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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera elevers uppfattningar om muntlig 

matematikundervisning samt ta reda på hur väl förberedda eleverna kände sig inför den muntliga 

delen av det nationella provet i matematik för årskurs 9. Med muntlig matematikundervisning avser 

jag den undervisning som är planerad av lärare att ske med muntlig kommunikation som 

exempelvis gruppdiskussioner eller muntligt framträdande. För att ta reda på elevernas 

uppfattningar och erfarenheter undersöks detta med hjälp av intervjuer med 8 elever från årskurs 

1 på gymnasiet. Elevernas uppfattningar analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv med Håkan 

Lennerstads begrepp ”matematiska” som främsta analysverktyg. Enligt eleverna så inkluderas 

muntlig matematikundervisning i all form av kommunikation i klassrummet. Så väl genomgångar 

från läraren till att muntligt redovisa ett projekt eller att hjälpa en kompis anser eleverna vara 

muntlig undervisning. Eleverna skiljer främst på att ”läsa och skriva” som man gör utifrån 

läromedlet och att ”lyssna och prata” som man gör i samspel med andra. Med det matematiska 

språket menar jag de begrepp och termer som är avsedda för att användas inom matematiken så 

som att benämna den geometriska formen kvadrat för kvadrat och inte fyrkant. Det matematiska 

språket framkommer mycket mer i en muntlig förklaring än i en skriftlig anser eleverna. Språket i 

sig har eleverna inte tänkt speciellt mycket över. Några av informanterna menar att man pratar som 

vanligt fast med siffror och tecken. Den muntliga delen av det nationella provet sågs som ett prov 

som alla skulle genomföra för att bli godkända men att prestationen inte hade särskilt stor betydelse.  

 

Nyckelord: Muntlig matematikundervisning, kommunikation, nationella provet, intervju, 

sociokulturellt perspektiv. 
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1 Inledning  

Som lärarstudent har jag nu genomgått ett antal verksamhetsförlagda utbildningar. Under dessa har 

jag deltagit och observerat, reflekterat och granskat, planerat och funderat och inte minst undervisat 

i mina två ämnen matematik samt idrott och hälsa. Som blivande lärare har jag många funderingar. 

Jag har framförallt funderat över ett av matematikens moment. Ett moment som jag själv inte kan 

minnas att jag fick någon direkt undervisning i under min skolgång, muntlig matematik. Jag har 

deltagit under de nationella proven i årskurs nio där just muntlig matematik är ett delprov. Under 

dessa gruppdiskussioner kom mina funderingar, hur känner eleverna inför att prata matematik, hur 

ofta förekommer det som metod i undervisningen och hur väl förberedda upplever eleverna sig 

vara inför detta delprov?  

För en blivande lärare i matematik känns inte det matematiska språket som något främmande. 

Precis som flera författare skriver så är det kanske just därför vi väljer att bli lärare i matematik. 

Men hur upplever eleverna språket som är uppbyggt av symboler och tecken? Får eleverna 

egentligen veta vad de olika symbolerna står för eller tar vi bara för givet att de förstår? Även om 

eleverna kan tillämpa symbolerna när de löser matematiska problem, skriftligt som muntligt, 

betyder inte det att eleverna förstår vad de gör. I matematik kan man lära sig att lösa tal på rutin 

utan att helt förstå vad lösningen egentligen går ut på. Man kan lösa många tal i läromedlet genom 

att bara följa exempel men det betyder inte att eleverna förstår vad lösningen innebär. Med muntliga 

förklaringar av vad uträkningarna betyder matematiskt tvingas eleverna tänka efter och för att 

kunna förklara vad den matematiska beräkningen egentligen betyder krävs en viss förståelse.   

Något skrämmande är det som vi numera ofta hör på nyheterna och läser i tidningarna vad 

gäller svenska skolelevers matematikkunskaper. Maria Sundén Jelmini skriver för SvD: ”Svenska 

elever har försämrats inom samtliga tre områden som mätts i Pisaundersökningen.”. Lite längre ner 

i samma artikel kan man läsa ”Inte i något annat land inom OECD har resultatförsämringen bland 

15-åringar varit så kraftig som i Sverige.” (SvD, 2014-02-07). Men det är inte bara grundskolans 

resultat som sjunker utan även hos Sveriges högskolestudenter har matematikkunskaperna rasat. 

Maria Sundén Jelmini skriver i en annan artikel i SvD att varje år genomför nyintagna 

ingenjörsstudenter en diagnos i matematik. ”Av de studenter som började på KTH i höstas var det 

en av fem som inte ens klarade grundskolans matematik på provet.” (SvD, 2014-04-22). Den stora 

frågan är såklart vad detta kan bero på. Varför sjunker resultaten och varför skapar många elever 

en negativ inställning till skolämnet matematik? Kristoffer Örstadius skriver för Dagens Nyheter 

att alla eleverna som deltog i Pisa-undersökningen fick svara på frågor om provmotivation efter 

själva provet. I artikeln framgår det att elevernas motivation till att lyckas bra på provet inte är 

särskilt hög då provet inte är betygsgrundande och att detta kan vara en anledning till att det svenska 

resultatet i Pisa undersökningen sjunker (DN, 2014-06-16).  

Syftet med den här studien är att undersöka elevernas syn på muntlig matematikundervisning. 

Kanske består undervisningen av för lite muntlig matematik och för få muntliga 
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redovisningsformer? Att våga gå ifrån den textade matteboken till mer muntliga diskussioner 

kanske skulle öka inlärningen och motivationen hos våra elever? 
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2 Bakgrund 

”Muntlig matematik är när läraren ställer frågor och den som kan svara på frågan svarar”. Detta är 

ett återkommande svar jag får på frågan ”vad är muntlig matematik?”. De flesta eleverna som 

medverkat i denna studie upplevde att de genomförde muntlig matematik på varje lektion. En bit 

in i intervjuerna började de flesta inse att muntlig matematik var mer än att bara läraren pratade 

och ställde frågor. 

Muntlig matematikundervisning är något som bör genomsyra hela skolgången. Numera testas 

elevernas muntliga förmåga i matematik med ett nationellt prov redan i årskurs 3. Därefter 

återkommer de nationella proven i årskurs 6 och 9 i grundskolan samt även under 

gymnasieutbildningen. Det nationella provet i matematik består av fyra delprov, tre skriftliga samt 

ett muntligt. Skolverket (2011) menar att eleverna ska ges möjlighet att visa sin kunskap inom 

skolämnet matematik på olika sätt, såväl skriftligt som muntligt: 

Elever kan visa sitt kunnande i matematik på olika sätt: i handling, skriftligt och muntligt. I den 

muntliga kommunikationen ingår att uttrycka sig begripligt och att använda korrekt och relevant 

matematiskt språk. Dessutom ingår att ta del av andras argument och att själv kunna argumentera 

för sina ställningstaganden och lösningar (Skolverket, 2011, s. 2). 

Att eleverna ska kunna visa sina kunskaper inom ämnet på olika sätt skapar goda förutsättningar 

för eleverna att nå ett bra betyg. Alla är bra på olika saker och i och med den muntliga delen av det 

nationella provet ges de elever som är bättre på muntliga framträdanden en mer rättvis bedömning.  

Trots att det muntliga provet återkommer flera gånger under skolgången är det fortfarande den 

skriftliga arbetsformen som dominerar. Skolinspektionen har 2009 genomfört en 

kvalitetsgranskning av skolämnet matematik. Rapporten beskriver hur undervisningen i 

grundskolan genomförs: 

Enskilt arbete eller arbete i liten grupp med matematikuppgifter är den vanligaste arbetsformen i de 

klassrum som har observerats. Det omfattade ca 59 procent av tiden. Detta arbete fördelar sig på 

arbete med matematikuppgifter i den egna läroboken (ca 60 procent) och arbete med 

matematikuppgifter som eleverna får av läraren (ca 40 procent).  

Det innebär att eleverna i de observerade situationerna arbetar i genomsnitt drygt 33 procent av 

tiden med läroboksuppgifter (11 procent för skolår 1–3, 31 procent för skolår 4–6 och 47 procent 

för skolår 7–9). Här finns en markant skillnad när det gäller aktiviteter relaterade till olika 

kompetenser, förmågor (Skolinspektionen, 2009, s. 17). 

Vad som menas med arbete i liten grupp framgår inte i rapporten. Att någon muntlig undervisning 

genomförs framgår inte heller ur inspektionen. För att eleverna ska behärska en muntlig 

presentation eller ett muntligt prov bör de få öva på att utrycka sig muntligt. Som lärare kan man 

inte förvänta sig att eleverna presterar bra på den muntliga delen av det nationella provet om 

situationen motsvarar den ovan citerade. För en rättvis bedömning bör alla elever vara vana vid 

muntliga prov eftersom både muntliga och skriftliga prov bedöms vid det nationella provet. 
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Som lärare finns direktiv från skolverket angående vad som ska genomföras i undervisningen. 

Alla skolämnen har en kursplan med tillhörande centralt innehåll. I kursplanen för matematik kan 

man läsa under ämnets syfte: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en 

förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera 

om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2011, s. 62). 

Att argumentationen och de matematiska resonemangen ska ske muntligt framgår inte och det går 

att genomföra skriftligt. Men samtidigt kan man läsa längre ner under en sammanfattning att 

eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser.” (Skolverket, 2011, s. 63). Här står det klart och tydligt att eleverna ska kunna ”samtala 

om” och att eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla denna förmåga. 

Skolverket förklarar tydligt hur de nationella proven ska gå till. Under rubriken ”Muntliga 

delprov” kan man läsa: 

I ämnesproven i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska finns muntliga delprov. 

Det muntliga delprovet är en del av det nationella provet och är obligatoriskt att genomföra. I 

grundskolans kursplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den 

muntliga förmågan (Skolverket, 2011). 

