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Abstract 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken omfattning eleverna får arbeta 
enskilt i matematikboken och i vilken omfattning de får kommunicera med varandra. Vi vill 
undersöka vilka arbetssätt som lärarna prioriterar i sin undervisning. Litteraturen berättar att 
när eleverna kommer till skolan har de ett vardagligt språk. I matematiken möts de av ett 
nytt, mer formellt språk, fullt av nya ord och begrepp. Genom att eleverna får möjlighet att 
kommunicera med varandra övar de upp sin språkliga förmåga som är en förutsättning för att 
eleverna ska få möjlighet att utveckla en matematisk förståelse. Att enbart arbeta i läroboken 
ger en alltför ensidig undervisning vilket medför att målen i matematik kan bli svåra att 
uppnå. Genom en enkätundersökning kartlades en kommun i södra Sverige vilket gav 
varierade resultat. Läromedel dominerar undervisningen men kompletteras av 
kommunikativa arbetssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Arbetssätt, förståelse, kommunikation, matematik, språk. 
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1 Inledning 
Vi är två lärarstudenter som har valt att studera hur mycket det kommuniceras kring 

matematik i årskurs 1-3 i en kommun i södra Sverige. En stor del av den litteratur vi läst inför 

arbetet påpekar hur viktigt det är att elever får kommunicera kring matematik både med sig 

själva, andra elever och med lärare för att de ska få en matematisk förståelse. Skolverket 

(2003a) har i sin granskning kommit fram till att matematikboken till stor del dominerar 

undervisningen, vilket medför att elever inte ges tilläcklig tid till kommunikation. Elever 

behöver denna kommunikation för att kunna utveckla sina tankar kring matematiken, till 

exempel utföra operationen 4+5=9 i ord. Vi har under vår verksamhetsförlagda del i vår 

utbildning dessvärre upplevt att många elever till viss del saknar detta matematiska språk och 

därmed förståelsen för vad de gör. De kan helt enkelt inte prata matematik.  

 

1.1 Bakgrund 
Bratt och Wyndhamn (1996) säger att elever inte kan tillägna sig goda matematiska kunskaper 

utan att ha ett väl utvecklat matematiskt språk. Under vår verksamhetsförlagda utbildning såg 

vi prov på hur stor roll detta språk spelar för elevers förståelse. En stor del av klassen var så 

vana vid matematikbokens struktur och enskilt arbete, att de inte hade tillägnat sig detta språk. 

Detta gjorde att de hade mycket svårt, enligt oss, att delta och förstå när läraren försökte prata 

kring olika matematiska problem. 

 

Enligt läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

ska skolan sträva efter att elever utvecklar sin förmåga att förstå och föra logiska resonemang, 

muntligt redogöra och argumentera för sina tankar. Dessutom ska skolan sträva efter att elever 

använder matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2006). 

 

Malmer (2002) menar att det råder en inställning i skolan som innebär att det dras en gräns 

mellan matematik och svenska. Hon tror att grundskollärarutbildningens uppdelning av 

SV/SA (svenska och samhällskunskap) och MA/NA (matematik och naturkunskap) kan bidra 

till denna inställning. Språket har stor betydelse för matematik. Malmer understryker vikten 

av att lärare som undervisar i matematik har en medvetenhet kring språkets betydelse. 
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1.2 Syfte 
Vi vill undersöka i vilken omfattning språklig kommunikation prioriteras av lärarna i 

årskurserna 1-3. Enligt Skolverket (2003a) har inte lärarna anammat de mål gällande 

kommunikation som finns i läroplan och kursplan. Avsikten med vår undersökning är att 

kartlägga hur situationen ser ut i en kommun i södra Sverige. 

 

1.3 Litteratursökning och litteraturbearbetning 
Genom sökande på bibliotek och Internets olika sökmotorer har vi funnit litteratur och 

forskning som vi anser kan ligga till grund för vår undersökning. Detsamma har vi funnit i 

läroplanen för grundskolan och i kursplanen för matematik. Detta material har vi bearbetat 

och skurit ned tills vi ansåg att det som var mest relevant för just denna undersökning 

återstod. Vi har använt oss av Bjerstedt (1997), Santesson (2000) och Svenska akademins 

ordlista (2006) vad gäller formalia. 

 

2. Litteraturdel 
 

2.1 Vygotskijs tankar kring kommunikation  
För att elever själva ska upptäcka att lärandet utvecklas, anser Vygotskij enligt Bråten (1998), 

att de behöver diskutera sina matematiska tankar med en vuxen för att få en utmaning. 

Språket, deras kommunikation, leder elevers utveckling framåt och det de talar och det de 

tänker utvecklas tillsammans. För att elever ska kunna komma vidare i sin utveckling och 

skapa nya tankemönster, behöver de tänka och prata tillsammans med andra människor. Vi 

sorterar våra tankar när vi kommunicerar. Kommunikation mellan elever och vuxna är 

betydelsefullt för att eleverna ska kunna utveckla sina begrepp. För att begreppsutvecklingen 

ska stärkas är det viktigt att ge eleverna nya ord i ett sammanhang. Även om eleverna inte 

förstår just detta ord kan de med hjälp av sammanhanget förstå innebörden av ordet. Samtidigt 

som eleverna blir mer abstrakta i sitt tänkande utvecklar de sitt språk och tvärtom. När elever 

lär sig nya ord är det viktigt att använda dem i ett sammanhang som eleverna förstår. De kan 

på så sätt bilda begrepp. Enligt Vygotskij är vårt språk och vårt tänkande oskiljaktigt. Vi kan 

inte tänka om vi inte har vårt språk (Bråten, 1998).  
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2.2 Kopplingen mellan språk och kunskaper i matematik 
Malmer (2002) tar upp ett exempel där synen på språk och matematik går isär. Exemplet 

kommer från hennes verksamma tid som lärare: 

 
Jag hade under några år undervisning i de lägsta klasserna. En gymnasielärare i matematik, som gick 
provår, önskade bevista en av mina mattelektioner i min andraklass. Vi sysslade just då med att öva 
jämförelseord såsom äldre, yngre, dyrare, billigare, längre, kortare etc. Barnen skulle sätta in orden i 
små räknehändelser för att på så sätt visa att de förstod innebörden i dem. De fick berätta och sedan också 
formulera frågor till kamraterna. De blev nog inte skrivet så många siffror under den lektionen, vilket min 
åhörare tyckte var konstigt. När han skulle gå, sa han också lite syrlig: ’Jag trodde att jag skulle åhöra en 
mattelektion, men det var visst mest svenska.’ Som väl var fann jag mig och replikerade: ’Förlåt, vilket 
språk brukar du undervisa på då du har matte?’   
     (Malmer, 2002 s.45) 

 

Det som belyses i detta exempel är en blivande gymnasielärares uppfattning kring 

matematikundervisningen och hur dess innehåll ser ut. Om elever inte räknar i 

matematikboken utan pratar och diskuterar med varandra, kan det tolkas som att läraren inte 

bedriver matematikundervisning utan att de i stället arbetar med språket (Malmer, 2002).   

 

I  en intervju mellan Bratt och Wyndhamn (1996) kommer kopplingen mellan språket och 

matematikundervisningen fram. Enligt Bratt är språket en viktig del i matematiken. Vårt språk 

använder vi i allt vi gör och så även i skolan. Varje ämne utvecklar sitt eget språk med sina 

speciella ord, matematiken är inget undantag. Om eleven inte behärskar detta speciella språk 

kan denne inte ta till sig kunskaperna i ämnet på ett bra sätt. Först när eleven kan språket, kan 

inlärning av något nytt ske. Bratt menar att vårt språk är vår mentala tumme, vilket han 

beskriver på följande sätt: 

 
Som bekant är det med hjälp av handens tumme som vi kan fatta, gripa tag i något, t ex ett verktyg. Vi 
kan utgå ifrån att det är med hjälp av språket vi kan fatta saker och ting på det abstrakta planet, t ex i 
ämnet matematik. Det är tveksamt huruvida kunskaper av teoretisk eller abstrakt natur kan sägas existera 
annat än i eller genom individens språk eller språkförmåga. 
                         (Bratt & Wyndhamn, 1996 s. 59) 

 

Ju mer utvecklat språk elever har, desto mer kunskaper har de tillägnat sig. Vid benämnda 

uppgifter kan problem uppstå om eleven inte har tillräcklig språklig kompetens. Enligt Bratt 

är det då lärarens uppgift att hjälpa eleven med detta. Han menar att problemet inte kan lösas 

genom att ta bort svåra ord från texterna. Eleven tappar då delar och får inte med sig hela 

språket (Bratt & Wyndhamn, 1996).   
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Lennerstad och Mouwitz (2004) menar att om elever inte pratar kring matematik, det vill säga 

diskutera sina lösningar med varandra och dess termer, blir matematiken som ett främmande 

språk som de inte förstår. Enligt Lennerstad och Mouwitz har forskarna kommit underfund 

med vikten av matematikspråket som författarna benämner som matematiska. Det är just detta 

språk som gör att elever kan förstå matematiken på djupet. Forskarna har förstått att den 

mekaniska räkningen inte ger alla elever den kunskap i ämnet som de behöver, de behöver 

prata kring termerna och linda in dessa i sammanhang.  

