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Sammanfattning 

Inför läsåret 2015/2016 lades ett nytt delprov till det Nationella provet i matematik för årskurs 6: 

Det muntliga nationella provet. Det nya delprovet samt läroplanens påbud och kunskapskrav rörande 

muntliga färdigheter inom matematikämnet ställer ökade krav på att lärare anammar nya sätt att 

arbeta muntligt med eleverna. Mot bakgrund av detta undersöker denna studie hur yrkesverksamma 

lärares attityd är gentemot det muntliga arbetet i matematikämnet. För att få fram relevant material 

så utfördes kvalitativa intervjuer med lärare som arbetat med aktuella delar. Den fenomenologiska 

ansatsen har använts som teoretisk utgångspunkt  i denna studie. Detta då denna ansats fokuserar 

på attityder gentemot fenomen, vilket i detta fall har applicerats på lärares attityder på den muntliga 

delen i matematik. 

Studien resulterade i fem olika huvudspår som kunde tolkas utifrån de svar som samlades in från 

de intervjuade lärarna. Detta är fem teman som berör lärarnas attityder angående olika aspekter i 

arbetet med elevernas utveckling av muntligt framträdande i matematikämnet. De teman som 

lärarna berörde under intervjuerna var deras attityder angående ledande frågors funktion i arbetet, 

att arbetet med att få fram lämpligt material är tidskrävande, hur klassrumsklimat bidrar till elevers 

utveckling, bedömning av de muntliga förmågor och kunskapsutbytets vikt för kunskapsutveckling. 

Lärarna hade generellt  en positiv attityd gentemot den muntliga delens påverkan för en förbättring 

av elevernas matematiska utveckling, men för att nå en ultimat utvecklande miljö så tar det mycket 

tid. Tid som kan vara svår att få till.  

  

  

Nyckelord: muntliga, förmågor, attityder.  
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Inledning 

Skolverket beskriver hur matematik är ett av de ämnen som ökar människors möjlighet att ta 

välgrundade beslut i vardagssituationer och delta i samhället (Skolverket, 2011, s. 55).  I dagens 

skola har de muntliga förmågorna blivit viktigare inom matematik än vad de har varit tidigare. Flera 

studier, som kommer presenteras senare i uppsatsen, beskriver även hur den kommunikativa 

förmågan kan hjälpa eleverna att förbättra sina resultat i matematik. 

Sedan läsåret 2015/2016 har årskurs 6 en ytterligare del på det nationella provet i matematik. 

Skolverket beslutade att lägga till en muntlig del som ett delprov i matematikens nationella prov 

(Skolverket, 2015). I matematikens syfte av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen fritidshemmet 2011 

kan läsas hur Skolverket vill se att eleverna ska skapa en förtrogenhet med begrepp, argumentation 

och kommunikation som gör att eleverna kan använda dessa i vardagen (Skolverket, s. 55). Detta 

påbud ställer högre krav på lärare inom matematik, både inom utvecklingen av de muntliga 

förmågorna hos eleverna men även inom planeringen av matematiklektionerna. 

Svårigheterna med att planera matematiklektioner synliggör Pernilla Ljung i sitt examensarbete De 

nationella proven i årskurs 6 (2015). Ljung beskriver i sin studie de svårigheter och utmaningar det 

nationella provet i årskurs 6 medför. De intervjuade lärarna vittnar om hur de nationella provets 

muntliga del i matematik är svåra att genomför eftersom de kräver mycket av lärares planeringenstid 

(Ljung, 2015, s. 25). 

Att synliggöra problem som en lärare stöter på belyser Dylan Wiliam i sin föreläsning Om lärandets 

vitala verktyg (2013). Wiliam berättar hur kollegiala diskussioner om problem som lärare stöter på i 

undervisningen ger möjligheten att förbättra och effektivisera praktiken. Wiliam fortsätter tala om 

hur lärarna måste fortsätta förbättras och detta genom att själva vilja utvecklas samt ge varandra 

feedback (Dylan Wiliam, 2013). Ingen lärare är fullärd och bör alltid sträva efter att bli ännu bättre. 

I bakgrunden kommer relevanta studier att presenteras. Studierna kommer att förklara de muntliga 

förmågorna, utveckling av bedömning och inställning gentemot de muntliga förmågorna i 

matematik. I bakgrunden presenteras även relevanta strategier. Strategier som genom forskning 

bevisats lyfta den muntliga aktiviteten hos elever. 

Utvecklingen av kunskapskraven från Skolverket ställer även nya krav på läraren. Denna studie 

kommer således belysa hur yrkesverksamma lärare uppfattar utvecklingen av matematik och arbetet 

med de muntliga förmågorna. Studien kommer även åskådliggöra hur lärarnas generella inställning 

kring bedömning av dessa förmågor inom matematik ter sig. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras kommunikationens betydelse, de muntliga förmågorna samt 

utvecklingen av läroplanen i matematiken. Vi använder muntlig förmåga som ett samlingsbegrepp 

för kommunikationsförmåga, begreppsförmåga och resonemangsförmåga. Vi har valt att begränsa 

oss till endast kommunikationsförmåga, begreppsförmåga samt resonemangsförmåga, dels på 

grund av arbetets storlek skulle överstiga den potentiella tiden vi har men vi finner även att de tre 

valda förmågorna kan placeras in under problemlösningsförmågan och metod. Det som menas är 

att problemlösningsförmågan eller metod inte kan utföras utan att eleven behärskar de tre andra 

förmågorna först. De tidigare resonemanget tillsammans med att de två bortvalda förmågorna 

skulle ta upp ännu mer tid i arbetet har lett till att uppsatsen begränsas till att beröra endast tre 

förmågor. Anledningen till att begreppsförmågan inkluderas är att eleven bör kunna använda sig 

av begrepp för att kunna kommunicera inom matematik och föra relevanta resonemang. 

Kommunikationens betydelse 

Olga Dysthe skriver i Det flerstämmiga klassrummet (1996) hur autentiska och öppna frågor är ett av 

lärarens viktigaste redskap för att skapa ett engagemang i klassrumssamtal. Läraren behöver genom 

sina frågor utmana elevernas uppfattningar och tänkande men även för att hjälpa eleven att se ett 

samband mellan det nya tänkandet och det gamla. (Dysthe, 1996, s. 232) 

Dysthe menar att öppna frågor leder till att eleverna tänker och bildar en insikt och förståelse. Även 

om denna förståelse kan vara endast tillfällig och uppvisa stora brister så skapas en tankeprocess 

hos eleverna som med tid och mer utmaning kan bli bättre. (Dysthe, 1996, s. 232) 

Att använda sig av uppföljningsfrågor är något som ofta beskrivs som något bra för att eleverna 

ska fortsätta sitt tänkande och utmana sig själva. Dysthe beskriver hur uppföljning av en fråga 

måste balanseras och användas med måtta. Om en lärare tar upp allt en elev säger är risken stor att 

diskussionen kommer bli planlös och rinna ut i sanden. Som lärare beskriver Dysthe att du inte kan 

planera uppföljningsfrågor utan att frågorna måste hanteras genom flexibilitet, däremot kan läraren 

genom god lektionsplanering finna möjlighet för lämpliga uppföljningsfrågor. Dysthe påpekar 

samtidigt att uppföljningsfrågor fortfarande kan få stora positiva konsekvenser om de används på 

rätt sätt. Dysthe menar att genom en väl avvägd uppföljningsfråga så införlivar läraren elevens svar 

i nästa fråga och eleven måste fortsätta reflektera. (Dysthe, 1996, ss. 232-233) 

Att förbättra en elevs kommunikationsförmåga kan vara svårt. Genom att höja en elevs motivation 

finns det en möjlighet att eleven börjar ta för sig mer muntligt på lektionerna. Att motivera en elev 

att ta för sig mer muntligt är oftast svårt för läraren. Dylan Wiliam beskriver i Att följa lärande: 

formativ bedömning i praktiken (2013) hur konkurrens oftast beskrivs som något negativt, men att 

forskning har visat att låta eleverna tävla lag mot lag inom matematik har höjt elevernas 

prestationer. Detta är dock förutsatt att tävlingen är inriktad på relativ förbättring bland grupperna 

(Wiliam, 2013, s. 164). Att välja att fokusera på olika förmågor inför tävlingen kan skapa en 

möjlighet för läraren att utveckla specifika förmågor hos eleverna. 

Vikten av människans möjligheter att kunna kommunicera är obeskrivlig. I dagens samhälle 

fokuserar skolan allt mer på de kommunikativa förmågorna. Roger Säljö beskriver i Lärande i 
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praktiken (2010) hur samhällets samlade kunskaper och färdigheter sedan länge passerat vad en 

mänsklig hjärna kan hålla ordning på. Säljö menar att färdigheter och kunskaper som byggts upp 

historiskt i samhället är på grund av vår interaktion med andra människor. Vidare menar han att vi 

även genom interaktion lyckats bemästra våra begränsningar (Säljö, 2010, ss. 21-22). Skolverket 

skrev i den senaste läroplanen att en del av syftet med matematiken i skolan ska vara att eleverna 

utvecklar kunskaper så att de kan formulera sig, argumentera, föra matematiska resonemang, 

reflektera och värdera samt skapa förtrogenhet med begrepp (Skolverket, s. 55). Dessa förmågor 

styr hur en lärare planerar sin undervisning i förhållande till den tid som är avsedd för 

matematikundervisning. 

Betyg och bedömning 

Vid bedömningen av en elev inom muntliga moment ska en lärare se om en elev kan kommunicera 

och föra sig begripligt inom matematik samt använda ett relevant och korrekt matematiskt språk. 

En elev ska även kunna argumentera för sina val och lösningar samt kunna ta till sig av andras 

argument. (Skolverket, 2016, s. 2) 

Skillnaderna i matematiken som framkom när den nya Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (2011) presenterades var att det muntliga förmågorna ska prövas mer. Med den 

nya läroplanen ville Skolverket genom läroplanens syfte att eleverna skulle kunna använda 

matematiken i vardagslivet och genom att matematiken kunna öka sitt deltagande i samhällets 

beslut. (Skolverket, 2011, s. 55). Skillnaden mellan den gamla läroplanen från 1994 och den 

nuvarande är att läroplanen från 1994 framför allt fokuserade på att kunna använda matematiska 

kunskaper i relevanta situationer. (Skolverket, 2000, s. 26) 

Generellt kan skillnaderna mellan Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, och Lpo 94, Läroplanen för den obligatoriska grundskolan 1994, beskrivas med att Lgr 11 handlar 

mer om att förbereda eleven för vardagen när eleven ska ut i arbetslivet (Skolverket, 2011, s. 55). 

