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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
”I samtalen utvecklas vårt tänkande och lärande och det är i samtalen som vi kan klargöra de 

övergångar som är nödvändiga för att gå från konkret till abstrakt verksamhet.”(Riesbeck, 

2008:9) 

Vidare berättar Riesbeck att ”Den ursprungliga och viktigaste formen för kommunikativt handlande är 

vanligt tal, som vi kan kalla för ”prat” eller ”språkande”.” Hon konstaterar även att skolans 

förhållningssätt varit och till viss nivå fortfarande är ett individuellt arbete som kräver tystnad för att 

kunna utföras på ett bra sätt. Hon å sin sida anser att ”Tyst räkning” kan jämföras med ”isolering”.  

Vygotskij (1986) anser att människan lär sig genom samarbete med andra, att förståelse och kunskap 

bygger på erfarenheter. Han ser språket som en väg för elever att utbyta erfarenheter med varandra, att 

få en större förståelse för det eleverna undervisas om. Vidare anser Vygotskij att ett barns 

intellektuella utveckling är beroende av deras förmåga att tänka socialt, det vill säga kommunicera 

med andra. 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att dagens matematikundervisning domineras av att 

elever sitter enskilt med sina läroböcker och på egen hand i egen takt tragglar sig framåt i boken. I 

deras undersökningar har det framkommit att det blir vanligare och vanligare att elever sitter enskilt 

och arbetar, i alla ämnen men särskilt i matematik. Enligt Myndigheten för skolutveckling 

förekommer det sällan att elever i matematik får möjlighet att muntligt visa att de uppnår kriterierna 

för väl godkänt och mycket väl godkänt. De menar att den tonvikt som tillkommit om muntlig 

kompetens haft större genomslag i ämnena svenska och engelska medan inom matematiken har det 

gått mer åt motsatt håll. Skolverket drar slutsatsen att om den tid eleverna ägnar åt diskussioner och 

problemlösning är väldigt liten hämmas elevernas begrepps- och språkutveckling. 

Jag, precis som dagens elever, genomgick nationella prov i årskurs nio. Det nationella prov som jag 

gjorde var upplagt på samma sätt som det eleverna gör idag. Det nationella provet har både en muntlig 

och en skriftlig del i svenska, engelska och matematik. Anledningen till att man har en muntlig del på 

det svenska och engelska provet kan tyckas ganska självklar, då det är allmänt vedertaget att man 

måste kunna tala ett språk för att anses behärska det. Att man ska kunna ”prata” matematik är dock 

inte alltid lika uppenbart för alla.  

Matematik kan man dock se som ytterligare ett ”språk” som elever ska lära sig. Det finns många ord 

som endast används inom matematikens värld som eleverna behöver kunna för att andra ska förstå vad 

de talar om, precis som vilket språk som helst, inom matematiken adderar och subtraherar vi, inte 

”plussar” och ”minussar”. Hur bör arbetet i klassrummet se ut för att eleverna på bästa sätt ska lära sig 

detta nya språk? 

Inom både svenska och engelska är det muntliga arbetet en naturlig del i undervisningen. Elever ges 

många tillfällen att öva på sina verbala kunskaper inom dessa ämnen då de anses som viktiga 

kunskaper och något elever behöver kunna och som de testas på. Elevers verbala matematikkunskaper 

verkar dock inte alltid lika självklart vara något som övas under lektionstid men likväl är det en del på 

de nationella proven. Jag minns att då jag skulle genomföra den muntliga delen i matematik i årskurs 

nio blev det besvärligt. Det var något vi elever aldrig tidigare stött på. Helt plötsligt skulle vi testas på 

något vi aldrig tidigare gjort. Jag undrar därför idag varför vi aldrig fick träna på detta i vår 
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undervisning, då den betraktas av Skolverket som tillräckligt viktig för att vara med på de nationella 

proven. 

Är det då viktigt för elever att kunna ”prata” matematik? Enligt kursplanen för matematik framgår det 

att i ämnets syfte och roll i utbildningen ska  

”... utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens 

språk och uttrycksformer... utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer...”(Skolverket 2000-07)  

I målen att sträva mot framgår även att elever 

” utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” 

(Skolverket 2000-07) 

I bedömningens inriktning för ämnet matematik i årskurs nio framgår det tydligt att elever måste 

kunna utrycka sig matematiskt både muntligt och skriftligt. Detta innebär att en elev, för att ha en 

chans att på bästa sätt uppnå dessa kriterier, måste få möjlighet att öva denna förmåga under 

lektionstid. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med detta som bakgrund så föll mitt intresse på att undersöka om elever som på lektionerna får 

möjlighet att öva och använda sitt matematiska språk lyckas bättre på den muntliga delen än de som 

inte får denna möjlighet. Den andra frågan som uppkom var om lärarnas inställning till den muntliga 

delen av proven, och på vilket sätt de justerar sin undervisning utefter de krav som ställs på eleverna i 

just den delen. För att undersöka detta har jag observerat tre lärare och deras undervisning, genomfört 

intervjuer med dessa lärare samt studerat elevernas resultat på den muntliga delen från tidigare 

nationella prov i matematik. Utöver detta har jag undersökt eventuella skillnader i elevernas resultat i 

förhållande till vilken undervisning de fått. 

Får elever som får ”prata matte” på lektionerna bättre resultat på den muntliga delen, och på proven 

i sin helhet, än de som får mer traditionell undervisning med mycket tyst räkning? 

Vad tycker lärarna om nationella provet, den muntliga delen och påverkar det deras sätt att 

undervisa? 

Efter denna introduktion med syfte och frågeställningar kommer en teorisektion att presenteras. Denna 

del kommer diskutera det teoretiska perspektivet och tidigare forskning. Innebörden av muntlig 

matematik för denna uppsats kommer att bli bestämd och analyserad. Denna sektion kommer även att 

ta upp hur muntlig matematik framställs i skolans läroplan och i matematikens kursplan. Den tredje 

sektionen kommer ta upp de olika metoder som använts vid genomförandet av denna undersökning, 

informanter, datainsamlingsmetoder och tillvägagångssätt. Följande två sektioner, fyra och fem 

kommer att presentera och analysera resultaten av undersökningen. Uppsatsen kommer att avslutas 

med en diskussion i sektion sex. 
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2. Teori 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Dewey (i Blomdahl, 2004) diskuterar den överhängande risken att kunskap för eleven blir en 

memorering av fakta och sanningar någon annan bestämt och inte något den enskilda individen 

bidragit till. Vidare säger Blomdahl att Dewey vill att allt lärande ska vara meningsfullt för eleven, för 

att detta ska ske behöver all undervisning baseras på den kunskap eleven redan besitter. Om eleven 

inte har möjlighet att associera kunskapen till något är det lätt att den blir främmande och oförståelig 

för eleverna. Eleverna bör få möjlighet att förstå och använda sig av sina tidigare erfarenheter. Det är 

genom reflektion av dessa erfarenheter som eleverna kan få en god förståelse för att sedan kunna 

använda sig av dessa i nya sammanhang. Dewey menar att det är genom den erfarenhet eleverna får 

under lärprocessen som är det viktigaste. Det är upp till varje enskild lärare att skapa en miljö där 

eleverna får möjlighet att byta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Även om det åligger läraren att 

skapa en miljö som främjar elevers lärande är det upp till den enskilda eleven att arbeta aktivt under 

lektionerna. 

Säljö (2003) konstaterar att barn och ungdomar blir en del av kunskapen genom att ta reda på vad och 

hur andra pratar, tycker och tänker om världen. Detta sätt att tänka betyder att lärandet sker på olika 

sätt på olika ställen och vid olika tidpunkter. Enlig Säljö såg Vygotskij lärande som att det först var 

förståelse av en allmän kunskap som eleven tillgodosåg sig, en kunskap som därefter kunde appliceras 

på något mer specifikt. Fortsättningsvis kan detta även tolkas som att det viktigaste inte är att ha en 

specifik kunskap utan att träna på att bli en fungerande del i samhället. Säljö påstår att detta sätt att 

tänka kom att få mer betydelse under det senaste årtiondet då det blev mer allmänt accepterat att elever 

lär sig även utanför skolan. Vidare säger Säljö att de nya sätt att arbeta och producera som finns i 

samhället idag ställer krav på nya kunskaper. Kunskaper som att kunna samarbeta med andra, lyssna, 

kommunicera och fördela arbetsuppgiften. Dessutom påstår Säljö att kunskapen att kunna samarbeta 

med olika människor med olika kunskaper i en grupp är en vanlig situation i arbetslivet.  

Vygotskij har haft en stor påverkan på det sociokulturella perspektivet. Han diskuterar ”zone of 

proximal development” (ZPD), en metaforisk plats där eleverna kan befinna sig då man talar om 

lärande. Då eleven befinner sig i ZPD kan denna i samarbete med en annan elev uppnå saker de inte 

kunnat på egen hand. Lightbown och Spada (2006) förklarar skillnaden mellan de personer som ser det 

sociokulturella perspektivet som viktigt och de personer som tycker det är viktigt med kommunikation 

i undervisningen är att inom det sociokulturella perspektivet börjar lärandet som en extern aktivitet för 

att sedan bli internaliserad istället för att gå från intern aktivitet till att bli en extern aktivitet. 

