   
Lärare C: Det är ”bekvämt” at kunna räkna i böcker. Det skulle behövas betydligt mer tid 
för planering för att kunna genomföra lektioner där man enbart talar matematik. Eleverna 
själv är också väldigt styrda av matteboken och vill räkna där för att hinna räkna det dom ska. 
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Ämnet är allt för styrt av matteboken och det är svårt att ändra på den ”traditionen”. Man 
skulle måsta börja med mer ”matte prat” redan i unga år så att det blir en naturlig del av 
undervisningen för elevernas del. 
Lärare D: Se fråga 3. 
Lärare E: Det enda hinder som jag ser det är att du som lärare har en grupp av sådant slag att 
kunskapsnivåerna skiljer sig i hög utsträckning. Det blir svårt att tala matematik till en stor 
grupp då många elever sitter och inte hänger med i resonemanget ens på allra lägsta spontana 
nivå. Det gäller att hitta problem nära eleverna och arbeta i små grupper med ett problem. 
Behöver inte ens vara samma problem egentligen.  
 
Analys av fråga 5.  
 
Lärare A ser inga hinder. Lärare B ser hindret hos sig själv. Lärare C och D ser 
matematikbokens roll som ett hinder i undervisningen angående att tala matematik. Lärare D 
nämner även tiden som ett hinder. Lärare E ser det olika kunskapsnivåerna och grupp 
storlekarna som det stora hindret.  
 

6. Är det ett måste att tala matematik ? 
 
Lärare A: Ja 
Lärare B: Ja, enligt fråga 2. 
Lärare C: Ja, att enbart räkna sida efter sida i matteboken gynnar inte eleverna, speciellt inte 
de svaga. 
Lärare D: Ja, om man ska bygga upp elevernas förståelse. 
Lärare E: Ja, för att förankra förståelsen är det viktigt att kunna uttrycka sig inom alla 
skolans ämnen. Tanken, målet är att alla vardagliga matematiska händelser som sker (köp, 
transaktioner el. dylikt) bygger på att kommunicera, förklara vad man vill. Det är väl konstigt 
om vi inte skulle träna, öva detta i skolan. Man brukar säga att det man kan förklara för andra, 
har man en djup förståelse av själv! 
 
Analys av fråga 6.  
 
Samtliga lärare anser att det är av största vikt att tala matematik. Lärare B anser att det är en 
förutsättning för att en samverkan kan ske med det skriftliga matematiska språket. Lärare C 
anser att matematikboken inte ger tillräckligt med kunskap och stöd. Lärarna D och E anser 
att talet är en förutsättning för att nå en bättre förståelse. Lärare E ser även det hela som 
vardagskompetens t.ex. köp och transaktioner.  
 

Observationer 
 
Vi har konstaterat att under våra 25 matematiklektioner som vi har deltagit på så har man bara 
talat matematik på 6 av dem. Fem av dessa sex lektioner har varit med en lägre nivåanpassad 
grupp där man ej varit styrd av boken. Man har använt sig av praktisk matematik som att tex. 
att klippa ut tårtbitar ur pappersark för att konkretisera tal i bråkform. Man har även haft 
gemensamma diskussioner om de olika uppgifterna som utförts. 
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15 av de matematiklektioner vi varit på har man bara räknat i boken det har inte varit några 
som helst genomgångar. Allt räknande sker individuellt i matematikboken och i egen takt. 
Den enda kontakt man har med läraren är då man fastnar på en matematikuppgift och ber om 
hjälp för att lösa den. På de resterande fyra lektionerna har man haft praktisk sysselsättning 
men inte talat matematik. Vår helhetsbild är att det är endast en lärare som använder sig av att 
tala matematik med eleverna som ett naturligt inslag på lektionerna. Detta sker dock endast 
med en svagare nivågrupperad grupp. Då samma lärare har en starkare nivågrupperad grupp 
förekommer inget tal utan då sker allt räknande utifrån matematikboken.   
 
Diskussion 

Giltighet och tillförlitlighet 
 
Vi anser att vi har haft en bra giltighet på vår undersökning. Genom att vi ställt relevanta 
frågor till lärarna i matematik och observerat lektioner i matematik, har vi fått en helhetsbild 
som besvarar vårt syfte. Vid formuleringen av våra frågor utgick vi från Trost (2001) att 
använda oss av enkla satser och vanliga ord för att alla ska förstå frågorna likartat för att få 
högre grad av tillförlitlighet. Genom lärarnas svar har vi fått reda på vad de anser att tala 
matematik är för dem. Våra observationer har gett oss insyn på hur lektionstillfällena ser ut i 
praktiken. Tillförlitligheten anser vi också vara relativt god, men kunde ha varit mycket bättre 
med ett större antal lektionstillfällen för våra observationer. 
 