Lpo 94 fokuserar istället mer på att intressera eleven för matematik och bemöta elevens behov i 

matematikämnet (Skolverket, 2000, s. 26). 

De skillnader som går att utläsa mellan de två senaste läroplanerna är även målen för eleverna. I 

läroplanen från 1994 är det mer fokus på själva uträknandet. Exempelvis är det endast ett av målen 

i årskurs 5 som involverar någon av de muntliga förmågorna: ”ha en grundläggande 

rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska 

figurer och mönster” (Skolverket, 2000, s. 28). Däremot har läroplanen från 2011 desto fler mål 

som involverar de muntliga förmågorna. I Lgr 11 ska eleverna i årskurs 6 kunna resonera enkelt 

kring hur olika begrepp relaterar till varandra. Eleven ska även i samtal kunna följa och föra 

resonemang genom att ställa matematiska frågor samt framföra och bemöta matematiska argument 

(Skolverket, 2011, s. 61). 

Värt att observera är att målen som är tagna ur de olika läroplanerna har fokus mot olika årskurser. 

I Lpo 94 berör målen årskurs 5 medan Lgr 11 fokuserar på årskurs 6. Anledningen är att i den nya 

läroplanen så betygsätts eleverna i årskurs 6 (Skolverket, 2011, s. 61). Därför fokuserar årskurs 4-5 

mot målen i årskurs 6. I läroplanen från 1994 är det däremot mål i årskurs 5 som eleverna ska sträva 

efter och därefter kommer målen för årskurs 9 (Skolverket, 2000, s. 28). 
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När bedömning sker av en elevs förmågor såsom kommunikation, begrepp och resonemang är det 

viktigt att läraren har gett eleven möjligheten att visa sin kunskap. Björklund-Boistrup belyser just 

detta i Bedömning i matematik pågår! (2013) genom att beskriva vikten av att använda sig av öppna 

frågor för att kunna göra eleven delaktig i undervisningen och ge möjligheten att kunna göra egna 

aktiva val. Björklund-Boistrup beskriver hur elever måste ges öppna frågor för att få möjligheten 

att beskriva, resonera, argumentera, undersöka och lösa problem (Björklund-Boistrup, 2013, s. 

144). Björklund-Boistrup menar dock inte att slutna frågor ska uteslutas helt för att öka elevernas 

deltagande. De slutna frågorna kan fylla ett syfte när läraren vill testa elevernas begreppsförmåga 

och kunnande om matematiska fakta (Björklund-Boistrup, 2013, s. 144). 

Inom bedömning beskriver även Dysthe hur positiv bedömning är viktig efter att läraren införlivat 

elevens tidigare svar i den nya frågan. En positiv kommentar som ”bra” ska endast ses som 

bedömning på låg nivå. För att utveckla den positiva bedömningen bör lärare utveckla sin 

bedömning och kommentar genom att berätta vad som var bra (Dysthe, 1996, s. 234). Dysthe 

beskriver vidare hur en positiv bedömning kan ha stor betydelse för elever med dålig självtillit vad 

det gäller skolarbeten. Denna strategi med positiv bedömning måste användas under längre tid för 

att få effekt (Dysthe, 1996, s. 234). 

All feedback behöver dock inte vara bra. Idag är det många lärare som inte vet hur feedbacken till 

eleven ska hanteras. Kunskapsbristen hos lärare att presentera feedback till en elev är något Dylan 

Wiliam, Att följa lärande (2013), menar kommer ge liten effekt eller ingen alls på elevens utveckling. 

Han menar att i vissa fall kan feedbacken vara kontraproduktiv om den inte utförs på rätt sätt. 

(Wiliam, 2013, s. 121) 

I sin bok Att följa lärande (2013) beskriver Dylan Wiliam hur formativ bedömning är ett välkänt 

uttryck i dagens samhälle, men att många ändå inte vet vad termen betyder och vad formativ 

bedömning egentligen fokuserar på. Wiliam beskriver hur formativ bedömning till en början sågs 

och beskrevs som en process. Han beskriver vidare hur termen utvecklats till en beskrivning där 

formativ bedömning används som ett verktyg av lärare för att se om eleverna gjort några markanta 

missförstånd och misstag under tiden som ämnet lärs ut (Wiliam, 2013, s. 53). Att använda formativ 

bedömning utan att ha en plan eller kunskap kring utformandet kan dock leda till att informationen 

från bedömningen blir oanvändbar (Wiliam, 2013, s. 60). 

Matematikens muntliga förmågor 

Under detta delkapitel kommer de tre förmågorna som valts att fokusera på att definieras och 

citeras från Skolverkets förklaring av diverse förmågor. 

Begreppsförmågan 

Att beskriva innebörden av ett begrepp och samband mellan begrepp innefattar att kunna redogöra för definitioner, 
egenskaper och relationer hos begrepp och samband mellan begrepp. Ett begrepps innebörd, syfte och mening ges 

framförallt genom hur begreppen används i olika sammanhang inom matematiken eller i tillämpningssituationer 

Begreppsförmåga innebär att kunna använda begrepp och veta varför begreppen är viktiga, i vilka situationer de 
är användbara och hur olika representationer kan vara användbara för olika syften. Sambanden mellan begreppen gör 

att matematiken formar en helhet och nya begrepp knyts till och fördjupar kunskapen om redan bekanta begrepp 
(Skolverket, 2011, s. 1). 
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Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmågan innebär att kunna föramatematiskaresonemang som involverar matematikens begrepp, 
metoder och utgör lösningar på problem och modelleringssituationer. Att föra ett resonemang innefattar även att 

själv och tillsammans med andra till exempel testa, föreslå, förutsäga, gissa, ifrågasätta, förklara, finna mönster, 
generalisera, argumentera. Det innefattar även att kunna formulera och allmänt undersöka hypoteser samt genomföra 
bevis i tal och skrift. Detta inkluderar att uppmärksamma betydelsen av och kunna redogöra för de bärande idéerna i 

ett matematiskt bevis och inse skillnader mellan gissningar och välgrundade påståenden (Skolverket, 2011, s. 2). 

Kommunikationsförmågan 

Kommunikationsförmåga är inte bara att kunna kommunicera med hjälp av termer, symboler, tabeller, grafer utan även 
med hjälp av ord, bilder, ritningar, gestaltningar och modeller och att anpassa sin kommunikation till sammanhanget. 

Sammanhangen kan till exempel vara ett experiment i naturkunskap eller elektronik, nyheter i en dagstidning eller 
medicindosering på ett äldreboende (Skolverket, 2011, s. 3). 
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Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten presenteras tidigare forskning inom att skapa kommunikation och 

inställning till matematik. Dessa två underteman kommer beröra olika strategier och vad tidigare 

forskning säger inom de två nämnda områdena.  

Att skapa kommunikation 

Nedan kommer olika strategier som berör skapandet av kommunikation inom matematik att 

presenteras. Vidare kommer tidigare forskning beskriva hur viktig kommunikation är för elevernas 

utveckling av de muntliga förmågorna.  

Störst möjlighet för förändring inom matematik är i mellanstadiet. I mellanstadiet finns det en 

möjlighet att öka diskussionerna i matematik för eleverna och öka intresset för matematik. Genom 

att ha lärorika lektioner och ha möjligheter för eleverna att diskutera sina argument samt analysera 

andras argument och idéer så kan läraren via lektionerna ha stor påverkan på elevens långsiktiga 

utveckling inom matematikämnet (Lappan & Ferrini-Mundy, 1993, s. 638). Lappan och Ferrini-

Mundy har tillsammans publicerat en forskningsartikel Knowing and Doing Mathematics: A New Vision 

for Middle Grades Students. The Elementary School Journal (1993) som beskriver hur skolor och lärare på 

bättre sätt måste bemöta elevernas behov i matematik (Lappan & Ferrini-Mundy, 1993, s. 625).  

Att tro att utvecklingen och implementerandet av diskussion inom matematik kan ske över en natt 

är fel, processen kommer att ta tid och måste ske varsamt så konsekvenserna är möjliga att upptäcka 

i tid. Lappan och Ferrini-Mundy skriver vidare hur användningen av små grupper i matematik kan 

ha stor utvecklingseffekt på elevernas lärande men att det handlar om att förstå mer än bara hur en 

grupp av elever ska sammansättas (Lappan & Ferrini-Mundy, 1993, s. 638). Det Lappan och 

Ferrini-Mundy belyser är att en lärare inte kan ge upp ifall implementering av diskussion i 

matematiken inte går som planerat. En lärares attityd och vilja måste alltså överstiga eventuella 

motgångar i implementerandet av diskussion. 

Att utveckla den muntliga förmågan hos flera elever samtidigt kan ses som en utmaning för en 

ensam lärare. Erna Yackel, Paul Cobb och Terry Wood skriver i artikeln Developing a Basis for 

Mathematical Communication within Small Groups (1993) hur ett arbetssätt med små grupper kan hjälpa 

eleverna att utveckla varandras matematiska förmågor. Yackel, Cobb och Wood är en forskargrupp 

som har forskat på hur man utvecklar en stabil grund av kommunikation hos eleverna i matematik. 

Yackel, Cobb och Wood beskriver hur små grupper är ett sätt att uppmuntra eleverna till att 

utveckla sin relation till matematik, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Yackel, 

Cobb & Wood, s. 34). Även om Yackel, Cobb och Wood fokuserar på årskurs 2, kan forskningen 

vara relevant på så vis att alla elever är på olika nivåer. Att därför använda detta arbetssätt kan 

möjligen starta en positiv utvecklingen av de svagare eleverna inom kommunikation och 

resonemang. 

Yackel, Cobb och Wood fann i sin forskning hur elever som arbetade två och två med 

problemlösning visade på utveckling av både de matematiska kunskaperna och den kommunikativa 

förmågan när de fann rätt svar (Yackel, Cobb, Wood, 1993, s. 43). Att låta två elever arbeta 

tillsammans är något som kan ses problematiskt om eleverna inte är på samma nivå, men resultatet 

från Yackel, Cobb och Wood visade annat. Resultatet av användningen av arbetssätten små grupper 
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samt två och två visade att när eleverna märkte av skillnad i förståelse för uppgiften gentemot sin 

partner så tog oftast den duktigaste eleven ner sina förklaringar till en mer grundläggande 

förklaring. Detta ledde till att den duktiga eleven fick utveckla sin kommunikativa förmåga eller 

argumentationsförmåga och den svagare eleven fick träna sin begreppsförmåga. Yackel, Cobb och 

Wood menade dock att det var framförallt eleven som var medveten om skillnaden som hade störst 

möjlighet för utveckling av sina förmågor (Yackel, Cobb & Wood, 1993, ss. 43-44). Yackel, Cobb 

och Wood beskriver hur diskussionen mellan två elever på olika nivåer kan höja bådas kunskaper. 

