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Sammanfattning    
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka pedagogers tankar gällande matematik i andra 
skolämnen. Frågor vi ställt är om pedagogerna synliggör matematiken i andra skolämnen för 
både sig själva och eleverna och om de matematikansvariga lärarna är mer drivande i att ha 
matematik i andra skolämnen. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som var riktat 
öppna. De åtta pedagogerna vi intervjuat jobbar alla med årskurserna 1-6 och arbetar på tre 
olika skolor.  
 
 
Resultaten i vår undersökning visar att pedagogerna integrerar matematik med andra 
skolämnen, men att de önskar att de haft tid till att göra det mera. Genom samtal är det allra 
bäst och enklast att integrera säger de vidare. Det viktigaste är att matematiken integreras på 
ett naturligt sätt så att det inte blir krystat. Pedagogerna synliggör även matematiken för 
eleverna, men inte så ofta som de skulle vilja. Däremot är nästan alla pedagoger överens då de 
tror och hoppas att de matematikansvariga är bättre på att medvetandegöra sig själva då det 
gäller matematik i andra skolämnen och även på att synliggöra den för eleverna. Eleverna är 
troligen inte medvetna om att matematik finns i det mesta vi gör enligt pedagogerna.  
 
 
Det som pedagogerna anser är negativt med att integrera matematik med andra skolämnen är 
att tiden inte räcker till då det tar mer tid att planera ett ämnesövergripande arbete än vanlig 
undervisning. De menar att allt handlar om prioriteringar. Vidare är de rädda för att det kan 
bli ”tjatigt” om man uppmärksammar matematiken för ofta samt att om eleven har en negativ 
inställning till matematik så kan det smitta av sig på det andra ämnet. 
 
 
Pedagogerna tycker det är allra svårast att integrera matematik med svenska och engelska, 
men hade många förslag då det gällde att integrera matematiken med de andra skolämnena. På 
frågan om framtiden vill de flesta pedagoger bli bättre på att synliggöra matematiken i andra 
skolämnen och på att arbeta mer integrerat. Andra anser att de redan nu är duktiga på att 
integrera och synliggöra matematiken i andra skolämnen. 
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1 Inledning 
 
Från det att vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss, oavsett vad vi gör under dagen, 
har vi matematik runtom oss. Under vår tid på Högskolan i Borås har detta synliggjorts för oss 
vid flera tillfällen. Om detta hade synliggjorts för oss under vår tid i grundskolan hade kanske 
vårt intresse för matematik ökat, eftersom vi då sett ett tydligt syfte med att lära sig 
matematik. Det har åtminstone ökat vårt intresse för matematiken idag. 
 
 
Vi uppfattar det som att matematik naturligt finns i alla skolämnen och att det nästan är 
omöjligt att undervisa i något ämne utan att det finns matematik i det. Matematiken finns i det 
mesta vi gör t.ex. hur lång tid tar det att komma till skolan?, hur många potatisar vill du ha?, 
ska vi dela chokladkakan med varandra? etc. 
 
 
I rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket, 2003a) betonas det att 
matematiken, som ett tankeinstrument, är ett viktigt verktyg i samhället och i vardagen. 
Matematiken är därför ett viktigt ämne i utbildningen. Om matematiken lyfts fram i den 
dagliga verksamheten blir det en naturlig del i livet och det kommer att underlätta för eleverna 
i framtiden. Det står även i kursplanen för matematik att undervisningen ska hjälpa eleverna 
så att de kan klara sig i vardagslivet i framtiden (Skolverket, 2008a).  
 
 
Enligt ett regeringsbeslut (2006) 111:8 är matematiken nödvändig för ett aktivt deltagande i 
samhälls- och arbetsliv. Där står vidare att ”matematik underlättar lärande i andra ämnen och 
för att uppnå framgångsrika resultat inom andra kunskapsområden” (s 1). Det här tolkar vi 
som att matematik finns naturligt i andra ämnen i skolan och vi tycker att det är viktigt att 
eleverna blir medvetna om detta, inte minst för deras framtid. Därför vill vi undersöka om de i 
grundskolan verksamma pedagogerna är medvetna om att det finns matematik i alla ämnen 
och om de synliggör den för eleverna. 
 
 
Matematik är ett mycket aktuellt ämne då senaste undersökningarna från TIMSS 2007 
(Skolverket, 2008b) visar att eleverna i grundskolorna idag har blivit allt sämre i matematik. 
Och eftersom matematik finns i det mesta vi gör anser vi att detta resultat är skrämmande för 
elevernas framtid. Detta gjorde vår undersökning ännu mer angelägen. 
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2 Syfte 
 
Vi vill undersöka pedagogers tankar gällande matematik i andra skolämnen. 
 

2.1 Frågeställningar 
 
Är pedagogerna medvetna om att det förekommer matematik i alla skolämnen? Synliggör de 
den för eleverna? Vilka pedagogiska överväganden gör de när det gäller att integrera 
matematik med andra skolämnen? Är de matematikansvariga lärarna drivande i att anknyta 
till matematik i andra ämnen?  
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3 Bakgrund 
 
Här tar vi upp sådan forskning som vi anser är relevant för vår undersökning som lärande 
teorier, forskning kring pedagogers förhållningssätt forskning kring eleven och matematiken, 
matematiken integrerat i andra skolämnen samt läroplan och kursplaner. 
 