Ur detta kan man läsa att det muntliga delprovet är obligatoriskt att genomföra och att proven ska 

pröva elevernas muntliga förmåga. För att kunna genomföra ett sådant prov bör eleverna 

undervisas och förberedas på ett sätt som gör att provet blir möjligt att genomföra. Att enbart ha 

skriftliga prov och sedan testa elevernas muntliga förmåga är orättvist mot eleverna. Det skulle vara 

som att alltid spela fotboll på lektionerna i idrott och hälsa och sedan pröva elevernas förmåga att 

simma och livrädda. 

Bedömningen av den muntliga presentationen kan genomföras på olika sätt. Det kan ske i ett 

samtal mellan elev och lärare där eleven svarar på frågor ställda av läraren i utvärderande syfte. 

Eleven kan hålla en muntlig presentation för övriga elever i klassen och lärare där eleven redovisar 

en problemlösning eller liknande. Det sista alternativet som skolverket nämner är gruppdiskussion. 

Det går ut på att en grupp elever för ett samtal eller löser och diskuterar matematiska problem 

tillsammans. Läraren är då med och leder samtalet så att alla elever får lika stort utrymme 

(Skolverket, 2011, s. 2-3). 

Utifrån detta lyder huvudfrågeställningen för denna rapport: hur upplever elever att 

undervisningen berör den muntliga delen inom skolämnet matematik? 
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3 Litteraturöversikt 

Här presenteras en litteraturöversikt som är indelad i tre delar. Den första delen är en förklaring av 

centrala begrepp som behandlas i studien. Den andra delen består av tidigare forskning som 

bedrivits inom området. Den tredje delen är en beskrivning av det teoretiska perspektiv och det 

analysverktyg som kommer att rama in den här studien. 

3.1 Centrala begrepp  

I denna studie nämns muntlig matematikundervisning, kommunicera matematik och det 

matematiska språket väldigt mycket. Här är ett försök till att reda ut vad jag avser med dessa centrala 

begrepp.  

3.1.1 Muntlig matematikundervisning 

Med muntlig matematikundervisning avser jag den undervisning i matematik som sker muntligt. 

Undervisningen är av läraren organiserad i någon form och eleverna övar på att kommunicera 

matematik muntligt. Exempel på muntliga undervisningsformer kan vara gruppdiskussioner och 

muntliga framträdanden så som att beskriva en problemlösning eller uträkning inför klassen eller i 

liten grupp. Den muntliga matematikundervisningens syfte är att skapa goda förutsättningar för 

eleven att lyckas vid bedömningen av den muntliga delen av matematiken. Skolverket skriver i 

bedömningsstöd för matematik:  

I den muntliga kommunikationen ingår att uttrycka sig begripligt och att använda korrekt och 

relevant matematiskt språk. Dessutom ingår att ta del av andras argument och att själv kunna 

argumentera för sina ställningstaganden och lösningar (Skolverket, 2011, s. 2). 

Skolverket nämner en rad exempel på hur olika typer av muntliga bedömningssituationer kan gå 

till; samtal, muntlig presentation och gruppdiskussioner (Skolverket, 2011, s.2-3). För att ge 

eleverna bästa möjliga förutsättning att lyckas vid dessa bedömningssituationer bör eleverna få 

möjlighet att öva på och genomföra liknande situationer.  

3.1.2 Kommunicera matematik 

Nationalencyklopedin definierar kommunikation såhär:  

kommunikation […] överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för 

det senare se datakommunikation). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari 

informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs 

(Nationalencyklopedin, 2014-06-16) 

Kommunikationen i matematik kan ske såväl skriftligt som muntligt. Det språk som används inom 

kommunikationen i matematik är det matematiska språket (förklaras nedan). När läraren har 

http://www.ne.se/lang/information/211471
http://www.ne.se/lang/datakommunikation
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genomgång förmedlas information genom kommunikation med muntligt tal eller bilder och skrift. 

Läromedlet förmedlar information genom att eleverna läser sig till informationen genom text och 

bilder eller olika exempel. När elever diskuterar och hjälper varandra sker en kommunikation de 

emellan. Denna kommunikation tenderar ofta att ske på ett mer vardagligt språk än ett matematiskt 

språk. Eleverna kan till exempel välja att använda ordet plussa i stället för addera vilket ses som ett 

mer vardagligt begrepp för det matematiska utförandet.  

3.1.3 Matematiskt språk 

Det språk som bör användas vid skriftlig som muntlig matematik kallas oftast för ett matematiskt 

språk. Här ingår specifika begrepp och termer. Att inte behärska det matematiska språket och fullt 

förstå texten till matematikuppgiften gör det svårt att lösa uppgiften (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008, s. 8). Vet man till exempel inte skillnaden mellan begreppet omkrets och 

begreppet area tenderar svaret ofta att bli fel. Däremot kanske man känner till det mer vardagliga 

ordet yta som egentligen betyder samma sak som area. Några av de matematiska termerna kan 

utöver det matematiska språket även ha en ”vardaglig” förklaring. Som exempel kan vi titta på det 

matematiska begreppet ”volym” som beräknar hur stor mängd en tredimensionell figur rymmer. I 

ett mer vardagligt sammanhang kan däremot ”volym” betyda ljudnivå eller så kan man mena 

hårvolym.  

Med det matematiska språket använder man exempelvis begreppet kvadrat istället för fyrkant 

samt termen addera istället för att plussa. Dessa begrepp och termer använd inte lika ofta vid 

skriftlig matematik, då använder vi oss utav specialtecken så som exempelvis + för addition. När 

matematisk uträkning skrivs på papper används nästan enbart det matematiskt språk med dess 

specialtecken och siffror. När samma uträkning ska förklaras muntligt behöver det matematiska 

språket kompletteras med det ”vanliga” svenska språket för att göra förklaringen begriplig. 

Myndighet för skolutveckling skriver: 

Två äpplen och fem äpplen blir sju äpplen tillsammans uttrycker man i matematiskt språk detta genom 

Summan av två och fem är sju. Inom matematiskt språk finns också det s.k. symbolspråket och med 

detta uttrycks samma sak med 2+5=7 (Myndighet för skolutveckling, 2008, s. 16). 

Hur väl eleverna använder sig utav det matematiska språket undersöks med ett muntligt nationellt 

prov. Mer om det matematiska språket hittar du under den tidigare forskningen samt det teoretiska 

perspektivet.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen presenteras här med tre olika teman; muntlig matematikundervisning, det 

matematiska språket samt nationella provet i matematik. Här presenteras en sammanställning av 
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vad olika författare har sagt om de olika temana utifrån författarnas avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar. 

3.2.1 Muntlig matematikundervisning 

Forskning om muntlig matematikundervisning är relativt sällsynt. Den forskning jag har hittat har 

ofta utgått ifrån ett lärarperspektiv som redogör för hur lärare anser att de arbetar med muntlig 

matematikundervisning. Jag har däremot inte hittat någon forskning som visar hur elever uppfattar 

den muntliga delen av skolämnet matematik. En anledning till att det inte finns så mycket forskning 

skulle kunna bero på att muntlig matematikundervisning inte bedrivs speciellt mycket. Madeleine 

Löwing (2004) skriver att kommunikationen i klassrummet främst styrs av läromedlet. Elevernas 

kommunikation sker oftare med själva läromedlet än med sin lärare eller sina kamrater (Löwing, 

2004, s. 112-113).  

Peter Nyström och Torulf Palm (2001) diskuterar olika komplement till bedömning av 

matematik, utöver de vanliga skriftliga proven. De diskuterar bedömning av elevers muntliga 

kommunikation samt elevens egen värdering av sin kunskapsutveckling. Dessa komplement ses 

som två alternativ till bedömning av en elevs förmågor inom ämnet. Nyström och Palm anser att 

muntlig kommunikation är ett alternativ till de vanliga skriftliga proven. Författarna nämner tre 

viktiga aspekter varför den muntliga bedömningen är intressant. Den muntliga 

kommunikationsförmågan är en viktig kompetens, att kunna kommunicera matematik. Den 

muntliga bedömningen ger elever fler möjligheter att visa sina kunskaper. En del är bättre på att 

uttrycka sig muntligt och för vissa kan den muntliga redovisningssituationen upplevas som mindre 

stressande. Den tredje och sista aspekten som författarna tar upp är att muntliga presentationer 

kan öppna upp för nya inlärningsmöjligheter (Nyström & Palm, 2001, s. 36). I själva 

diskussionstillfället skapas förståelse och det är i själva samspelet med andra som lärandet och 

utvecklingen sker.  

Nyström och Palm påpekar även att olika problem kan uppkomma vid muntlig bedömning. Ett 

problem kan vara att eleven kan komma att påverkas av vad läraren säger vid själva 

bedömningstillfället. Ett annat problem kan uppstå om eleven enbart bedöms utifrån en uppgift. 

Problemet som eleven då förväntas lösa kan passa denne mer eller mindre bra, man kan alltså ha 

”tur” eller ”otur” med uppgiften. Ytterligare en aspekt att beakta vid muntlig bedömning är att det 

är svårt att bedöma elevers kunskapsnivå. För att underlätta bedömningen kan man ta hjälp av en 

extra lärare eller spela in det muntliga provet för att i efterhand kunna bedöma elevens prestation. 

För att bäst lyckas med bedömningen anser författarna att man bör använda en väl utarbetad 

bedömningsmall (Nyström & Palm, 2001, s. 37). Med hjälp av mallen blir det lättare att veta vad 

man som lärare ska titta efter under bedömningen. Mallen medför även att man tittar på samma 

saker hos de olika individerna.  