Samtidigt belyser de möjligheterna med gruppdiskussionen. Forskning som denna är relevant för 

denna studie på sådant vis att gruppdiskussion belyses som en av de bästa strategierna för att 

utveckla och aktivera elever i matematik. Gruppdiskussionerna lyfts även fram som en strategi för 

att börja implementera ett självförtroende hos eleverna att våga tala matematik. 

Ross Taylor är en ytterligare forskare som fokuserar på potentialen av att använda små grupper 

som arbetssätt i matematik. Ross Taylor beskriver hur användning av små grupper möjliggör 

utvecklingen av de kommunikativa förmågorna hos eleverna. Taylor skildrar i sin forskning, The 

Potential of Small-Group Mathematics Instruction in Grades Four Through Six (1989), hur en lärare kan, 

genom att låta eleverna arbeta i små heterogena grupper i matematik, öka möjligheten för eleverna 

att nå högre samt mer avancerade färdigheter och samtidigt minskar orättvisor i skolan (Taylor, 

1989, s. 633). Taylor beskriver hur forskningen även visar på att elever som lär sig svar utantill 

innan de löser uppgiften och ofta har reglerna i minnet oftast inte vet vilka regler som de ska 

använda eller varför. Taylor menar att eleverna som bara läser in allt i huvudet inte kan skapa en 

länk mellan den matematiska processen och verkligheten de lever i (Taylor, 1989, s. 635). Han 

fortsätter även med att trycka på konceptet med små grupper som ett arbetssätt som hjälper 

eleverna att utveckla en förståelse för matematiken. I små grupper får eleverna möjligheten att 

använda sina kommunikativa förmågor genom diskussion (Taylor, 1989, s. 635). Att använda små 

grupper ger även alla elever samma möjligheter att utvecklas genom de kommunikativa förmågorna 

(Taylor, 1989, s. 635). Studien påvisar att användandet av grupper är viktigt för att maximera 

resultatet av gruppdiskussioner samtidigt som han belyser potentialen av att använda smågrupper 

som diskussionsmetod. Studien må vara gammal, men är i högsta grad relevant. 

Inställning till matematik 

Under detta tema kommer tidigare forskning som berör vikten av en positiv inställning mot 

matematik presenteras. Forskningen berör hur en lärare kan arbeta med eleverna för att öka den 

positiva inställningen. 

Lisa Björklund-Boistrup beskriver i Bedömning i matematik pågår! (2013) hur matematikkompetensen 

egentligen är uppdelad i ett antal förmågor. Dessa förmågor är problemlösningsförmågan, 

resonemangsförmågan, förmågan att tillämpa metod, representationsförmågan, förmågan att göra 

kopplingar och kommunikationsförmågan (Björklund-Boistrup, 2013, s. 31). Dessa förmågor som 

fokuserar på elevernas utveckling av det muntliga kan därför vara relevanta att beröra i uppsatsen. 

Alla förmågor kommer inte kunna beröras inom ramen för detta arbete och därför väljs endast 

några av dessa förmågor ut.  

Bedömningen av dessa förmågor kan vara svåra, men Lisa Björklund-Boistrup menar i Bedömning i 

matematik pågår! (2013) att en lärare genom bedömningen väljer vilken inställning eleven kommer 



 

 12 

att ha till matematiken. Lärare som generellt väljer att utveckla och analysera elevers prestation, 

alltså fokusera på det kunnande eleven visat upp och vad som undervisningen bör inriktas på 

framöver, bidrar oftast till en positiv inställning hos eleverna. Eleverna skapar ett tänkande av att 

de kan, vågar och vill. Lärare som har en inställning av att döma och fördöma leder till en rädsla 

hos eleverna och att det successivt leder till att eleverna utvecklar ett tänkande av att de inte kan, 

inte vill och inte vågar. (Björklund-Boistrup, 2013, s. 18) 

Två forskare som även var bland de första att beröra formativ bedömning var Paul Black och Dylan 

William i Assessment and Classroom Learning (1998). I deras forskning visar de en tydlig koppling 

mellan svaret som en elev ger och deras inställning. Elever som hade en positiv inställning och 

trygghet gav mer kreativa svar medan elever med motsatt inställning oftast var rädda för att ge fel 

svar och gav därmed enkla svar som påföljd. (Black & William, 1998, s. 57) 

Att skapa en positiv klassrumsmiljö kan alltså vara viktigt för att eleverna ska ha mod att öva sina 

muntliga förmågor. Black och William får även i sin forskning fram att formativ bedömning ökar 

en elevs förmåga. Black och William skriver vidare hur läraren måste få stöd och samtidigt utmanas 

genom att anpassa sina uppgifter till formativ bedömning. Även om formativa bedömning visar på 

negativa resultat hos en handfull elever så går det inte att blunda för den kraftfulla utvecklingen 

som kan ske om principer följs och utförs rätt. (Black & William, 1998, s. 61) 

Den mentala inställningen till matematik lyfts inte fram så mycket som den borde. Ofta hänger det 

mentala och muntliga ihop. Detta belyser även Gunnar Sjöberg, Mike Bergström och Cicki Nyberg 

i sin artikel Forskningsbaserade matematikundervisning - möjligt i teorin, men går det i praktiken? (2011). 

Deras studie baseras på elever som har underkänt i matematik. I studien går eleven ett program där 

målet är att få eleven godkänd. 

Sjöberg, Bergström och Nyberg skriver i resultatet hur 84 procent av eleverna, i en årskurs 5, blev 

godkända i slutet (Sjöberg, Bergström & Nyberg, 2011, s. 15) Det som var mest spännande var 

utvärderingen. I utvärderingen lyfte eleverna generellt fram att tydliga mål och uppbrytandet med 

klassrumsmiljö som viktiga aspekter för att de lyckats nå godkänt resultat (Sjöberg, Bergström & 

Nyberg, 2011, s. 15). Det som Sjöberg, Bergström och Nyberg blev mest förvånade över var ett 

annat svar från utvärderingen. Eleverna lyfte fram den mentala träningen som bland de viktigaste 

faktorerna i programmet (Sjöberg, Bergström & Nyberg, 2011, s. 16). Enligt eleverna var det den 

mentala träningen som satte igång en positiv tankespiral hos eleverna och möjliggjorde elevernas 

mål: Att bli godkända (Sjöberg, Bergström & Nyberg 2011, s. 16). Den mentala träningen som 

Sjöberg, Bergström och Nyberg använde sig av var inspirerad av det amerikanska 

forskningsprogrammet Way to Go Coach (Sjöberg, Bergström & Nyberg 2011, ss. 14-15). 

Den mentala träningen formades så att eleverna fick gå igenom ett program som fokuserar på att 

träna fyra specifika delar. Delarna var perspektivtagning, insikt om kunskapsinhämtning, 

strukturera en verktygslåda samt tillämpning och debriefing. Genom perspektivtagning tränades 

eleverna att avdramatisera det matematiska ämnet och hjälpa eleverna att inse de inte var själva. De 

flesta eleverna beskrev ett tänkande där de ansåg sig vara dumma i huvudet och ensamma om att 

inte förstå. Insikt om kunskapsinhämtning handlade om att eleverna fick en kort kurs om 

intelligensteorier, motivation och arbetsinsatsens betydelse. Tredje delen, strukturera verktygslåda, 

fokuserade på att hjälpa eleverna arbeta mot tydliga mål och modeller för att koncentrera sig. 

Eleverna fick även lära sig tekniker för att bryta negativa mönster genom visualisering och 
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affirmationer. Den sista delen, tillämpning och debriefing, fick eleverna träna på olika tekniker som 

kan användas i direkt anslutning till verkliga prov. (Sjöberg, Bergström, Nyberg, 2011, ss. 14-15) 

Med tanke på hur forskning påpekar vikten av positiv inställning, kan det därför vara intressant att 

betrakta hur lärarna arbetar med elevernas inställning gentemot det matematiska ämnet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del redogörs studiens teoretiska utgångspunkt. Först framställs en redogörelse av teorin 

vilket sedan följs av hur teorin appliceras i studien.  

För denna studie kommer ett fenomenologiskt perspektiv att antas. Upphovet av den 

fenomenologiska ansatsen brukar tillskrivas den tyska filosofen Edmund Husserl och uppkom 

kring år 1900. Christer Stensmo (2002, ss. 105-106) beskriver att fenomenologin fokuserar på 

människors uppfattningar och upplevelse av fenomen. Fenomenologin tar tillvara på det anspråk 

vi gör på verkligheten och vilken attityd vi har mot den (Szklarski, 2015, s. 132). I fenomenologiska 

studier är målet att ta tillvara på dessa uppfattningar som människor har och hur de tolkar olika 

fenomen, vilka sedan ska försöka förstås av den som utför studien och beskrivas så direkt som 

möjligt utan att forskarens egna uppfattningar är inblandade (Stensmo, 2002, ss. 105-106). Andrzej 

Szjklarski (2015, ss. 134-135) beskriver två begrepp som är centrala inom fenomenologin som 

kvalitativ forskningsansats; förståelseinriktning och induktivt förhållningssätt. 

Förståelseinriktningens innebörd inom fenomenologi har att göra med attityden till ett objekt som 

en individ har. Själva objektet är inte av samma intresse som attityden till objektet i fråga. Det 

induktiva förhållningssättet i fenomenologiska studier innebär att fokuset ligger på empirin framför 

teorin. Med detta avses att resultatet grundar sig i de erfarenheter som inhämtas via undersökningar 

eller intervjuer. (Szjklarski, 2015, ss. 134-135) 

Szjklarski lyfter även fram två kriterier för att besvara de kunskapsintressen som den 

fenomenologiska forskningsmetoden är avsedd för (2015, ss. 135-136). Det första kriteriet tar upp 

gällande att det som studeras ska vara ett fenomen, vilket kan vara attityden av antingen mer 

övergripande eller mer specifika fenomen som studeras. Det kan vara upplevelsen av fenomen på 

samhällsnivå eller på individuell nivå vilket gör att fenomenologi har ett brett användningsområde 

och kan användas inom flera olika forskningsfält. Det andra kriteriet Szjklarski (2015) skriver om 

är att upplevelsens mest väsentliga del i kunskapsintresset ska ha fokus. Det är viktigt att att kunna 

belysa just essensen i den utforskade upplevelsen. 