3.1 Lärandeteorier 
 
Vi tänker i vår undersökning utgå ifrån Piaget, Dewey och Vygotskij eftersom dessa tre 
teoretiker har haft störst inflytande på den pedagogik som bedrivs i skolorna idag enligt 
Stensmo (2007). 
 

3.1.1 Kognitivism 
 
Kognition betyder ”lära känna med sinnen och förstånd”. Jean Piaget introducerade 
kognitivismen i pedagogiken. Piaget var från början biolog och influerad av Darwins teorier 
om utvecklingslära. Han började ganska tidigt att utforma och arbeta med intelligenstester för 
barn. Då Piaget analyserat svaren såg han att det fanns likheter mellan barnens felaktiga svar. 
På så sätt kom han fram till att barns hjärnor når olika utvecklingsstadier vid olika åldrar och 
det var kring detta han forskade mest (Ginsburg & Opper, 1988).  
 
 
Piaget menade att barn endast kan reagera på två sätt när det ställs inför en ny situation. 
Antingen handlar barnet på samma sätt som det gjort förut i liknande situationer, detta kallas 
assimilation. Om det gamla sättet att handla på inte fungerar behöver barnet lära sig ett helt 
nytt sätt att agera, detta kallas ackommodation. Piaget beskrev ett barns mentala utveckling 
som en kombination av assimilativa och ackommodativa händelser (Stensmo, 2007). 
 
 
Kognitivismen innebär alltså att eleven skapar en egen förståelse genom att forma egna 
tankestrukturer eller modeller från informationen som eleven tagit till sig. Piaget tryckte på 
vikten av att eleven ska få testa sig fram för att kunna förstå och inte bara tro på vad andra 
säger. Han menade att eleverna måste förstå vad de gör och inte bara låta det gå per 
automatik. Ett ord som Piaget använde sig av var metakognition, som betyder förmågan att 
reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt lärande. Genom att reflektera över 
sina tankar och sitt sätt att lära sig kan eleven få insikt om hur han/hon lär sig bäst. Han 
menade även att det är eleven som ska lära sig, inte bara läraren som ska lära ut (Dysthe, 
2003). Säljö (2000) stärker detta då han skriver att Piaget menar att eleven ska vara en aktiv 
sökare av kunskap och styras av sin nyfikenhet. 
 

3.1.2 Konstruktivism 
 
Konstruktivismen kommer från kognitivismen och innebär att det är eleven själv som tillägnar 
sig kunskap genom att omvandla den via sina egna erfarenheter. John Dewey som 
förespråkade av konstruktivismen, var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Han såg 
mycket positivt på människan genom att han tyckte att människan hade nästan helt 
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obegränsade möjligheter till att utvecklas. För Dewey var all kunskap individuell och den 
skapades av personen själv och i grund och botten var den endast en anpassning till nya 
situationer. Vidare ansåg han att alla människor är unika och att alla har unika egenskaper 
som är viktiga för mänskligheten och samhället (Wyndham, Riesbeck & Schoultz, 2000).  
 
 
För att kunna ta till sig kunskap kom Dewey fram till att eleven måste vara aktiv. Han 
myntade därmed uttrycket ”learning by doing”. Läraren ska här vara en mentor som stöttar 
och vägleder eleven till kunskap, inte en förmedlare av kunskap. Dewey ansåg att eleverna 
skall arbeta undersökande, laborativt och problemlösande för att bäst lära sig nya saker. Den 
styrande faktorn för att detta skulle ske var elevens motivation. Vidare menade han att det 
fanns fyra intressen och behov som styrde elevernas motivation och dessa var: ett socialt 
behov av gemenskap, en nyfikenhet att utforska, en lust att skapa och tillverka och ett estetiskt 
intresse (Stensmo, 2007).  
 
 
Dewey ansåg att det var viktigt att teoretisk kunskap och praktisk kunskap används i ett 
sammanhang för att inlärningen ska bli effektiv. Han rekommenderade att ämnen integreras 
för då har eleven lärandet ur verkligheten och kan därmed lättast ta in kunskapen (Stensmo, 
2007). Dewey menade också att kunskapen inte har något värde i sig så länge du inte kan 
använda och ta den till dig (Arfwedsson & Arfwedsson, 1983). 
 

3.1.3 Sociokulturell teori 
 
Lev Vygotskij levde samtidigt som Piaget och arbetade med den sociokulturella teorin om hur 
samhället influerar vår inlärning. Inom sociokulturell teori betonas det att människans 
tänkande påverkas av miljön runt omkring henne och den tid som hon befinner sig i. Den 
bygger på en konstruktivistisk syn men framhåller att lärandet sker i ett sammanhang 
tillsammans med andra. Personer tänker och handlar olika mot bakgrund av de kulturella 
landskap som individen bär med sig i sin personliga ryggsäck (Stensmo, 2007, Wyndham, 
Riesbeck & Schoultz, 2000, Vygotskij, 1986). 
 