Samtidigt som vi vill att eleverna ska vara muntligt aktiva finns det i klassrummet en outtalad 

regel som säger att eleverna inte bör tala om de inte fått ordet. Så har det varit i alla år och även 
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om det numera ses som mer fritt fram att ta ordet så är fortfarande handuppräckningen den gest 

som leder till att någon får prata. Löwing citerar flera författare som menar att det är läraren som 

har störst utrymme i kommunikationen. Ofta går kommunikationen till på så vis att läraren ställer 

en fråga. Därefter får någon av eleverna ordet och svarar på frågan. Sedan är det återigen läraren 

som reagerar på svaret, bekräftar om eleven har rätt eller rättar om eleven har fel (Löwing, 2004, s. 

114). Om eleven svarar fel är det oftast läraren som rättar till felet istället för att låta någon annan 

elev få ordet. Denna typ av kommunikation leder sällan till någon djupare diskussion av det innehåll 

som diskussionen förväntas handla om.  

Med varierade bedömningsformer finns goda möjligheter att öka lärandet. Matematiska 

resonemang, muntlig behandling av det matematiska språket och förmågan att samarbeta med 

andra är några aspekter på vad man kan åstadkomma med inkludering av grupparbete, muntlig 

redovisning och självvärdering i undervisningen (Nyström & Palm, 2001, s. 39-40). 

3.2.2 Det matematiska språket 

När matematikundervisning bedrivs sker det med en kombination av vårt vardagliga språk samt ett 

matematiskt språk. Det matematiska språket är inte helt främmande men det innehåller många 

termer, symboler och begrepp som är viktiga för att undervisningen ska få betydelse. Löwing menar 

att det matematiska språket har en stor betydelse för att diskussioner i till exempel grupparbeten 

ska vara genomförbara (Löwing, 2004, s. 115). För att lösa en uppgift i grupp krävs det att 

deltagarna i gruppen talar samma språk annars tenderar de elever som inte förstår att bli inaktiva 

samtidigt som de elever med ett väl utvecklat matematiskt språk tenderar att föra hela diskussionen.  

Förstår eleverna det matematiska språket eller tränger formelspråket bort det naturliga språket? 

Leder språket till missuppfattningar som orsakar hinder för matematisk kommunikation? Håkan 

Lennerstad (2005) problematiserar det systematiska användandet av symboler som ersätter olika 

matematiska begrepp (Lennerstad, 2005, s. 29). Redan på 1500-talet började man användandet av 

symboler inom matematik. Symbolernas uppgift var att ersätta matematiska begrepp som sågs som 

väl etablerade av retorisk matematik. Några exempel på symboler är ”variabler” (x,y) och ”likhet” 

(=). Symbolernas uppkomst innebar en effektivisering av tänkandet. Dock krävs det att symbolerna 

är väl etablerade för att individerna ska kunna använda dessa. Symbolerna sågs även som ett 

gemensamt internationellt språk inom matematiken. Det matematiska symbolspråket, ett språk för 

matematiska idéer, hade en social betydelse för matematikens tillväxt (Lennerstad, 2005, s. 34). Med 

införandet av symbolerna har man även kunnat skapa ett datorprogrammeringsspråk. 

Programmeringsspråket kan ses som dialekter av det matematiska språket. 

Svårigheterna i att lära sig matematik behöver inte vara själva resonemanget och dess idéer utan 

svårigheterna kan ligga i hur man beskriver, muntligt som skriftligt, de matematiska resonemangen 

med dess symboler. Är det matematiska språket väl etablerat hos eleverna? Eller pratar vi ett språk 

de inte förstår? Avsaknaden av detta språkliga perspektiv kan ofta leda till att individer upplever sig 

själv som matematisk obegåvad eller anser att läraren är inkompetent (Lennerstad, 2005, s. 31).  
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På samma sätt som svenska språket innehåller synonymer finns det inom det matematiska 

tillsammans med det svenska språket en rad uppsättningar av begrepp som betyder samma sak. Ett 

exempel på detta är det matematiska utförandet addition. På svenska säger vi att vi adderar något 

och inom det matematiska språket pratar vi om ”summan”. När vi sedan skriver ut det använder 

vi symbolen (+) (Lennerstad, 2005, s. 32-33). På samma sätt som det finns synonymer finns det 

även homonymer som betyder att ett ord har flera betydelser. Myndigheten för skolutveckling 

(2008) nämner några exempel på ord som har en betydelse i det matematiska språket men samtidigt 

en helt annan betydelse i det vardagliga språket: (s. 16) 
 

Ord i matematiskt språk Vardaglig betydelse 

Rymmer 

Skillnad 

Volym 

Teckna uttrycket 

Flyr 

Olikhet 

Ljudvolym, hårvolym 

Rita 

Axel 

Udda 

Värde 

Kroppsdelen axel 

Konstiga 

Något värdefullt 

  

Som lärare är det viktigt att hjälpa eleverna med att lära sig att ord i det vardagliga språket kan ha 

en annan betydelse inom det matematiska språket. Dessa matematiska ord måste bearbetas vid 

sidan av det vardagliga språket och ju mer eleverna får höra de matematiska orden desto mer 

kommer de också införliva orden i användandet av det matematiska språket. Dessa matematiska 

ord och begrepp måste eleverna komma i kontakt med tidigt i deras skolgång. Eleverna kommer 

succesivt att utveckla språket under hela skoltiden. Under grundskolans senare år bör språket vara 

så pass etablerat och funktionellt att det kan användas som verktyg för problemlösning 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 17).  

3.2.3 Nationella provet i matematik 

Det nationella provet i matematik består av fyra delar. Tre skriftlig delar samt en muntlig del. 

Delproven skiljer sig åt vad gäller kunskapsinnehåll, arbetssätt, redovisningssätt och 

bedömningssätt, detta för att läraren ska ges ett brett bedömningsunderlag. Ett av de skriftliga 

provet ska utföras utan hjälp av miniräknare och formelblad, så kallad huvudräkning. Ett prov 

består av uppgifter med undersökande karaktär, här krävs tydliga redovisningar av lösningarna. 

Den tredje delen av de skriftliga proven består av uppgifter som kräver redovisning, dessa uppgifter 

är ofta samlade runt ett tema. Det muntliga delprovet prövar elevens förmåga att muntligt föra och 

följa matematiska resonemang (Skolverket, 2011). Som jag tidigare nämnde så diskuterar Nyström 

och Palm om olika komplement till bedömning. Den muntliga delen av det nationella provet ger 

möjlighet till att bedöma eleverna utifrån sina muntliga kunskaper inom ämnet. Tyvärr finns det 
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inte speciellt mycket forskning kring elevers uppfattningar av det nationella provet i matematik. 

Den forskning jag hittat har berört den skriftliga problemlösningen och inte den muntliga delen. 

Löwing förklarar att under det muntliga provet testas elevernas förmåga att använda sig av det 

matematiska språket. Man tittar på om eleverna behärskar att samtala kring ett specifikt innehåll 

och om de äger ett språk som gör samtalet möjligt (Löwing, 2004, s. 115).  

3.3 Teoretiska perspektiv 

I denna studie och framförallt vid analys av den insamlade empirin kommer jag i grunden att utgå 

ifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att analysera resultatet använder jag mig av Håkan 

Lennerstads begrepp ”matematiska” som mitt främsta analysverktyg. 

3.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij ses som upphovsmannen bakom det sociokulturella perspektivet. Med en rad olika 

teorier som alla på något sätt utgår från Vygotskij byggs detta lärandeperspektivet upp. Inom den 

svenska forskningen ses Roger Säljö som den främsta förespråkaren.  

Idén syftar på att barns och vuxnas lärande och utveckling sker i ett samspel med andra 

människor. Utgångspunkterna är att man intresserar sig för hur individer och grupper använder 

och praktiserar kognitiva resurser. I ett sociokulturellt perspektiv är det framför allt samspelet 

mellan kollektivet och individen som är intressant. Redskap och verktyg är tekniska termer som 

har en speciell betydelse för att analysera lärande ur ett socialt och kulturellt perspektiv (Säljö, 2000, 

s. 18-20). 

Säljös viktigaste begrepp är redskap och det ses framför allt som viktigt när man vill förstå det 

mänskliga lärandet. Redskap kan ses som antingen intellektuella eller materiella. Med intellektuella 

menar Säljö språkliga redskapet och med materiella menar han artefakter (Säljö, 2005, s. 27). De 

ord och de termer vi använder har vi skapat och gemensamt låtit växa fram så att de kan användas 

för organisering av olika sammanhang (Säljö, 2005, s. 33). De intellektuella och materiella redskapen 

överlappar och fungerar hela tiden i samspel med varandra. Säljö ger ett exempel på hur en 

miniräknare kan hjälpa oss att göra krångliga beräkningar samt lagra information som för oss 

människor skulle vara väldigt svårt att komma ihåg. Säljö ser miniräknaren som en artefakt som 

uträttar ett intellektuellt arbete som kanske inte ens är genomförbart utan den. För att förstå vad 

individen kan göra med miniräknaren kan man inte analysera själva miniräknaren för sig och sedan 

studera människans eget tänkande. Det intressanta är alltså vad miniräknaren som artefakt kan 

åstadkomma med hjälp av människans tänkande (Säljö, 2011, s. 76).  

Kommunikation och språkanvändning är centrala tankar för utvecklingen. Det är genom 

kommunikation med andra människor som vi lär oss att förklara omvärlden samt att samspela med 

andra i olika situationer (Säljö, 2000, s. 82). Säljö menar att det viktigaste av alla redskap är språket. 

Språket är precis som en fysisk artefakt någonting vi människor har skapat som ett hjälpmedel för 
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att organisera vår omvärld. Säljö menar att språket är en konstgjord historisk artefakt som vilken 

fysisk artefakt som helst (Säljö, 2005, s. 33). Det är med hjälp av fysiska och språkliga redskap som 

kulturella resurser lever vidare i samhället. Det är på så sätt vi för information om omvärlden vidare. 

Samtidigt är det i dessa möten som det skapas ny information och kunskap att ta hänsyn till. 