 

Löwing och Kilborn (2002) tar upp hur viktigt det är att ha grundläggande baskunskaper i 

matematik. De skriver att man i grundskolan under en lång tid har försökt konkretisera och 

anpassa undervisningen för eleverna. Samtidigt har skolan haft en tendens att göra 

undervisningen alltför teoretisk vilket gjort att många elever fått problem. Författarna vill se 

lösningar i matematiken som bygger på elevernas erfarenheter och språk. De menar att om 

elever får problem med exempelvis en benämnd uppgift kan läraren tillfälligt förenkla texten 

och ge dem andra ord för att hjälpa dem. På sikt anser de dock att eleverna ska få hela språket. 

 

Sterner (2001) skriver om sina egna erfarenheter som lärare i skolans tidiga år. Hon beskriver 

hur hon upptäckte att många barn som hade svårigheter med språket även hade matematiska 

problem. Hon började studera matematikdidaktik och kom då på hur hon ville lägga upp sin 

undervisning. I stället för att låta matematikboken styra sin undervisning utgick hon från 

elevernas tankar, idéer och språkliga förmåga. Sterner anser att matematikinlärning och 

språket går hand i hand. Hon talar om vikten av att skapa förståelse hos eleverna och enligt 

henne är det viktigt att inte införa matematiska symboler för tidigt, eftersom detta kan förvirra 

mer än det hjälper. 

 

2.3 Matematikens speciella ord och begrepp 
Sterner och Lundberg (2002) anser att det är viktigt för elevers lärande att de utvecklar sitt 

ordförråd. Lika betydelsefullt är det att använda matematikens ord och termer i olika 

situationer för att få en bättre förståelse för dem. Det är viktigt att ge eleverna möjlighet att 

kommunicera men kommunikationen måste ha ett syfte. Detta kan läraren hjälpa till med 

genom att utmana eleverna med frågor.  
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Att som lärare använda sig av de ord och begrepp som eleverna kan uppfatta som svåra är 

enligt Malmer (2002) viktigt. Eleverna behöver inte själva använda dessa ord till en början 

men det är viktigt att läraren använder orden i ett sammanhang som eleverna kan förstå. 

Förhoppningsvis kan de själva så småningom använda orden. Malmer förespråkar en så kallad 

tvåspråkighet hos lärare, där de kan använda dubbla fraser, till exempel ”vi ska nu addera 

termerna – lägga samman talen” (Malmer, 2002, s 49). 

 

När eleverna kommer till skolan har de sitt vardagsspråk med sig. Lärandet i skolan kräver att 

eleverna även behärskar det språk som gäller för ämnet. Detta kan ta tid och det är viktigt att 

man som lärare är tydlig när man förklarar. Det nya språket kan vara svårt att lära sig på en 

gång. Därför är det bra att få in de nya orden i elevernas vardagsspråk för att eleverna ska 

kunna förstå vad orden betyder. På sikt lär sig eleverna det matematiska språket (Dahlberg 

m.fl. 2006). 

 

Med hjälp av sitt vardagsspråk kan eleverna lära sig ett matematiskt språk men det behövs 

också en varierad undervisning där båda språken används. Med olika länkar mellan språken 

förstår eleverna det nya på ett enklare sätt. Kommunikation och samarbete i klassrummet är 

en förutsättning för att de nya matematiska orden ska kunna läras (Wärnelöv m.fl. 2006). 

 

Carlsson och Örndal (2004) som har skrivit examensarbetet Matematikbokens textuppgifter 

eller elevers matteberättelser, anser att eleverna behöver öva sig på matematikord. De har i 

sin undersökning sett att många elever har svårt för jämförelseord. De menar att det är viktigt 

att eleverna kan känna igen orden de möter i matematiken, för att kunna förstå innebörden av 

dem och därmed kunna lösa sina uppgifter. 

 

2.3.1 Kommunikationens betydelse för inlärning av ett matematiskt språk 
Läraren är den som är ansvarig för vilket språk som används i klassrummet och måste vara en 

förebild när det gäller språket. Eleverna måste tillåtas använda det matematiska språket vid 

olika typer av kommunikation i klassrummet (Löwing, 2004). 

 

Löwing (2004) anser att de arbetssätt som används i dagens skola inte gynnar den språkliga 

kommunikationen. Eleverna får sällan argumentera för sina lösningar och får på detta sätt 

svårt att tillägna sig ett matematiskt språk. Läraren måste bygga upp en bra 
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undervisningsmiljö där kommunikation mellan eleverna förekommer ofta. Löwing kommer i 

sin avhandling, då hon undersökt årskurserna 4-9, fram till att lärarens försök till att skapa en 

god lärandemiljö ofta misslyckas. Kommunikationen kommer bara tillfälligt in i 

undervisningen och är då inte alltid effektiv. Orsaker till detta är att eleverna inte har 

tillräckliga förkunskaper när det gäller det matematiska språket. De förstår helt enkelt inte vad 

det är som kommuniceras. De missförstår grundläggande matematiska begrepp som är 

nödvändiga för sammanhanget. Löwing har iakttagit elever och lärare under olika 

undervisningstillfällen och uppmärksammat situationer då lärare har haft som syfte att 

förklara och förtydliga ett avsnitt i matematikboken, som eleverna inte har förstått. Lärarens 

sätt att förtydliga bestod ofta av att endast upprepa det som stod i boken, vilket bara gav en 

upprepning av det svåra och inte en närmare förklaring för eleven.  

 

Vidare har Löwing (2004) också kommit fram till att lärarna använder sig av ett alltför 

vardagligt språk. Detta medför att även eleverna pratar samma vardagliga språk. När de sedan 

ska läsa texter från matematikboken har de svårt att förstå vad det står. Det språk som finns i 

böckerna är mer matematiskt korrekt och använder de speciella begrepp som finns i 

matematiken. Använder inte läraren dessa begrepp kommer eleverna aldrig att befästa dem. 

Läraren behöver prata kring orden och förklara dem djupare för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig innehållet i böckerna.  

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att det finns olika sorters kommunikation i klassrummet.  

Det finns kommunikation mellan lärare och elev, mellan elev och elev, mellan elev och 

läromedel och en enskild kommunikation som äger rum i elevens tankar. I kommunikationen 

mellan lärare och elev är det viktigt att läraren tänker på att anpassa sitt språk så att det blir 

förståeligt för eleven. Vid exempelvis grupparbete när elever kommunicerar med varandra är 

det en förutsättning att alla elever kan förstå varandra och kan förmedla vad de själva vill 

säga. Texterna i läroböckerna kan vara svåra att förstå och det krävs att eleven har utvecklat 

en god läsförståelse för att kunna ta till sig informationen. Varje elev kommunicerar även med 

sig själv när han eller hon reflekterar över vad som framkommit ur en text eller ur ett samtal. I 

skolan ställs det enligt Löwing och Kilborn krav på individualisering och samarbete. 

Förutsättningen för att detta ska fungera är att både lärare och elever kan kommunicera på 

dessa olika vis.  
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Sahlberg och Leppilampi (1998) skriver att man som lärare kan försöka förklara ett begrepp 

inom matematiken men det framkommer inte alltid om eleven har förstått. Om eleven istället 

själv får förklara vad begreppet innebär blir det mer tydligt om kunskapen har befästs. 