Stensmo (2007, s. 129) skriver om att det inom den fenomenologiska ansatsen finns två typer av 

världar som alla människor tillhör. Dels sin egen livsvärld vilket är den sociala värld som levs i 

samvaro med andra som en har ett kommunikativt förhållande till och är subjektiv utifrån varje 

enskild individ (Bengtsson 2005, s. 18). Den andra typen av värld är den gemensamma världen i 

vilken människor kan ha liknande upplevelser (Stensmo, 2007, s. 129) 

Med den fenomenologiska ansatsen så fokuseras i denna studie mot lärares attityder till den 

muntliga delen av det matematiska ämnet. Det som skulle kunnas ses som intressant är att lärare 

och pedagoger utgår från samma grundläggande styrdokument i och med lgr11, men att de som 

olika individer ser på dokumenten på sitt egna sätt med sin personliga tolkningsförmåga. Det är 

med denna utgångspunkt och användandet den fenomenologiska ansatsen som det är av intresse 

att se på just de olika attityderna som lärare har mot den muntliga delen av matematik, men att 

ändå försöka hitta gemensamma teman i de attityder som uttrycks bland de intervjuade 

informanterna, vilket leder till uppfyllelse av kriteriet för förståelseinriktning. Det induktiva 

förhållningssättet tas till hänsyn genom bearbetningen av materialet från intervjuerna, där fokus 

kommer ligga ta till vara på informatörernas erfarenheter och attityder till skolans styrdokument 
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för muntliga moment. Gällande de två kriterierna för att besvara kunskapsintressen så kommer 

dessa uppnås då fenomenet som studeras är attityden och upplevelsen hos lärare gentemot 

matematikens muntliga del, samt att essensen i detta är det som vi strävar efter att finna. 

I fenomenologiska studier är de vanligaste metoderna för datainsamling självrapporter, intervjuer 

eller en kombination av dessa. I denna studie används intervjuer för att få fram data att analysera. 

I och med intervjuerna så eftersträvades att få fram lärares attityder utifrån de ämnen som berörs 

vid intervjuerna, vilket råder i samstämmighet med den fenomenologiska ansatsen. Vid den 

tematiska analysen av datan så satisfieras den fenomenologiska ansatsen genom att de teman som 

funnits presenteras med fokus på lärarnas attityder rörande ämnet som temat behandlar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur grundskollärare uppfattar arbetet med de 

muntliga förmågorna i matematiken och bedömningen av detta. 

Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 

·        Hur arbetar lärare med elevers utveckling av matematikens muntliga del? 

·        Hur är lärarnas inställning till den muntliga delens påverkan i lärandet av matematik? 

·        Hur värderar lärare de muntliga förmågorna vid bedömningen av eleverna? 
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Metod 

I studier är det relevant att göra ett val av lämpligt tillvägagångssätt för att samla in aktuella data. I 

detta kapitel följer en redogörelse av valet av metod, hur urvalet av deltagare gått till, genomförande 

och etiska överväganden. 

Det är av vikt att tänka igenom sitt syfte vid val av metod. Detta för att kunna få fram relevant 

information. För det syfte som är formulerat i detta arbete så tycks en kvalitativ metod vara mer 

fördelaktig. Detta för att få djupare insikt i hur lärare resonerar, ta vara på deras erfarenheter och 

attityder kring ämnet. Detta även i samstämmighet med hur Jan Trost (2010) beskriver kvalitativa 

intervjuer, där Trost beskriver att metoden används för att få innehållsrika svar med plats för åsikter 

och erfarenheter (Trost, 2010, s. 25). De intervjuade kommer ge olika svar, men det kommer att 

finnas möjlighet att finna likheter som ger svaren något gemensamt tema som kan vara givande för 

den aktuella undersökningen. Den form av intervju som genomförts i denna studie är 

semistrukturerad intervju. Alan Bryman beskriver den semistrukturerad intervjuformen i 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) som en metod vilken ger en viss flexibilitet utifrån en 

intervjuguide som intervjuaren utgår ifrån. Genom den semistrukturerade intervjuformen förklarar 

Bryman hur intervjuaren utgår från teman under intervjun. Frågorna som ställs kan slumpas 

beroende på när de passar in i intervjun och behöver inte följa den ordning de följer i 

intervjuguiden. Följdfrågor som kommer upp under intervjuns gång får också ställas för att få 

utveckla (Bryman, 2011, ss. 414-415). 

Urval och genomförande 

De som deltog i studiens intervju var fem lärare från olika skolor i två olika kommuner i 

Mellansverige. De kriterier som ställdes på för att lärarna skulle kunna vara med i studien var främst 

att de ska ha varit lärare i matematik för mellanstadiet och att de ska ha genomfört nationella provet 

i matematik. Ett kriterium utöver dessa som var önskvärt var att lärarna skulle ha minst tre års 

erfarenhet av läraryrket. Ett mail skickades ut till ett antal lärare med information om arbetet och 

en förfrågan om deltagande. Med de lärarna som valde att delta så beslöts tid och plats som var 

lämplig för intervjun. Informanterna möttes upp på planerad plats och fick skriva under en 

medgivandeblankett. Studiens syfte upprepas sedan muntligt innan intervjufrågorna börjades 

ställas. Intervjun utgick från den intervjuguide som förberetts inför intervjuerna och eftersom vi 

utgått med att det skulle vara en semistrukturerad intervju så ställdes även följdfrågor på sådant 

som informanterna sa som gärna fick utvecklas. För att inte röja lärarnas identitet så ersätts namnen 

på lärarna med bokstäver i versal. Nedan, i tabell 1, följer en introduktion av lärarna och antalet år 

de har varit aktiva i läraryrket. 
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Tabell 1. Presentation av informater 

Lärarnas alias Antal år i läraryrket 

Lärare A 11 år 

Lärare B 18 år 

Lärare C 18 år 

Lärare D 13 år 

Lärare E 12 år 

 

Databearbetning 

För bearbetningen av den data som samlades in vid intervjuerna så användes de 6 faser som Virgina 

Braun och Victoria Clarke skriver om i Using thematic analysis in psychology där fas 1 innebär att sätta 

sig in i sin data genom att transkribera intervjuerna, läsa igenom dem och börja resonera kring olika 

koder som finns i intervjuerna. I fas 2 började en mer noggrann och detaljerad analys av koderna i 

intervjuerna som ansågs ha en något större betydelse och som kunde utgöra kopplingar mellan  de 

olika intervjuerna. I fas 3 överblickas de koder som funnits och koderna försökte kategoriseras 

under olika teman. Det kan eventuellt vara möjligt att vissa koder kan passa in under fler olika 

teman, men då kan det vara bra att fundera på om de teman som kommit fram ska distanseras 

något eller så får koderna prioriteras under det temat som passar bäst. I fas 4 ska de teman som 

konstrueras granskas. Det kan vara bra att utvärdera om ett tema är hållbart, om det har tillräckligt 

mycket data bakom sig, samt utvärdera om temat är relevant för studien. Under fas 5 identifieras 

de teman som anses hållbara och namnger dem utifrån att det passar innehållet i dem. I den 

avslutande fas 6 ingår en avslutande analys av de teman som kommit tagits fram. (Braun & Clarke, 

2008, ss. 87-93) 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två förhållningssätt som är viktiga att förhålla sig till vid studier och 

forskning, vilket också görs i denna studie. Reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig. Jan Trost 

(2010, s. 131) förklarar i Kvalitativa intervjuer att om en studie har reliabilitet så innebär det att mätning 

som görs ska kunna upprepas vid annat tillfälle med samma resultat. Trost skriver även om 

reliabilitetens fyra komponenter: kongruens som innebär att upprepade mätningars likhet hos 

frågorna, precision som handlar om att registreringen av svaren och objektivitet där hög objektivitet 

innebär att skilda intervjuare registrerar samma sak på likadant sätt. Sista komponenten är konstans 

som har med tidsaspekt att göra och att fenomen, attityder eller att det som det frågas om inte 

ändrar sig över tid (Trost, 2010, s. 131). Enligt Trost är komponenten konstans inte aktuell i samma 
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utsträckning vid kvalitativa metoder som vid kvantitativa metoder. Detta för att själva förändringen 

är det som kvalitativa undersökningar strävar efter att synligöra (Trost, 2010, s. 131). Validitetens 

innebörd beskriver Trost (2010) genom att studien utforskar det som den säger sig ska utforska. 

Syftet och frågeställningarna ska genomsyra studien och rapporten samt utfallet ska överensstämma 

med dessa (Trost, 2010, s. 133).  

Metodologiska överväganden och begränsningar 

Vid valet av metod föll valet på kvalitativa intervjuer då det var av intresse att studera lärares 

attityder och då krävs en intervjuform där inställningar och attityder kan komma fram. Valet föll 

på semistrukturerad intervjuform, vilket gav en mer flexibel form av intervju med möjlighet att 

ställa följdfrågor. Detta gör att möjligheten finns att ställa ytterligare frågor på de svar som 

framkommer under intervjuerna. Nackdelen med denna typ av flexibilitet är att samma följdfråga 

inte kommer på tal i alla intervjuer, vilket leder till att all information som kommer från en 

informatör kanske inte kommer från de andra. En begränsning i valet av intervju som metod var 

möjlighet att få tillräckligt antal intervjuer, vilket kan leda till att tillförlitligheten i studien kan bli 

något otillräcklig. 

Etiska överväganden 

I ett arbete innebär det att en del etiska överväganden bör tas i åtanke. Vetenskapsrådet redogör 

för individskyddskravet i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) vilket är relevant vid studier där människor är inkluderade. 

Individskyddskravet kan delas in i fyra forskningsetiska huvudkrav som bör beaktas vid arbeten på 

universitets- och forskningsnivå.  Dessa redogörs för här nedan. 