 
Allt som finns runtom oss påverkar inlärningsprocessen t.ex. undervisningsmetod, språk, 
klasskamrater, samhälle etc. Lärandet sker hela tiden och i sociala situationer. Enligt 
Vygotskijs teorier finns ett starkt samband mellan den sociala omgivningen och individen. 
Med detta menade han att vi skapar omvärlden och den skapar oss (Dysthe, 2003). 
 
 
Vygotskij introducerade även teorin om den proximala utvecklingszonen, som betyder att 
läraren ska undervisa ett steg svårare än det som eleven klarar utan hjälp och stöd. För att 
eleven ska kunna förstå vad läraren vill lära ut måste han/hon få hjälp, i första hand av läraren 
men även av klasskamrater. Därefter kan eleven lära sig vidare och utvecklas genom sina 
tankar och det sätt individen lättast tillägnar sig kunskap. När eleven nått den nya kunskapen 
startar en början till en ny proximal utvecklingszon och på så sätt kan eleven tillägna sig mer 
kunskaper och utvecklas ännu mer (Stensmo, 2007). 
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Vygotskij menade i sin sociokulturella reformpedagogik att elevernas intresse ska styra 
undervisningen och för att eleverna ska bibehålla intresset så är det viktigt att ämnena har ett 
samband med varandra (Lindqvist, 1999). 
 

3.2 Forskning om pedagogers förhållningssätt 
 
Idag ser matematikpedagogerna sitt ämne som fast och renodlat enligt Löwing och Kilborn 
(2002) och det är ovanligt att matematikundervisningen integreras med andra ämnen. 
Skolverket (2003a) bekräftar detta då de menar att det ganska ofta förekommer 
ämnesövergripande arbeten i skolorna, men det är sällan som matematik ingår i dessa arbeten. 
Vidare skriver verket i sin rapport att pedagogerna tycker det är svårt att ämnesintegrera 
matematiken då det gäller färdighetsträning. Pedagogerna tror att matematiken inte får den tid 
som matematikundervisningen ska ha och att det är svårare att se vad eleverna kan om 
matematiken integreras i ämnesövergripande arbeten. Ytterligare en motivering till varför 
matematik inte integreras är att eleverna ska nå kursplanens mål och det är pedagogerna rädda 
att de inte gör om matematiken integreras med andra ämnen i skolan (Skolverket, 2003a).  
 
 
Skolverkets rapport (2003b) Nationella utvärderingen av grundskolan, NU 03 menar att 
matematikämnet har getts mycket tid, men författarna funderar över vad tiden använts till.  
Vidare skriver de att samtal och grupparbete är viktigt, men många pedagoger är rädda att 
lägga tid på detta de då befarar att eleverna inte ska hinna nå målen. I NU 03 skriver 
Skolverket (2003b) att det endast är i facit som det ges någon form av feedback när det gäller 
matematik, då det sällan ges utrymme för reflektion eller matematiska samtal i 
matematikundervisningen. Pedagogerna som intervjuas i rapporten menar även att tiden inte 
räcker till för de olika delarna i en pedagogs arbetsvardag, utan att det blir en 
prioriteringsfråga var man vill lägga den tid man har. 
 
 
Sellman och Tabet (2007) har intervjuat pedagoger i sin c-uppsats (Ämnesintegrering inom 
ämnet matematik. Gynnsamt lärande eller kunskapande i en kontext i samspel med ämnet 
idrott?) och de menar att tiden inte räcker till för att hinna med att integrera. En pedagog i 
deras undersökning menar vidare att det finns en rädsla för att integrera teoretiska ämnen med 
idrotten då det kan göra att eleverna tappar lust och intresse för idrott. 
 
 
De problem pedagoger såg med att arbeta integrerat, skriver Holmner och Johansson (2006) i 
sin uppsats (Ämnesintegrerat ämne i matematik. En studie hur lärare i årskurs 1-5 arbetar 
ämnesintegrerat med matematik) var att tiden inte räckte till då de ansåg att det tog längre tid 
att planera ett ämnesövergripande arbete. Schemat var ett annat problem då eleverna kanske 
har olika lärare i olika ämnen samt att det beror mycket på vilken klassammansättning man 
har. De menade att vissa klasser har lättare för att arbeta ämnesintegrerat. Vidare ansåg 
pedagogerna de intervjuat att rädslan för att missa något i matematikboken vid tematiskt 
arbete kan begränsa integreringen, samt att det fanns en risk att det kunde bli krystat med 
matematik i andra ämnen ibland (Holmner & Johansson, 2006). 
 
 
Även Arfwedsson och Arfwedsson, (2002) tar upp att hur klassernas sammansättning, 
lärarnas inriktning och omfattning, samt hur klassrummen ser ut kan avgöra hur man arbetar. 
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De menar att skolorna idag ofta är avsedda för en ämnesinriktad undervisning, inte en 
integrerad eller tematisk undervisning. 
 
 
Det är svårt att hitta relevant och intressant vardagsnära matematik i skolan menar Wyndham, 
Riesbeck och Schoultz (2000), men skriver vidare att de kan se andra pedagoger som tar hjälp 
av andra ämnen för att lösa problem i matematiken. I motsats till ovanstående påstående sade 
Maria Montessori ”Vardagen är den bästa matematikläraren” enligt Kristoffersson1. 
Matematik finns alltså i vardagen, det gäller bara att visa och påtala den för eleverna. 
 