Sammanhanget där själva lärandet äger rum har stor betydelse. Det gäller att använda rätt artefakt 

på rätt ställe. I det här fallet gäller det att använda ”det matematiska språket” i själva 

matematikundervisningen. Säljö menar att språket är en produkt av den mänskliga verksamheten. 

Vi har svårt att förstå kunskapsförmedlingen om vi inte förstår hur språket är med och skapar 

verkligheten (Säljö, 2011, s. 77). Elevernas sätt att tänka styrs av vilket sammanhang som problemet 

ingår i. Säljö beskriver ett exempel som går ut på att man ska utläsa ur en portotabell hur mycket 

portot kommer att kosta för olika vikter på brev. Om man använde denna tabell och ställer frågor 

utifrån den under en matematiklektion tolkades problemen som en räkneuppgift. Om man istället 

använde samma tabell och ställde samma frågor under en lektion i samhällskunskap tolkades 

problemen helt annorlunda. Kunskap är således situerad och kontextbunden (Säljö, 2001, s. 78-

79). 

3.3.2 Matematiska 

Håkan Lennerstad använder sig av begreppet ”matematiska”. Med matematiska menar han 

matematikens formelspråk. Det är ett språk med ett specifikt alfabet och en specifik 

regeluppställning. Matematiska ses inte som konstruerat av en specifik individ eller grupp utan är 

framvuxen under en lång period i en internationell vetenskaplig kultur. Matematiska utgörs av ett 

alfabet med cirka hundra symboler. Alfabetet består av tio siffror (0 – 9), latinskt och grekiskt 

alfabet samt en rad specialtecken. Exempel på bokstäver ur det latinska och grekiska alfabetet kan 

vara 𝜋 (Pi), 𝛼 (Alfa) och 𝛽 (Beta).  Specialtecken är de tecken vi använder för att korta ner det 

matematiska språket. Några exempel på specialtecken kan vara +, −, =, ≠, ≤, ≥ och √. Viktigt är 

att skilja på matematiska och matematikens terminologi. I matematikens terminologi ingår termer 

som addition, kontinuitet och funktion med mera och dessa termer används inom det svenska 

språket och tillhör därmed inte det matematiska språket (Lennerstad, 2005, s. 29).  

Matematiska kan ses som en grammatik som är formulerad av logiker. Grammatiken består av 

språkliga överenskommelser samt av ”matematiska sanningar som används som språkliga regler 

utan att tolkas” som Lennerstad kallar för ”logiska regler som grammatiserats” (Lennerstad, 2005, 

s. 29-30). Matematiska, den matematiska grammatiken, är inte formulerad med samma syfte som 

det naturliga språkets grammatik. Det naturliga språkets grammatik är formulerad ”för att göra 

språket begripligt och användbart för breda grupper av människor” och syftet med matematiska är 

att ”i analogi med naturliga språk, för att beskriva ett matematiskt innehåll” (Lennerstad, 2005, s. 

30). 

Talspråket till matematiska ses som underordnat, det både läses och skrivs mer än vad det talas. 

Matematiska kan till och med upplevas som olämplig att använda som talspråk. Det är vanligt att 
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man ger upp när man försöker beskriva något med matematiska formler muntligt (Lennerstad, 

2005, s. 43). 

 

 

   
 

  



17 
 

4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är undersöka hur några elever i årskurs nio upplever att undervisningen 

berör den muntliga delen inom ämnet matematik utifrån ett lärandeperspektiv där samspelet mellan 

andra människor står i fokus. Jag vill även undersöka huruvida eleverna upplever att de är 

förberedda på den muntliga delen av det nationella provet i matematik samt om eleverna känner 

att de behärskar det som Håkan Lennerstad benämner ”matematiska” för att utföra dessa muntliga 

prov. 
 

 Hur upplever elever att momentet muntlig matematik berörs i skolan? 

 Vad innehåller den muntliga undervisningen i matematik enligt eleverna? 

 Upplever eleverna att matematikinlärningen sker individuellt eller i samspel med andra? 

 På vilket sätt ansåg eleverna att de förbereddes för den muntliga delen av det nationella 

provet i matematik? 

 Anser eleverna att de pratar i termer av det som motsvaras av Lennerstads benämning 

”matematiska” och i så fall på vilket sätt? 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för undersökningen. Avsnittet är indelat i 

följande underrubriker; val av metod, urval, genomförande, datainsamling och analysmetod, metodreflektion och 

etiska aspekter. 

5.1 Val av metod 

Studien handlar om muntlig matematik och jag har valt att avgränsa mig till elevernas uppfattningar 

och tankar kring undervisning. Eftersom det är främst elevernas uppfattningar kring den muntliga 

matematiken som jag är intresserad av så har jag valt att använda intervju som metod. Esaiasson 

(2012) presenterar olika användningsområden då samtalsintervju passar som metod: ”Område 2. 

När vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, 2012, s. 253). Med hjälp av en 

intervju kan man skapa ett samtal där följdfrågor och mer djupgående diskussioner kan uppkomma. 

Esaiasson menar att samtalsintervjuundersökningar leder till att man registrerar oväntade svar som 

också ger möjlighet till uppföljning (Esaiasson, 2012, s. 251). Jag som intervjuare kan under själva 

intervjuerna följa upp frågor och ställa följdfrågor på områden som informanten visar sig engagerad 

i eller har mycket åsikter om. Om jag istället hade valt enkät som metod hade jag lätt kunnat gå 

miste om information som jag nu får via just dessa följdfrågor. En annan fördel med intervjuer är 

att jag som intervjuare kan förklara och omformulera frågor om informanten inte förstår eller 

misstolkar frågan. I dialogen är det lätt att avgöra om informanten har uppfattat frågan rätt till 

skillnad från om jag använder mig av enkät. Med enkät som metod finns en risk att frågor som är 

svåra att förstå inte besvaras och jag som författare kan då gå miste om viktig information.  

Genom att använda intervju som metod kan jag i det här fallet hjälpa informanterna att minnas 

tillbaka om de glömt hur undervisningen såg ut i årskurs nio. Studien utförs på gymnasieelever där 

syftet med intervjuerna är att undersöka elevernas erfarenheter och upplevelser från årskurs nio.  

Då eleverna för närvarande går första året på gymnasiet kan det vara bra att kunna påminna dem 

och fråga följdfrågor så att de minns hur undervisningen och den muntliga delen av det nationella 

provet utfördes. Esaiasson nämner att det är viktigt att vara påläst inom området som man 

undersöker. För att jag ska kunna hjälpa informanterna att minnas det muntliga delprovet i 

matematik sedan ett år tillbaka är det till fördel att jag själv vet vad provet handlade om. Genom 

att vara förberedd och insatt i ämnet kan man göra mer meningsfulla intervjuer (Esaiasson, 2012, 

s. 297). Under intervjuerna får jag som intervjuare även ta del av andra intryck så som minspel, 

betoning och gestikulering som kan vara bra att uppmärksamma, dessa intryck kan förstärka 

informantens åsikt som man går miste om vid enkätundersökningar.  

Det finns olika typer av intervjuer; kvalitativa och kvantitativa. Trost (2010) menar att den 

kvalitativa intervjun kännetecknas av enkla och raka frågor. Med en intervju som innehåller enkla 

och raka frågor kan informanterna ge komplexa och innehållsrika svar. Med den kvalitativa 
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intervjun är man framförallt intresserad av att försöka förstå hur människors varierande 

handlingsmönster ser ut (Trost, 2010, s. 25).  Då avsikten med undersökningen är att ta reda på 

elevernas uppfattningar om muntlig matematikundervisning blev metoden som användes just 

kvalitativ intervjustudie. Den intervjuguide (se Bilaga 10.1) som jag har arbetat fram innehåller 

därför många korta och enkla frågor som ger informanterna stort utrymme för innehållsrika svar.  

5.2 Urval 

Studien har utförts på en gymnasieskola i mellansverige med anledning av att eleverna som för 

närvarande går i årskurs nio inte har genomfört det nationella provet när studiens empiri samlas in. 

Med anledning av detta kommer elever från årskurs ett på gymnasiet att delta i undersökningen 

och dela med sig av sina erfarenheter från årskurs nio. Eleverna som deltar i studien går på olika 

gymnasieprogram; yrkesförberedande som studieförberedande och representerar båda könen. 

Deltagarna till studien har inte valts ut av någon speciell anledning utan utifrån ett 

bekvämlighetsval. Informanterna har tidigare gått på olika högstadieskolor och i de fall då två elever 

har gått på samma högstadieskola har de haft olika lärare i matematikundervisningen. På så sätt har 

studiens informanter relativt olika upplevelser och erfarenheter.  

5.3 Genomförande 

Under min studietid har jag haft ett extrajobb där jag kommer i kontakt med mycket människor. 

Många av dem är elever från den gymnasieskola där jag senast gjorde min verksamhetsförlagda 

utbildning. Genom dessa kontakter har jag valt ut några och frågat om de vill delta i min studie. De 

flesta tackade ja och vi kom överens om tid och plats för intervjuerna. Eftersom jag ville att 

informanterna skulle känna sig bekväma i själva intervjusituationen var det viktigt att de fick vara 

med och bestämma den tid och plats som passade dem bäst. De flesta intervjuer genomfördes på 

min arbetsplats som även deltagarna upplever som en trygg miljö. Två intervjuer genomfördes på 

café, där informanterna själva fick välja det café de ville gå till. Intervjuerna tog mellan 30-45 

minuter att genomföra och jag spelade in samtalet med en mobiltelefon. För att ha kontroll över 

var jag befann mig i min intervjuguide var jag med och antecknade små stödord i marginalen, på 

så sätt kunde jag fylla i de frågor som informanten berörde under samtalet. Med dessa öppna samtal 

gavs informanterna möjlighet att själva besvara frågor som jag som intervjuare då inte behövde 

ställa. Efteråt transkriberades intervjuerna så fort som möjligt medan samtalet fanns färskt i minnet. 