Kommunikation är grunden för inlärning och den sker när eleverna lyssnar, pratar och talar 

med varandra. Traditionellt sätt ska klassrummet vara tyst och eleverna arbeta enskilt, prat 

mellan elever anses störa inlärningen. Författarna förespråkar samarbetsinlärning där 

diskussioner för lärandet vidare. De hänvisar till undersökningar som säger att samtal mellan 

elever gör att de får en djupare förståelse för det de lärt sig och att de genom samtalen också 

lär sig mer. Samarbete i grupp är enligt författarna ett arbetssätt att rekommendera för att ge 

eleverna en meningsfull inlärning. Författarna lutar sig på Piaget som konstaterade att: ”språk, 

värderingar och teckensystem (som matematik och läsning) kan läras endast i interaktion med 

andra” (Sahlberg & Leppilampi, 1998, s.35). 

 

Det har tidigare skrivits ett examensarbete som lyfter fram matematisk förståelse och hur 

viktigt det är med diskussioner i undervisningen. Författarna Irehjelm och  Walfridsson, 

(2001) har med hjälp av enkäter och intervjuer till både elever och lärare i årskurserna 4-9, 

gjort en kartläggning över vad eleverna kunde och vad lärarna ansåg sig göra för att skapa 

mer förståelse och mindre färdighetsträning hos eleverna. I detta arbete har författarna 

kommit fram till att matematikundervisningen bör förändras. Läraren har enligt författarna 

fått en ny roll som innebär att eleverna ska bli mer delaktiga i lärandet. Genom diskussioner 

och samtal bör elevernas tankar lyftas fram och bli mer tydliga. 

 

 

Malmer (2002) beskriver att konvergent och divergent tänkande påverkar undervisningen. I 

konvergent tänkande är det resultatet som är det viktiga. Det finns ofta färdiga lösningar och 

eleverna lär sig sina matematikuppgifter genom att kopiera lösningar. De löser alla tal 

likadant utan att egentligen ha fått någon som helst förståelse för vad de räknat ut. I det 

divergenta tänkandet är det processen som är det viktiga. Eleverna får en möjlighet att vara 

kreativa och komma på sin egen lösning. Malmer ställer sig frågan om en alltför 

resultatinriktad undervisning faktiskt hindrar elever att utveckla ett matematiskt tänkande. 

Lester (1996) betonar vikten av tankeprocesser i problemlösning och menar att det är vägen 

till lösningen som är viktig. Han menar att det inte bara är frågor och svar i matematiken utan 

han har formulerat olika steg som eleverna bör gå igenom när de ska lösa ett problem. I denna 

process bleknar svaret och att förstå, skilja ut data, att finna rätt lösningsstrategi samt att 
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reflektera och kommunicera kring sina lösningar blir i stället några av de saker som 

framträder.  

 

2.4 Lärobokens roll 
Det är viktigt att läraren kan konstruera uppgifter i matematiken som bygger på elevernas 

erfarenheter och kunskaper, enligt Wistedt (1996). Genom dessa kopplingar ser eleverna 

nyttan av att lära sig matematik. Det är viktigt att frångå läromedel och koppla matematiken 

till elevernas intressen, detta för att ämnet ska bli mer intressant och för att de lättare ska lära 

sig. Vidare menar Wistedt att det inte räcker att eleverna kommunicerar med varandra, de 

måste ha stöd av en vuxen som kan sätta ord på deras tankar och föra dem vidare. Om 

eleverna arbetar för mycket enskilt kan inte målen i matematik uppfyllas. Det är viktigt med 

diskussioner mellan elever och mellan elever och lärare för att de ska kunna utveckla nya 

tankesätt. 

 

Sterner och Lundberg (2002) beskriver hur situationen i många klassrum kan se ut. 

Matematikboken som redskap dominerar undervisningen och det blir en mekanisk 

färdighetsträning. När eleverna inte får prata kring den matematik de lärt sig, utvecklas inte 

deras tankar och de har svårt att komma vidare i sin matematiska förståelse.  

 

2.6 Skolverket granskar och utvärderar 
Skolverket (2003a) tar upp hur dominerande matematikbokens roll har blivit i klassrummen. 

Det beskrivs att läromedlen i matematik bara tar upp en liten del av ämnet. För många lärare 

och elever är ämnet matematik bara det som står i boken. Granskningen visar att undervisning 

enbart utifrån läromedlet blir en orsak till en alltför ensidig undervisning. En del lärare utgick 

från kursplanemålen när de valde läromedel vilket de tyckte gav ett bättre resultat. En vanlig 

uppfattning som lärare har, enligt granskningsrapporten, är att eleverna vet att de behöver 

förstå de olika matematiska begreppen för att de ska utvecklas kunskapsmässigt. Eleverna blir 

motiverade av att veta att de utvecklas när de lär sig de matematiska begreppen.  

 

Forskningen har uppmärksammat sambandet mellan god språkbehärskning och matematisk 

förståelse. 
Ett väl utvecklat språk är en nödvändig förutsättning för allt annat lärande, också i matematik. Med hjälp 
av språket utvecklas matematiska begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande och om hur man lär. I 
undervisningen behöver eleverna därför ges utrymme att förklara hur de har tänkt, hur de löst uppgifter 
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och de behöver delta i samtal kring matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, sitt 
matematiska tänkande och sin förståelse. 

(Skolverket, 2003 s. 44) 

 

I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003, har de kommit fram till att 

kursplanens mål om kommunikation inte verkar ha anammats av lärarna (2003b). Det är 

fortfarande det vanligaste att eleverna sitter och arbetar enskilt och lärarnas genomgångar med 

hela klassen har minskat drastiskt. Undervisningen är ofta uppbyggd kring ett läromedel. 

Kommunikationen mellan eleverna minskar ju högre upp i skolåren de kommer och de 

redovisar då sällan sina tankesätt för varandra. 

 

2.7 Styrdokument 
Skolan har klara uppdrag när det gäller matematik och kommunikation vilket redovisas i 

styrdokument. Citaten från läroplanen och kursplanen för matematik är relevanta för vår 

studie. 

Läroplanen för grundskolan, Lpo94: 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

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

språkliga förmåga.  

(Skolverket, 2006, s. 5) 

 

Skolan skall sträva mot att varje elev 

-utvecklar sitt eget sätt att lära, 

-utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

-lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

    (Skolverket, 2006, s.9 ) 

 

Det finns spår av Vygotskijs tankar kring kommunikation i följande citat ur kursplanen för 

matematik. 
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer. 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

- inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,  

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

samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande 
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Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 

och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 

problem. 

    (Skolverket, 2002, s. 26) 

 

Med utgångspunkt från den sammanfattade litteraturen har vi fått ett underlag för vår studie. 

Litteraturen, liksom läroplan och kursplan förespråkar ett kommunikativt klassrum. Detta gör 

att vi blir intresserade av att kartlägga hur mycket det kommuniceras ute i klasserna. 

 

3. Problemformulering 
Vi har gått ut på skolor och undersökt hur matematikundervisningen är upplagd. Frågan som 

vi ville besvara med vår undersökning var: hur ofta skapar lärarna situationer då elever får 

möjlighet att utveckla sin förståelse genom att föra matematiska resonemang?  

 

4. Metod och genomförande 

 

4.1 Upplägg  
I vår studie ville vi ta reda på i vilken omfattning språklig kommunikation prioriterades av 

lärarna i årskurs 1-3 när det gäller matematikundervisning. Vi ville nå ut till en så stor del av 

lärarna som möjligt i en kommun i södra Sverige och valde därför att göra en 

enkätundersökning. Då tiden för undersökningen var begränsad ansåg vi att en 

enkätundersökning var lämpligast då syftet var att kartlägga frekvensen av språklig 

kommunikation på skolorna i kommunen. Genom att enbart göra en intervjustudie hade också 

många lärare kunnat nås men det hade blivit betydligt mer tidskrävande. Studien var inriktad 

på lärare som arbetar inom årskurs 1-3. Detta för att vi anser att det är då grunden läggs inom 

matematiken. Undersökningen har kompletterats med tre intervjuer med lärare i de berörda 

årskurserna för att förtydliga begrepp som vi har valt att ta med i enkäten. Syftet med 

intervjuerna var att se hur lärarna uppfattade begreppen och vad de lade för betydelse i dem. 