Dels finns informationskravet som innebär att de som berörs av det aktuella forskningsarbetet ska 

bli informerade om dess syftet, vilket täcks genom utskick av information till de deltagande 

parterna. Samtyckeskravet har att göra med att deltagare i undersökningar som görs i arbetet själva 

bestämmer över sitt deltagande, de har rätt att dra sig ur när som helst under arbetets gång. Detta 

görs genom att en deltagande informatörs eventuella val att inte längre vilja deltaga i studien får 

respekteras och därmed inte ha kvar denna som intervjukälla. Konfidentialitetskravets innebörd är 

att deltagarnas personuppgifter ska ges konfidentialitet, så att personuppgifter inte kan komma 

obehöriga personer tillhanda. Detta tillgodoses genom att låta deltagarna vara anonyma i arbetet 

samt genom att hålla information om deltagarna otillgängligt för obehöriga. Nyttjandekravet har 

att göra med att den information som tagits in om individer enbart ska nyttjas till 

forskningsändamålet och inte används till andra syften än det som är utlyst till de deltagande 

parterna. Information som tagits in vid denna studie har enbart används till studiens syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
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Resultat 

I resultatet presenteras teman som framkommit från intervjuerna. De teman som vi har valt att 

belysa i resultatet är: Ledande frågor, Tidskrävande, Klassrumsklimat, Bedömning av de muntliga 

förmågorna och Kunskapsutbytets vikt för kunskapsutveckling.   

Ledande frågor 

Under intervjuerna var Ledande frågor ett tema som fanns med angående att hålla eleverna aktiva. 

Samtliga intervjuade lärare påpekade vikten av att ha några fördjupningsfrågor eller ledande frågor 

till hands för att kunna leda diskussionen dit läraren ville eller för att aktivera elever som kanske 

varit tysta majoriteten av tiden. Majoriteten av lärarna berättade hur de framför allt använde ledande 

frågor för att se om eleven behärskade fördjupade kunskaper eller för att aktivera tysta elever i 

diskussionen. När det kom till vad för slags strategi, angående ledande frågor, som lärarna hade så 

var spridningen stor. Lärare B beskriver hur motfrågor användes som medveten strategi: 

Sen tror jag en annan grej, som jag gör mycket som kanske är deras största, det är att man låter dom prata när dom 
har frågor att ställa. Alltså kommer eleven med en fråga till mig så svarar jag inte så här ska du göra, utan jag ställer 

motfrågor så dom får förklara sina tankar eller hur dom skulle kunna lösa den eller jag ställer en ledande fråga. 

Denna strategi var inte någon som de andra lärarna använde sig av, men för lärare B har denna 

strategi givit ett bra utslag i utvecklingen av elevernas muntliga förmågor. Lärare B påpekar även 

att det var genom detta tillvägagångssätt som läraren kunde se att dennes elevers matematiska 

kommunikation tränades som mest. 

En annan lärare använde sig av, som läraren uttryckte sig, “frågor i bakfickan”. Denna strategi 

utgick ifrån att när läraren såg att gruppdiskussionen började avta så agerade läraren genom att kliva 

in i gruppdiskussionen och fråga (Lärare A): ”Jo, men om ni tänker så här då, hur hade ni gjort 

då?”. Detta motiverade läraren genom att eleverna då fick nytt bränsle till diskussionen. Genom att 

ställa samma fråga fast från en ny synvinkel menar läraren att effekten blev att diskussionen bland 

eleverna fortsatte och läraren fick se mer av elevernas förmåga. 

Lärare C är inne på samma spår, men brukar göra så att vid arbetet av de muntliga förmågorna och 

gruppdiskussioner så placerar läraren ut de elever som generellt har svårare att vara aktiva i olika 

grupper. För att aktivera de eleverna som inte är så aktiva eller har svårt med att formulera sig 

muntligt använder sig läraren av förståelsefördjupande frågor som riktas till den mindre aktiva 

eleven. De fördjupade frågorna använde även läraren som ett verktyg för att hjälpa eleverna vidare 

i tänkandet eller utvecklingen. 

Resultatet som går att tyda av intervjuerna är att samtliga lärare använder följd- eller 

fördjupningsfrågor som en strategi för att aktivera elever som sitter tysta eller inte vågar använda 

sina muntliga förmågor. I temat går det även att utläsa hur lärarna arbetar aktivt med dessa frågor 

vid diskussionstillfällen för att träna alla elevers muntliga förmåga men även uppmuntra de mer 

tysta och svaga eleverna. Det som däremot inte går att säga genom analysen är vilken av strategierna 

som är bäst eller om någon av dem ens är den mest effektiva. Vidare går det inte att tyda om 

eleverna verkligen blir mer aktiva i det långa loppet av frågorna eller av lärarnas strategier. 
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Tidskrävande 

I den insamlade datan fann vi att lärarna generellt ansåg att konstruerandet av muntliga uppgifter, 

planering och prov var något som tog mycket av deras tid. Tid som lärarna ibland inte hade, vilket 

ledde till uteblivande av muntliga uppgifter eller lektioner. Lärarna anser även att den muntliga 

bedömning var något som tog ännu mer tid. Ett prov för summativ bedömning var betydligt 

enklare och mindre tidskrävande. Anledningen till att det var så tidskrävande menar lärare C är på 

grund av att det inte finns något riktigt färdigt material som tränar eller testar elevernas muntliga 

förmågor: “Det finns väldigt lite färdigt material och köpa eller ta del av och så. Så man får skapa 

sitt eget material.” Läraren menar att på grund av den lilla mängden av färdigt material så måste 

läraren hitta någon struktur där läraren kan minska ner på tiden så mycket som möjligt och på 

sådant vis få möjlighet att höra så många som möjligt. Lärare C beskriver även vidare: “Ett vanligt 

prov, frågorna är ju inte ställda på det sättet så ska du ställa dom muntligt så måste du ställa frågorna 

på ett annat sätt. Men det tar också lite tid.” Avsaknaden av material kan därför tolkas som en av 

anledningarna till lärarnas stress att hinna med allt. 

I samstämmighet berättar lärare B hur det är att återskapa ett muntligt prov likt den muntliga delen 

på nationella provet kvalitetsmässigt, det kräver väldigt mycket tid och blir svårt att återskapa 

samtidigt som de andra eleverna måste göra någonting annat. Läraren beskriver senare i intervjun 

även hur tidspressen leder till att slutresultatet blir lidande eftersom inte läraren hinner gå tillbaka 

till läroplanen för att reflektera, utan snarare istället kör på med sina punkter som läraren bestämt 

sig för att hinna med: 

Den största utmaningen med det muntliga är och att ha tid. Att göra det tycker jag, alltså att när man har nationellt 
prov och sitter med en liten grupp, då har man lagt undan jättemycket tid till det och man kanske sitter två lärare och 
en liten grupp elever och att göra det i samband med vanliga lektioner, det skulle ta kanske sju lektioner för en klass 

när dom andra måste göra någonting annat. Det är inte lätt. 

Av intervjuerna går det att utläsa hur lärarna saknar tiden för att verkligen träna och utveckla den 

muntliga förmågan hos eleverna. Skolverket förefaller lägga till saker i läroplanen som eleverna ska 

utveckla, utan att tänka på lärarens tidsram. Om läraren hinner eller inte, verkar vara irrelevant så 

länge som eleven klarar kunskapskraven. Vidare går det utläsa hur tidspressen gör att olika delar 

inom lärandet av elever eller bedömningen blir lidande. Det som inte går att utläsa av intervjuerna 

är var tiden läggs generellt av lärarna. Ytterligare vad som inte går att utläsa är om lärarna hade haft 

mer tid till förfogande, hade de då lagt tiden på att få fram lämpligt material för de muntliga delarna 

eller om annat arbete kanske skulle prioriteras. 

Klassrumsklimat 

Elevernas inställning till matematiken var ett annat tema som kom fram vid intervjuerna. Samtliga 

lärare som deltog beskrev på olika sätt hur de har en grupp eller några i klassen som inte tar för sig 

muntligt eller helst av allt vill sitta tysta. Inställningen till matematik påverkas mycket av det klimat 

som råder i klassrummet. Finns det ett positivt klimat i klassrummet så ökar deltagandet. Tre av 

lärarna beskriver hur det finns ett rätt- eller feltänk kring matematik. Antingen kan du matematik 

eller så kan du det inte. Trots att lärarna som deltog i studien antingen aktivt arbetar för att få ett 

klimat som ger eleverna självförtroende att tala eller har en klass som talar nästan för mycket, så 

fanns det alltid en grupp elever som inte vågade prata. Lärare A menar att det beror på just rätt-
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/feltänkandet. Läraren menar att eleverna tänker att de brukar ha fel och därför inte vågar lita på 

sin egen förmåga. Läraren fortsätter beskriva hur problemet försöker att lösas genom arbete med 

klimatet och att trycka på de positiva delarna hos elevens närvaro för att utveckla ett självförtroende 

som i det långa loppet leder till att eleven tar för sig mer muntligt. Lärare D lyfte fram hur 

självförtroende var problemet: “jag tror snarare att dom är rädda att säga fel inför resten av klassen, 

att det är pinsamt. Säger man fel så tror resten av klassen att man är dum”. Vidare berättar lärare 

D att detta är en dynamik som funnits i klassen sedan de började skolan och som följt med dem 

genom skolåren. Läraren påpekade även att det var tjejerna som var de som blev mest förtegna på 

grund av denna dynamik.  

Lärare C är lite inne på samma spår och menar att generellt så är pojkar duktigare inom de muntliga 

momenten medan flickorna är bättre på det skriftliga. Läraren påpekar även hur flickorna också 

generellt har högre betyg vilket kan innebära det muntliga blir en möjlighet för pojkarna att komma 

fram och visa sina förmågor. Lärare B beskriver hur det är de svaga eleverna i klassen som oftast 

är de som faller undan och blir tysta. Denna lärares strategi för att undvika dessa situationer och 

öka de svaga elevernas deltagande var att ofta använda sig av smågrupper. Dessa grupper skapades 

genom att läraren själv satte elever som var trygga med varandra och inte var allt för långt ifrån 

varandra kunskapsmässigt. Läraren menade på att de svaga eleverna lätt försvann om en stark elev 

var i gruppen. 

I samstämmighet med Ross Taylor (1989) vittnar lärare B om hur strategin att använda sig av små 

och heterogena grupper ger de svaga eleverna mer möjlighet att delta i diskussioner: “Då är det 

sammansättningen av grupperna som, jag ser som det viktigaste, att det här ska vara elever som 

känner sig hyfsat trygga med varandra och inte alldeles för stor spridning på nivån. De svaga 

eleverna blir lätt väldigt tysta om det är någon stjärna med liksom”. Lärare B visar prov på en 

positiv inställning för små grupper och en attityd där små grupper med nivåanpassning har 

utvecklingspotential för både det matematiska och kommunikativa. 