Totalt genomfördes 8 intervjuer varav två blev mindre lyckade då informanterna inte hade speciellt 

mycket att säga och trots mina frågor och uppmaningar blev det mestadels jag som pratade under 

samtalet. 
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5.4 Datainsamling och analysmetod 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet. Transkriberingen skedde genom 

avlyssning av inspelningarna samt genom att läsa igenom de anteckningarna som jag skrev ner 

under själva intervjutillfällena. När transkriberingen var klar läste jag igenom intervju för intervju 

och markerade de intressanta områden som berördes med en överstrykningspenna. Det var 

områden där informanterna hade mycket att delge eller frågor som informanten gav innehållsrika 

svar på. Efter att alla intervjuer var genomarbetade sammanställde jag de olika områden och frågor 

som hade haft stort utrymme under samtalen och försökte hitta olika samband mellan dessa. Jag 

tittade på frågeställningarna för studien och försökte utifrån dessa hitta teman där min insamlade 

empiri passade in. Eftersom min intervjuguide bestod av olika teman, utarbetade efter min studies 

frågeställningar, så var det inte svårt att hitta snarlika teman även bland informanternas svar. Jag 

sammanställde resultaten utifrån intervjuerna och hittade rubriker för de olika teman som resultatet 

behandlade. De olika temana som kom att presentera materialet var; uppfattningar om muntlig 

matematikundervisning, det matematiska språket samt muntligt nationellt prov i matematik. Innan och under 

tiden som jag sammanfattade resultatet letade jag bland mina anteckningar efter citat som belyser 

de berörda områdena. De utvalda citaten kommer från olika informanter och följs av min tolkning. 

Efter en sammanställning av resultatet följer en kort analys utifrån det teoretiska perspektiv samt 

det analysverktyg som ramar in studien. Vid analysen av resultatet har jag använt mig utav 

Lennerstads begrepp matematiska. För att kommunicera matematik behövs det matematiska 

språket. Säljö menar att språket är det viktigaste verktyget för att inlärning ska kunna ske (Säljö, 

2000, s. 18-20). Vid muntlig kommunikation blir det matematiska språket mer synligt och jag har 

därför valt att analysera mitt resultat utifrån denna språkliga aspekt. Syftet med undersökningen var 

att ta reda på hur eleverna upplever den muntliga undervisningen i matematik samt hur väl de 

upplever att de pratar ett matematiskt språk vilket jag använt mitt analysverktyg för att undersöka.     

5.5 Metodreflektion 

Eftersom det jag avser att undersöka handlar om elevernas uppfattningar om den muntliga 

matematikundervisningen ansåg jag att intervju var en självklar metod. Det finns alltid en risk att 

inte få till tillräckligt många eller tillräckligt bra intervjuer för att kunna sammanställa ett rättvist 

resultat. Samtidigt kan inte en studie på så tunn empiri generalisera. Men utifrån mina 

förutsättningar har jag lyckats intervjua 8 personer. Enligt Esaiasson är inte antalet intervjuade det 

viktiga utan att man uppnår en teoretisk mättnad, det vill säga att ingen ny information 

framkommer vid intervjuerna (Esaiasson, 2012, s. 259).  

När man utför en intervjustudie är det viktigt att de frågor man ställer under intervjuerna faktiskt 

mäter det som intervjuerna är avsedda att mäta. Detta kallas validitet och Trost menar att validiteten 

är viktig för att intervjuerna ska ge ett bra resultat (Trost, 2010, s. 133). När jag utformade min 

intervjuguide hade jag klart för mig vad jag ville ta reda på och utformade guiden utifrån 
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undersökningens syfte och frågeställningar. Genom att göra en pilotstudie insåg jag att vissa frågor 

inte uppfattades på samma sätt av mig och informanten. Efter en omarbetning av intervjuguiden 

tycker jag att mina intervjufrågor stämmer överens med frågeställningarna som ligger till grund för 

studien vilket gör att studien innehåller en relativt god validitet. Det som är bra med en 

intervjuguide är att alla intervjuer ser någorlunda lika ut. Samma frågor och områden berörs i alla 

intervjuer. Trost menar att en studie har hög reliabilitet om intervjufrågorna är ställda på ett så lika 

sätt som möjligt till alla informanter (Trost, 2010, s. 131).  

Genomförandet av intervjuerna gick relativt bra. Informanterna kom i tid och mobiltelefonen 

jag spelade in med fungerade bra. Jag försökte att enbart fokusera på själva intervjuandet så att 

samtalen skulle bli så bra som möjligt. Det kan vara svårt att låta bli att tolka den information som 

informanterna delger redan under intervjun. Eftersom intervjuerna var till för att samla in data som 

jag sedan skulle tolka försökte jag hela tiden tänka på att inte sväva iväg från min intervjuguide även 

om informanterna ibland gav svar som lämnade utrymme för diskussion och tolkning. Trost menar 

att man behöver en distans till intervjun för att på ett rimligt sätt kunna analysera den insamlade 

empirin. Samtidigt menar Trost att jag som intervjuare inte är avslappnad under själva 

intervjutillfället och analyserandet ska helst ske under avslappnade former (Trost, 2010, s. 149). 

Ett problem jag stod inför var hur väl deltagarna skulle minnas det nationella provet från årskurs 

nio. Det är nästan exakt ett år sedan de genomförde provet och jag har full förståelse för att minnet 

suddats ut. Det bästa hade varit om jag kunnat genomföra studien direkt efter att provet ägt rum 

men nu var det inte möjligt och jag gjorde det bästa av situationen och försökte friska upp minnet 

hos deltagarna. Som jag nämnde tidigare gäller det som intervjuare att vara påläst på sitt ämne. Om 

jag inte visste att det muntliga delprovet av 2013 års nationella prov i matematik handlade om att 

avläsa information ur grafer hade jag inte kunnat hjälpa eleverna att minnas tillbaka. Det hade 

resulterat i att informanterna inte kunnat svara på mina frågor och resultatet hade då blivit väldigt 

tunt. Nu hade jag möjlighet att friska upp minnet så att informanterna kunde minnas hur provet 

hade gått till. Men även om de minns själva provet är det inte säkert att de minns hur de kände 

inför, under och efter provet.  

5.6 Etiska aspekter 

När man genomför en intervjustudie är det av stor vikt att ta hänsyn till informanternas integritet. 

Som forskare är det upp till mig att se till att en rad olika krav följs. Enligt Vetenskapsrådet bör 

man vid en intervjustudie ta hänsyn till individskravet, det vill säga individen i fråga. Individskravet 

kan i sig delas upp i fyra stycken olika krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6 ). 

Informationskravet syftar på forskarens skyldighet att informera de deltagande i 

undersökningen om så väl syftet med undersökningen som vilken roll de deltagande har i studien. 

Samtyckeskravet belyser vikten av att informanterna själva samtycker till att vara en del av själva 

forskningen. Vid en intervjustudie där just informanternas åsikter har störst betydelse är det extra 
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viktigt att de godkänner deltagandet till undersökningen. Med konfidentialitetskravet menas att 

informanterna eller forskningsobjektet i studien har hemliga identiteter. Man ska alltså inte kunna 

identifiera deltagarnas identiteter och som forskare är det då viktigt att vara medveten om hur det 

som publiceras kan tolkas. Det sista kravet som är viktigt att följa är nyttjandekravet som syftar till 

att informationen som samlas in inte får användas till kommersiellt bruk eller i andra icke 

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-13). 

En viktig aspekt att tänka på är att det är intervjuarens ansvar att upplysa informanten om att 

han eller hon kan välja att avbryta intervjun när som helst (Trost, 2010 s.63). Trost menar även att 

det är av stor vikt att man som forskare visar vilka resultat man har kommit fram till när man är 

färdig med studien (Trost, 2010, s. 121).  
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6 Resultat och analys 

Utifrån intervjuerna samt frågeställningarna för studien har resultatet delats in i tre centrala 

underrubriker; uppfattningar om muntlig matematikundervisning, det matematiska språket samt 

muntligt nationellt prov i matematik. Under varje rubrik presenteras det centrala resultatet som 

sedan direkt följs utav en analys.  

6.1 Uppfattningar om muntlig matematikundervisning 

Uppfattningarna om vad som är muntlig matematikundervisning är olika bland informanterna. 

Svaren varierar mellan allt ifrån att läraren instruerar med till exempel en genomgång vid tavlan till 

att eleverna själva presenterar en lösning av ett problem. En av informanterna beskriver muntlig 

undervisning på följande sätt:  

Muntlig undervisning är när läraren pratar. Det händer varje lektion, typ genomgångar och lösningar 

av exempel och så vidare. Alltså skillnaden är att när vi räknar i boken så läser man och skriver 

massor och när läraren har genomgång så pratar hon, alltså är det muntlig undervisning.  

Informanten säger att muntlig undervisning innebär att läraren kommunicerar. Att 

kommunikationen bara går åt ett håll spelar ingen roll, här skiljer man bara på att läsa och lyssna. 

Flera av de intervjuade menar att muntlig undervisning är när just läraren pratar. Det händer att 

läraren ställer frågor till eleverna och då förväntas den som får frågan att ge ett svar. Frågorna är 

ofta korta frågor som ger korta svar. ”När läraren frågar frågor och vi svarar ungefär som, vad blir 

åtta gånger tre?… ja och då svarar man tjugofyra” förklarar en av informanterna. Läraren är väldigt 

ofta involverad i den muntliga undervisningen och oftast sker kommunikationen mellan läraren 

och en elev.  

Muntlig matematik kan även ske mellan enbart elever. En informant beskriver hur denne brukar 

hjälpa sina kompisar när de inte kan lösa uppgiften och beskriver det som muntlig matematik. 