 

Vi valde att åka ut till de skolor som skulle undersökas för att presentera oss inför 

undersökningen. Meningen var att enkäterna skulle delas ut vid presentationstillfället, för att 

samlas in vid ett senare tillfälle. Detta för att lärarna skulle få lite mer tid till att besvara 
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frågorna. Lärarna hade sällan tid till att träffa oss, vilket gjorde att enkäterna lämnades i deras 

fack tillsammans med ett personligt meddelande där vi bad dem besvara enkäten och lägga 

den i ett kuvert på en utsedd plats. Tid till att besvara enkäten blev tre arbetsdagar. Denna tid 

kändes tillräcklig då enkäten endast omfattade fyra frågor. När enkäterna skulle samlas in 

märkte vi vilket stort bortfall det blev. Många lärare hade valt att ej besvara enkäten. Kuverten 

fick stå kvar i hopp om att lärarna efter mer tid skulle besvara enkäten. Efter en vecka åkte vi 

ut till skolorna igen för insamling. Den utökade tiden gav ytterligare enkäter men det var 

fortfarande ett stort bortfall.  

 

4.2 Enkätutformning 
Enkäten utformades enkel (se bilaga II) att besvara men syftet var ändå att få in så relevanta 

svar som möjligt. För att få reda på det vi ville behövdes endast fyra frågor. Tre av dessa 

frågor utformades på ett sätt som gjorde att lärarna endast behövde kryssa i det alternativ som 

passade. En av frågorna utformades så att lärarna skulle rangordna ett antal alternativ 

avseende arbetssätt efter hur ofta de förekom i deras matematikundervisning. Avsikten var att 

utforma frågorna tydligt och att undvika att göra dem ledande. Till enkäten gjordes ett 

försättsblad där vi presenterade oss och vad som i stora drag skulle undersökas. De tillfrågade 

informerades om att det var frivilligt att medverka och att de skulle vara anonyma.  

 

Innan enkäten skulle lämnas ut till de berörda lärarna delades den ut den till tre för studien 

oberoende personer för att se om enkäten hade några eventuella oklarheter. Dessa personer 

förstod hur de skulle fylla i enkäten och tyckte att den var tydlig. Vi utgick då ifrån att det inte 

behövdes några ändringar och delade därefter ut den till undersökningsgruppen. Totalt 

delades 79 enkäter ut på 25 skolor. 

 

En risk med en enkätundersökning kring detta ämne var att inte få sanningsenliga svar. Ett 

antagande är att många lärare vet vad vi är ute efter och kanske därför ger en mer positiv bild 

av sin undervisning än hur det egentligen ser ut.  För att minska denna risk informerades de 

tillfrågade lärarna om att undersökningen var anonym. Detta i förhoppning om att få en mer 

sann bild av undervisningen. Trost (2001) skriver att svarsalternativ som ofta, aldrig och 

sällan kan vara svåra att sammanställa då de som svarar på enkäten kan ha olika referenser till 

dessa ord. Det som är ofta för den ene kan vara mindre ofta för den andre. När 

svarsalternativen skulle utformas diskuterades vilka svar som kunde passa i enkäten. Trots det 
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Trost skriver, ansåg vi att det var de svarsalternativ som ändå passade bäst eftersom lärarna 

skulle svara på frågorna utifrån ett brett tidsperspektiv, till exempel hur det ser ut över en 

termin. 

 

4.3 Intervju 
De begrepp som togs med i vår enkät var helt valda av oss. Vi visste vad vi menade med 

begreppen men för att förtydliga undersökningen gjordes intervjuer med några lärare för att se 

vilken definition de lade i begreppen, till exempel enskild räkning, uppgifter i grupp och 

diskussioner i helklass. Genom att undersöka deras uppfattningar var avsikten att höja 

kvaliteten på vår studie genom att kunna uttala oss mer generellt. Frågorna till 

intervjupersonerna var alla strukturerade på samma sätt, exempel på en fråga var: Vad innebär 

enskild räkning för dig? Enligt Trost (2005) innebär en intervju att det ställs enkla och raka 

frågor. Till detta får den som intervjuar innehållsrika svar. Då man gör intervju är man enligt 

Trost intresserad av att få reda på hur den man intervjuar uppfattar ett ord eller en företeelse. 

Kvale (1997) menar att det finns fördelar med intervjuer. De som intervjuas kan med egna ord 

berätta vad de vill ha sagt. I en enkät är svaren oftast givna. 

 

Tre lärare som vi tidigare hade haft kontakt med under våra verksamhetsförlagda utbildningar, 

tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. De arbetar på olika skolor i kommunen vilket 

ansågs vara en fördel för undersökningen, då uppfattningar om olika begrepp kan skilja sig åt 

mellan skolor. De fick frågan var de ville att intervjun skulle ske och samtliga svarade att de 

ville att intervjun gjordes på deras arbetsrum på respektive skola. Tanken med intervjuerna 

var att de skulle spelas in för att det som sagts lättare skulle kunna skrivas ner samtidigt som 

anteckningar ej behövdes under själva intervjun och koncentrationen kunde läggas på vad 

lärarna svarade. En av lärarna ville inte spelas in vilket respekterades och intervjun 

genomfördes utan inspelning. Vi antecknade då fortlöpande under intervjuns gång. De övriga 

intervjuerna spelades in.  

 

4.4 Urval 
Undersökningen koncentrerades till en kommun i södra Sverige. Om ett större område valts 

hade vi haft svårare att hinna med tidsmässigt. En del av de examensarbeten som berört 

samma område som vårt har koncentrerat sig på årskurserna mellan fyra och nio, därför 
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kändes det intressant att se hur lärarna arbetar i de lägre årskurserna. De skolor där enkäter 

lämnades ut har varit spridda över kommunen och haft ett varierat antal elever.  

 

Efter att ha samlat in enkäterna upptäcktes vilket bortfall det blev. Med så få besvarade 

enkäter hade undersökningen inte fått ett tillräckligt underlag och därför delades ytterligare en 

omgång enkäter ut. Av totalt 79 utlämnade enkäter blev 41 besvarade. Detta innebär ett 

bortfall på 38 enkäter. Med de 79 enkäterna täcktes större delen av den utsedda kommunens 

skolor vilket gör att undersökningen inte hade kunnat göras mycket större. Enkäterna delades 

ut till 25 skolor i kommunen varav svar kom in från 22 av dem. De enkäter som delades ut var 

frivilliga att besvara och vi skrev i försättsbladet (se bilaga I) till lärarna att de endast skulle 

kontaktas en gång.  

 

5.  Resultat 
 

5.1 Enkätresultat 
Nedan kommer resultaten av undersökningen att redovisas i form av löpande text och 

diagram. Första frågan i enkäten handlade om hur ofta eleverna arbetar enskilt i 

matematikboken. 
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Figur 1: Hur stor del av undervisningen som  eleverna arbetar enskilt i matematikboken.(Fråga 1). 

 

Det var ingen lärare som kryssade i alternativet alltid. Sex lärare valde alternativet mycket 

ofta. 23 lärare valde alternativet ofta, sju lärare valde sällan. Det var inte någon lärare som 
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kryssade i alternativet mycket sällan. En lärare valde alternativet aldrig. Tre stycken lärare har 

svarat annat och skrivit till 50% och en lärare har inte kryssat i något alternativ. 

Den största delen av de lärare som besvarat enkäten valde alternativet ofta.  

 

På fråga två skulle lärarna rangordna sex arbetsmoment efter hur ofta de förekom i deras 

undervisning. Momenten var: enskild räkning, uppgifter i grupp, genomgångar enskilt (elev – 

lärare), genomgångar helklass, diskussioner med lärare helklass och diskussioner med lärare 

grupp eller enskilt (se bilaga III). En klar majoritet av de 33 lärare som svarade på denna fråga 

valde enskild räkning som första rangordningssiffra. Alla lärare som svarat på enkäten 

använder momentet enskild räkning i sin undervisning. Som rangordningssiffra två och tre är 

det majoritet på genomgångar helklass och genomgångar enskilt. Uppgifter i grupp 

rangordnas av en majoritet av lärarna som ett av de tre sista alternativen. Två lärare har inte 

valt detta alternativ över huvudtaget och vi utgår då ifrån att uppgifter i grupp inte 

förekommer i dessa lärares undervisning. Tre valde att ej kryssa i alternativet diskussioner 

med lärare i helklass. Två valde att ej kryssa i alternativet diskussioner med lärare grupp 

eller enskilt. Då vi tittar på resultaten över dem som har rangordnat dessa 

diskussionsalternativ ser vi ingen tendens till att alternativen skulle rangordnas högt eller lågt. 