 
Enligt Löwing och Kilborn (2002) menar många pedagoger att eleverna inte behöver 
matematik för att lära sig NO eller SO utan att det räcker med sunt förnuft. De drar slutsatsen 
att pedagogerna har svårt att se vad den mindre utbildade eleven behöver för att lära sig. 
Vidare säger de att det ofta är så att matematikämnet i sig är det ämne som bromsar 
integrering och att de pedagoger som undervisar i matematik har ett alldeles för renodlat 
synsätt på sitt ämne. Detta i sin tur slår tillbaka på SO och NO då eleverna inte får lära sig att 
hantera information med hjälp av matematiska metoder. 
 
 
Pedagogers inställning till ett skolämne överförs lätt till eleverna, fast man som pedagog 
kanske inte är medveten om det. I Skolverkets rapport (2003a) skrivs det att många vuxna 
tyvärr har en negativ erfarenhet av matematik sedan sin skoltid. Vuxna med sådana negativa 
erfarenheter av matematik överför dem lätt till nästa generation. Därmed är det extra viktigt 
att man som pedagog ständigt påminner sig själv att visa en positiv bild av matematik för sina 
elever. Det är inte bara orden som räknas, eleverna ser det även på ens kroppsspråk. Enligt 
Pokka2 uttrycker man ca 55 % via kroppsspråket, 38 % beror på röstkvaliteten och endast 7 % 
i själva orden. Man måste gå tillbaka till sig själv och tänka på hur man visar sin inställning 
med kroppsspråk, röst och ord. 
 
 
Säljö (2000) menar att man som pedagog får nya insikter genom vidareutbildning inom ett 
ämne. Dessa insikter är oerhört viktiga att föra vidare till så många som möjligt, annars ställs 
man lite utanför kunskapen och tar inte till sig den helt och hållet. Vidare menar Säljö att vår 
hjärna inte förändras men att vi på något sätt får med oss gamla kunskaper och därmed kan ta 
till oss nya.  
 

3.3 Forskning kring eleven och matematiken 
 
”Drivkraften är spänning, utmaning, nöje och skönhet” sa Rundgren3 under en föreläsning, då 
hon pratade om elevers vilja att lära. 
 

Om barn möter alltför stora formella krav i den tidiga matematikundervisningen och 
får uppfattningen att matematik enbart handlar om att skriva siffror och ställa upp 
beräkningar för att så snabbt som möjligt ge rätt svar, kan de få felaktiga 

                                                 
1 Kristoffersson Solveig, Föreläsning Montessori workshop 1, 071005, Högskolan i Borås 
2 Pokka Helena, Föreläsning Mångkulturella möten, 070307, Högskolan i Borås 
3 Rundgren Monica, Föreläsning ”Prealgebra”, 071015, Högskolan i Borås 
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föreställningar om vad matematik egentligen går ut på (Nämnaren Tema, 2000, 
s.11).  

 
Löwing och Kilborn (2002) bekräftar detta då de menar att eleverna idag inte får någon 
verklig chans att få de kunskaper de behöver för att klara sig i vardagen. De skriver vidare att 
en integrerad undervisning mellan matematik och andra ämnen i skolan skulle hjälpa elever 
att få just den kunskap de behöver för hem och samhälle, men att det verkar som om 
representanter för matematikämnet inte vill eller kan arbeta integrerat. De fortsätter med att 
det handlar om att eleverna ska kunna använda matematiken som ett verktyg för 
kommunikation och för vidare lärande i andra ämnen i skolan. Det är viktigt att eleverna inser 
vikten av att få kunskaper om matematik inte bara i matematik så att de kan utvecklas till 
aktiva medborgare i samhället (Skolverket, 2003a). Detta förstärks med ”Om barnen ska 
upptäcka matematiken i sin vardag, måste vi vuxna synliggöra den” (Dahl & Rundgren, 2004, 
s.6). 
 

3.4 Forskning kring matematik integrerat med andra skolämnen 
 
Ordet integrera innebär förena eller sammanföra till en helhet enligt Svenska akademiens 
ordlista över det svenska språket (Nordstedts, 1999). Lindholm (1985) talar varmt för 
ämnesintegrerad undervisning då han menar att syftet med undervisning är att hjälpa eleverna 
finna en helhetssyn i olika frågor. Det hjälper även eleverna att se att delarna påverkar 
helheten och att helheten påverkar delarna. Ingelstam (1988) anser att man ska gå från delar 
till helhet. Han anser precis som Lindholm (1985) att ämnesgränserna inte ska försvinna. Det 
handlar mer om att undervisa på ett varierat sätt och att den vanliga undervisningen kan 
kompletteras med integrerad undervisning eftersom vi alla lär på olika sätt.  
 
 
Löwing och Kilborn (2002) anser att ämnen inte kan indelas i särskilda fack utan att ämnena 
ofta behöver stöd från varandra och att det endast är i skolans värld som det finns 
ämnesgränser, inte i verkliga livet. De fortsätter med att även Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 1998) stöder integrerad 
undervisning, fast detta saknas helt i kursplanerna (Skolverket, 2008a). Om det hade stått med 
i kursplanerna menar de att ämnesintegrationen hade ökat på de svenska skolorna. Löwing 
och Kilborn (2002) anser även att matematikundervisningen idag inriktar sig mer mot fortsatt 
matematiskt lärande, inte mot att klara sig i vardagen, vilket undervisningen borde enligt 
deras tolkning av Lpo 94.  
 