Informanten förklarar det såhär: ”[…] när man hjälper någon så förklarar man hur den ska göra 

och man förklarar mycket mer när man pratar jämfört med när man skriver”. När man skriver 

uträkningar i matematik använder man oftast siffror, bokstäver, figurer och symboler. Informanten 

beskriver att man kortar ner själva lösningen med hjälp av detta matematiska språk men att man 

måste förklara mer vad det är man gör när man förklarar det muntligt. Vid en muntlig förklaring 

beskriver man mer exakt vad man räknar ut medan man vid skriftlig räkning ofta bara anger själva 

svaret om det inte krävs en längre uträkning. Ofta vid skriftliga lösningar så använder man sig av 

en uträkning som man kan ha lärt sig utantill. Genom att följa exempel från läromedlet lär sig 

eleverna att lösa uppgifter på rutin. Det är en sak att rutinmässigt kunna lösa ett tal men något helt 

annat att muntligt kunna förklara vad det är man gör när man löser en matematisk uppgift. För att 

kunna förklara hur en matematisk beräkning går till krävs det att man förstår vad det är som händer 

matematiskt. Även vid denna typ av kommunikation, när man förklarar hur man går tillväga, 
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tenderar dialogen att endast gå åt ett håll då en elev förklarar för en annan. Det leder till att den 

elev som förklarar övar sig på att kommunicera muntligt medan den som blir hjälpt bara lyssnar. 

Informanten beskriver även  att man förklarar mer vid muntlig matematik i jämförelse med skriftlig. 

Muntligt framträdande som att till exempel redovisa en lösning av ett problem eller projekt är 

redovisningsformer som en informant har stött på: 

Vi jobbade mycket med att göra små projekt som man sedan redovisade. Ibland redovisade man i 

grupp men ibland bara för läraren. Då visade man upp det man hade gjort och så frågade läraren 

några frågor om mått och uträkningar typ. 

För att presentera ett projekt så krävs det en muntligt eller en skriftlig presentation. I detta fall 

skedde presentationerna muntligt. Informanten förklarade att läraren brukade ställa frågor om 

projekten. Det ledde till att eleverna var tvungna att vara pålästa och kunna det som de 

presenterade.  

Just interaktionen och samspelet med andra är det som gör själva inlärningsprocessen möjlig 

(Säljö, 2000, s. 18-20). När en elev hjälper sin kompis uppstår ett samspel även om det bara är två 

individer emellan. När läraren frågar eleverna frågor så uppstår en interaktion även om frågorna 

oftast liknar någon form av förhör. För att kunna svara på lärarens frågor krävs det att eleverna 

innefattar ett matematiskt språk med matematiska termer och begrepp. Precis som Lennerstad 

menar är det viktig att skilja på vad som är vanligt vardagligt språk med den svenska matematikens 

terminologi och vad som är korrekt matematisk språk (Lennerstad, 2005, s. 29). Om eleverna inte 

förstår innebörden av matematiskas specialtecken så som exempelvis + och – kan eleverna heller 

inte förstå vad läraren menar när denne använder dem. På samma sätt kan eleverna heller inte 

använda sig av dem för att förklara för varandra vad det är som händer när man använder dessa 

tecken. Avsaknaden av dessa specialteckens innebörd leder ofta till saknad förståelse (Lennerstad, 

2005, s. 29).  

6.2 Det matematiska språket 

Precis som det engelska språket hör hemma vid undervisningen i engelska eller spanska språket i 

spanskaundervisningen så hör det matematiska språket hemma i matematikundervisningen. Det 

matematiska språket kan ses som en typ av grammatik som vi i enlighet med Lennerstad här kallar 

matematiska. Matematiska används hela tiden i undervisningen men det är inte någon självklarhet 

för eleverna att det är just matematiska som de använder. Själva förklaringen kring uträkningar, 

varför man gör det ena eller det andra, sker med ett vardagsspråk medan matematiska automatiskt 

kommer in i själva förklaringen. Det matematiska språket är också det som eleverna skriver när de 

gör uträkningar. Men när eleverna, som en informant berättade, förklarar för varandra blir det en 

blandning av det vardagliga och det matematiska språket. En informant beskriver användandet av 

det matematiska språket såhär: 
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Man pratar väl som vanligt… typ ett plus ett är lika med två. Alltså man bara säger ju samma sak 

som det man skriver. Det är svårt, man tänker liksom inte på hur man ska säga till skillnad från 

engelska då man måste komma på vad orden heter.   

Här förklaras muntlig matematik som ett vardagligt prat. De termer och specifika begrepp som 

tillsammans bygger upp det matematiska språket kommer inte alltid fullt till användning. Det 

individen egentligen vill säga som anses relativt enkelt att formulera på ett papper med olika 

symboler kanske inte alltid är lika enkelt att få ut med en muntlig förklaring. Som informanten 

beskrev hur man förklarar likheten 1+1=2 som att man bara säger ”ett plus ett är lika med två” 

hade även kunnat formuleras som ”summan av ett plus ett blir två”. När vi har som avsikt att 

använda matematiska skulle det andra alternativet ses som mer korrekt. Det första tillhör mer det 

svenska språkets terminologi men betyder ändå samma sak. Eleverna förstår båda alternativen men 

väljer oftast att använda det svenska språkets terminologi när de själva förklarar något. I detta enkla 

fall kan begreppet ”summa” krångla till det. Det gäller att veta i vilket sammanhang som begreppet 

”summa” ingår. Är man inte helt säker på det är det lätt att välja det alternativ där begreppen inte 

används. Som Lennerstad menar kan denna oförmåga att beskriva hur man använder matematikens 

ofta självklara symboler och begrepp leda till att individer upplever sig som matematisk obegåvade 

(Lennerstad, 2005, s. 31-33). Säljö menar att individen behöver olika redskap för att inlärning 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv ska vara möjligt. Det viktigaste redskapet är språket menar 

han. Det är i diskussioner i samspel med andra som språket används och genom dessa som 

inlärningen sker (Säljö, 2005, s. 33). 

6.3 Muntligt nationellt prov i matematik 

När informanterna beskriver sina upplevelser av det nationella provet i matematik från årskurs nio 

är det främst de skriftliga proven som nämns.  Proven upplevs inte speciellt viktigt utan mer som 

olika test som alla elever måste göra. En vanlig kommentar är att proven inte kan sänka betyget 

utan bara ge bättre betyg. Vad det gäller det muntliga delprovet var jag tvungen att påminna de 

flesta av informanterna. Det muntliga provet sågs mest som ett förhör som man var tvungen att 

genomföra för att bli godkänd i ämnet. Alla beskrev provet som en diskussion där en grupp elever 

satt runt ett bord och besvarade olika frågor och påståenden som de fick av läraren. En av 

informanterna svarade: 

Ja juste, vi var en grupp som satt runt ett bord. Det handlade om nån graf tror jag. Man fick först 

kolla på grafen och frågorna, det var massa frågor eller påståenden jag minns inte riktigt. Sen valde 

läraren vem som skulle svara på vilken fråga. Till exempel kunde jag få en fråga, då skulle jag läsa 

den högt och säga om det var sant eller falskt.  

Efter en liten påminnelse från mig kom informanterna på att de hade genomfört flera delar av det 

nationella provet och att det var muntlig matematik den ena delen hade gått ut på. Informanten 

beskriver det som att läraren gav eleverna frågor som eleverna besvarade. Några av frågorna var 
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formulerade som påståenden och då var svaren sant eller falskt. En av informanterna gav följande 

beskrivning: 

Vår lärare förklarade innan att det var bra om det blev en diskussion. Typ om någon svarade fel så 

ville han att man skulle rätta den personen och hjälpa den att fatta. Dock var det ju inte så svårt så 

det blev inte så mycket diskussioner. 

Informanten beskriver att läraren ville uppnå en diskussion genom att alla elever var involverade i 

alla frågor. Om de hade invändningar på någons svar så skulle den säga det och försöka rätta den 

person som svarat fel. Informanten avslutade dock med att frågorna var enkla och att diskussion 

inte uppstod allt för ofta.  

Vi hade aldrig testat eller gjort något liknande innan. Det kändes stelt och tillgjort på något sätt. Jag 

sa inte så mycket, man ville ju att alla skulle få prata liksom. Frågorna var rätt korta och vissa var ju 

bara sant eller falskt svar, då finns det ju inte så mycket mer att säga. Men det kändes inte direkt så 

viktigt, han kunde ju inte ge mig lägre betyg ändå så.  

Känslorna och intrycken som informanterna fick från den muntliga delen av provet var att det inte 

var så viktigt. Ingen av informanterna hade testat på denna typ av prov tidigare och alla tyckte att 

själva provtillfället kändes lite konstigt. Det var något som man var tvungen att göra för att bli 

godkänd, men samtidigt kunde en dålig prestation inte sänka betyget.  

Den muntliga delen av det nationella provet går oftast ut på att en grupp individer sitter 

tillsammans med läraren runt ett bord och samtalar kring olika frågor inom matematikämnet. Som 

Säljö menar så sker utvecklingen av lärandet i ett samspel med omgivningen. För att analysera 

lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv menar man att redskap som språket är extra viktigt. Det 

är med kommunikationen och språkanvändningen som vi utvecklar vår förmåga att samspela med 

andra (Säljö, 2000, s. 82). För att prov av denna karaktär ska bli genomförbara krävs det att eleverna 

äger de verktyg som gör det möjligt. Säljö pratar om det viktigaste verktyget för inlärningen i 

samspel med andra, språket (Säljö, 2000, s. 18-20). Men det räcker inte med språk, det måste vara 

rätt språk på rätt plats. Lennerstad menar att avsaknaden av det matematiska språket kan leda till 

att eleverna upplever sig själva som matematiskt obegåvade. Det behöver inte vara deras 

matematiska kunskaper som är dåliga utan det kan vara det bristande språket som gör att de inte 

kan uppvisa sina matematikkunskaper med muntligt tal (Lennertad, 2005, s. 31). Lennerstad menar 

även att matematiska är underordnat vad det gäller muntligt tal. Det förekommer mer i skrift och 

eleverna är mer vana vid att läsa och skriva matematik än att prata och diskutera (Lennertad, 2005, 

s. 43).  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt presenters först en kort sammanfattning av resultatet som sedan följs av en 

diskuterande text med underrubrikerna; resultatdiskussion, teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. 