Den tid som vi observerade lärarna under lektionerna kunde ha varit mera jämnt planerad dvs. 
lika många lektioner hos vardera lärare för att kunna jämföra mera rättvist. Vi kunde även 
konstatera att observationer angående om det talas matematik är ett ganska svårt område 
eftersom vi som observatörer måste ta ställning till vad vi anser att tala matematik är. Vår 
definition av det hela var sådan kunskap som språkligt förmedlades för uppbyggnaden av 
hållbara tankeformer med t.ex. ord, begrepp, och symboler.   

Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte var att ta reda på i vilken utsträckning det talas matematik under 
matematiklektionerna, samt att ta reda på vad matematiklärarna har för uppfattning om vad att 
tala matematik är. Tidsmässigt har vi kunnat konstatera efter våran undersökning att man talar 
matematik i väldigt liten utsträckning. Samtal kan ha förekommit i större utsträckning i det 
enskilda samtalet mellan lärare/elev, men detta var ej mätbart via våra observationer. Det var 
bara en lärare som systematiskt undervisade på talets grund i matematik. Läraren samlade 
hela klassen kring ett specifikt begreppsområde och förde dialog med eleverna. Detta utgjorde 
grunden för den pedagogiskt/metodiska relationen i klassen (Stendrup, 2001). Lektionen 
varvades med begreppsanalytiska genomgångar och samtal, färdighetesträning och 
problemlösning. Däremot kunde vi konstatera att detta enbart skedde med en av de två 
nivågrupperade grupperna som vi bevistade. Samtliga lärare i vår undersökning ansåg att det 
var väldigt viktigt att tala matematik. Det vi fann under våra observationer vittnade om en helt 
annan praktik, det tysta räknandet dominerade i allt för står utsträckning 
Eleverna på den här skolan var indelade i fyra olika nivågrupperingar där svårighetsgraden på 
uppgifterna är varierande. Den högsta väntas vara mera självgående där eleverna skall kunna 
ta eget ansvar för sitt lärande. Detta trappas ner successivt mot att svårighetsgraden sjunker på 
uppgifterna i matematiken. Alla eleverna i gruppen förväntas ligga på ungefär samma 
kunskapsnivå. Detta borde göra det mycket lättare för lärarna att planera och genomföra 
lektionerna med talet som grund i matematiken. Tanken med att homogenisera grupperna på 
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detta sätt är kanske för att kunna genomföra och ha gemensamma genomgångar på tavlan där 
alla elever förväntas kunna följa med och förstå. Gemensamma genomgångar ger också 
eleverna en chans att själva få upptäcka ett mera praktiskt sätt att lösa uppgifter som de ofta 
inte själva hade tänkt eller litat på (Stendrup, 2001). 
 
Tyvärr har det visat sig för oss att kunskapsnivån har en stor spridning även i dessa grupper. 
Vi har konstaterat i våra observationer är att fastän grupperna är nivågrupperade har det med 
att göra med hur man bedriver undervisningen, om man väljer att ha samtalet som grund och 
bedriva begreppslig undervisning kan man samla en hel klass med överlappande proximala 
zoner där dynamiken gynnar alla, försöker man tänka att man skall ha grupper utifrån var 
eleverna befinner sig i förhållande till en lärobok behöver man lika många grupper som elever 
för att kunna bedriva en undervisning där samtalet blir naturligt. Undervisningen är för det 
mesta baserad på matematikbokens upplägg vilket enligt oss inte tar upp att tala matematik 
som en väg till ett fullständigt språk inom ämnet matematik. Speciellt med tanke på att det 
ofta brister i samspelet mellan det ”vanliga” språket och symbolspråket (Nämnaren (1997), 
borde det matematiska samtalet vara en naturlig del av undervisningen, för att undvika 
svårigheter och missförstånd.  Det är flera processer som samtidigt skall samverka, enligt 
Imsen (2000) för att matematiska begrepp skall falla på plats. Eleverna måste få språklig hjälp 
att tolka och avkoda de matematiska problemen till inre föreställningar.   
 