Fyra har kryssat i rutan annat. En lärare har skrivit till diskussioner i mindre grupp och 

rangordnat detta som en etta. En har rangordnat sitt eget alternativ, diskussioner med 

varandra som tvåa. Det egna förslaget problemlösning i grupp har rangordnats av en lärare 

som en trea och förslaget mattespel som en fyra. Till sist har en lärare har skrivit till praktiska 

uppgifter och rangordnat detta som en sexa.  

 

Åtta lärare missförstod när de skulle rangordna fråga två. De rangordnade inte alternativen, 

utan valde samma siffra vid flera alternativ. Resultatet av dessa åtta lärares svar (se bilaga III) 

visar att en klar majoritet har rangordnat enskild räkning som etta. Hälften av lärarna har 

rangordnat genomgångar enskilt eller i grupp som tvåa och andra hälften har rangordnat 

genomgångar helklass som tvåa. Ingen av lärarna har utelämnat något alternativ. Det är heller 

ingen av lärarna som valt att skriva till något under alternativet annat. 

 

På frågan kring hur ofta eleverna får berätta om sina lösningar och diskutera dem med sina 

kamrater svarade lärarna på följande sätt: 
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Figur 2: Hur ofta eleverna får berätta om sina lösningar och diskutera dem med sina kamrater. (Fråga 3). 

 

Den större delen av de lärare som svarade på frågan valde alternativet ofta. Därefter kommer 

alternativet sällan tätt följt av mycket ofta. En lärare har inte kryssat i något alternativ. 

 

Lärarna svarade enligt följande på frågan som handlar om hur ofta eleverna får prata kring 

matematik med varandra: 
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Figur 3: Hur stor del av matematiklektionerna som eleverna pratar kring matematik med varandra. (Fråga 4). 

 

Även på denna fråga är alternativet ofta det som är det vanligaste förekommande svaret bland 

lärarna. Ett mindre antal lärare valde alternativet sällan och mycket ofta. En lärare har kryssat 

i alternativet annat och skrivit till ibland. En lärare har inte kryssat i något alternativ. 
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Utav de 29 lärare som har svarat ofta eller mycket ofta på första frågan som handlade om hur 

stor del av undervisningen som eleverna arbetade enskilt i matematikboken, svarade nio av 

dessa lärare att eleverna sällan eller mycket sällan fick diskutera sina lösningar med sina 

kamrater. Fyra av de 29 lärarna svarade på fråga fyra att eleverna sällan fick prata kring 

matematiskt innehåll.  

 

20 av de 29 lärare som svarade ofta på fråga nummer ett svarade också ofta eller mycket ofta 

på fråga tre. 23 av de 29 lärarna svarade ofta eller mycket ofta på fråga fyra som handlade om 

hur stor del eleverna fick prata kring matematiskt innehåll. 

 

Elva av de 41 lärare som besvarade enkäten valde alternativet sällan, aldrig eller annat och då 

skrivit till 50% på första frågan. Alla de elva lärarna har valt alternativet ofta på fråga tre som 

handlade om elevernas prat kring sina lösningar. Tre av de elva lärarna valde alternativet 

sällan på fråga fyra som handlade om hur mycket eleverna kommunicerar med varandra kring 

matematik. 

 

5.2 Intervjuresultat 
På frågorna kring hur de tillfrågade lärarna uppfattade de olika begreppen gav alla tre 

likartade svar. Här redovisas exempel från intervjuerna som beskriver lärarnas uppfattning 

kring de olika arbetssätten. 

 

Enskild räkning: ”För mig så är det att barnen jobbar enskilt i främst matteboken.” 

 

Uppgifter i grupp: ”Dels är det när vi sitter och pratar matte, det kan vara både i mindre 

grupp och hela klassen, det kan också vara att vi delar ut matteproblem som de får lösa i 

grupp. Jag tänker mig att det är en grupp elever som löser ett problem ihop.” 

 

Genomgång helklass: ”Det är när man pratar matematik med en hel klass, kan ju vara både 

åldershomogent och åldersblandat. Det är mest läraren som pratar och diskussionerna blir 

varken långa eller djupa.” 
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Genomgång grupp eller enskilt: ”Att jag förklarar för den enskilde eleven. Hjälper den med 

problem som uppstår på vägen.” 

 

Diskussioner helklass: ”Här måste man ha en tydlig struktur för att man ska kunna bygga 

vidare på barnens kunskaper. Läraren är här mer intresserad av hur eleverna tänker. Innehållet 

i diskussionerna måste anpassas till klassen som helhet. Förhållningssättet är mer öppet i en 

diskussion än en genomgång.” 

 

Diskussioner grupp eller enskilt: ” Här kommer alla eleverna mer till tals. Eleverna lär av 

varandra genom att berätta hur de tänker. De har då lättare att ta till sig nya strategier. Barnen 

vågar säkert mer än i en större grupp och man kan som lärare bättre se var eleven "står" i sin 

utveckling för att utmana till ny kunskap. Det är viktigt med ett öppet förhållningssätt. Här är 

problemlösning centralt. Grupperna kan delas in efter vad man vill nå för resultat t ex, nivå, 

ålder, blandat.” 

 

Lärarna fick också frågan hur de uppfattade begreppet matteprat och gav följande exempel: 

”Det är när vi pratar matte, till exempel räknesagor. Eleverna får prata kring olika tal.” 

”De sätter ord på sina tankar.” 

  

Vi har använt svaren från intervjuerna för att styrka vår tolkning av resultaten i vår 

undersökning. 

 

6.  Diskussion 
 

6.1 Läromedel 
Ett resultat som undersökningen ger är att de tillfrågade lärarna svarar att eleverna ofta får 

sitta och arbeta enskilt i sina matematikböcker. Wistedt (1996) menar att enskild räkning i 

matematikböcker gör att målen i matematik kan bli svåra att nå. Eleverna behöver uppgifter 

som är anknutna till deras vardag och intressen för att de ska kunna ta till sig matematiken på 

ett bra sätt. Vi håller med författarna om detta och tycker att matematikboken styr 

undervisningen för mycket. Uppgifterna i många läromedel i matematik är långt ifrån 

elevernas vardag och de är sällan knutna till deras erfarenheter. Vi anser dock att böckerna 
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kan användas till en viss del i undervisningen. Läromedlet kan vara ett stöd för läraren 

eftersom de tar upp de olika delar som ska ingå i matematikundervisningen. Det kan finnas 

bra exempel som läraren kan plocka ut och anpassa till sina egna elever. Många elever känner 

sig ofta duktiga när de får arbeta i matematikboken. Det är många uppgifter som beräknas 

likadant och eleverna lär sig mekaniskt att beräkna dem, vilket gör att det går fort för många 

elever. Något vi frågar oss är om det kan vara en rädsla för att inte lära eleverna korrekt som 

gör att många lärare håller hårt fast vid läroböckerna i matematik. Böckerna ger en trygghet 

som kan vara svår att släppa. Det vi gläds åt i resultaten av vår undersökning är att de flesta av 

de lärare som svarat att eleverna ofta räknar enskilt i matematikboken också svarat att 

eleverna ofta får prata och diskutera kring sina lösningar och allmänt prata kring matematiskt 

innehåll. Detta gör att vi anser att lärarnas undervisning svarar mot kursplanens mål. Eleverna 

får möjlighet att muntligt redogöra och reflektera kring matematiken.  