7.1 Sammanfattning av resultat  

Muntlig undervisning i skolämnet matematik kan ske på många olika sätt. Informanterna menar att 

nästan all typ av kommunikation är muntlig undervisning. Ofta skiljer informanterna på den 

matematik som vi läser och skriver utifrån läromedlet och den matematik som vi lyssnar på och 

muntligt talar. Sammanfattningsvis beskriver informanterna muntlig matematikundervisning såhär: 

 När läraren instruerar och går igenom exempel under genomgången vid tavlan.  

 När läraren ställer frågor till eleverna under genomgångar. 

 När eleverna hjälper varandra att förstå hur en uppgift ska lösas. 

 När man redovisar ett projekt eller en problemlösning. 

Alla fyra punkter involverar det som informanterna avser med muntlig undervisning i matematik. 

Vem det är som utför den muntliga kommunikationen har inte riktigt någon betydelse. 

Att prata matematik kan ibland ses något svårt men oftast pratar man som vanligt menar 

informanterna. När man muntligt beskriver hur en uträkning ska gå till gör man det mer noggrant 

än när man skriver ner sin uträkning på papper. Informanterna menar att när man skriver 

matematiska lösningar används enbart siffror och symboler medan man använder mer förklarande 

termer och begrepp vid en muntlig förklaring. 

Det är främst de skriftliga delarna av det nationella provet i matematik som informanterna 

minns. Alla informanter beskrev att det muntliga delprovet gick ut på att de satt runt ett bord och 

besvarade frågor som läraren ställde. Tanken var att frågorna skulle skapa en diskussion mellan 

eleverna men informanterna förklarade att några djupare diskussioner inte hade ägt rum. Någon 

större reflektion angående känslan inför, under och efter provtillfället hade inte gjorts enligt min 

tolkning av informanternas beskrivningar.  

7.2 Resultatdiskussion 

I bakgrunden citerade jag skolverkets kursplan för årskurs nio i matematik. Under en 

sammanfattning av ämnets syfte kan man läsa att eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att […] använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket, 2011, s. 63). 

Informanterna nämner en rad aktiviteter som de anser vara muntlig matematikundervisning. 

Aktiviteterna innefattar allt från att läraren instruerar till att eleverna själva hjälper varandra. En av 

informanterna nämner även muntliga presentationer som en typ av muntlig undervisningsform. 

Informanterna menar att muntlig matematik sker vid nästan varje lektion. Även om muntlig 



28 
 

matematik sker i undervisningen så nämner ingen av informanterna diskussion, i par eller grupp, 

som muntlig aktivitet. Trots detta är det denna gruppdiskussion som eleverna många gånger 

bedöms utifrån under det nationella provet i matematik. Frågan man ställer sig är; varför inte mer 

diskussioner äger rum i undervisningen? Är det tiden som inte räcker till eller är det okunskapen 

och rädslan att släppa det trygga läromedlets uppgifter som håller lärarna tillbaka? Att 

undervisningen inte innehåller speciellt mycket muntliga inslag är jag inte förvånad över. Det som 

däremot förvånar mig är elevernas syn på den muntliga matematikundervisningen. Informanterna 

menar att nästan all typ av kommunikation är muntlig undervisning. Det räcker att läraren ställer 

frågor till eleverna så uppfattar eleverna det som ett muntligt inslag. Men när bedömningen i den 

muntliga delen av det nationella provet sker är det inte de korta svaren på frågor från läraren som 

eleverna bedöms utifrån utan det är själva diskussionen. Därmed borde eleverna ges möjlighet att 

öva på diskussionsuppgifter och kanske skulle många utveckla sina matematikkunskaper enormt 

om undervisningsformerna såg annorlunda ut.  

När vi under intervjuerna samtalar kring det matematiska språket tycker i princip alla 

informanter att det är som det vanliga vardagsspråket fast med siffror och symboler. Informanterna 

har nästintill inte ens funderat över att ett matematiskt språk existerar. De flesta är medvetna om 

att speciella matematiska begrepp finns men själva användandet av begreppen är sällsynta. Många 

gånger finns det en vardagsförklaring av ett matematiskt begrepp. Som exempel kan vi titta på den 

geometriska figuren kvadrat. De allra flesta vet vad en kvadrat är men jag tror att de flesta skulle 

välja att kalla det för en fyrkant. Absolut är det en fyrkant, den har ju fyra kanter, men det har även 

en rektangel som alltså inte är en kvadrat. Detta kan bero på att vi inte utgår ifrån matematiska 

begrepp utan väljer att använda vardagliga beskrivningar av de matematiska objekten. Att känna till 

och kunna matematiska begrepp underlättar kommunikationen inom matematiken på precis 

samma sätt som att kunna engelskans betydelse av svenska ord för att kunna kommunicera 

engelska. Äger inte eleverna det språket som de förväntas använda i matematikundervisningen så 

är det självklart att de använder sig av det vardagliga språket istället. Det matematiska språket med 

dess symboler och begrepp är inget man lär sig under en termin utan borde vara involverat i 

undervisningen genom hela skolgången. Resultatet av att inte behärska det förväntade språket kan 

i värsta fall leda till att eleverna inte kommunicerar alls. Lennerstad menar att om eleverna inte äger 

det förväntade språket kan det leda till att de upplever sig själva som matematiskt obegåvade 

(Lennerstad, 2005, s. 31-33). För att skapa ett väletablerat matematiskt språk krävs det att eleverna 

ges möjlighet till muntlig undervisning genom hela skolgången. För att eleverna ska behärska den 

muntliga diskussionen som de blir bedömda på under det nationella provet i årskurs 9 krävs det att 

eleverna får lära sig och öva på att föra matematiska diskussioner. Man blir bra på det man tränar 

på. 

Som jag nämnde i litteraturöversikten så förklarade Löwing den muntliga delen av det nationella 

provet i matematik som ett delprov där man testar elevernas förmåga att använda det matematiska 

språket (Löwing, 2004, s. 115).  Informanterna såg däremot detta delprov som ett typ av förhör 
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som alla skulle genomföra men att prestationen inte var särskilt viktig. Detta delprov är alltså 

perfekt för de elever som har svårt att få ner sina tankar och idéer på papper men ändå ses delprovet 

som en bagatell för informanterna. Eleverna genomför provet med tanken att ”betyget inte kan 

sänkas” men varför är det så? Varför ser inte eleverna provet som ett tillfälle att visa sina kunskaper 

inom ämnet för att förbättra sina betyg? Jag tror att vi återigen måste vända oss till lärarna och 

ifrågasätta hur de ser på provet. Allt hänger samman; muntlig undervisning, matematisk 

språkanvändning och muntlig bedömning. Om inte muntlig matematikundervisning sker 

kontinuerligt hur ska då det matematiska språket befästas? Om inte det matematiska språket ses 

som en självklarhet hur ska då en matematisk diskussion kunna utföras? Som jag citerade i 

bakgrunden så är den muntliga delen av det nationella provet obligatoriskt att genomföra och 

eleverna ska i den muntliga kommunikationen kunna uttrycka sig begripligt samt använda korrekt 

och relevant matematiskt språk (Skolverket, 2011, s. 2).  

7.3 Teoretiska perspektiv  

Säljös syn på inlärningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att inlärningen sker i samspel 

med andra. Interaktionen mellan individerna är en viktig förutsättning för att inlärning ska ske på 

bästa sätt. Redskap och verktyg är viktiga termer som har stor betydelse när man vill analysera 

något utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, s. 18-20). Även om kommunikationen i 

klassrummet inte äger rum allt för ofta så involverar den åtminstone två individer. Då läraren ställer 

frågor till eleverna så involveras eleverna, i alla fall den som får frågan. När en elev hjälper en annan 

så uppstår ett samspel dem emellan. Vid gruppdiskussioner involveras fler individer vilket leder till 

att utveckling och inlärning sker. Tyvärr var det inte någon av mina informanter som nämnde 

gruppdiskussioner som beskrivning av muntlig undervisning. När vi senare under intervjuerna 

diskuterade det nationella provets muntliga inslag var däremot alla informanter överens om att en 

gruppdiskussion hade ägt rum. En diskussion kan även uppstå mellan två personer men även där 

finns ett samspel. Med matteboken i fokus kan eleverna enbart läsa sig till kunskap.  

Som Säljö menar så är det viktigaste redskapet språket. Kommunikationen och 

språkanvändningen är centralt för utvecklingen. Språket kan ses som en fysisk artefakt, någonting 

vi människor har skapat (Säljö, 2005, s. 33). Det matematiska språket eller den grammatik som 

Lennerstad kallar för matematiska har inte konstruerats av en specifik individ eller grupp utan är 

framvuxen under en lång period i en internationell vetenskaplig kultur (Lennerstad, 2005, s. 29). 

Utan det matematiska språket skulle vi inte kunna utföra beräkningar. Språket är det centrala 

redskapet för att kunna kommunicera, på papper samt muntligt. Ges inte eleverna förutsättningar 

att utveckla detta språk kan det heller inte användas. För att diskussioner ska kunna äga rum måste 

alla inblandade prata samma språk, i detta fall matematiska. En lärare kan inte använda sig av termer 

och begrepp som passar i undervisningen för gymnasiet när denne pratar matematik med en elev 

som går på lågstadiet. Denna elev har ännu inte lärt sig det matematiska språket fullt ut och kan 
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därmed inte delta i diskussionen. Om inte eleverna förstår det språk som lärarna talar tenderar 

undervisningen att ses som ointressant och meningslös. 