 
Holmner och Johansson (2006) skriver i sin c-uppsats om att de pedagoger de intervjuat har 
olika sätt att se på integration. En del ser det som en möjlighet att använda matematik i andra 
ämnen medan andra vill få in så många ämnen som möjligt i sin matematikundervisning. 
Några pedagoger menade även att integrering av matematik var att arbeta med 
vardagsmatematik medan en annan arbetade tematiskt och fick på så sätt matematiken 
integrerad. Vidare skriver Holmner och Johansson att pedagogerna ville att matematiken 
skulle vara naturlig i andra ämnen och att de ville att eleverna skulle se att matematik var mer 
än att bara räkna i läromedlet. Pedagogerna i undersökningen tryckte även på att eleverna 
skulle använda flera delar av hjärnan samt att eleverna skulle få ett sammanhang och mening 
med matematik. Wyndham, Riesbeck och Schoultz (2000) menar även de att det ska vara 
meningsfullhet i det eleverna ska lära sig. 
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I sin c-uppsats (Att vardagsanknyta matematikundervisning. Connecting mathematical 
teaching with everyday events) skriver Ewald och Karlsson (2008) om att de pedagoger de 
intervjuat anser att det är viktigt att samtala kring matematik samt att vardagsanknyta 
matematiken. Pedagogerna som de studerat menar vidare att de gärna tar upp matematik som 
faller sig naturligt vid andra tillfällen än på matematiklektionerna. 
 
 
I sin C-uppsats skriver Holmner och Johansson (2006) något om de olika sätt pedagogerna 
angett hur de integrerar matematiken med andra ämnen i skolan. T.ex. då de läste om 
vikingatiden i historieämnet fick de in tidsbegrepp och tidslinjer, skeppens storlek och därmed 
yta och area samt geometriska former. I biologi arbetade de med träd och dess knoppar och 
där fick eleverna göra en tabell över antalet knoppar på träden. Inom geografi arbetade de 
med skala och metersystemet. Även i fysik fick de in beräkning med skala då de arbetade med 
planeterna. I samhällskunskap fick eleverna en IKEA-katalog, de skulle inreda ett rum för en 
kostnad och därefter redovisa hur de tänkt. I hemkunskap arbetade de med volym och vikt då 
de bakade och i svenskämnet med att skriva räknesagor. I idrotten integrerade de 
matematikämnet då de höll på med poängräkning samt tränade tids- och rumsuppfattning. I 
träslöjden fick eleverna göra egna geobräden och i bilden arbetade de med symmetri, mönster 
och former. 
 

3.5 Läroplanen och kursplanerna 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 
(Skolverket, 1998) finns det stycken som berör ämnesintegration och i kursplanerna 
(Skolverket, 2008a) kan man hitta anknytning till matematik i de flesta andra skolämnena. Vi 
har här valt ut de aspekter som är viktiga för vår undersökning.  
 

3.5.1 Lpo 94 
 
I Lpo94 under kunskaper i mål och riktlinjer för skolans arbete anger skolverket att: 
 

”läraren skall samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen och organisera 
och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” 
(s.11). 

 
Under rektors ansvar står det att:  
 

”rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen i olika ämnesområden samordnas 
så att eleverna får möjlighet att uppfatta kunskapsområden som en helhet, 
ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen” 
(s.19). 

 

3.5.2 Kursplanerna 
 
I Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000, reviderad 2008 (Skolverket, 2008a) står 
det under ämnet matematik, ”Matematik har ett nära samband med andra skolämnen. 
Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt 
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matematiska kunnande” (s.28). Under ämnets syfte och roll i utbildningen står det att eleven 
behöver utveckla kunskaper som behövs för att fatta grundläggande beslut i vardagslivet, för 
att kunna tolka och använda informationsflödet från exempelvis olika media och för att kunna 
följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Det står även att utbildningen ska ge en god 
grund för studier i andra ämnen. 
 
 
Här kommer vi kortfattat att ta upp mål i kursplanerna som berör andra ämnen och deras 
samband med matematik.  
 
 
Bild  
 

”Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven tillägnar sig såväl en bild- 
och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om arkitekturens och 
formgivningens betydelse för den egna miljön (s.9)”.  

 
Även under ämnets karaktär och uppbyggnad står det ”I bildämnet ingår även att 
framställa såväl två- och tredimensionella bilder som rörliga bilder för att utveckla 
olika sätt att se och skapa” (s.10). 

 
 
Språk   
 

”Eleven skall kunna i enkel form berätta något om sig själv och andra” (s.15). D.v.s. 
eleven ska kunna berätta sin ålder, telefonnummer, osv. Även i moderna språk tas 
detta upp men under strävansmål. 

 
”Inom modersmål ”skall skolan i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven 
lär sig att använda sitt modersmål som medel för sin kunskapsutveckling och på så sätt 
tillägnar sig ett ord- och begreppsförråd inom olika områden” (s.38). 
 