 
Matematiken är ett viktigt inslag i dagens samhälle inom alla ämnen och bör därmed vara 
ett naturligt språk. Det handlar ofta om sammanhang där man skall göra jämförelser om 
t.ex. storlek, längd, tid, ålder, pris, antal etc. Alla dessa områden kräver ett visst antal ord 
för att kunna använda dem som ett kommunikationsmedel. Vi håller med Malmer (1999)  
om att språkliga övningar tar tid, men är nödvändigt för att utveckla ordförrådet.  
 
 
Det är grundskolans uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i 
matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ge en god grund för fortsatt utbildning och lärande.  (Lpo94, 
skolverket 2000).  
 
Precis som Löwing och Kilborn (2002) menar vi att baskunskaper är det minimum av 
kunskaper eleverna ska förvärva för att kunna beskriva och hantera situationer i matematik. 
Eleverna ska kunna lösa sådana problem som vanligtvis förekommer i hem och samhälle. För 
oss är det alltså självklart att det är viktigt att man lär sig att kommunicera med matematik för 
att kunna göra det såväl i hemmet som ute i samhället. 
 
 
Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande 
matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig att använda matematik enskilt och 
tillsammans med andra.  
 
Att samtala matematik handlar alltså inte bara om att eleverna skall bli duktigare i skolämnet 
matematik, utan det handlar om att stärka elevernas hela språkutvecklig. Ett väl utvecklat 
språk, även de matematiska termerna är av största betydelse för elevernas framtid,  
” Genom att samtala och skriva om matematik stödjer vi alltså denna språkutveckling.” 
(Nämnaren, 1996 s.45) 
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Vi har enligt våra resultat kunnat fastställa att talet i matematik tyvärr har en alltför 
undanskymd roll. Vi och lärarna själva kunde konstatera precis som (Malmer, 1999) att 
enskilt räknande ”sifferflyttande” dominerar undervisningen i alltför hög grad, och att det 
talas för lite matematik under lektionerna.  Det är lärarna själva som har det övergripande 
ansvaret för att planera och genomföra undervisningen utifrån styrdokumentens uppsatta mål 
ter sig detta motsägelsefullt.  
 

”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. 
Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling.” (Lpo94) 

 
Eleverna har rätt att förvänta sig att skolan skall vara en stimulerande miljö där matematiken 
används som ett kommunikationsmedel i meningsfulla situationer. Doverborg E och 
Pramling-Samuelsson I (2003).  Lärarna har en stor frihet att själva utforma och välja sitt 
upplägg angående matematikundervisningen för att nå strävansmålen.  Att tala matematik bör 
då inte vara ett hinder, utan ett måste enligt styrdokumentens uppsatta mål för att eleverna 
skall kunna behärska det grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i 
vardagslivet. 
 

Erfarenheter inför framtiden 
 
Vår ambition är att som pedagoger se till att matematiklektionerna innehåller flera olika 
moment. Förutom att arbeta i boken är det viktigt att tala matematik med eleverna och på så 
sätt skapa en dialog mellan lärare och elev. Det är även av största vikt att få eleverna att 
diskutera med varandra om olika lösningsstrategier. Det gäller även att låta eleverna göra 
praktiska övningar under matematiklektionerna.  Vi anser att tyngdpunkten i matematik-
undervisningen bör ligga på att ha roligt. Detta uppnår man bl.a. genom att ”tala matematik” 
tex. i olika lekar och spel. Vi anser även att det är viktigt att tala matematik med eleverna för 
att väcka och bibehålla deras intresse för matematik samt få dem att förstå matematikens 
betydelse i vardagen. Vi tror att man kan få elever att älska matematik- om de förstår vad de 
håller på med.   

Fortsatt forskning 
 
Vår undersökning har endast fokuserat på att tala matematik i år 6-9. Det skulle vara 
intressant att ta del av en vidare forskning om att tala matematik i år 1-6. Det skulle även vara 
intressant att ta del av hur stor roll samtalet i matematik har integrerats med andra ämnen. 
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Bilaga 1. 
Att tala matematik 

 
 

1. Hur arbetar du med matematiska begrepp? 
 
 
 
 
 
2. Vad betyder att tala matematik för dig?  
 
 
 
 
 
3. Tycker du att det talas matematik i tillräcklig utsträckning med eleverna? 
 
 
 
 
 
4. Är det som du önskar angående att tala matematik? 
 
 
 
 
 
5. Vilka hinder ser du att tala matematik? 
 
 
 
 
 
6. Är det ett måste att tala matematik? 
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