Även om ett tillåtande klimat i klassrummet kan vara svårt att nå så anser Lärare C sig ha lyckats 

med att få ett bra klimat i klassen, men att det tog tid. Läraren beskriver hur hen bestämde sig för 

att göra en förändring och genom hårt arbete lyckats med detta, men att det varit tidskrävande:  

Jag tycker det är stor skillnad nu mot när jag började. Då tyckte jag det var jobbigt, jag tyckte inte om det, jag gjorde 
det för sällan för att det skulle bli bra och då struntade jag i det istället. Sen när Lgr11 kom så blev det väldigt tydligt 

att kommunikationen och resonemanget måste kunna utvärderas på något sätt så bestämde jag mig för ‘nej det kan är 
jobbigt ett tag men jag kämpar på’. Det går att få till ett nätverk väldigt bra om man gör det strukturerar 

kontinuerligt. 

Lärarna i studien framstår generellt som insatta i arbetet med att skapa en tillåtande miljö och att 

använda sig av en strategi för att lyfta de svaga eleverna. Detta trots att utfallet hos eleven inte alltid 

blev som önskat. Det som samtidigt är intressant är att lärarna i studien generellt ansåg att det fanns 

för dåligt med material för att verkligen kunna träna och testa elevernas muntliga förmåga.  

Utifrån intervjuerna går det att fastställa att samtliga lärare är medvetna om svårigheten att få alla 

elever att vara delaktiga i diskussioner och utifrån det arbetar aktivt för att minimera problemet. 

Det som däremot inte går att fastslå är varför det fortfarande är elever som inte kommer till tals. 

Samtliga lärare har strategier för att få eleverna aktiva i diskussioner men alla har fortfarande elever 

som inte vågar tala. Vidare går det inte heller att utläsa om det finns något större, som påverkar 

elevernas delaktighet i diskussionerna, än det som sker i klassrummet och skolan. En tänkbar orsak 
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till detta kan ligga i ramfaktorer som ligger utanför skolan och påverkar elevernas muntliga förmåga. 

Det kan därför vara i relevans för lärarna att lokalisera problemet innan läraren arbetar aktivt för 

att få eleven att visa sina muntliga förmågor och delta i diskussioner. 

Bedömning av de muntliga förmågorna 

Den generella inställningen till bedömningen av det muntliga var att en elev kunde påverka sitt 

betyg genom de muntliga förmågorna, men mest på de högre betygen. Lärarna har sedan en 

varierande inställning till vikten av det muntliga förmågorna. Något som bör poängteras i 

sammanhanget är att samtliga lärare vittnar om att de erbjuder eleverna tillfällen att visa på 

kunskaper muntligt. Vilken vikt var enskild lärare tillknyter de muntliga kunskapskraven varierade. 

Lärare C menar på att i bedömningen spelar egentligen inte det muntliga eller skriftliga någon roll. 

Läraren C menar att det viktigaste är att eleven behärskar exempelvis problemlösningsförmågan 

och berättar: ”Jag tänker inte det här är muntligt och det här är skriftligt utan mera att här har den 

visat problemlösningsförmåga. Sen om det var muntligt eller skriftligt det var oväsentligt”. 

Lärare E instämmer med majoriteten om att det muntliga och skriftliga är nästan irrelevant så länge 

eleven visar upp förmågorna. Läraren menar att om eleven har svårt för det muntliga så blir det 

muntliga mindre viktigt i bedömningen av förmågan, men om eleven har svårt för skriftligt så blir 

det muntliga desto viktigare. Enligt lärare E är det viktigaste att eleven visar upp förmågorna: ”Det 

behöver inte vara muntligt eller skriftligt utan de är liksom att den visar mig att den har utvecklat 

dom här förmågorna att den klarar av det som står här (Lgr11)”. 

I tillägg menar lärare D att den muntliga delen får stor del, men att allt eleven presterar och gör 

måste sammanvägas i bedömningen. Lärare D fortsätter med att mena att det inte går att fokusera 

på endast en del i bedömningen: ”Så det är ju en hel individ vi pratar om. Man tittar ju på allt 

liksom”. En annan lärare är inne på samma spår och menar att de muntliga förmågorna värderas 

högst: ”Jag ser det faktiskt nästan som mer viktigt än att du kan, det är ju klart det är viktigt att 

kunna saker utantill men liksom på sätt och vis tycker jag det är viktigare att kunna resonera och 

lösa problem än att du kan multiplikationstabellen som en rinnande fors”. Läraren fortsätter och 

poängterar att den kommunikativa förmågan ändå är den förmågan som läraren värderar väldigt 

högt. 

I kontrast till de andra lärarna menar lärare B att det skriftliga fortfarande har mer påverkan på 

betyget än det muntliga. Lärare B menar hur läraren är ganska bunden till vad eleverna presterar på 

skrivna prov vid bedömningen av eleven. Lärare B är dock tydlig med att påpeka att om en elev 

misslyckas på ett prov men har förklarat för läraren och påvisar förståelse, så kan det påverka 

bedömningen av eleven. Däremot menar lärare B att dessa diskussioner med eleverna allt som 

oftast endast kan påverka betyget på den högre betygsskalan. Läraren menar även att den muntliga 

kunskapskontrollen läraren får av eleverna sker löpande i klassrummet: 

När det gäller det muntliga då är det de vardagliga arbetet i klassrummet som jag egentligen går absolut mest på, 
korta diskussioner efter när dom kommer och frågar efter hjälp eller så, att man diskuterar uppgifter mellan fyra 

ögon egentligen. Då ser man ändå väldigt mycket av elevernas förståelse ganska snabbt. 

Lärare B är även en av de som påpekade att tidsbristen var en av de tyngre utmaningarna med det 

muntliga arbetet. Det kan alltså finnas en möjlig koppling mellan tidspressen och möjligheterna till 

att kunna bedöma en elevs muntliga kunskaper. Om en lärare ges tid att arbeta med muntliga prov 



 

 24 

och uppgifter finns det mer underlag för att utföra en muntlig bedömning av elevens förmågor. 

Detta blir i nuvarande situation en avvägning för vad läraren tänker fokusera på. Det läraren väljer 

att fokusera på kommer i sin tur att ägnas mest tid åt i klassrummet. 

Det generella temat inom bedömningen kan identifieras som att lärarna antingen använder eller 

försöker använda det muntliga som ett underlag till bedömningen. Vidare kan det utläsas från 

intervjuerna att det muntliga har störst inflytande när läraren är osäker i sin betygssättning. I de 

flesta fall rör det sig då om elever som befinner sig högre upp på betygsskalan. Den generella 

inställningen bland lärarna som intervjuades var att det muntliga är en viktig komponent för 

utvecklandet av eleverna. Lärarna använder gärna de muntliga förmågorna vid bedömningen av 

eleverna men att tiden är ett stort problem och hur en lärare ska bedöma de muntliga förmågorna:  

Ja, det är ju en utmaning faktiskt. Det är, för mig jag måste i alla fall, jag vet inte hur andra gör, men jag måste i alla 
fall sitta ner och verkligen lyssna och spola tillbaka och lyssna igen. Vad sa den egentligen, vad använde den för 

argument och så där. 

På grund av tidspressen och avsaknaden av relevanta muntliga uppgifter har även det nationella 

provets muntliga del lyfts fram som något positivt. Lärarna menar att den muntliga delen i 

nationella provet är ordentligt strukturerat samt att bedömningen är väldigt tydlig och exakt vilket 

underlättar bedömningen av delprovet för läraren och ger även en väldigt preciserad bedömning 

av eleven. 

I slutet berättar även lärare C hur en lärare inte ska vara för hård mot sig själv inom bedömning. 

Läraren menar att det tar tid att lära sig hantera bedömningen och att en lärare aldrig blir fullärd: 

“Men det tar tid, det tar några år, man blir aldrig fullärd i bedömning, det kommer alltid diskuteras. 

Men jag tycker med åren så lär man sig”. 

Det som går att antyda under detta tema är att de intervjuade lärarna har olika inställningar 

gentemot den muntliga delens vikt vid bedömning av eleverna. Det som ytterligare går att utläsa 

från intervjuerna är att attityden för bedömningen fokuserar på huruvida eleven behärskar 

förmågorna och klarar kunskapskraven, om det sedan kommer fram via muntligt eller skriftligt 

anses vara irrelevant. Det som inte går att utläsa av lärarnas svar är om det finns en osäkerhet inom 

bedömningen av de muntliga förmågorna och att de muntliga förmågorna därför endast bedöms 

när en elev står mellan två högre betyg. Det kan även vara så att lärarna inte har den tid som krävs 

för att grundlig bedömning av en elevs muntliga förmåga och därför blir bedömningen av de 

muntliga förmågorna lidande. Det som däremot går att utläsa är att den finns en vilja att kunna ge 

en ordentlig bedömning av elevernas muntliga förmågor men att avsaknaden av färdiga uppgifter 

och prov som testar de muntliga förmågorna sammansatt med tidspressen inte möjliggör detta.   

Kunskapsutbytets vikt för kunskapsutveckling 

Lärarens attityd till kommunikation och de övriga muntliga förmågorna kan vara avgörande för 

huruvida eleverna kommer utvecklas som grupp och enskilt. Den generella inställningen hos lärarna 

som deltog i studien var att lärarna ansåg att de muntliga förmågorna utvecklade elevernas generella 

matematiska förmågor. Lärarna som alla var eniga om att kommunikation och resonemang hade 

en positiv inverkan på matematik, ansåg att det muntliga bidrog till att eleverna gav varandra nya 

idéer och strategier för att lösa matematiska hinder. Lärare C menar på hur elevernas 
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kommunikation ökar de flerstämmiga klassrummet, vilket ökar elevernas möjlighet att förstå 

uppgiften: 

Sätter man ord på någonting så blir det mera verkligt och då hör dom också hur det låter eller vad det innebär på 
något vis och sen det här med att höra någon annan berätta för mig. Om vi får en fråga tillsammans och så förklarar 
du hur du tänker, då sätter du igång mina tankar också ‘ah man kan tänka på det sättet’ och då får dom liksom andra 

sätt att, dom får andra metoder och andra sätt att tänka på. 

Lärare A är inne på samma spår. Den läraren menar att de muntliga förmågorna är oerhört viktiga 

för att utvecklas generellt inom matematik. Läraren menar att den traditionella undervisningen, där 

eleverna sitter själva och räknar, inte ger lika mycket. Läraren menar att kommunikationen mellan 

eleverna aktiverar tänkandet. Lärare A menar likt Lärare C att kommunikationen skapar idéer, men 

lärare A menar även att det i slutet kommer påverka elevens möjligheter i samhället:  

När man formulerar, lyssnar på andra då får man nya idéer som man kan ta till sina egna, så jag ser det som 
jätteviktigt och avgörande och sen är de ju mera så i vårt samhälle, att man ska kunna prata och redogöra vad man 

kan och så. 