Dewey (i Blomdahl, 2004) tar upp en undervisningsmetod i fyra faser. I den första fasen skapas ett 

problem ur elevens erfarenhet. Under fas två får eleverna söka efter den information som krävs för att 

lösa problemet, information som kan finnas på olika platser, det är här upp till läraren att guida 

eleverna i rätt riktning. I fas tre använder sig eleverna av den information de funnit för att lösa 

problemet. I den sista fasen, fyra, får eleverna chansen att testa den kunskap de nu fått och därmed 

förstå dess värde och användningsområde. 

Blomdahl (2004) beskriver att Dewey anser att lärprocessen är något som fortsätter genom hela livet 

och att lärandet endast är att omorganisera de erfarenheter eleven besitter på nya sätt och förstå hur 

dessa kan användas på olika sätt. Med detta tankesätt bör skolor sträva efter att använda detta i sin 
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undervisning, att använda sig av elevernas erfarenheter istället för att försöka påtvinga dem kunskap 

på ett sätt som blir onaturligt för dem. Vidare påstår Dewey (i Blomdahl, 2004) att lärandet är en 

process och inte en förberedelse för framtiden. Det är det faktum att skolan fokuserar på det som i 

framtiden ska komma istället för det som är aktuellt för eleverna i dagsläget som gör att elever 

misslyckas i skolan. Vidare påstår Dewey att det sätt som skolan delar upp lärandet i olika ämnen är 

onaturligt. Utanför skolan är de olika saker vi möter olika ämnen integrerade, att kunna göra något 

liknande i skolan skulle underlätta för eleverna att utvecklas. 

2.2 Summativ bedömning 
Summativ bedömning sker vid flertalet tillfällen under en elevs skolgång, oftast i slutet på ett avsnitt i 

boken, eller i slutet på terminen/året. Det används för att se vad en elev kan vid just det tillfället som 

bedömningen sker. Garrison och Ehringhaus skriver om summativ bedömning: 

 

 Because they are spread out and occur after instruction every few weeks, months, or once a 

year, summative assessments are tools to help evaluate the effectiveness of programs, school 

improvement goals, alignment of curriculum, or student placement in specific programs. 

(Garrison och Ehringhaus, 2010) 

Vidare framhåller de att summativ bedömning sker då det redan är för sent att påverka elevers lärande. 

Då summativ bedömning används i slutet av läroprocessen ger bedömningen ingen information om 

hur eleven skulle kunna förbättra sitt lärande. 

Korp (2003) skriver att det finns fyra huvudsakliga syften för summativ bedömning:  

Certifikation - Där man intygar att en person besitter vissa kunskaper, och kan användas för att 

eliminera obehöriga sökanden till utbildningar, arbeten mm. 

Differentiering – Om antalet behöriga till en utbildning överstiger antalet platser kan summativ 

bedömning användas för att sålla bland sökanden, ett exempel på detta är högskoleprovet. 

Kompetens och kvalifikation – Med hjälp av summativ bedömning kan undersöka hurvida skolan 

uppfyller de krav som ställs, att elever får den utbildning de har rätt till. 

Kvalitetssäkring – Summativ bedömning kan användas för att jämföra resultat för att säkerställa att 

elever får en bra utbildning oavsett vilken skola de går på. Ett exempel här är de nationella proven. 

2.3 Nationella prov 

De nationella proven i grundskolan genomförs i sex olika ämnen i årskurs nio. Matematik, engelska, 

biologi, kemi, fysik och svenska/svenska som andraspråk. Proven genomförs under vårterminen i 

årkurs nio (i specialskolan i årskurs tio) och är obligatoriska. Proven används som 

bedömningsunderlag för att se elevers kunskapsutveckling och som stöd vid betygsättning. 

(Skolverket, 2010). De nationella proven som används i dagens skola har enligt Skolverket (2010) två 

huvudsyften: 

 att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

 att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå. 
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De har även till uppgift att ”konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier” (Skolverket 2010). 

Nationella provet är uppbyggt på så sätt att eleven ska få möjlighet att visa en stor del av sin kunskap. 

Provet innehåller därför både bredd och variation. Då det inte är möjligt att testa elevers samtliga 

kunskaper på nationella provet är det endast en del av det underlag läraren sedan använder för att sätta 

betyg. Nationella proven är en form av summativ bedömning. 

2.3.1 Nationella provets utveckling 

Vi har i Sverige haft olika former av nationella prov, under olika namn. De första genomfördes redan 

under 1600-talet, då drottning Kristina bestämde att läsförmågan hos det svenska folket skulle testas.  

De första rikstäckande proven som genomfördes i skolan var examensproven (Skolverket, 2004). 

Examensprovet hade till uppgift att visa elevens mognad för fortsatta studier. Proven var innan 

användning sekretessbelagda, och nya prov framställdes till varje termin så att elever som missat ett 

tillfälle fick chans att prövas på nytt. Proven bestod av både skriftliga och muntliga delprov där det var 

som viktigast att klara minimikraven. Detta av den anledning att det var så få elever som genomförde 

provet och därmed kunde alla de elever som klarat provet gå vidare med sin utbildning (Skolverket, 

2004).  

Det var dock under 1940-talet då standardproven kom till som en konsekvens av att fler elever började 

gå i skolan efter andra världskrigets slut. Då antalet elever ökade blev det för dyrt att hålla 

antagningsprov för att komma in på realskolan. Elevens resultat på standardproven låg därför till 

grund för deras betyg. Dessa prov hade i sin tur i uppgift att kvalitetssäkra de betyg eleverna fick i 

folkskolan, de skulle se till att de betyg som sattes var jämlika och jämförbara över hela landet. Dessa 

prov skulle vara till hjälp för läraren att kunna sätta betyg på rätt nivå i förhållande till resten av landet. 

De standardiserade proven hade till uppgift att styra betygen i klassen, inte för individen. I 

standardproven testades eleverna endast skriftligt, det muntliga delprovet uteslöts då det ansågs svårt 

att genomföra och bedöma på ett rättvist sätt. Då provet hade i uppgift att rangordna elevernas 

kunskaper ansågs det muntliga provet inte vara till hjälp att särskilja elevers kunskaper, och därmed 

inte nödvändigt. Till skillnad från de tidigare examensproven så skrevs det inte nya prov varje termin, 

standardproven återanvändes under flera år och var under den tiden sekretessbelagda (Skolverket, 

2004).   

1997 genomfördes de sista standardproven, och 1998 genomfördes de första nationella proven 

(Pettersson, mfl, 2010). Att Sverige övergick från standardprov till nationella prov var till stor del med 

anledning av den stora förändringen då man gick från Lgr 80 till Lpo94. Man övergick då från ett 

relativt betygsystem till ett kunskaps- och målrelaterat system. Detta innebar att man med hjälp av det 

nya betygssystemet skulle få bättre kunskap om elevernas kunskapsutveckling genom att de var 

relaterade till angivna kunskapskvaliteter. Det var inte längre tillräckligt att rangordna eleverna efter 

en skala, de skulle betygsättas efter vilka kunskper de uppvisade. De nya proven skulle inte längre 

ligga till grund för betygsättning utan istället stödja lärarens bedömning och betygsättning (Skolverket, 

2004). 

2.3.2 Nationella prov i matematik 

Nationella provet i matematik består av tre delprov. Delprov A är ett muntligt delprov där man testar 

elevers förmåga att diskutera matematik, föra resonemang och följa andras resonemang. Delprov B  

består av två delar den första med kortsvars uppgifter där eleven arbetar utan hjälpmedel och endast 

svar efterfrågas. Den andra delen består av en mer omfattande uppgift där uträkningen ska redovisas 
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utförligt. Delprov C består även den av uppgifter som kräver redovisade uträkningar, dessa ligger ofta 

inom ett tema och behandlar framförallt problemlösningsförmåga. (Skolverket, 2010) 

2.3.2.1 Det muntliga delprovet 

Redan första gången nationella proven genomfördes 1998 fanns det muntliga delprovet med. Då fanns 

det dock inga speciella uppgifter som eleverna skulle lösa, utan enbart förslag till hur de kunde arbeta 

kring matematiska problem. Till rättningen av detta prov hänvisades lärarna till betygskriterierna och 

vilka faktorer de skulle koncentrera sig på. 1999 var inte det muntliga delprovet med utan det återkom 

2000, nu hade lärarna tillgång till tydligare anvisningar om hur provet skulle genomföras och även en 

bedömningsmatris till stöd vid bedömning. Inför detta prov hade uppgifterna prövats ut innan 

genomförandet för att hitta uppgifter som lämpade sig bättre för muntlig komunikation än skriftlig. 

Den bedömningsmatris som togs fram var till för att underlätta bedömning av mer omfattande 

uppgifter. Språk, förståelse och delaktighet var de aspekter som skulle bedömas. Efter provet 2000 var 

det ytterligare ett hopp fram till 2002, då tilldelades lärarna en bedömningsmatris som var specifik till 

den uppgift eleverna skulle lösa. Även vilka MVG kvaliteter eleverna kunde uppvisa belystes då. 

(Kjellström, 2001) 

Detta delprov genomförs när som helst under ett antal veckor på vårterminen och pågår för varje grupp 

cirka 20-30 minuter. Då provet får genomföras under en längre period är det anpassat så att resultatet 

inte påverkas av när under perioden det genomförs. Det muntliga provet består därför ofta av ett par 

olika versioner för att eleverna inte ska påverkas av när under provtiden de testas. Vilket 

matematikinnehåll som testas i varje version finns som en beskrivning till varje lärare.  