 

Wistedt (1996) anser att lärarna bör försöka frångå läromedel så mycket som möjligt. Detta 

tycker även Sterner (2001) som förändrade sin undervisning i matematik och började utgå 

från elevernas tankar och idéer, istället för att låta matematikboken styra. I vår undersökning 

har den största delen av de besvarande lärarna valt alternativet ofta på frågan som handlade 

om hur stor del eleverna fick räkna enskilt i sina böcker. Wistedt (1996) menar att om 

eleverna arbetar för mycket enskilt kan de aldrig nå målen i matematik. Cirka en tredjedel av 

lärarna i vår studie, som besvarade frågan om enskild räkning med ofta eller mycket ofta, 

svarade att eleverna sällan eller mycket sällan får diskutera sina lösningar. Wistedt hävdar att 

eleverna behöver en vuxen som kan föra eleverna vidare i sitt tänkande. Skolverket skriver i 

sin rapport (2003b) att arbete i matematikboken kan ge en alltför ensidig undervisning. 

Eleverna behöver prata om sina lösningar för att utveckla sitt tänkande och sin matematiska 

förståelse. I skolverkets nationella granskning (2003a) har de kommit fram till att eleverna till 

stor del sitter just och arbetar enskilt i sina matematikböcker och att de sällan får prata kring 

matematik. I den kommun som vi har undersökt får eleverna arbeta enskilt i sina 

matematikböcker en stor del av tiden men den större delen av lärarna har även svarat att 

eleverna ofta får prata kring sina lösningar och matematiskt innehåll.  
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6.2 Läromedel, arbetssätt och kommunikation 
Under vår utbildning och under arbetet med denna uppsats har vi insett hur stor betydelse 

kommunikationen har för eleverna, att de får berätta om sina lösningar och förklara hur de 

tänkt. I kursplanen för matematik (2002) framhålls kommunikation som en viktig punkt under 

mål att sträva mot. Eleverna bör utveckla sin förmåga att muntligt argumentera för sina 

lösningar och för hur de tänker. Det står också i kursplanen för matematik att kommunikation 

i ämnet är viktigt. Det finns mycket forskning, av bland annat Lester (1996) och Lennerstad 

och Mouwitz (2004), kring vikten av att få berätta kring sina lösningar och kursplanen 

framhåller samma sak. Med tanke på detta visar resultatet i vår undersökning att det är ett 

förhållandevis stort antal lärare, cirka en tredjedel, i den kommun som vi undersökt som 

svarat att de ofta arbetar enskilt i matematikboken och som samtidigt svarar sällan på frågan 

om eleverna får diskutera kring sina lösningar. De arbetssätt som lärarna prioriterar i vår 

undersökning är enskild räkning, genomgång i helklass och diskussioner med lärare i grupp 

eller enskilt. Ur kommunikativ synvinkel är det av dessa tre alternativ endast diskussioner 

med lärare i grupp eller enskilt som ger eleverna en god chans till kommunikation. De övriga 

arbetssätten där eleverna ges möjlighet till kommunikation prioriteras lägre. Den största delen 

av lärarna har svarat ofta på frågorna ett, tre och fyra, vilket innebär att eleverna ofta både får 

räkna enskilt i matematikboken, diskutera kring sina lösningar och prata kring matematik. 

Fråga två där lärarna skulle rangordna de olika arbetssätten ger oss en djupare inblick i vilka 

arbetssätt som prioriteras högre än andra. Det som dominerar lärarnas undervisning är då 

enskild räkning och de kommunikativa arbetssätten prioriteras förhållandevis lågt. 

 

Lester (1996) anser att man som lärare bör ha ett arbetssätt där vägen till svaret är det viktiga 

och inte själva svaret i sig. Matematiken består inte bara av frågor och svar utan det viktiga är 

att eleverna förstår och vet hur problemet ska lösas och att de får möjlighet att kommunicera 

och reflektera över sina lösningar. Malmer (2002) skriver om samma ämne och nämner 

konvergent- och divergent tänkande. I vår undersökning har tre fjärdedelar av lärarna svarat 

att eleverna arbetar enskilt i matematikboken ofta eller mycket ofta. Detta tycker vi är ett 

tecken på konvergent tänkande där svaret är det viktiga och att bestämda lösningsmetoder 

redan finns. En stor del av samma lärare som svarat ofta eller mycket ofta på fråga ett även 

svarar ofta eller mycket ofta på fråga fyra som handlar om prat kring matematiskt innehåll. Att 

de svarat ofta eller mycket ofta på fråga fyra tycker vi ger en viss antydan till ett divergent 

tänkande. Så som vi tolkar dessa resultat har lärarna ett varierat arbetssätt i sin undervisning. 

Vi anser dock att de lärare som svarat ofta eller mycket ofta på första frågan men samtidigt 
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svarat sällan eller mycket sällan på fråga tre brister något då de inte låter eleverna diskutera 

och visa sina lösningar.  

 

Malmers (2002) exempel som handlade om en blivande gymnasielärares uppfattning kring 

hur en matematiklektion bör se ut anser vi inte vara en sällsynt uppfattning ens idag. Enligt 

Sahlberg och Leppilampi (1998) finns en traditionell syn på hur undervisningen i matematik 

ska bedrivas. Det ska vara tyst i klassrummet och prat anses störa inlärningen. Enligt Irehjelm 

och Walfridsson (2001) bör matematikundervisningen förändras och läraren bör inta en ny 

roll. Eleverna bör bli mer delaktiga i sitt lärande och få kommunicera och diskutera sina 

tankar och lösningar. I vår undersökning svarade cirka tre fjärdedelar av lärarna att eleverna 

ofta eller mycket ofta fick räkna enskilt i matematikboken. Vi tror att det kan finnas en 

koppling mellan den traditionella synen på matematikundervisningen och undersökningens 

resultat. Vi anser att lärare ej bör glömma att det även finns en del elever som lär sig bäst när 

det är tyst i klassrummet och på så sätt lättare kan koncentrera sig, de kan därför tycka att 

grupparbete och allmänt prat kan försvåra för dem. Frågan vi ställer oss är om denna ovilja till 

grupparbete kan vara att eleverna har svårt med det sociala samspelet och att detta kanske i så 

fall kan övas upp. Vi tror att lärare lär känna sina elever så pass väl att de vet på vilka sätt de 

enskilda eleverna får bäst förutsättningar för inlärning. Därför anser vi att lärare bör vara 

flexibla och kunna variera sin undervisning så att den kan passa alla. Lennerstad och Mouwitz 

(2004) skriver om att eleverna måste få diskutera sina lösningar för att de ska kunna få ett 

matematiskt språk. Får de inte kommunicera blir språket främmande för dem. Vi ser det 

positiva med Lennerstads och Mouwitz tankar men vill inte helt förkasta lärobokens roll. Vi 

anser att den kan vara ett viktigt komplement i undervisningen och även en trygghet för 

läraren. Vi anser att man som lärare, och håller då med Lester (1996), måste variera 

undervisningen och ge eleverna många olika möjligheter till att arbeta på olika sätt. 

 

Löwing (2004) skriver att de arbetssätt som används i dagens skola inte gynnar den språkliga 

kommunikationen. Eleverna får inte i tillräcklig utsträckning prata kring, och argumentera för 

sina lösningar. Det som Löwing skriver stämmer inte helt överens med vår undersökning. 

Eleverna i vår undersökning arbetar mycket enskilt men får ofta berätta om sina lösningar och 

prata kring matematik. Det finns däremot några lärare i undersökningen som bedriver en 

undervisning som stämmer överens med Löwings teorier. Eleverna får ofta arbeta enskilt och 

får sällan diskutera sina lösningar. Eftersom den största delen av de tillfrågade lärarna svarat 

att de både låter eleverna arbeta enskilt men även prata om sina lösningar och prata kring 
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matematiskt innehåll ser vi det som positivt. Att sedan lärarna ändå prioriterade 

kommunikativa arbetssätten lågt när de skulle rangordna gör att vi ändå kan dra vissa 

paralleller mellan vår undersökning och Löwings teorier. Löwing kommer i sin avhandling 

fram till att den kommunikation som förekommer i undervisningen inte alltid är effektiv för 

att eleverna inte förstår vad det är som kommuniceras. De förstår helt enkelt inte alla ord. Den 

större delen av lärarna i vår undersökning svarade att eleverna ofta kommunicerar kring 

matematik men vi vet inte om denna kommunikation är effektiv. Kanske är det så som 

Löwing säger att lärares försök till en god lärandemiljö ofta misslyckas. Vi tror att många 

lärare försöker ta till sig ny forskning som säger att det ska kommuniceras mycket men har 

svårt att anpassa sitt språk till elevernas nivå. Vi tror att vissa lärare pratar utifrån sina egna 

erfarenheter och försöker föra över dessa till eleverna som då inte har samma språkliga 

förmåga och därmed inte samma möjlighet till förståelse.   