7.4 Tidigare forskning 

De flesta av informanterna menar att muntlig undervisning är när läraren ställer frågor till eleverna 

som sedan besvaras. Dessa korta frågor kan många gånger besvaras med något enstaka ord och 

väldigt sällan uppstår diskussioner. Löwing menar att det främst är läraren som kommunicerar i 

detta tillfälle. Det är läraren som ställer frågan, eleven som svarar och sedan återigen läraren som 

tolkar elevens svar (Löwing, 2004, s. 114).  

Endast en informant nämnde muntliga presentationer som muntligt inslag i undervisningen. 

Ingen av informanterna såg den muntliga undervisningen som en form av bedömningstillfälle. När 

eleverna ska få betyg är det viktigt att ha olika typer av underlag för sin bedömning. En person kan 

ha svårt att uttrycka sig skriftligt vid genomförandet av en uträkning medan en annan person kan 

känna precis tvärt om, att det är lätt att skriva ner men svårt att förklara muntligt med ord. Med 

både skriftliga och muntliga bedömningsformer ges eleven fler möjligheter att visa upp sina 

kunskaper. Nyström och Palm diskuterar olika komplement till bedömning utifrån de vanliga 

skriftliga proven. Författarna påpekar att det är viktigt att läraren har tillräcklig kompetens för att 

kunna genomföra olika typer av bedömning, det är viktigt att läraren vet vad denne ska titta efter i 

de specifika bedömningssituationerna (Nyström & Palm, 2001, s. 37-39). När läraren under sin 

genomgång ställer frågor till eleverna skapas en extra bedömningssituation. Dessa situationer är 

inte alltid positiva, problem kan även uppstå. Den vanligt förekommande händelsen när läraren 

rakt ut frågar en specifik elev en fråga och eleven då snabbt förväntas svara utan någon djupare 

eftertanke kan leda till att eleven påverkas av vad läraren säger och då sätts i en typ av press. Frågan 

kan passa eleven mer eller mindre bra och man kan alltså ha ”tur” eller ”otur” när det gäller vilken 

fråga man får. Nyström och Palm menar därför att det är viktigt att ta med denna aspekt då man 

utför bedömning av muntliga prov (Nyström & Palm, 2001, s. 37). Utifrån mina intervjuer får jag 

en känsla av att eleverna inte alls ser detta som en typ av bedömningssituation. Svarar man fel så 

spelar det ingen roll, då kan man bli rättad av läraren eller en kompis.  

Vad det gäller det matematiska språket anser Löwing att det är något som eleverna måste 

behärska för att kunna utföra en diskussion inom matematik. Känslan jag får är att eleverna inte 

alls har reflekterat över det matematiska språket som något speciellt. Informanterna menar att man 

pratar som vanligt. Lennerstad problematiserar användandet av symboler som för lärare är 

självklara. Frågan är om dessa symboler är lika självklara för eleverna? Jag fick inte riktigt något 

grepp om den frågeställningen under mina intervjuer. Informanterna menade att det matematiska 

språket inte var något speciellt, men frågan är om det matematiska språket är en självklarhet eller 

om det är så att eleverna saknar meningen med användandet av språket?  

Något som alla informanter var övertygade om var att förklaringen av en lösning blev mycket 

tydligare när man förklarade muntligt jämfört med när man skrev. Många gånger när man skriver 
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så väljer man att bara skriva ut siffror och symboler medan man under den muntliga genomgången 

förklarar varför man använder de siffror och symboler som används.  Det kan bero på att eleverna 

många gånger lär sig lösa uppgifter rutinmässigt utifrån läromedlet. Risken med denna typ av 

rutinmässiga lösning är att eleverna kan sakna förståelse för vad det är de egentligen gör, vad 

lösningen betyder matematiskt. Kan man lösa uppgifter rutinmässigt är inte skriftliga prov speciellt 

svåra. Då gäller det bara att se vilken typ av lösning man ska använda och sedan tillämpa 

informationen från uppgiften. Med ett muntligt prov som går ut på att förklara vad matematiska 

uträkningar innebär skulle eleverna tvingas tänka efter och faktiskt skapa en förståelse för 

matematik. Exempelvis kan vi tittat på användningen av negativa tal. Det är lätt att beräkna 1-(-1). 

De flesta vet att när det står två minustecken efter varandra så byts de ut mot ett plustecken, 1+1. 

Med den informationen kommer eleverna långt på ett skriftligt prov. Men för att veta om en elev 

har förståelse för vad uträkningen betyder skulle ett muntligt prov säkert passa bättre.  

Jag anser att det är mycket svårare att muntligt förklara vad en matematisk beräkning betyder 

jämfört med att faktiskt utföra beräkningen. Informanterna i min studie upplevde dock muntlig 

matematik som lättare än skriftlig. En orsak till det kan vara att det eleverna upplever som muntlig 

matematik inte handlar om att förklara matematik utan oftast är frågorna ställda på så sätt att endast 

ett svar krävs.  
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8 Konklusion 

Syftet med studien var att ta reda på elevernas uppfattningar om och erfarenheter av muntlig 

undervisning i skolämnet matematik. Jag är inte speciellt förvånad över det resultat jag fick fram. 

Dock är en intervjustudie genomförd på endast 8 elever inget generaliserbart underlag. Det är en 

början, men denna studie skulle behöva utföras runt om i landet för att skapa en helhetssyn på hur 

den muntliga undervisningen ser ut. Kanske är det enbart den här kommunen som saknar djupare 

inslag av muntlig matematikundervisning?  

Som jag nämnde tidigare skulle denna studie vara bra att utföra strax efter att eleverna genomfört 

den muntliga delen av det nationella provet. Den delen av studien som behandlar informanternas 

erfarenheter från det nationella provet är tyvärr lite vag då det var nästan exakt ett år sedan 

informanterna genomförde provet och minnet var tyvärr svagt.  

Utifrån det resultat jag fick fram vore det väldigt intressant att utföra en studie på liknande sätt 

fast utifrån ett lärarperspektiv. Stämmer elevernas uppfattningar med hur lärarna ser på 

undervisningen? Om nu elevernas uppfattningar stämmer, vad är orsaken till att så lite muntlig 

undervisning sker i matematik? Är det tidsbristen? Eller är det som Lennerstad menar att matematik 

är ett ämne som både skrivs och läses mer än det pratas då det kan upplevas som väldigt svårt att 

förklara något matematiskt med muntlig kommunikation?  
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10 Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

Tema 1 Bakgrund och uppvärmning 

 

Undertema 1.1: personlig bakgrund 
-  Namn?  

- Ålder? 

Undertema1.2: informantens skolbakgrund 

Undertema 1.2.1: tidigare högstadieskola?   

 

Undertema 1.3: utbildningsprogram 

 

  

Tema 2 Matematikundervisning i skolan 

 

Undertema 2.1: hur ser eleven på matematikundervisningen 

Undertema 2.1.1: hur ser undervisningen ut?  

- Lärare som pratar? 

- Jobba själv? 

- Jobba i grupp?  

- Muntligt? 

- Skriftligt?  

 

Undertema 2.2: vilket innehållet ingår i undervisningen 

Undertema 2.2.1: vad gör ni på lektionerna?  

- Genomgångar? 

- Eget arbete? I bok/stencil? 

- Repetitioner? 

- Sammanfattningar? 

- Laborationer?  

 

Undertema 2.3: uppdelningen av innehållet 

Undertema 2.3.1: hur ser uppdelningen av innehållet ut? 

Undertema 2.3.2: hur mycket är det av det ena och det andra, jämnt fördelat? 
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Tema 3 Muntlig matematikundervisning 

 

Undertema 3.1: muntlig matematik 

Undertema 3.1.1: vad är muntlig matematik (beskrivning av vad informanten anser att det är) 

Undertema 3.1.2: vad går man igenom på muntlig matematik? 

Undertema 3.1.3: hur talar man matematik? 

 

Undertema 3.2: förekomsten av muntlig matematik 

Undertema 3.2.1: hur ofta sker det i undervisningen?  

- Varje lektion? 

- Varje kapitel?  

Undertema 3.2.2: hur sker det? I grupp, ensam, i helklass? 

- Gruppdiskussioner? 

- Direkt kommunikation från läraren? 

- Muntliga redovisningar?  

- Muntliga prov?  

 

Undertema 3.3: uppfattningar om muntlig matematik 

Undertema 3.3.1: hur känns det att prata matematik? I grupp och enskilt? 

Undertema 3.3.2: jämförelse med att prata muntligt i något annat ämne så som engelska. 

Undertema 3.3.3: om uppfattningen är dålig, varför? svårt?  

 

 

Tema 4 Nationella provet 

 

Undertema 4.1: minnet av det nationella provet från åk 9 

Undertema 4.1.1: minns informanten att det var två olika delar? Vilka delar? 

- Muntligt grupprov 

- Skriftligt  

Undertema 4.1.2: Vad handlade det muntliga provet om? 

- Diagram? 

- Utläsa information 

Undertema 4.2: känslan och minnet av den muntliga delen 

Undertema 4.2.1: hur var det att sitta i en grupp och berätta hur man tänkte kring matematiska 

uträkningar? 

 

Undertema 4.3: känslan och förberedelserna inför det muntliga provet. 
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Undertema 4.3.1: var du förberedd på hur provet skulle se ut? Hade du genomfört något 

liknande prov? Visste du hur själva genomförandet var upplagt? 

Undertema 4.3.2: hade du i förväg övat på att beskriva/förklara hur du tänker matematik? 

 

Avsluta och tacka! 

 
 

 