Att få möjligheten att kommunicera matematik och då i en liten grupp, var något som en av lärarna 

vi intervjuade menade var ovärderligt. Läraren B beskriver hur eleverna som får möjligheten att gå 

till specialläraren ökade sina kunskaper markant genom att få sitta ner med specialläraren och prata 

om de matematiska problemen: “Jag märker på dom som går iväg till specialläraren, som hinner 

sitta med henne en stund liksom kanske i en liten grupp och prata sig igenom olika matteproblem, 

lär sig jättemycket av det”. Lärare E är inne på ett liknande spår som lärare B. Lärare E som också 

är positivt inställd till det muntliga menar att utan det kommunikativa kan vi inte lära oss behärska 

de muntliga förmågorna och matematiken. 

Temat från intervjuerna visade på att det fanns en inställning hos lärarna att kommunikationen 

ökade elevernas tänkande och utvecklandet av de matematiska kunskaperna. Två av lärarna tryckte 

även på att kommunikationen inte bara utvecklade eleverna utan även gav läraren en möjlighet att 

kontrollera om eleven förstått och bemästrat kunskaperna. På detta vis menar lärarna att jobbet 

med att kontrollera elevens kunskap och nivå förenklas genom elevernas kommunikation. Lärare 

C beskriver hur elevens kunskapsnivå synliggörs när eleven frågar och att läraren då tydligt ser om 

eleven förstått eller inte: “Du övar ju på att använda begreppen för mig, som lärare blir det väldigt 

tydligt om du har förstått någonting när du förklarar det för mig”. 

Resultatet som går att uttyda av intervjuerna är att lärarna finner stora möjligheter och 

utvecklingspotential hos eleverna genom den muntliga aktiviteten under matematiklektioner. Den 

generella inställningen, bland intervjuade lärare, är positiv till användningen av de muntliga 

förmågorna under lektionstid i matematik. Det som inte går att hävda genom studien är däremot 

om detta är generellt för lärare i Sverige, på grund av det låga antalet intervjuade lärare går det inte 

till en självklarhet säga att lärare generellt är positiva till de muntliga förmågornas närvaro inom 

matematik. Vidare går det inte att fastslå om de muntliga delarna verkligen utvecklar eleverna inom 

matematik i det långa loppet. Attityderna som de intervjuade lärarna utgav kan förmodligen inte 

fästas som den generella inställningen till den positiva effekt som det muntliga har på utvecklingen 

hos elevers matematiska förmåga. Detta då attityder är något som förändras över tid och ny 

forskning presenterar ständigt nya inlärningsstilar. Att lärarutbildningen präglas av det aktuella 

synsättet som anses vara den mest gynnsamma för inlärning vid den tidpunkten kan leda till att 

examinerade lärare har olika synsätt beroende på när de gått sin utbildning. Som intervjuerna visade 



 

 26 

går det för tillfället att utläsa att lärarna har en positiv inställning till den muntliga delens gynnsamma 

effekt på matematikens generella inlärning hos eleverna. 
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Diskussion och konklusion 

I detta avsnitt kommer en metod- och resultatdiskussion presenteras. Metoddiskussionen kommer 

beröra huruvida valet av metod kan ha påverkat resultatet. Resultatdiskussionen kommer skildra 

huruvida resultatet svarade på syftesformuleringen i studien. 

Metoddiskussion 

I metoden beskrivs det hur ett önskvärt krav var att läraren skulle ha varit yrkesverksam lärare i 

minst tre år. Detta krav ansågs vara relevant eftersom studien involverade i syftet hur läraren 

upplever arbetet med de muntliga förmågorna. Kravet på aktiva år skulle därför förhoppningsvis 

resultera i att lärarna hade stött på diverse utmaningar och fått testa på olika strategier. Det går även 

att diskutera om utfallet av studien hade blivit annorlunda om lärarna hade varit från andra delar 

av Sverige. Lärarna som deltar i denna studie har alla tagit sin examen vid Uppsala universitet och 

arbetar inom två närliggande kommuner. Därför kan reliabiliteten på studien variera beroende på 

från var de intervjuade lärare studerat eller arbetar. 

Vidare går det även att ifrågasätta resultatet på grund av det låga antalet intervjuer, men 

bearbetningen av det material de fem lärarna producerade gjordes grundligt vilket troligtvis leder 

till att det kommer finnas tendenser eller liknande teman om studien skulle göras med det dubbla 

antalet lärare eller ännu fler. 

Resultatdiskussion 

Utifrån intervjuerna i studien går det att uttyda ett behov av relevant material som testar och 

utvecklar de muntliga förmågorna. I teoridelen beskrivs det hur en persons attityd gentemot något 

påverkar den egna verklighetsuppfattningen. Från teoridelen går det att koppla resultatet, hur de 

lärare som hade den mest positiv attityd gentemot de muntliga förmågorna i matematik, var de 

lärare som la ner mest tid på att få en fungerande kommunikation i klassrummet. 

I frågeställningen lyftes frågan om hur lärarnas inställning skulle vara gentemot arbetet kring 

utvecklingen hos eleverna av det muntliga inom matematiken. Lärarnas attityd är således positiv 

och motiverande för att eleverna ska utveckla de muntliga förmågorna, men att lärarna begränsas i 

sin möjlighet att utföra en utvecklande undervisning av de muntliga förmågorna och bedömningen 

av dessa. Wiliam och Black (1998) beskriver hur en lärare måste ges stöd för att kunna utföra en 

korrekt formativ bedömning, avsaknaden av detta stöd är något som lärarna trycker på i 

intervjuerna. Lärarna pekar ofta ut alternativen av material som få eller inte alls tillgängliga. Detta 

leder i sin tur till att lärarna måste spendera tid på skapa eget material för att kunna bedöma 

elevernas muntliga förmågor. 

Att läraren får spendera mycket tid på skapandet av relevant material kan i sin tur leda till att den 

formativa bedömningen av eleven blir lidande. Lärare B pekar ut hur tidspressen gör att de skriftliga 

proven oftast får avgöra elevens betyg. Möjligen kan det vara så att den formativa bedömningen 

uteblir eller inte kan utföras korrekt eftersom läraren tvingas lägga tid på att skapa material som 

testar de muntliga förmågorna. Eventuellt kan det vara så att det stöd som Wiliam och Black (1998) 

tidigare syftade på, idag har blivit avsaknaden av relevanta uppgifter och prov från Skolverket.  
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Det tidigare resonemanget leder in på syftesformuleringen angående hur lärare arbetar med elevers 

utveckling av de muntliga förmågorna. Alla lärare i studien framhäver en attityd som tyder på att 

diskussionsledande frågor aktiverar svaga och tysta elever under klassrumsdiskussioner. Att 

aktivera elever genom disksussionsledande frågor är något som råder i samklang med det Olga 

Dysthe skriver i Det flerstämmiga klassrummet (1996), om vikten av att ställa frågor för att aktivera 

och engagera eleverna i klassrumsdiskussioner. Både de yrkesaktiva lärarna som intervjuades och 

tidigare forskning pekar på vikten av engagerande frågor för att bidra till givande och utvecklande 

diskussioner för eleverna. Trots att lärarnas ledande frågor stöds av Olga Dysthe för att aktivera 

eleverna så finns det fortfarande elever i varje klass som inte vågar ta för sig inom muntliga moment. 

Vidare går det inte i studien att utläsa om de ledande frågorna som lärarna använder sig av verkligen 

ger önskad effekt. De ledande frågorna kan möjligtvis aktivera eleven för en stund men om 

fördjupningsfrågan inte ställs eller används på rätt sätt av läraren finns det en risk att det inte ger 

önskad effekt. Detta resonemang är något även Dysthe påpekar. Hon menar att den positiva 

effekten endast sker om läraren använder fördjupningsfrågor på rätt sätt (Dysthe, 1996, ss. 232-

233).  

Det som däremot går att utläsa är att lärarna finner ett behov av att använda sig av 

fördjupningsfrågor. En möjlig tankeställare är om det finns en risk att elever, som inte aktiverar sig 

självmant, utan varje lektion får lov att aktiveras genom lärarens frågor, kan göra sig immuna mot 

lärarens fördjupningsfrågor. Med immun menas det att eleven vet hur den ska tänka för att ge 

läraren ett tillfredsställande svar. Att regelbundet ställa samma fördjupningsfråga kan möjligen göra 

att eleven skapar en negativ attityd gentemot lärarens fördjupningsfrågor. Eventuellt kan lärarens 

erfarenhet och kunskaper sättas på prov genom att behöva experimentera med frågorna och variera 

formuleringen. Detta för att hålla eleverna intresserade tills att läraren har fått eleven att vara 

automatiskt aktiv inom de muntliga momenten genom olika strategier. 

I forskningsöversikten beskrivs det hur Taylor menar på att konceptet med små grupper hjälper 

eleverna att utveckla en förståelse för matematiken. Taylor menar att i små grupper får eleverna 

möjligheten att använda sina kommunikativa förmågor genom diskussion (Taylor, 1989, s. 635). 

Denna forskning styrker lärare B som menar på att hen kan se markanta resultat på elever som får 

gå till specialläraren och sitta där själva med specialläraren eller i en liten grupp och arbeta. Möjligen 

kan användandet av små grupper vara effektivare än vad lärare tror, men att det måste utföras på 

rätt sätt för att vara effektivt. Något som Taylor även påpekar är att lärarna måste skapa små 

heterogena grupper för att maximera resultatet av användandet av små grupper (Taylor, 1989, s. 

633).  

Utifrån en elevs aktivitet och prestationer ska läraren sedan bedöma eleven. Hur mycket det 

muntliga värderas i bedömningen var en av frågorna som ställdes under intervjuerna. Den frågan 

var även en av de frågorna där lärarna gav mest spridda svar. Även om svaren som gavs i 

intervjuerna varierade, så var den generella undertonen till det muntliga en positiv inställning. En 

av frågeställningarna i syftet berörde just detta, hur läraren värderar elevens muntliga förmågor i de 

sammanställda betyget/bedömningen. Det muntliga kunde påverka elevernas betyg och lärarnas 

bedömning. Det muntliga en elev presterade vägdes däremot mest in när läraren vacklade mellan 

två betyg på högre skalan eller om eleven misslyckats på ett prov. Däremot verkar det finnas en 

oklarhet hur eleverna ska bedömas. Lärarna bedömer på olika sätt förutom två stycken av lärarna 
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som endast fokuserar på om eleven visar förmågan eller inte. Övriga tre lärare blandar 

bedömningssätt när det kommer till att sätta betyg. Det som stärker denna tanke är att samtliga 

lärare även tar hjälp från diverse material eller kollegor för att få stöd med bedömningen av en elev. 