 

6.3 Språklig förståelse i matematik 
Löwing och Kilborn (2002) tog upp att det finns olika typer av kommunikation i 

klassrummet. När eleverna kommunicerar med varandra måste läraren se till att eleverna 

förstår varandras språk, annars kan de få svårt att förstå varandras tankar. Även läraren måste 

tänka på att anpassa sitt språk så att eleverna förstår. Bråten (1996/1998) refererar Vygotskij 

som säger att elevernas tankemönster utvecklas när de talar med andra människor. Våra 

erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar tillsammans med Löwing (2004) och 

Malmer (2002) med flera säger oss att det är av stor vikt att eleverna får prata kring 

matematik. Resultaten av vår undersökning visar att eleverna får arbeta mycket enskilt i 

matematikboken men detta kompenseras av att lärarna ofta ger dem tillfälle att prata kring 

deras lösningar och matematiskt innehåll. Eleverna som vi besökte hade under flera år haft en 

undervisning i matematik som helt styrdes av läromedlet. Eleverna hade därför övat upp en 

mekanisk färdighet men många saknade förståelse bakom räkningen. När eleverna fick en ny 

lärare som prioriterade kommunikation kring matematiskt innehåll så märktes det vad 

eleverna hade missat. De kunde inte med egna ord beskriva vad de hade räknat ut. De saknade 

helt enkelt ett matematiskt språk. Enligt Lennerstad och Mouwitz (2004) kan detta 

matematiska språk kallas matematiska. Har inte eleverna detta språk kan de enligt författarna 

aldrig lära sig förstå matematiken på djupet. Vi tycker att det ligger mycket i vad författarna 

säger och har upplevt vilken skillnad det kan göra för elevernas förståelse att prata kring deras 

matematik.  
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Löwing och Kilborn (2002) menar att skolan har försökt att anpassa och konkretisera 

undervisningen för eleverna men att den istället på många håll har blivit alltmer teoretisk. 

Detta har skapat problem för många elever då de inte alltid förstår orden i olika benämnda 

uppgifter. Bratt och Wyndhamn (1996) menar samma sak och säger att eleverna kan få 

problem vid benämnda uppgifter om de inte har tillräcklig språklig kompetens. Samma 

författare skriver om kopplingen mellan språk och matematik. Författarna menade att 

matematiken har egna speciella ord. Kan eleverna inte dessa ord kan de inte ta till sig 

kunskaperna i matematik på ett bra sätt.  Först när eleverna kan det matematiska språket kan 

de lära sig något nytt. Carlsson och Örndal (2004) har i sin undersökning kommit fram till att 

elever har svårt för jämförelseord och att de behöver öva matematiska ord för att kunna förstå 

benämnda uppgifter. Den största delen av lärarna i vår undersökning svarade ofta eller mycket 

ofta på om eleverna fick prata kring matematik, matematiskt innehåll. Lärarna i den kommun 

som vi undersökt arbetar därför enligt ett av kursplanens mål som säger att eleverna ska få 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik. Vi delar författarnas syn på språk och 

matematik och ser därför resultatet på denna fråga som mycket positivt. Lärarna tycks låta 

eleverna prata kring matematik på det sätt som författarna och kursplanen förespråkar. 

 

Sterner och Lundberg (2002) menar att det är viktigt att eleverna får kommunicera men 

kommunikationen måste ha ett syfte. Löwing och Kilborn (2002) säger att det finns olika 

typer av kommunikation i klassrummet. Det är viktigt att eleverna behärskar dessa olika typer 

av kommunikation. Vi tror att det enda sättet att lyckas med detta är att de får kommunicera 

med varandra. Vi anammar det gamla talesättet, övning ger färdighet. Nättidningen i skolan 

säger att eleverna behöver lära sig det speciella språk som finns i matematiken. Detta gör de 

bäst genom att använda sitt vardagsspråk och lägga in de nya ord som de stöter på i 

matematiken. Författarna menar att enda vägen till detta är att eleverna får kommunicera 

(Dahlberg, 2006). Vi håller med författarna att det är viktigt att utgå från elevernas 

vardagsspråk för att successivt leda in dem på de speciella matematiska begreppen. Malmer 

(2002) förespråkar en tvåspråkighet hos lärarna vilket vi tycker är något som man som lärare 

bör tänka på. Att både prata med det vardagsspråk som eleverna använder och samtidigt prata 

ett mer korrekt matematiskt språk tror vi ger eleverna de bästa förutsättningarna för ett bra 

lärande och för att lyckas med matematiken. I den andra frågan i enkäten fick lärarna 

rangordna olika arbetssätt i undervisningen. Alternativet genomgång helklass rangordnades av 

många lärare som en trea. Genomgång enskilt eller i grupp rangordnades av en stor del av 
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lärarna som tvåa och trea. Att lärarna pratar med eleverna både enskilt och inför hela klassen 

är ett vanligt förekommande inslag i undervisningen och lärarnas sätt att prata med eleverna 

är något som är viktigt. Vi tycker att Malmers tvåspråkighet kan vara en stor hjälp för att 

eleverna ska förstå det läraren vill förmedla. 

 

6.4 Metoddiskussion 
 

6.4.1 Enkäter 
När frågorna formulerades till enkäten gjordes misstaget att frågan och svarsalternativen inte 

riktigt passade ihop. Frågorna formulerades som en undersökning av hur stor del något 

förekom. Svarsalternativen blev däremot utformade som till exempel alltid, ofta och aldrig. Vi 

tror inte att detta har påverkat vårt resultat. 

 

Många av lärarna har svarat ofta på både fråga ett, tre och fyra vilket borde tyda på en 

undervisning där eleverna både ofta får räkna enskilt och ofta får kommunicera med varandra. 

Resultaten på fråga två där de skulle rangordna arbetssätten ger oss en lite annorlunda bild av 

undervisningen. Lärarna prioriterar de arbetssätt där elevernas kommunikation inte är i 

centrum. Kanske kan detta vara ett tecken på att lärarna svarat som de tycker att det borde 

vara i deras undervisning när de svarat på fråga ett, tre och fyra. När de sen skulle rangordna 

alternativen prioriterades de arbetssätt där eleverna har den största möjligheten till att 

kommunicera lågt. En annan anledning till att de flesta lärarna har svarat ofta på fråga ett, tre 

och fyra kan vara att det var ett förhållandevis stort glapp mellan alternativet ofta och 

alternativet sällan. Om lärarna har upplevt att deras undervisning låg mitt emellan dessa båda 

alternativ är det en möjlighet att de kan ha valt det alternativ som kan ha framstått som bättre. 

Kvale (1997) skriver att vid användning av intervjuer får den som intervjuas större möjlighet 

att svara med egna ord, vilket i detta fall kanske hade underlättat för de personer som 

besvarade enkäten. 

 

Den fråga vi kan ställa oss är om de resultat vi fått fram genom vår undersökning är 

tillförlitliga. Vi kan inte dra några generella slutsatser för hela kommunen då vi endast fick in 

cirka hälften av de utdelade enkäterna. Vi kan inte heller vara säkra på att lärarna varit 

sanningsenliga när de besvarat enkäten men vi har utgått ifrån att de är ärliga. Lärarna har 
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blivit styrda av våra valda svarsalternativ men samtidigt har de på samtliga frågor fått chansen 

att välja alternativet annat och ange ett eget förslag. 

 

Det är vi som har sammanställt resultaten och dragit slutsatser utifrån dem och det är vår 

tolkning som redovisas. Det är en sammanställning av vad 41 lärare har svarat och detta bör 

inte förringas. 