 

Hem- och konsumentkunskap  
 

”Skolan skall med sin undervisning i hem- och konsumentkunskap sträva efter att 
eleven 
 
utvecklar tilltro till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra 
utföra uppgifter i hushållet samt utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till dessa, 
utvecklar skicklighet i att organisera, tillaga och arrangera måltider samt förståelse av 
måltidens betydelse för gemenskap, hälsa, kommunikation och kultur, 
 
förvärvar kunskaper i att skapa och vårda ett hem och utvecklar insikter i hemmiljöns 
betydelse ur såväl kulturella, ekonomiska som hälsoperspektiv, 

 
lär sig planera sin ekonomi utifrån egna och hushållets resurser, granska och värdera 
information och reklam samt agera i enlighet med övervägda beslut” (s.18-19). 
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Idrott och hälsa  
 

”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven får inblickar i 
idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser och 
idrottsformer i olika kulturer” (s.23). 
 
 

Musik   
 

”Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven 
blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess 
funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker” (s.43). 

 
 
Naturorienterande ämnen  
 

”Skolan skall i sin undervisning i naturorienterande ämnen sträva efter att eleven  
 
beträffande natur och människa tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och 
strukturer som gör världen begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, 
skriftlig och undersökande verksamhet. 

 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten utvecklar förmåga att se samband 
mellan iakttagelser och teoretiska modeller, utvecklar kunskap om hur experiment 
utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder till att teorierna förändras” (s.46-
47). 

 
 
Samhällsorienterande ämnen  
 

”Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet 
sträva efter att eleven förvärvar insikter om hur såväl naturgivna som materiella 
förutsättningar som centrala idéer och livsåskådningar format och formar samhällen, 
utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda 
resurser” (s.66). 
 
 

Slöjd  
 

”Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 
självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa uppgifter, utvecklar 
förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av slöjdprocessen 
utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser” (s.91). 

 
 
Svenska  
 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga 
att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och 
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arbetet med texten till dess syfte och karaktär” (s.97). Det samma gäller för svenska 
som andraspråk (s.103). 

 
 
Teknik   
 

”Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 
omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstagande och praktisk handling” (s.113). 

 
Uppnående mål för år 5 ”Eleven skall kunna med handledning planera och utföra 
enkla konstruktioner” (s.115). 
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4 Metod 
 
I denna del beskrivs kvalitativ ansats och intervju som är vårt val av ansats och metod. 
Dessutom förklarar vi hur vi gjort vårt urval och genomförande samt hur vi förhållit oss till de 
etiska reglerna och diskuterar studiens tillförlitlighet och giltighet. 
 

4.1.1 Kvalitativ 
 
I en kvalitativ undersökning följs en upptäckande väg, där man kan få reda på fakta om ett 
specifikt ämne. Fördelen med att göra en kvalitativ studie är att man går ifrån en helhet till en 
del och sedan tillbaka till helheten igen. Genom att ställa vida frågor uppföljt med 
underfrågor åstadkommer man till slut en helhetssyn på området. En kvalitativ studie innebär 
även att man fokuserar på det som är likartat – olikartat (Westlander, 1993). Detta gör att 
svaren kan skilja sig avsevärt. ”Kvalitativa skillnader betyder inte bara att någon/något har 
något mer än någon annan/något annat utan har något som den/det andra saknar” 
(Westlander, 1993 s.22). 

 
 
Backman (1998) skriver att den kvalitativa undersökningen ”innehåller ett stort mått av 
flexibilitet och dynamik och ger således stort utrymme för variationer” (s. 50). Thurén (2007) 
menar att kvalitativa metoder används när man ska undersöka enstaka händelser på djupet. 
 
 
Vi har valt att skriva vår uppsats utifrån den kvalitativa forskningsprocessen, eftersom vi vill 
gå från vidare frågor till underfrågor för att få en helhetssyn på det område vi undersöker. 
Genom en kvalitativ undersökning får vi fram trovärdigast svar, dessutom finns det mycket 
utrymme för flexibilitet, alltså undersöka ämnet på flera olika sätt, som Backman (1998) 
menade. 
 

4.1.2 Intervju 
 
En intervju kan vara både kvantitativ och kvalitativ, skriver Kihlström (2007a). Det finns 
olika sorters intervjuer t.ex. den öppna, den riktat öppna och den strukturerade intervjun. Den 
öppna intervjun handlar om förståelse. Lantz (2007) menar att man har en vid fråga och sedan 
ställer intervjuaren följdfrågor för att få ytterligare förståelse. Detta innebär att denna typ av 
intervju är kvalitativ, alltså man går från helhet till del och tillbaka till helheten igen, enligt 
Kihlström (2007a). Lantz (2007) fortsätter med att intervjuaren försöker finna vad 
respondenten tycker är det viktigaste och fördjupar sig sedan i detta. ”Genom den öppna 
intervjun är det möjligt att fånga en persons uppfattning och upplevelse av för denne 
betydelsefulla kvaliteter” (s.30). Det innebär att varje intervju blir olik den andra då det är 
varje enskild persons uppfattning som räknas. 
 