Det muntliga delprovet har som mål att fungera som ett samtal mellan elever i en grupp om 3-4 elever 

och inte bli ett förhör som görs av läraren. Läraren väljer själv hur grupperna ska se ut, och sätter ihop 

grupperna så att eleverna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att visa vad de kan. Eleverna ska 

under detta delprov få möjlighet att visa sina matematikkunskaper muntligt. (Skolverket, 2009) 

Till sin hjäp vid bedömningen av det muntliga delprovet har läraren en bedömningsmatris. När varje 

elev genomfört sitt muntliga delprov kan läraren placera in elevens resultat i matrisen på lämpligt 

ställe. Nedan (fig1) visas ett exempel på en generell bedömningsmatris för bedömning av det muntliga 

delprovet. Varje år görs det en uppgiftspecifik matris, som bygger på den generella, till årets uppgift 

där det ännu tydligare framgår vad eleverna ska visa. 

 Bedömningen avser  

Kvalitativa nivåer  

Lägre  Högre  

Förståelse  

I vilken grad eleven visar 

förståelse för uppgiften och 

de matematiska begreppen.  

I vilken grad eleven 

motiverar sina slutsatser.  

I vilken grad eleven 

använder samband och 

generaliseringar.  

Visar någon förståelse för 

uppgiften och för några 

matematiska begrepp.  

Visar förståelse för och 

använder matematiska 

begrepp samt kan motivera 

sina slutsatser.  

Visar god förståelse för 

matematiska begrepp 

och sambanden mellan 

dessa. Motiverar sina 

slutsatser.  

Språk  

Hur klar och tydlig elevens 

redovisning är.  

I vilken grad eleven 

Begripligt och möjligt att 

följa men företrädesvis 

vardagsspråk.  

Går bra att följa och med 

acceptabel matematisk 

terminologi.  

Välstrukturerat och 

tydligt med en relevant 

matematisk terminologi.  
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använder relevant 

matematiskt språk.  

Delaktighet  

I vilken grad eleven deltar i 

diskussioner med 

matematiskt grundade 

idéer.  

Deltar något i diskussionen.  Följer och prövar andras 

förklaringar.  

Tar del av andras argu-

ment och för diskussio-

nen framåt.  

Fig 1, Generell bedömningsmatris (Skolverket, 2009) 

2.4 Kommunikativt lärande 
” den didaktiska utmaningen att skapa lärandesituationer där tänka och tala; göra och pröva; 

synliggöra; förstå och formulera; tillämpa; kommunicera, återkoppla och uppmuntra blir 

grundstenarna i undervisningen.” (Malmer i Matematik - En samtalsguide om kunskap, 

arbetssätt och bedömning, 2007)  

2.4.1 Att arbeta muntligt i Klassrummet 

2.4.1.1 Läs och skrivkunnighet 

Singer (2007) menar  att en elev är bra på matematik om denna kan läsa, skriva och argumentera med 

matematiska koncept och idéer. Det är viktigt att kunna läsa och skriva inom matematik och andra 

ämnen, att arbeta muntligt däremot är inte lika självklart i det matematiska ämnet. Alfabetism eller 

med andra ord, läs och skrivkunnighet, är en benämning som enligt Singer (2007) blir lite 

missvisande. Han anser att förmågan att kunna läsa och skriva är två delar av alfabetism och att den 

tredje delen, att kunna argumentera är lika viktig som de andra, utan den kan man ligga lika dåligt till 

som en analfabet. Vidare anser han att de som inte förstår vikten av att kunna argumentera missar det 

faktum att elever måste kunna dela med sig av idéer, lyssna till andras perspektiv och komma med 

motargument för att förändra deras och andras sätt att tänka. Även Schmoker (2006 s. 51ff) anser att 

muntlig färdighet är viktig för alfabetism. Schmoker anser även han att det är genom att prata med 

andra som vi lär oss allra bäst.  

Undersöker vi  muntlig kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv, anser Säljö (2000) att man 

genom muntlig kommunikation inte endast utbyter en bestämd och icke föränderlig kunskap. I muntlig 

framställan finns även annat som är osynligt. I det sätt vi diskuterar framför vi även värderingar och 

attityder. Med tanke på att all kunskap människan som helhet besitter är det mycket mer än vad varje 

individ själv kan kunna. Varje enskild individ kan dock få tillgång till dessa kunskaper genom 

interaktion med andra människor. En individs kunskaper beror på dess tidigare erfarenheter, då man 

lär sig något nytt sätter man det i relation till något man redan vet. Eftersom ingen har samma 

erfarenheter som någon annan har ingen heller samma kunskaper som någon annan. Genom ett utbyte 

av kunskaper, ett samarbete mellan personer, kan man tillsammans lösa problem som i annat fall 

förblivit olösta. 

2.4.1.2 Att tala ”matte” i klassrummet 

En grundläggande del i formativ matematikundervisning är att tala matematik. Eleverna börjar förstå 

sina kunskaper genom att analysera och utforska matematik (Hodgen & William, 2006). Formativ 

bedömning används under lärandets gång som en hjälp till både lärare och elev för att förbättra dennes 

inlärning. Garrison och Ehringhaus (2010) beskriver formativ bedömning som något som hjälper 
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läraren att planera vägen fram till den summativa bedömningen. Alltså vilka steg läraren ska ta 

tillsammans med eleverna för att nå det uppsatta målet.  

En viktig punkt i den formativa bedömningen är just att det sker i samråd med eleven, det är inte något 

läraren gör själv, eleven måste engagera sig i sin utveckling. Hodgen och William (2006) förklarar att 

det finns tre typer av feedback som behövs för en bedömning ska vara formativ, elev till elev, elev till 

lärare och lärare till elev.  Detta görs då enligt fem steg: 

- börja där eleven befinner sig,  

- eleven måste vara aktiv i processen,  

- eleven måste samtala om sina uppfattningar i matematik,  

- eleven måste förstå syftet med det som ska läras,  

- eleven måste få feedback på hur han eller hon kan förbättra sig. 

Hogden och William anser även att det finns aspekter som är viktiga för att just tala matematik i 

klassrummet: 

1. Utmanande aktiviteter som främjar tänkande och diskussion 

2. Uppmuntra elevsamtal genom att ställa frågor och lyssna 

3. Strategier som stöttar alla elever att delta i diskussioner 

4. Gruppdiskussioner mellan elever 

5. Djupa och öppna helklassdiskussioner 

Dessa fem punkter kan sammanfattas till hur man talar matematik med eleverna och får dem 

involverade i lärprocessen. 

Singer (2007) diskuterar något han kallar för Discourse Time (DT), som löst kan översättas till 

diskussionstillfälle. DT handlar om just att diskutera matematik i klassrummet i undervisande syfte. 

Singer menar att syftet med DT är att elever delar med sig av sina ideer, lyssnar på andra och 

därigenom förändrar sin syn på matematik.  

2.4.2 Muntlig kommunikation i de svenska kursplanerna 

I Lgr80 under mål och riktlinjer står det: 

Tillfällen till övning av grundläggande färdigheter att tala, läsa, skriva och räkna skall ges 

eleverna i många ämnen...att kommunikationsfärdigheterna ges en central plats innebär på 

intet sätt att de skall tränas isolerat och utanför motiverande sammanhang under 

lektionerna...språket utformas i ett samspel med andra människor.(Skolöverstyrelsen, 1980) 

Muntlig kommunikation tas i denna läroplan inte upp i kursplanen för matematik utan nämns endast 

under mål och riktlinjer. I Lpo 94 nämns det i skolans uppdrag ” Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2006:5). Vidare i matematikämnets kursplan står det att skolan 

ska: 

”... utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens 

språk och uttrycksformer... utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer...”(Skolverket.se) 
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Så att eleven: 

” utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” 

(Skolverket.se) 

I första kapitlet av Lgr 11står det: 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga...Eleverna ska få möjlighet att 

ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra (Skolverket, 2010)  

 

Vidare står det i kursplanen för matematik i Lgr 11 att eleven skall kunna ” föra och följa matematiska 

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

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”(Skolverket, 2010). 

Undersöker vi då dessa olika läroplaner ser vi att det blir allt viktigare för elever att kunna uttrycka sig 

inte bara skriftligt utan även muntligt vad gäller matematik. Från att de i Lgr80 ska ges tillfälle att öva 

sina grundläggande färdigheter i att tala, skriva, läsa och räkna, till att de från och med lgr11 ska 

kunna både föra och följa matematiska resonemang, och argumentera med hjälp av matematikens 

utrycksformer. 

2.5 Muntliga prov i Norden 

I Danmark har man slutat med muntliga avgångsprov i matematik i grundskolan men de finns kvar i 

deras olika gymnasiekurser (Skolverket, Danske Undervisningsministerium och Uddannelsesportalen 

Øresund, 2010). Eventuellt kommer det till läsåret 2010/2011 ett muntligt försöksprov i matematik. 

Detta efter att ett försöks- och utvecklingsarbete för att ta fram innehåll och form till ett eventuellt 

prov genomförts. Det förutsätts att det sammanlagda antalet prov varje elev utför inte ska ändras, och 

därför får eleven förutom det skriftliga provet i matematik antingen ett muntligt prov i matematik eller 

ett skriftligt prov i biologi eller geografi (Undervisningsministeriet, 2009). Om vi då studerar de 

muntliga prov som Danmark har i sin gymnasiekurs A skiljer det sig en del från det prov vi har i 

Sverige. Eleverna i Danmark får i god tid innan provets genomförande veta vilka frågor som kommer 

att komma på provet och genomför det enskilt. Frågorna ska visa elevens kunskaper med avseende på 

relevanta mål och innehåll. Provet i sig är uppdelat i två delar, som tar totalt 30 minuter att genomföra. 