 

När vi skrev försättsbladet till enkäten skrev vi inte exakt vad det var vi var intresserade av att 

undersöka eftersom det kunde ha påverkat lärarnas svar. Vi skrev att vi var intresserade av hur 

matematikundervisningen ser ut för att leda in dem på ämnet men utan att ge dem en alltför 

stor insikt i vad vi ville undersöka. Efter att ha läst Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, som bland annat tar upp regler kring en enkäts utformning, skrev vi det som bör 

finnas med (Vetenskapsrådet, 2006).  I detta försättsblad skrev vi bland annat att de som 

besvarade enkäten skulle vara anonyma, att det var frivilligt att medverka och att de endast 

skulle delta i undersökningen denna gång. Vi trodde att detta skulle bidra till att lärarna skulle 

vilja besvara vår enkät. Att vi fick ett stort bortfall gör att vi spekulerar kring vad som skulle 

kunna ha gett oss fler svar. Möjligen hade en annan utformning av både försättsblad och 

frågor gjort lärarna mer intresserade av att besvara enkäten men vi tror inte att det hade 

påverkat vårt resultat något nämnvärt. När vi låtit tre personer gå igenom enkäten och dess 

utformning ansåg vi att det inte behövdes några ändringar. Några lärare missförstod dock 

fråga två vilket kan vara ett tecken på att vi skulle varit mer tydliga då vi utformade frågan. 

 

6.4.2 Intervjuer 
När vi genomförde våra intervjuer försökte vi göra dem så likartade som möjligt eftersom vi 

ville skapa samma förutsättningar för varje intervju. Vi ställde samma frågor men tidpunkter 

och lokaler varierade dock. Våra frågor var strukturerade och krävde i stort sett endast ett par 

meningar för att besvaras vilket gjorde att intervjuerna blev korta och koncisa. Kvale (1997) 

skriver att den som blir intervjuad kan ge fylligare svar med egna ord jämfört med när de 

besvarar en enkät. Möjligtvis hade längre och mer djupgående intervjuer gett oss fylligare 

svar men då vi i huvudsak var intresserade av hur lärarna uppfattade begreppen ansåg vi att 

våra intervjuer gav oss tillräcklig information. Trost (2005) skriver att intervjuer kan användas 

för att förtydliga ord och begrepp. Våra intervjuer hade just detta syfte, att förtydliga begrepp 

som fanns med i enkäten. 
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6.5 Vidare studier 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka samma område i en annan kommun och 

göra jämförelser dem emellan. Kanske också se om det kan finnas skillnader beroende på var 

i landet kommunerna ligger. Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara en 

observationsstudie som pågår över en längre tid, till exempel följa en klass och utföra 

observationer vid olika tillfällen för att eventuellt se skillnader. 

 

7.  Sammanfattning 
Litteraturen som vi behandlat i detta examensarbete tar upp vikten av språklig kommunikation 

i matematikundervisningen. Flera av författarna betonar hur viktigt det är att eleverna får 

diskutera och berätta kring sina lösningar och skapa sig ett matematiskt språk. Detta språk är 

av stor betydelse för deras matematiska förståelse och utvecklas när de får kommunicera med 

varandra. Att det ska finnas ett syfte med kommunikationen är också av betydelse då eleverna 

ska utveckla sitt matematiska tänkande. Detta tänkande utvecklas inte tillräckligt när eleverna 

arbetar mycket enskilt. Enskild räkning i matematikböcker bör enligt många av författarna 

begränsas till förmån för mer kommunikativa arbetssätt. 

 

Eftersom litteratur, läroplan och kursplan i matematik betonar vikten av att eleverna får prata, 

diskutera och reflektera kring matematik i undervisningen, ville vi kartlägga i hur stor 

omfattning lärarna ger eleverna möjlighet till denna kommunikation. Genom vår 

enkätundersökning har vi kommit fram till att en stor del av lärarna har ett arbetssätt där 

eleverna ofta arbetar enskilt i matematikboken. Vi har även kommit fram till att eleverna ofta 

får diskutera kring sina lösningar och prata kring matematik. En del av de lärare som besvarat 

enkäten låter eleverna arbeta mycket enskilt i matematikboken och de får sällan diskutera 

kring sina lösningar, vilket strider mot det som forskning, läroplan och kursplan förespråkar. 

De arbetssätt som lärarna prioriterar i vår undersökning är enskild räkning, genomgång i 

helklass och diskussioner med lärare i grupp eller enskilt. Ur kommunikativ synvinkel är det 

av dessa tre alternativ endast diskussioner med lärare i grupp eller enskilt som ger eleverna en 

god chans till kommunikation. De övriga arbetssätten där eleverna ges möjlighet till 

kommunikation prioriteras lägre. 
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I den kommun som vi undersökt har lärarna svarat att de ofta ger eleverna tillfälle till enskild 

räkning, diskussioner kring sina lösningar och prat kring matematik. De arbetssätt som de 

rangordnar högst i undervisningen är enskild räkning, genomgångar enskilt eller i grupp och 

genomgångar helklass. Sammanfattningen av resultaten visar att dessa lärare kompletterar det 

höga användandet av enskild räkning i matematikboken med att eleverna ofta får tillfälle till 

språklig kommunikation.  
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Bilaga I 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter vid högskolan i Kristianstad som skriver vårt  
examensarbete. Vi vill undersöka hur matematikundervisningen ser ut 
i åk 1-3. 
 
Vi vänder oss nu till dig som är verksam lärare och önskar att Du har 
tid och möjlighet att svara på några frågor. 
 
Enkäterna används endast till denna undersökning och kommer efter 
avslutat arbete att förstöras. Du som medverkar är och förblir 
anonym och deltar endast denna gång. Självklart är det frivilligt att 
medverka.  
 
Tänk ur ett brett tidsperspektiv när du svarar på enkäten. 
 
MVH 
Lena Pärlemar & Johanna Svensson 
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Bilaga II 
 
1. Under hur stor del av matematikundervisningen arbetar eleverna enskilt i 
matematikboken? Sätt kryss för det alternativ som passar. 
 
 
  
 
Alltid        Mycket ofta      Ofta          Sällan        Mycket sällan      Aldrig          Annat _____________
  
 
2. Rangordna följande alternativ efter hur ofta de förekommer under 
matematiklektionerna. Sätt en etta för det alternativ som förekommer oftast och en tvåa 
för det som förekommer näst mest och så vidare. En siffra får endast förekomma en 
gång. 
 
Enskild räkning 
     
Uppgifter i grupp 
 
Genomgångar enskilt (elev – lärare) 
 
Genomgångar helklass 
 
Diskussioner med lärare helklass 
 
Diskussioner med lärare grupp eller enskilt 
 
Annat _________________________ 
 
 
3. Hur ofta får eleverna berätta om sina lösningar och diskutera dem med sina 
kamrater? Kryssa i det alternativ som passar. 
 
 
Alltid    Mycket ofta       Ofta           Sällan        Mycket sällan        Aldrig          Annat_____________ 
 
 
4. Under hur stor del av matematiklektionerna pratar eleverna kring matematik 
(matematiskt innehåll) med varandra? Kryssa i det alternativ som passar. 
 
 
 
Alltid      Mycket Ofta       Ofta           Sällan        Mycket sällan      Aldrig         Annat___________ 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga III 
 
Fråga 2               
          
Arbetssätt   Rangordningsalternativ   
  1 2 3 4 5 6 Annat 
Enskild räkning 15 3 3 5 4 3   
Uppgifter i grupp 2 3 4 8 8 6   
Genomgångar enskilt (elev - lärare) 1 11 9 5 3 2   
Genomgångar helklass 4 2 12 3 5 4 1 
Diskussioner med lärare, helklass 2 6 5 8 4 5   
Diskussioner med lärare, grupp eller enskilt 7 7 1 3 5 7 1 
         Siffrorna efter arbetsmomenten visar antal lärare. 
 
 
Fråga 2, De som missförstått               
           
Arbetssätt    Rangordningsalternativ   
  1 2 3 4 5 6 Annat 
Enskild räkning 6 2           
Uppgifter i grupp     6 1 1     
Genomgångar enskilt (elev - lärare)   4 3 1       
Genomgångar helklass 1 4 1   1 1   
Diskussioner med lärare, helklass 1 2 3 1 1     
Diskussioner med lärare, grupp eller enskilt 3 1 1 2 1     
         Siffrorna efter arbetsmomenten visar antal lärare. 