 
En riktat öppen intervju är när en större fråga belyses med underfrågor och respondenten 
endast gör djupdykningar i det som intervjuaren letar efter enligt Lantz (2007). Intervjuaren 
söker även kontextbestämd kunskap om det fenomen som intervjuaren har bestämt. Det är 
viktigt att intervjuaren är empatisk och använder sin empati som ett sätt att närma sig 
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respondenten och dess tankar. Respondenten beskriver sin bild av verkligheten så som hon 
uppfattar den i både den öppna och den riktat öppna intervjun. 
 

I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har 
en i förväg bestämd riktning (Lantz, 2007, s.11).  

 
 
Vidare skriver Lantz (2007) att den strukturerade intervjun behandlar frågeområden genom 
frågor och fasta svar i bestämd ordning. Det är respondenten som skriver sin mening om det 
den intervjuande finner viktigt. Dessa intervjuer är ofta jämförbara och används gärna vid 
kvantitativa analyser. 
 

I de strukturerade intervjuerna utgör definitionerna eller operationaliseringarna av de 
teoretiska begreppen intervjuns frågeområde (Lantz, 2007, s.51). 
 

Den strukturerade intervjun är när intervjuaren ”söker kunskap om relationen mellan begrepp” 
(Lantz, 2007, s 33). Vidare fortsätter Lantz (2007) med att följdfrågor alltså inte är aktuellt i 
den strukturerade intervjun. Den handlar om att respondenten svarar på det intervjuaren finner 
är viktigt, tvärtom mot den öppna intervjun.  
 
 
Vad som är viktigt att tänka på under intervjun är att frågorna är genomtänkta och inte 
ledande. Att inte sitta rakt mittemot, då det kan verka påfluget utan lite snett mot varandra, så 
att intervjun och intervjuaren verkar mer öppen. Det är också viktigt att inte stressa fram svar 
från respondenten utan låta intervjun ta tid enligt Lantz (2007). 
 
 
Vi har valt att göra en riktat öppen intervju, då vi vill ha möjlighet att ställa 
underfrågor/följdfrågor till våra större frågor, precis som Lantz (2007) menade. Dessutom vill 
vi att respondenterna endast fördjupar sig inom våra ramar. Vi har även valt att göra en 
kvalitativ studie, då vi inte har tid att intervjua fler än 8 pedagoger. 
 
 
Den öppna intervjun föll bort eftersom vi vill ställa följdfrågor inom det vi som intervjuare 
finner meningsfullt, vilket vi inte kan göra i den öppna intervjun enligt Lantz (2007). Den 
strukturerade intervjun föll också bort eftersom vi inte är intresserade av fasta svar från 
respondenten och inte avser att göra en kvantitativ studie. 
 

4.2 Urval 
 
Det man bör tänka på då man gör ett urval är vad som ska undersökas, hur det ska undersökas 
och vilka som kan vara lämpliga att vara med i undersökningen menade Kihlström4. I vår 
undersökning, som berör matematikens integrering med andra skolämnen, ansåg vi oss 
behöva intervjua grundskolepedagoger som undervisar i de yngre åldrarna, samt gärna de 
pedagoger som är matematikansvariga på skolorna. Detta för att vi själva läser till lärare för 
just dessa åldrar, samt för att ju tidigare i åldrarna eleverna kan se samband, desto lättare är 

                                                 
4 Kihlström Sonja, Föreläsning,” Samfa”, 070213, Högskolan i Borås 
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det att förändra så att eleverna förstår. Vi ville gärna ha pedagoger som undervisar i olika 
årskurser, detta för att vår undersökning skulle bli så bred som möjligt. 
 
 
Vi valde att intervjua 8 pedagoger som arbetar på 3 olika skolor. De klasser som pedagogerna 
arbetar i är år 1-6. Två av pedagogerna är dessutom matematikansvariga på skolorna och i 
kommunen. 
 
 
Skola 1 ligger strax utanför en medelstor svensk stad. Det är en skola med förskola till år 6 
med ca 300 elever. Skola 2 och skola 3 är mer lantligt belägna och har förskoleklass till år 6 
med ca 100 elever på vardera skolan. Anledningen till att vi valde dessa skolor, var att rektor 
på skola 2 och skola 3 gav oss inspiration till vår studie. Hon bad oss titta på om pedagogerna 
på skolorna hade matematik i andra skolämnen. Vi ville gärna se om pedagoger på lantligt 
belägna skolor hade samma tankegångar kring matematik integrerat med andra skolämnen, 
som pedagoger i mer centralt belägna skolor och valde därför att även undersöka skola 1.  
 

4.3 Genomförande 
 
Efter att pedagogerna accepterat att bli intervjuade, skickade vi ut intervjufrågorna i förväg 
(bilaga 2), så att pedagogerna fick en möjlighet att förbereda sig. Vi gjorde detta eftersom det 
efterfrågades av en av pedagogerna som menade att ”man är väldigt trött efter att ha arbetat en 
hel dag, och tankarna är då inte helt klara”.  
 