Den första delen består i att eleven presenterar sitt svar på frågan som ställts. Den andra delen består i 

en diskussion mellan elev, examinator och censor med utgångspunkt i de frågor som eleven ställer 

baserat på uppgiften (Undervisningsministeriet, 2009).  

I Norge genomför endast en tredjedel av eleverna muntliga prov i matematik. Alla elever gör skriftliga 

prov i matematik. Vilka som också ska genomföra ett muntligt prov avgörs genom lottdragning. Det 

kan dock vara på väg att ändras i Norge då en arbetsgrupp tillsatt av norska Kunnskapsdepartementet 

utrett hur framtidens matematikundervisning ska se ut för att bli mer relevant och engagerande. 

Denne bør omfatte mer varierte vurderingsformer, større vekt på prosess og ivaretakelse av alle 

matematiske kompetanseområder. Det betyr å få kjennskap til og erfaring med ulike typer 

prøver: individuelle, gruppeprøver, skriftlige og muntlige prøver.( Botten-Verboven mfl. 2010)  
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De har arbetat med att komma fram till hur man i matematikundervisningen ska nå ut till alla 

elever i klassen, från de som kämpar för att förstå till de som behöver extra utmaningar, till 

skillnad från hur undervisningen idag riktar sig mot de som ligger någonstans mittemellan. Botten-

Verboven mfl. (2010) menar vidare att för att eleverna ska lära sig ett gemensamt matematiskt språk, 

ska de kunna ta emot skriftliga och muntliga förklaringar och orsaker, samt själv kunna ge skriftliga 

och muntliga förklaringar och orsaker. 
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3. Metod 

Den empiriska delen av denna undersökning har baserats på tre olika metoder att samla in data. Den 

första insamlingsmetoden var intervju, dessa har även spelats in och sedan transkriberats. 

Den andra metoden var observationer. Det som observerats är dels lektioner med de lärare som 

intervjuats men även två grupper, hos lärare A, som genomför ett muntligt nationellt prov. 

Den tredje metoden är att undersöka resultatet från gamla nationella prov hos tidigare klasser som 

intervjuade lärare undervisat i. 

Min undersökning har haft för avsikt att undersöka hurvida elever blir bättre på matematik om de får 

”prata” matematik på lektionerna. Jag har använt mig av tre olika sorters data. Det första jag valt att 

använda mig av är intervjuer som jag spelat in. Jag hade innan intervjuerna förberett 13 frågor som jag 

kunde utgå ifrån och därefter ställde lämpliga följdfrågor. Den andra insamlingen av data var en 

observation av en lektion med varje lärare för att vidare bilda mig en uppfattning av hur denna agerade 

i en klassrumssituation. Det sista jag valt att undersöka var resultat ifrån nationella provet i matematik 

från de klasser lärarna släppte förra läsåret. 

Syftet med denna undersökning har varit att observera hur lärare undervisar matematik. Lyckas de 

elever som får ”prata” matematik under lektionstid bättre än de som får mer traditionell 

katederundervisning. För att undersöka detta har jag valt att undersöka resultatet från nationella provet 

i matematik för fyra klasser, både det totala resultatet och på det muntliga delprovet. Nationella provet 

i sig är ju ett summativt prov och för att ta reda på hur lärarna jobbar formativt med matematiken har 

jag även valt att genomföra kvalitativa intervjuer (Kvale, 2007) med de lärare som hade de elever vars 

resultat jag observerat. I intervjuerna utgick jag ifrån ett antal frågor som jag ansåg relevanta och 

ställde därefter följdfrågor på dessa för att få så mycket relevant information som möjligt. Jag hade till 

varje lärare samma uppsättning frågor att utgå ifrån dock såg följdfrågorna olika ut beroende på vad 

jag fått för svar.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Trost (2007) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ som huruvida du arbetar med 

siffror eller inte. Till siffror räknar han inte enbart siffror utan även ord som fler eller mer, ord som 

indikerar ett kvantitativt sätt att tänka. Kan man undvika dessa termer och jämförande ord använder 

man sig istället av ett kvalitativt sätt att tänka. 

Valet av kvalitativ eller kvantitativ metod är beroende på vad det är du undersöker, är det frågor som 

hur ofta eller hur många är det en kvantitativ undersökning som lättast ger svar på frågorna. Är det 

istället så att undersökningen genomförs för att finna mönster eller förstå något är en kvalitativ metod 

att föredra (Trost, 2007). 

McKay (2006) framställer kvantitativ undersökningsmetod som lämplig forskningsmetod för en 

specifik forskningsfråga där avsikten är att generalisera. Hon presenterar även den kvalitativa 

undersökningsmetoden som holistisk undersökningsmetod där flera faktorer bör tas i beaktning. Med 

kvalitativ forskning är avsikten att kontextualisera och tolka den insamlade informationen. 
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De tre insamlingsmetoderna för data som använts i denna undersökning är, intervju, observation och 

undersökning av provresultat. Dessa metoder skiljer sig åt i sättet de är uppbyggda, och hur mycket 

den som forskar kan påverka den som svara eller observeras.  

McKay (2006) beskriver att en intervju kan vara både strukturerade och ostrukturerade. I den 

strukturerade intervjun ställer intervjuaren samma frågor i samma ordning till alla som intervjuas. Den 

ostrukturerade intervjun är mer flexibel, frågorna kan ställas i olika ordning beroende på svar och olika 

följdfrågor kan ställes beroende på de svar som ges. 

Observationer beskriver McKay som en undersökningsmetod då man arbetar med att finna mönster i 

hur läraren arbetar och förstå varför de gör som de gör. 

Den sista undersökningsmetoden där det är resultat av en större mängd prov som undersöks är istället 

en mer kvantitativ undersökningsmetod. Här är det hur många elever som fått ett specifikt resultat som 

undersöks alltså siffror inte mönster. 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Mitt val av metod vad gäller kvalitativa intervjuer gjordes för att få en tydlig bild av lärarnas 

uppfattningar i frågan om muntlig matematik. Jag valde att inte ge lärarna möjlighet att se frågorna i 

förväg för att kunna förbereda sig. Detta då jag hellre ville få spontana svar, inte något de i förväg valt 

att säga för att det ska ”låta bra” eller för att de tror att det är det jag vill höra. Eftersom jag haft 

intervjuerna inspelade har jag kunnat lyssna på lärarnas svar flera gånger för att vara säker på att jag 

uppfattat deras svar rätt. 

Jag valde att göra min undersökning i tre klasser på två skolor i samma del av kommunen, med 

liknande upptagningsområde. Detta gjorde att elevurvalet som respektive lärare hade var väldigt lika 

och därför inte bör ha påverkat mitt resultat så mycket. Detta val gjordes för att jag ville undersöka 

lärarens påverkan på klassen inte klassens påverkan på läraren. Jag anser att de metoder jag använt 

mig av har gett mig bra information och material att arbeta med i min studie i relation till de 

frågeställningar jag haft. 

Svagheter som finns i min datainsamling är flera. Till exempel att detta är en väldigt liten 

undersökning och alltså inte representativ för landet som helhet. Att jag endast observerat ett fåtal 

lektioner med varje lärare gör att jag inte har fått en helt representativ bild av hur läraren undervisar 

utan endast kunnat dra slutsatser utifrån det jag observerat under en eller ett par lektioner och de 

uppfattningar jag fått under intervjun. Fler lärare och fler undersökta skolor hade gett ett mer 

tillförlitligt resultat.  

Det sätt som nationella provet rättas på, med hjälp av tydliga bedömningsmatriser på de enskilda 

uppgifterna, kan man anta att det bör vara relativt små olikheter i hur elevernas resultat ser ut 

oberoende av vilken lärare som rättar provet. Det sätt som bedömningsmatrisen gjorts och det faktum 

att ett antal prov även kontrollrättas av andra lärare gör att felmarginalen i provresultatet är väldigt 

liten. 

3.3 Etiska aspekter 

I planerandet och genomförandet av denna studie har de krav och etiska standard som ställs av det 

svenska vetenskapsrådet tagits i beaktning. Detta för att värna om deltagandes integritet och deras 
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rättigheter. Deltagande lärare har informerats om sina rättigheter innan genomförandet av intervju och 

observationer. För att ytterligare säkerställa deras anonymitet har även deras namn fingerats. 

Vid genomförandet av en undersökning finns det fyra viktiga saker att ta i beaktning; informations-

kravet, samtyckekravet, tystnadspliktskravet och nyttjande kravet. Informationskravet innebär att den 

medverkande är införstådd i deras del i undersökningen att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande utan risk för konsekvenser. Samtyckekravet innebär att forskaren 

erhåller medgivande av deltagande personer att den insamlade informationen får användas i uppsatsen. 

Tystnadspliktskravet innebär att deltagande informeras om att de inte kommer att namnges i uppsatsen 

och att all information som insamlats kommer att förstöras vid uppsatsens färdigställande. 

Nyttjandekravet i sin tur innebär att den information som insamlats endast kommer att användas i 

forskningssyfte och endast för detta projekt om inte den medverkande tillåter annat. 