Lärarna beskriver hur de med hjälp av stödmaterialet lyckas få en generellt bra bedömning av 

eleverna. Attityden bland lärare är att stödmaterialet behövs som komplement i bedömningen. 

Lärare C talar även om vikten av att ha en god inställning gentemot sig själv, där du som lärare 

inser att du aldrig kommer blir fullärd inom bedömning, att det tar tid lära sig hantera bedömningen. 

Denna attityd som Lärare C påvisar, är även något som Dylan Wiliam (2013) poängterar som viktigt 

i sin föreläsning. Läraren får aldrig känna sig fullärd och nöjd, läraren måste själv sträva efter att 

utvecklas. Det skulle, om möjligt, vara intressant att se hur bedömningen hade utvecklats om lärare 

från en kommun fick sätta sig ner tillsammans och bestämma ett bedömningssätt som skulle gälla 

för alla lärare i den kommunen. Tillsammans med hjälp av eventuella bedömningsstöd och 

feedback från varandra, ska sedan lärarna utveckla tillsammans en så effektiv bedömning som 

möjligt. Självklart hade detta arbete tagit mycket tid och krävt mycket arbete, men resultat som man 

alltid hoppas på ska ge positivt utslag, hade varit intressant. 

Som det tidigare har resonerats i uppsatsen så har bedömningen stor inverkan på elevernas 

motivation. Björklund-Boistrup (2013) påpekar just detta och menar att en lärare genom 

bedömningen påverkar vilken inställning eleven kommer att ha till matematiken. Att som lärare 

använda sig av en analyserande och utvecklande bedömning skapar ett positivt tänkande hos 

eleverna. Eleverna skapar i sin tur då ett ”jag kan, jag vågar och jag vill”-tänkande gentemot 

matematik (Björklund-Boistrup, 2013, s. 18). Detta rätt-/feltänkande som Björklund-Boistrup 

berörs i forskningsöversikten är något som även tre av fem lärare beskriver finns bland eleverna 

inom matematik. Lärarna beskriver hur eleverna är rädda att göra fel inför klassen. Möjligen kan 

det vara så att bristen på bedömningsmaterial av de muntliga förmågorna skapar problem med den 

formativa bedömningen. Detta leder till att lärarna inte kan analysera och utveckla elevernas 

prestation och på så vis kan skapa ett negativt tänkande hos eleven.  

I teoridelen uttrycker Szjklarski sig om hur människans attityd gentemot det anspråk vi gör mot 

verkligheten (Szklarski, 2015, s. 132) så kan det uttydas att lärares attityder påverkar den verklighet 

de lever i. I och med detta kan det härledas hur lärarnas inställning påverkar elevernas utveckling 

och uppfattning av det matematiska ämnet. Bland intervjuerna fanns tydliga exempel från främst 

en av lärarna där deras attityd lett till förändring. Lärare C gav sken av en attitydförändring som, 

enligt läraren, gav en utveckling åt rätt håll inom arbetet med det muntliga. Det som avses var när 

läraren själv insåg att en förändring, som krävde en större ansträngning, var tvungen att uträttas så 

tog läraren tag i saken och uträttade det som krävdes. Ansträngningen skulle i längden ge läraren 

möjlighet till att bättre kunna utvärdera elevernas muntliga förmåga och därtill ha ett mer välarbetat 

bedömningsmaterial att utgå från i arbetet med lärarens elever. 

Lärare C antyder att det krävs en bestämd attityd för att förändring ska kunna ske i klassrummet. 

Läraren menar att ett tillåtande klassrumsklimat inte skapas över några veckor utan att läraren måste 

bestämma sig för att vilja förändra och arbeta aktivt med klimatet. Denna attityd som lärare C 

uppvisar är något som Lappan och Ferrini-Mundy (1993) menar på att lärare måste ha. Lappan och 

Ferrini-Mundy menar att förändringen och implementering på mellanstadiet kan ta flera år och 

måste ske varsamt för att se eventuella konsekvenser, men att läraren behöver inse att förändringen 

tar tid och måste vara motiverade att göra förändringen. En tolkning som kan uppkomma utifrån 

det lärare C tidigare beskriver, som även Lappan och Ferrini-Mundy (1993) bekräftar, är att 
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implementerandet av ett tillåtande klassrum borde ske tidigare (Lappan & Ferrini-Mundy, 1993, s. 

638). Denna inställning och attityd bör finnas hos alla lärare oavsett vilken årskurs läraren arbetar 

i. Genom att börja med implementerandet av ett tillåtande klimat redan i de tidigare åren skulle 

skapa en grund för fortsatt arbete med klimatet på mellanstadiet och eventuellt forma elevernas 

inställning och attityd gentemot skolan och matematik. Självklart försöker nog de flesta lärarna sitt 

bästa med implementerandet av ett bra klimat, men att arbeta tillsammans över årskurser med 

tydliga riktlinjer skulle möjligtvis underlätta arbetet med klimat. Det som är viktigt här är att 

samtliga lärare inom skolan arbetar med samma synsätt och attityd till det muntliga. Kan det vara 

så att ett homogent synsätt bland lärarna i skolan är det som krävs för att maximera elevernas 

attityd, inställning och utveckling av kunskaper. Det som blir problemet är att alla lärare troligtvis 

alltid kommer ha olika attityder och synsätt på vilken strategi som är mest gynnsam för lärande.  

En slutsats som går att dra utifrån denna studie är att lärarna har en generellt god attityd till den 

muntliga förmågans utveckling inom matematik och till elevernas användning av det 

kommunikativa förmåga för att lösa matematiska problem eller hjälpa varandra. Lärarna arbetar 

även aktivt, i den mån som det går, för att utveckla elevernas förmågor genom diskussioner och 

ledande frågor. Det finns däremot ett tomrum inom delen av material som verkligen tränar, 

utvecklar och prövar elevernas muntliga förmågor. Den utveckling lärarna kan göra av elevernas 

muntliga förmågor involverar antingen egengjort material eller små gruppdiskussioner. 

Att låta lärarna vara mer delaktiga i bestämmandet kring sitt egna arbete hade troligtvis kunnat 

minska stressen inom yrket. Framtida lärare och lärare med erfarenhet, som de som deltagit i 

studien, har mycket att lära av varandra. Precis som Dylan Wiliam (2013) påpekar så måste lärarna 

börja ge varandra mer feedback, dela med sig av strategier och berätta om nya idéer för att förbättra 

utbildningen av eleverna och vidhålla den positiva attityd som finns gentemot utvecklingen av det 

muntliga. 

Ett förslag på vidare forskning inom detta område skulle vara en observation angående hur lärare 

arbetar för att stimulera de muntliga förmågorna hos eleverna i klassrummet. Genom en 

observervation av olika lärare skulle studien kunna jämföra hur lärarna verkligen arbetar kontra hur 

de anser sig själva arbeta. Utifrån detta skulle det kunna tolkas hur väl en lärare upplever sin insats 

i förhållande till det verkliga utfallet. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att lärarnas attityd gentemot 

utvecklingen av de muntliga förmågorna hos eleverna är positiv och att det är något de är villiga att 

fortsätta arbeta med. Däremot begränsas lärarnas arbete och möjligheter att utveckla elevernas 

förmågor av tidspressen som råder i skolans verksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilken årskurs har du nu?  

4. Vid vilket lärosäte gick du din lärarutbildning? 

Strategier 

5. Vad ser du som största utmaning i planeringsarbetet kring den muntliga delen i matematik? 

6. Hur är det få elever aktiva under muntliga moment? 

7. Vilka utmaningar har du stött på? 

8. Har du någon strategi för att aktivera elever som inte är aktiva? 

Muntligt 

9. Hur arbetar du med utvecklingen av elevernas muntliga förmåga?  

10.  Hur motiverar du det muntliga syftet för eleverna?  

11. Finns några kunskapskrav som du fokuserar på vid det muntliga arbetet? 

12. I vilken utsträckning tycker du att du får stöd av läroplanen och vägledning i 
implementerandet av de muntliga förmågornass i undervisningen?    

13. Hur ofta tränar du den muntliga förmågan med eleverna? 

14. Hur viktig är elevernas muntliga förmåga för att utvecklas generellt inom matematik? 
(Varför ska eleverna tala matte? Vad bidrar det till?) 

15. Hur ser du på utrymmet den muntliga delen får i matematiks styrdokument? 
Vilka fördelar/nackdelar ser du med detta?  

Bedömning 

16. Vad känner ni angående bedömningen av de muntliga förmågorna i matematik? 

17. I vilken utsträckning upplever du att läroplan och andra styrdokument ger stöd i hur 
elevernas resonerande och kommunicerande om matematik ska bedömas? 

18. Ur helhetsbedömningen, hur mycket värderar du de muntliga förmågorna hos en elev i 
omdömet/betyget?  
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie av didaktik i matematik 

Vi, Rasmus Eidmén och Johannes Bonnevier, är lärarstudenter som går sjätte terminen på 
lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Studien syftar på hur lärare ser på sitt didaktiska arbete i matematik. Studien fokuserar framför allt 
på det didaktiska arbetet med den muntliga delen av matematik under hela läsåret men även hur 
den muntliga delen av det nationella provet påverkar undervisningen. Med denna studie vill vi se 
ifall det finns något övergripande tema mellan olika lärares didaktik i matematik samt hur den 
muntliga delen av det nationella provet styr en lärares undervisning. Av detta vill vi kunna se om 
vi kan få ut något som kan vara givande för vårat och andras framtida yrkesframförande i läraryrket. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig när du har möjlighet. Intervjun 
kommer att ta 30-40 minuter. Vi kommer att samla in data genom att dokumentera och spela in 
intervjun.  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 
annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra 
att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Vi är väldigt flexibla och 
kommer till den plats du önskar utföra studien på. 

Studiens handledare: Olle. Nolgård, Doktorand i didaktik, 

tel. 018-471 7373, e-post: olle.nolgard@edu.uu.se 

Uppsala 19 april 2018 

Johannes Bonnevier, johannes.bonnervier@gmail.com 

Rasmus Eidmén, Stohagen@hotmail.se 
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Bilaga 3. Medgivande blankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om lärares arbete i matematiken, kommer att utföras inom ramen 
för ett självständigt arbete. Studien utförs av Johannes Bonnevier och Rasmus Eidmén som går 
sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

....................................................................... 

Ort och datum    

....................................................................... 

Underskrift 