3.4 Urval 

Jag har valt att observera tre olika klasser på två olika skolor. Dels för att se om det finns tydliga 

skillnader mellan klasser på en och samma skola och mellan klasser på olika skolor. Eleverna vars 

resultat jag observerat var elever i årkurs nio då provet skrevs. De lärare jag samtalat med är de som 

undervisade eleverna då de gick på skolan, de lektioner med läraren som jag observerat är dock med 

dennes nya klass. Lärarna var alla behöriga matematiklärare med över tio år i yrket. Lärarna valdes på 

två sätt, två av lärarna arbetar på den skola där jag gjort min praktik. Jag visste därför att skolan och 

lärarna var positivt inställda till att deltaga i undersökningen. Den tredje läraren arbetar på en skola jag 

inte tidigare haft kontakt med. Av den anledningen att jag kände lärarna olika väl har jag haft olika 

möjlighet att följa lärarna under lektioner. Jag har därför observerat lärarna på olika antal lektioner. 

Fem lektioner hos lärare A, fyra lektioner hos lärare B och två lektioner hos lärare C. 

Båda skolorna ligger i samma kommun och samma del av kommunen. Skolorna är båda medelstora 

med tre till femhundra elever i grundskolans senare del. De ligger i en förort till en storstad med 

liknande upptagningsområde, där eleverna kommer från hyresrätter, bostadsrätter och villor.  

3.4.1 Lärarporträtt 

För att ta reda på om elevers förmåga och kunskap när det gäller matematik har ett samband till hur 

deras lärare undervisar har jag använt mig av intervjuer, observationer och provresultat. Jag vill se om 

det är så att om läraren väljer att arbeta mycket muntligt, blir eleverna också bra på muntligt arbete. 

Detta gäller förstås inte bara förmågan att tala på ett matematiskt korrekt sätt; det lärare väljer att 

undervisa i är ju det som eleverna får träna på, och det är ju så vi oftast lär oss. Jag har valt att samtala 

med tre lärare för att höra deras tankar om muntlig matematik och hur viktigt det är i klassrummet, och 

deras uppfattning om hur det påverkar deras elever. Dessa intevjuer skulle ge mig en bättre 

uppfattning av hur det påverkar elevers resultat i matematik beroende på hur läraren väljer att fördela 

sin tid i klassrummet, hur mycket tid som läggs på att prata matematik i klassrummet. 

3.4.1.1 Lärare A, Albin 

Albin är en manlig lärare med behörighet i ämnena matematik och naturvetenskap. Han har arbetat 

aktivt sedan läsåret 93/94 och undervisar i årskurserna sex till nio.  

3.4.1.2 Lärare B, Bengt 

Även Bengt är en manlig lärare med behörighet i ämnena matematik och naturvetenskap. Han har 

arbetat aktivt sedan 1996 och undervisar i årskurserna sex till nio. 
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3.4.1.3 Lärare C, Charlotte 

Charlotte är en kvinnlig lärare med ursprung som folkskollärare. Med denna utbildning började hon 

arbeta på dåvarande mellanstadiet innan hon efter sju år följde en klass till högstadiet där hon sedan 

dess arbetat kvar. Charlotte har varit aktiv som lärare sedan hon tog sin examen 1974, hon har dock 

vidareutbildat sig och har numera även behörighet att undervisa på högstadiet, och numera undervisar 

hon i årskurs sex till nio. 

3.5 Observation 

3.5.1 Lektionsobservationer 

Lektionsobservationer har genomförts i flera olika klasser som undervisats av de lärare som i denna 

undersökning intervjuats. Lektionerna hos lärare A gjordes under december 2010 i två klasser, en 

årskurs åtta och en årskurs nio. Lektionerna hos lärare B gjordes i december 2010 och maj 2011. De 

observerade lektionerna hos lärare C gjordes i december 2010. 

3.5.2 Observation av muntligt nationellt prov 

Observationen av det muntliga delprovet har gjorts i två grupper i en årskurs nio, under våren 2011. 

Detta har genomförts i en klass som känner mig väl och som har träffat mig vid flertalet tillfällen från 

att de började i årskurs sex. Valet av klass gjordes för att inte påverka elevernas resultat på provet, att 

de skulle känna sig bekväma i provsituationen trots att ytterligare en vuxen befann sig i rummet. 

3.6 Intervju 

Trost (2010) beskriver två olika typer av frågor som kan användas vid en intervju, den strukturerade 

och den ostrukturerade. Den strukturerade frågan har ett givet svar, där den intervjuade endast kan ge 

ett svar. Den ostrukturerade frågan tillåter den intervjuade att svara hur den vill, många olika svar är 

accepterade. 

De frågorna som användes under intervjuerna i denna undersökning var baserade på vad det var för 

information som behövdes av respektive lärare. Intervjuerna var halvstrukturerade, vid varje intervju 

användes vissa utvalda frågor som bas, för att viss information skulle får av alla lärare, däremot gavs 

de i olika ordning beroende på vilka svar som gavs av lärarna. Emellertid var de följdfrågor som 

ställdes olika vid varje intervju då dessa baserades på de svar som varje lärare gav. 

De tre lärarna intervjuades under december 2010 och varje intervju spelades in och blev därefter 

transkriberade. Detta gjordes för att kunna lyssna mer aktivt under intervjun och inte behöva anteckna 

samtidigt (Trost, 2010). 

3.7 Provresultat  

De provresultat som studerats är från nationella proven som genomfördes under våren 2010. Jag har 

här haft tillgång till de enskilda elevernas olika resultat på de olika delproven, deras slutresultat samt 

vad riket som helhet haft för resultat på provet. För analysen är det endast poängen som har studerats 

ingen hänsyn har tagits till kön eller den enskilda eleven. 
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4. Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer resultaten från de observationer och intervjuer som genomförts att 

presenteras. Även de olika resultaten från nationella proven som undersökts kommer att presenteras. 

4.1 Resultat från observationerna 

4.1.1 Klassrumsobservationer 

4.1.1.1 Lärare A 

Hos denna lärare hade jag möjlighet att observera fem lektioner. Av dessa lektioner var det endast en 

lektion som ägnades helt åt räknande i elevernas läroböcker. En lektion hade eleverna 

matematiklaboration under denna lektion introducerades eleverna i vad de skulle göra, därefter 

arbetade eleverna i par med att lösa uppgiften. Detta sätt att arbeta ledde till många intressanta 

diskussioner hos eleverna i hur man kunde komma fram till ett svar. Eleverna fick även lämna in 

skriftligt hur de kom fram till lösningen, och varför de gjorde som de gjorde. De tre andra lektionerna 

börjades och avslutades med helklassdiskussion de inleddes ofta med en genomgång av läraren, en 

kortare introduktion till vad de skulle arbeta med. Här försökte Albin att få så många elever som 

möjligt delaktiga. Efter introduktionen jobbade eleverna vidare med sina läroböcker under lektionen 

innan det var dags att avsluta lektionen. På två av lektionerna avslutade Albin elevernas arbete nästan 

tio minuter innan lektionens slut för att eleverna skulle få jobba med en kluring. Detta var något 

eleverna verkade uppskatta, de packade snabbt ihop sina böcker och började därefter tillsammans 

försöka lösa problemet. 

4.1.1.2 Lärare B 

Hos Bengt hade jag möjlighet att observera fyra lektioner. Den första (i december, 2010) 

introducerades med en kortare genomgång av vad eleverna gjort föregående lektion och vad de 

förväntades att göra denna lektion. Eleverna arbetade i grupper om fyra med att designa ett 

pepparkakshus, och höll under denna period på med att göra ritningar. De visste hur mycket deg de 

hade tillgång till och skulle göra en skalenlig ritning. Under lektionen var eleverna väldigt aktiva 

muntligt, dock inte alltid om ämnet matematik. De kom vid flertalet tillfällen in på andra ämnen och 

lyckades inte hålla koncentrationen på designandet av sina pepparkakshus. Det var inte heller något 

riktigt avslutande av passet utan eleverna tittade på klockan och bestämde att lektionen var slut. 

Därefter gick första eleven och sedan var det ett stadigt bortfall av elever under några minuter innan 

alla begett sig iväg på lunch. Vid ett tillfälle under lektionen var det dock en elev som ställde en fråga 

till läraren om procent. Från att eleven inte visste hur den skulle lösa uppgiften lyckades läraren 

påminna eleven om olika saker de arbetat med tidigare lektioner och eleven kunde därefter själv lösa 

uppgiften. De lektioner som observerades i maj (2011) hade en tydligare introduktion och ett tydligare 

avslut. En av lektionerna introducerades med att ett sannolikhetsproblem skrevs upp på tavlan. 

Eleverna fick därefter arbeta tillsammans för att lösa problemet, då de ansåg sig ha ett bra svar på 

uppgiften övergick eleverna till att arbeta ur sina läroböcker innan lektionen avslutades med att 

eleverna tillsammans gick igenom hur de löst problemet på tavlan. 
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4.1.1.3 Lärare C 

Under de två pass jag observerade denna lärare jobbade eleverna med att repetera inför ett kommande 

prov. Vid dessa två lektioner satt läraren en stor del av lektionen framme vid katedern och eleverna 

fick gå fram till henne om de behövde hjälp. De flesta eleverna satte sig två och två i klassrummet och 

pratade tyst med varandra. Trots att det under dessa två lektioner inte pratades lika mycket matematik 

som på de övriga lärarnas lektioner upplevde jag att eleverna hade bra studiero, bra möjligheter att 

arbeta. Däremot märkte jag att eleverna ofta inte bara arbetade med matematiken och diskuterade 

uppgifter. Den allmänna ljudnivån i klassrummet var nog lägre här, däremot tror jag inte att eleverna 

pratade mindre, bara om andra saker. 

4.1.2 Observation av muntligt nationellt prov 

Under den 15 april, 2011, observerades två tillfällen av det muntliga delprovet från nationella provet. 

Under det första tillfället bestod provgruppen av fyra elever, tre flickor och en pojke. Gruppen bestod 

av elever på lite olika nivå i matematiken, vilket var ett medvetet val av läraren. Gruppen har satts 

samman så att de elever som brukar umgås med varandra i skolan får göra provet ihop. Att de känner 

sig bekväma med de som de utför provet ihop med ger dem möjlighet att visa vad de kan utan att 

känna att de gör bort sig framför sina klasskamrater. I början av provet var denna grupp lite 

oförstående till hur de skulle agera, efter några minuter började de dock slappna av och prata mer. Det 

var dock tydligt vilka elever som kände att de kunde ämnet bättre och dessa två pratade klart mer. 

Den andra provgruppen som observerades bestod av tre pojkar. Även denna grupp var ihopsatt av 

läraren så att eleverna fick göra provet med andra elever som de i vanliga fall samarbetar med på 

matematiklektionerna. I denna grupp var det till största delen en elev som pratade, de övriga lade inte 

till mycket på vad de övriga gruppmedlemmarna sade utan svarade mest på de frågor läraren ställde. 

Alla elever som observerades visade kunskaper som motsvarar de lägre kvalitativa nivåerna i 

bedömningsmatrisen. Några visade även av de kunskaper som motsvarar de mellersta kvalitativa 

nivåerna, ingen visade dock de kvaliteter som krävdes för de högre kvalitativa nivåerna. Efter provets 

genomförande diskuterades årets prov (alltså inte det prov vars resultat observerats i denna uppsats) 

och läraren berättade att det var första gången som han var med om att det muntliga provet inte var 

med diskussion kring tabeller och diagram (detta prov var med inriktning på algebra). Läraren ansåg 

att detta resulterade i att de svaga eleverna hade lite svårare att komma in i diskussionen och visa vad 

de kunde medan de starka eleverna lyckades bättre då de kunde prata mer och använda sig av ett mer 

matematiskt språk. 

4.2 Resultat från intervjuerna 

4.2.1 Lärare A, Albin 

Albin anser att den muntliga komunikationen är kärnan i lärandet, att komunikation är en förutsättning 

för lärande överhuvudtaget. Det är i dialog med andra som man lär sig, både mellan lärare och elev 

och elever emellan. Albin belyser att han tror att den muntliga delen är väldigt viktig, det finns dock 

en del i matematiken som förespråkar att elever ska kunna lösa rutinuppgifter med skriftliga 

räknemetoder. För att eleverna ska klara detta måste de också ges en möjlighet att träna denna 

förmåga. Albin medger att procentuellt sett så lägger han nog mer tid på att eleverna sitter tysta och 

räknar i matematik än han gör då han undervisar i NO. Han anser att det finns så mycket mer som 

diskuteras per automatik i det ämnet än vad det gör i matematik. 
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Albin har förhoppningar om att han lägger i snitt 50% av sin undervisning på att arbeta med eleverna 

muntligt. Han anser att om det blir för många eller för långa pass där eleverna övar själva i 

matematikböckerna borde han inte få lön, då det inte krävs någon pedagogisk utbildning för att enbart 

gå runt och förklara då eleverna kör fast. Albin anser att det sätt han lagt upp arbetet på är väldigt 

påverkat av hur kursplanen ser ut då han satte sig in i den ansåg han att det inte fanns annat sätt för 

eleverna att kunna uppnå målen. Det har även blivit väldigt påtagligt i och med att en av delproven på 

nationella provet är just muntligt. Han anser därför att för att eleverna ska ha möjlighet att göra bra på 

provet måste de ha jobbat på det sättet tidigare. 

Albin anser att den muntliga delen på nationella provet är den bästa utvecklingen som skett på över 

tjugo år. Vidare berättade han att då han samtalat med andra lärare om nationella provet har de alla 

sagt att det är just den muntliga delen som är mest givande. Han anser att man på det provet går ifrån 

att bara se om eleven gjort rätt eller fel, eller tänkt lite konstigt, till att i stället undersöka hurvida 

eleverna i en grupp kan resonera och diskutera sig fram till en lösning. Enligt Albin är den muntliga 

delen lättare att rätta då man har en bedömningsmatris, som han tycker är tydlig att jobba med. Albin 

beskriver att han ofta sätter sig ner och bedömmer eleverna direkt efter genomfört prov och att det 

därmed inte blir lika jobbigt att rätta som en del då man sitter med fler prov som tar längre tid att 

bedöma. Albin berättar att hans elever är väldigt duktiga på den mutliga delen då de är vana att jobba 

på det sättet, av den anledningen tror han att elevernas resultat på de överiga delarna ofta är lägre. 

Albin anser att det är viktigt med muntlig bedömning även vid andra tillfällen än nationella provet 

eftersom det finns elever som har väldigt goda tankar men som kan ha svårt att få ned dessa skriftligt 

på papper. För att eleverna ska ha möjlighet att visa vad de kan ska de även få möjlighet att göra det på 

det sätt de är bra på. Albin tycker att den respons han får från eleverna varierar lite, där de som inte är 

vana vid det tycker det är svårt och jobbigt, medan de som är vana tycker det är roligt och jobbar på 

väldigt bra. 

4.2.2 Lärare B, Bengt 

Även Bengt anser att den muntliga kommunikationen i skolan är väldigt viktig. Att eleverna lär sig 

mycket just genom diskussion med varandra, genom att förklara för sina kamrater och få det förklarat 

av dem i sin tur. Bengt anser att han lägger mer än halva sin undervisningstid på att eleverna just ska 

arbeta med matematiken muntligt, genom bland annat problemlösning eller genom att diskutera 

uppgifter med varandra. Att Bengt väljer att jobba på det sätt han gör kommer till viss del ifrån 

kursplanen där han tycker att det belyses en vikt att jobba med matematiken muntligt dock tycker han 

att han gör det ännu mer än vad som kanske står i kursplanen då han själv anser det är väldigt viktigt. 

Han anser även att om man granskar Lgr11 läggs ännu större betoning på att arbeta muntligt med 

matematiken än i den kursplan vi använder idag.  

Bengt anser att den muntliga delen på nationella proven är väldigt bra. Den täcker ett behov som finns 

när det gäller att testa elevernas kunskaper i matematik. Han menar att det är ett tillfälle för elever som 

inte alltid klarar av att förklara och beskriva skriftligt att i stället göra det muntligt, på så sätt visa att 

de kan det som testas. Bengt förklarar att han tycker att den muntliga delen på nationella provet är 

lättare att bedöma än de övriga delarna. Han berättar att han ofta sitter ner några minuter direkt efter 

varje genomfört prov och skriver ned det han tänkt på och fyller i bedömningsmatrisen. Han har då 

vad varje elev sagt färskt i minnet och finner det lättare att göra en bra bedömning. Bengt anser att 

resultatet på muntliga delen på nationella provet ofta är bättre än slutresultatet. Han förklarar att elever 

som inte alltid gör så bra på det skriftliga får en möjlighet att istället visa sina kunskaper muntligt 

vilket de ofta finner lättare, detta leder ju i sin tur att till att slutresultatet höjs.  
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Muntlig bedömning i matematik är något som Bengt anser är viktigt och är därför något han använder 

sig av i sin undervisning. Han tycker att det är ett bra sätt för alla elever att kunna visa vad de kan på 

ytterligare ett sätt. Vidare anser han att han han får bra respons från eleverna när det gäller att arbeta 

med matematiken muntligt. Dock tycker han att det tar lite tid i början då han träffar en ny elevgrupp 

att få dem vana med arbetssättet, de kan tycka att det är lite jobbigt i början men när de kommer över 

den tröskeln är de väldigt posititva. 

4.2.3 Lärare C, Charlotte 

Även Charlotte anser att den muntliga delen inom matematik är väldigt viktig, att kunna kommunicera 

vad man kan. Det är viktigt att eleverna har möjlighet att till att jobba med det så mycket att de blir 

bekväma med att använda sig av det matematiska språket. Charlotte väljer därför att använde ett 

kortare pass i veckan enbart till att föra diskussioner och resonemang med eleverna, där eleverna 

själva får välja vad det är de har svårt för. Charlotte anser att hon i dagsläget inte har möjlighet att 

arbeta så mycket muntligt som hon skulle vilja, utan i stället lägger stor del av lektionstiden på att få 

eleverna att sätta sig med personer de tyst kan jobba bra med. Detta så att de kommer igång och räknar 

på lektionerna och i framtiden kommer kunna föra matematiska diskussioner. Det resulterar i att det 

blir ganska mycket kommunikation mellan lärare och elever men inte så mycket eleverna sinsemellan. 

Hon vill dock att det ska bli mer i framtiden, då hon inte tycker hon tar upp så mycket muntligt som 

hon utläser i kursplanen att det ska vara. Charlotte anser att det är svårt att jobba muntligt med elever 

som inte är så bra på matematik. 

Även Charlotte anser att den muntliga delen på nationella provet är väldigt bra. Hon anser att den är 

lättare att bedöma då man med hjälp av kroppsspråk kan antyda för eleven att utvecka sitt svar eller 

genom en följdfråga få eleven att förklara vad han eller hon menar. Något hon tycker ibland kan vara 

svårt att få fram då man enbart granskar vad en elev skrivit. Det blir snabbare klart hur mycket eleven 

kan vid ett muntligt prov. Charlotte menar vidare att hon ofta blir förvånad över resultatet hos vissa 

elever, de som i vanliga fall inte kan så mycket visar plötsligt väldiga kunskaper, och de som är starka 

på den skriftliga delen ibland har väldigt svårt för att uttrycka sig muntligt. Resultatet på muntliga 

delen anser Charlotte har korrelation med slutresultatet. Om en elev ligger och väger på gränsen till G 

kan ett bra muntligt prov lyfta dem över gränsen, dock anser hon att en elev som visar bra resultat i 

övrigt måste göra väldigt dåligt ifrån sig på det muntliga för att det ska dra ner betyget. 

Vad gäller muntlig bedömning som inte är nationella provet anser Charlotte att om en elev förklarar 

något område på ett sådant sätt att eleven i fråga kan anses ha visat förståelse tar hon det som godkänt. 

Vill eleverna ha högre betyg anser hon dock att de även måste kunna visa sina kunskaper skriftligt. 

Charlotte anser att eleverna är positivt inställda till att arbeta muntligt. Dock anser även Charlotte att 

det tar lite tid för eleverna att bli inkörda på ett mer muntligt arbetssätt. 

4.3 Resultat från nationella proven VT 2010 

På det muntliga delprovet som eleverna genomförde våren 2010 kunde eleverna bli tilldelade 4 g-

poäng och 4 vg-poäng. Diagrammen nedan visar fördelningen av poäng i de tre olika klasserna jag 

observerat. Betyg utdelades inte efter varje enskilt delprov utan efter det att eleven genomfört alla tre 

delproven. Sammanlagt kunde eleverna tilldelas 70 poäng, 39 g-poäng och 31 vg-poäng. För att eleven 

skulle uppnå godkänt krävdes mins 22 poäng. För att få betyget väl godkänd krävdes 43 poäng varav 

12 skulle vara vg-poäng. För att få det högsta betyget krävdes 21 vg-poäng och minst 6 mvg-

kvaliteter, av minst tre olika slag. (Skolverket, 2010) 
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Den muntliga delen på nationella provet säger dock inte allt om hur duktiga eleverna är på matematik i 

sin helhet. Det kan endast ge en uppfattning av hur duktiga eleverna är på att prata matematik, vilket 

bara är en del utav hela ämnet. Jag har därför även undersökt resultatet av hela nationella provet, för 

att se hur elevernas totala kunskaper i matematik speglas av deras resultat på det muntliga delprovet. 

 
Enligt Skolverket (2010) som gjort en undersökning på elevernas provbetyg och det preliminära betyg 

som lärarna angav att de skulle tilldela eleverna, var att ca 80 procent av eleverna tilldelades samma 

slutbetyg som de tilldelades på nationella provet. Drygt 20 procent av eleverna tilldelades ett högre 

slutbetyg än provbetyg medan endast 1 procent av eleverna fick ett lägre slutbetyg än provbetyg. 
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5. Konklusion 

I denna sektion kommer resultatet av denna studie att bli analyserad med hjälp av de teorier som 

presenterades i sektion två. Intervjuerna har analyserats med hjälp av ”Case study” (McKay, 2006), 

vilket innebär att de svar som de olika individerna som intervjuats gett har analyserats separat för att 

belysa hur de skiljer sig åt. För analys av observationerna har jag valt att granska lektionerna som 

helhet och belysa det som jag anser att läraren har en inklination att illustrera i sin undervisning. 

Alla lärarna är överens om att muntlig matematik är väldigt viktigt. De belyser att det är genom 

kommunikation med andra som man lär sig, samtal mellan elever och mellan lärare och elev. Genom 

att föra diskussioner med eleverna får man en tydligare uppfattning av vad de kan.  

”Det är kärnan i lärandet, kommunikation är en förutsättning för utveckling överhuvudtaget” – Albin  

”Den muntliga kommunikationen är den viktigaste av alla... även ämnesvis, att prata ämnesadekvat” – 

Charlotte 

”Den muntliga kommunikationen får en lite undanskymd roll, man skulle kunna göra mycket mer” – 

Bengt 

Lärarna är även överens om att genom en diskussion kommer det fram saker om elevernas kunskaper 

som kanske inte kommit fram om de endast arbetat med matematiken under tystnad. Genom att 

kommunicera med varandra och med läraren lär sig eleverna ännu mer. 

”Tidigare så har man tänkt mer på att man berättar för dem som lyssnar och då förstår de, men så ser 

det ju inte ut... man ställer motfrågor, bekräftar att man har rätt och funderar på om man uppfattat det 

som den som berättar tänkt sig att man ska” – Albin 

”Jag hade aldrig kommit till den insikten om jag inte fört en diskussion” – Charlotte, om att hennes 

elever inte visste vad ordet parallell betyder. 

Om man inte är medveten om vad eleverna har svårt för, vad de har problem med de uppgifterna de 

arbetar med, har man inte heller någon möjlighet att hjälpa dem på ett bra sätt. Om eleverna inte talar 

om vad de har problem med kan läraren inte annat än gissa sig till vart problemen ligger. 

Det som dessa lärare enas om överensstämmer med det som både Säljö, Vygotskij och Dewey påstår, 

att elever lär sig bra genom samarbete med andra. Genom att ta del av varandras olika kunskaper har 

eleverna möjlighet att få en djupare och bredare förståelse för det de arbetar med än de skulle 

tillgodogjort sig på egen hand. 

De nationella prov som genomförs i Sverige är en form utav summativ bedömning, de har till uppgift 

att undersöka vilken kunskapsnivå eleven har vid det tillfälle som eleven genomför provet. De har till 

uppgift att som Korp (2003) beskriver det, ge en kompetens-, kvalifikations- och kvalitetssäkring. De 

används även för att undersöka om eleverna besitter de kunskaper som krävs för de olika betygen, som 

ett stöd för läraren vid betygsättning. 

Lärarna anser att de ofta får en tydlig bild av elevernas kunskaper då de får möjlighet att förklara sig 

verbalt. De anser även att den delen av provet är lätt att rätta tack vara den tydliga matrisen.  

”Lättare då man har tillgång till en tydlig bedömningsmatris” - Albin 

”Jag får en väldigt omedelbar känsla för vad eleverna kan” – Charlotte 
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”Lättare att bedöma då man sitter ner direkt efter provet och gör bedömningen” – Bengt 

Lärarna belyser även hur viktigt det är att eleverna möter det i sin vardagliga undervisning så att det 

inte är något de stöter på för första gången på nationella provet.  

”Om det ska vara en del av examinationen ska det vara en del av undervisningen” – Albin 

”Ja, det är viktigt, eleverna ska inte möta det för första gången på nationella provet – Bengt 

Att förvänta sig att eleverna ska prestera bra på något de aldrig tidigare stött på är inte riktigt rättvist 

mot eleverna. Eleverna har ju en möjlighet under nästan hela sin skoltid att öva sig på att skriva 

traditionella matematikprov. Vilket i sin tur ökar deras möjligheter att sedan prestera bra på det, då de 

vet vad som förväntas av dem, de har övat in en strategi som fungerar för dem, och hur de ska gå till 

väga då de löser uppgifterna. 

”Det är ett nytt och annorlunda sätt att tänka för dom allra flesta lärarna… där fokus inte ligger på 

räknefel utan förståelse” - Albin 

Lärarnas åsikter vad gäller det muntliga delprovet stämmer bra överens med den undersökning som 

gjorts i landet för att undersöka lärares inställning till nationella provet och det muntliga delprovet. 

Hur de olika lärarnas elever presterat på den muntliga delen av nationella provet speglas ganska tydligt 

i hur mycket tid lärarna arbetar med matematiken muntligt på lektionerna. De lärarna som arbetar 

mycket med muntlig matematik har bra resultat på det delprovet. 

”Ofta bättre resultat än på slutresultatet” – Bengt 

”En del g elever hamnar över, en del högpresterande elever hamnar under” – Charlotte 

”Våra elever har presterat bra på den muntliga delen då de är vana vid situationen” – Albin 

Det som framgår av resultaten ger en indikation på att det finns en korrelation mellan resultaten på det 

muntliga delprovet och det slutliga betyget på nationella provet. Med större dataunderlag skulle 

följande resonemang kunna få större validitet. Detta innebär även att den första frågeställningen varit 

svår att besvara. 

På det muntliga delprovet har Charlotte en jämnare fördelning av poängen än vad Albin och Bengt 

har. Charlottes kurva är också den som har störst likhet med den kurva som skapas av den procentuella 

fördelningen i hela riket. Den båge som bildas i diagrammet liknar den normalfördelnings kurva som 

användes i det tidigare relativa betygsystemet. Därmed försöker jag inte säga att Charlotte strävat efter 

detta, det detta visar är att hennes elever har en större bredd på sina kunskaper, där en del är väldigt 

starka muntligt medan andra är svagare. Albins kurva visar två toppar, en kring fyra poäng, alla g-

poäng, och en kring 7-8 poäng vilket då var alla eller nästan alla poäng. Bengts kurva är jämnare än 

Albins dock har även den två mindre toppar, vid fyra och sju poäng. Enligt mina observationer, och de 

indikationerna jag fick i intervjuerna, arbetar Albin och Bengt mer med muntlig matematik med sina 

elever än vad Charlotte gör, vilket återspeglas i de resultat eleverna har på det muntliga delprovet. Ser 

man dock till slutbetyget på nationella provet är den procentuella fördelningen av betyg väldigt lika 

hos Bengt och Charlotte, som även återspeglar fördelningen i riket. Här är det Albin som avviker med 

en högre procentandel med godkänt och väl godkänt i provbetyget. Att Charlotte jobbar mycket 

skriftligt och Bengt mycket muntligt gör att deras respektive elever blir bra på det de övar sig på, det 

muntliga respektive det skriftliga. Albin belyser både de muntliga och de skriftliga arbetssätten i sin 

undervisning vilket återspeglas i att hans elever också presterar bra på samtliga delar av nationella 

provet, vilket ger ett bättre totalresultat. En annan tolkning av varför Albins elever får ett så bra 
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resultat på det muntliga delprovet kan bero på att han övervärderar elevernas kunskaper. 

Sannolikheten för detta är dock relativt liten eftersom lärarna har tillgång till den uppgiftsspecifika 

bedömningsmatrisen som har till uppgift att se till att lärarna bedömer alla elever lika.  

Under de lektionerna som jag observerade med Charlotte arbetade eleverna enbart med traditionell 

katederundervisning, eleverna fick gå fram till läraren då de hade frågor men att de övrig tid arbetade 

enskilt. Charlotte själv anser att hon skulle kunna arbeta mer muntligt och strävar mot att använda mer 

tid till muntligt arbete. I  min observation var det inte mycket av lektionen som eleverna använde till 

att räkna uppgifter, eller diskutera matematik, de gjorde mest igenting. 

”Har som agenda att utveckla den, vill lägga mer tid på det” - Charlotte 

”Det är ett sätt att uppmuntra eleverna att kommunicera muntligt – Charlotte 

Mina observationer hos Albin var att eleverna sällan jobbade långa perider med räkneövningar ur 

läroboken, dessa varvades med diskussioner och klurig uppgifter. ”Om eleverna sitter för långa 

stunder med enskilt arbete tappar de ofta suget och börjar göra annat”. Detta visar på att Albin tar 

hänsyn till den tid som hans elever klarar av att koncentrera sig på en uppgift innan tankarna går över 

till något annat. Det varierade arbetsättet gjorde att eleverna orkade koncentrea sig på matematiken 

nästan hela lektionen.  

”Eleverna sitter emellanåt med tyst räkning för att få tid att befästa, tillämpa och träna... så kommer 

det vara i framtiden också” – Albin 

”Vissa elever har en väldigt bra verbal förmåga som de har svårt att utrycka skriftligt eller med hjälp 

av bilder” -Albin 

Hos Bengt satt eleverna i grupper då de jobbade, hjälpte varandra genom diskussioner eller genom 

instruktioner om hur man skulle gå till väga för att lösa en uppgift. Då eleverna inte lyckades själva 

bad de Bengt om hjälp, som i sin tur gav ledande frågor så att eleverna till slut kom på hur de skulle 

göra själva. Det var tydligt att eleverna var vana vid arbetssättet och kom igång med arbetet lätt i 

början på lektionen, dock var koncentrationen under lektionen varierande. 

”Tyst räkning det har jag ingenting alls” – Bengt 

”Eleverna lär sig mer då de måste sätta ord på sina tankar, än och bara sitta och räkna” – Bengt 

Jag har enligt min uppfattning träffat två lärare som jobbar aktivt med muntlig kommunikation i 

klassrummet, där det är något som används på i stort sätt alla lektioner. Den tredje läraren däremot 

jobbar mer med traditionell undervisning, med enstaka inslag av muntligt arbete i matematik. 

De tre lärarna är alla överens om att eleverna ofta tycker det är svårt att arbeta muntligt med 

matematik i början. Det kan ta lite tid innan eleverna förstår vad som förväntas av dem om det är ett 

nytt sätt att arbeta på.  

”Eleverna är positiva, men efter ett tag, de kan ofta tycka det är svårt i början” – Bengt 

”Man måste lära eleverna att jobba muntligt... jag tror inte att man - mig själv inkluderad - använder 

det muntliga tillräckligt mycket” – Charlotte 

”Olika, det kan ta upp till en termin att få med sig eleverna... när de är vana känner de ofta att det är 

roligt” - Albin 

Även om det varit svårt att finna belägg i denna begränsade studie för skillnader i lärarnas 

undervisningsmetoder så har den andra frågeställningen kring hur den muntliga delen på nationella 
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provet påverkar deras sätt att undervisa har varit lättare att uppfatta. Min uppfattning efter genomförd 

studie är att alla tre lärarna strävar efter att arbeta muntligt med matematiken på lektionerna. De ser 

betydelsen av att eleverna arbetar på olika sätt med matematiken, att de testas muntligt ser de som en 

indikation på att de även är viktigt att belysa det muntliga i undervisningen.  
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6. Diskussion 

Vi lever idag i en miljö där det är viktigt att kunna argumentera för sin åsikt, ta del av vad andra tycker 

och tänker. Forskning visar att vi lär oss mer i samarbete med andra än vi gör på egen hand. 

Undersökningens syfte har varit att ta reda på om elevers resultat i matematik förbättras om de får 

arbeta med matematik muntligt under lektionstid. Jag har varit intresserad av att undersöka hur lärare 

anser att de arbetar med matematiken muntligt och vad de får för resultat av det.  

Jag har i min analys av data uppmärksammat att intervjuade lärare har alla anser det viktigt med 

muntlig matematik men att de implementerar det olika mycket i sin undervisning. En anledning till 

detta kan vara det muntliga delprovet, det har fått en given plats i de nationella proven vilket också gör 

att dess användning har fått större betydelse. Om det anses viktigt av skolverket ställer det större krav 

på lärarna att även de ska belysa det i sin undervisning. 

Den korrelation jag ser mellan delprovsresultatet på det muntliga delprovet och provets slutbetyg är att 

det arbetssätt som ger bäst resultat är en kombination av muntlig och skriftlig matematik. Att man låter 

eleverna utforska nya saker muntligt men ser till att de får befästa sina nya kunskaper skriftligt. 

Vad gäller resultatet av det muntliga delprovet måste ju nämnas att det är lärarens uppfattning av vad 

som sades som är viktig. Det resultat som fås av det muntliga delprovet kan inte heller kontrolleras, så 

som det görs med de andra delproven där ett antal prov skickas in och bedöms av andra. Den 

uppgiftsspecifika bedömningsmatris som ligger till grund för bedömningen av det muntliga delprovet 

är dock väldigt tydlig och bör minimera risken för felbedömning av läraren. 

Något som inte framkommit i min undersökning som skulle vara intressant som ämne för vidare 

forskning skulle vara att undersöka vilka övningar som är lämpliga för muntlig matematik inom olika 

områden av matematiken. Vilken typ av uppgift som lämpar sig bäst för till exempel ekvations-

lösning? Ett annat område som skulle vara intressant att utforska är vad eleverna tycker om att arbeta 

med matematik muntligt på lektionerna.  

Det faktum att lärarna lägger mer tid på muntlig matematik följer också de riktlinjer som kan utläsas i 

läro- och kursplansutvecklingen och de undersökningar som gjorts av skolverket och andra forskare. 

Dock måste de begränsningar som finns med denna studie belysas. Då detta är en väldigt liten 

undersökning kan de resultat som fåtts endast ses som representativa för de tre lärare som undersökts 

och inte för en större grupp, eller riket. Det finns även begränsningar inom den undersökningen som 

gjorts med de tre lärarna då den genomförts under en kortare tid, där enbart ett fåtal lektioner 

observerats med varje lärare. Dessa kan inte ses som representativa för hela dennas undervisning. Om 

det varit möjligt att observera ett större antal lektioner under en längre tid hade det varit lättare att dra 

slutsatsen att de observerade lektionerna motsvarade ett tvärsnitt av hur lärarens lektioner fungerade. 

För att sammanfatta och försöka besvara mina frågeställningar har min undersökning visat att genom 

att arbeta med eleverna muntligt för att fånga och hålla deras intresse för matematik, och arbeta med 

dem skriftligt för att de ska befästa sina kunskaper är det arbetssätt som ger bäst resultat. 
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Appendix: 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. a. Vilken roll anser du att den muntliga kommunikationen spelar allmänt i skolan? 

b. i matematikundervisningen? 

4. Hur stor del av din undervisning är muntlig kommunikation/tyst räkning? 

5. Varför har du den fördelningen? 

6. På vilket sätt tycker du din fördelning är påverkad utav kursplanen? 

7. Vad tycker du om den muntliga delen på nationella provet? 

8. Är den muntliga delen på nationella provet lättare eller svårare att bedömma än de övriga 

delarna? Varför? 

9. På vilket sätt tycker du att resultatet på den muntliga delen speglar elevers slutresultat? 

10. Vad tycker du om muntlig bedömning i matematik mer allmänt? 

11. Är det något du använder dig utav? 

12. Vad får du för respons från eleverna om muntlig matematik, både arbete och bedömning? 

Om du jämför den kursplan vi har nu med den som börjar gälla nästa år har du märkt någon 

skillnad i hur muntligheten i matematik förändrats? 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