 
Intervjufrågorna tog vi fram på så sätt att vi var och en satte oss och skrev ner vad det var vi 
ville undersöka då det gällde att integrera matematik med andra ämnen i skolan. Vi 
formulerade även följdfrågor som vi ställde i relation till vårt syfte. Därefter diskuterade vi 
igenom detta med varandra och kom fram till våra frågor. Dessa fick sedan bearbetas några 
gånger för att se så vårt syfte följdes och att frågorna inte kunde feltolkas. 
 
 
Intervjuerna gick till på så sätt att vi intervjuade fyra pedagoger var. Vi satt ensamma med den 
pedagog vi intervjuade, snett mittemot varandra vid ett bord i ett klassrum. Ylva använde sig 
av en minibandspelare vid inspelningen av intervjuerna och Josefine använde sig av dator och 
liten mikrofon (som stod på bordet). 
 
 
Efter att våra intervjuer var gjorda satte vi oss ned och skrev av dem ordagrant. Att 
intervjuerna var inspelade uppfattade vi som mycket positivt då det fanns möjlighet att lyssna 
på dem om och om igen, så att inget föll bort. 
 
 
Vi har bearbetat vårt råmaterial på så sätt att vi tillsammans analyserat hur pedagogerna 
upplever sin situation då det gäller matematik i andra skolämnen. Vi började med att granska 
alla våra intervjusvar var och en för sig, för att se vad vi tyckte var det centrala innehållet. Vi 
sökte efter likheter och skillnader och mönster i svaren. Därefter diskuterade vi med varandra 
och fick argumentera för varför vi valt som vi hade gjort. Till sist kom vi fram till ett sätt att 
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sammanställa vårt resultat och det vi valt ut är material där vi sett att vi får svar på våra 
undersökningsfrågor samt där pedagogerna haft mycket att säga.  
 

4.4 Etiska överväganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer som man skall följa 
och dessa är: 
 

• Informationskravet 
Man skall informera uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagarna om deras uppgift 
och vilka villkor som gäller. 
 

• Samtyckeskravet 
Viktigt är att man har uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarnas samtycke. Är 
personerna under 15 år skall målsman samtycka. 
 

• Konfidentialitetskravet 
Alla uppgifter som görs av de deltagande personerna skall förvaras så att obehöriga 
inte kan ta del av dessa. 
 

• Nyttjandekravet 
Insamlande uppgifter får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller i 
andra syften som inte är vetenskapliga. 
 
 

Då vi valt ut de pedagoger vi ville intervjua, lämnade vi ut missivbrev (bilaga 1) till de 
utvalda pedagogerna, där vi informerade om intervjuernas syfte. Vi bad även om deras 
samtycke samt informerade om att deras svar är konfidentiella och endast kommer att 
användas i vårt arbete. Intervjuerna spelades in och därefter skrevs de ner. Då vi skrev ner 
intervjuerna, valde vi att ge de intervjuade pedagogerna andra namn och likaså skolan de 
arbetar på. Dessa nerskrivna intervjuer, kommer inte att användas till något annat än vår 
undersökning och de inspelade intervjuerna raderades då de skrivits ner. 
 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Kihlström (2007b) anser att kommunikation mellan undersökarna och läsaren har stor 
betydelse för giltigheten, läsaren måste förstå vad som står i undersökningen och den måste 
även vara trovärdig. 
 
 
I vår undersökning har vi följt vårt syfte och noggrant kontrollerat våra frågor och svar så att 
vår undersökning blev så trovärdig som möjligt. Vi har även försökt vara så tydliga i vår 
undersökning att läsaren klart kan förstå innehållet vilket gör studien mer giltig. Vi anser oss 
ha uppnått en hög trovärdighet då vi skrev ner våra intervjuer och hela tiden kunde gå tillbaka 
för att kontrollera våra svar och för att se om vi följt vårt syfte. Dessutom har vi hittat fler som 
undersökt liknande det vi undersökt.  
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Då vi intervjuat 8 pedagoger med olika utbildning på 3 olika skolor och som dessutom arbetar 
med olika årskurser anser vi oss ha fått fram en bredd som kan vara representativ för flertalet 
pedagoger. Naturligtvis hade fler intervjuade pedagoger på fler skolor kunnat ge ett ännu mer 
tillförlitligt resultat. 
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5 Resultat 
 
Först kommer en kort presentation av pedagogerna och därefter de resultat som vi har fått 
fram. 
 

5.1  Presentation av pedagogerna 
 
Pedagogerna på skola 1 har vi valt att kalla pedagog 1a, 1b, 1c och 1d. Pedagog 1a har arbetat 
som lärare i 11 år. Hon arbetar med elever i klass 1-7, just nu i en år 2 klass. Hon har enbart 
haft fast arbete på skola 1 och är representant för sin avdelning i utvecklingsgruppen på 
skolan.  
 
 
Pedagog 1b har arbetat som lärare i 17 år och varit på 6 olika skolor. Han är utbildad 
mellanstadielärare och arbetar just nu i en år 5 klass. Han har inga andra större uppgifter på 
skolan just nu.  
 
 
Pedagog 1c har jobbat i 4 år och har bara haft fast arbete på denna skola Hon arbetar med 
elever i F-5 och nu har hon klass 3. Hon är avdelningens representant i utvecklingsgruppen på 
skolan.  
 
 
Pedagog 1d har arbetat som lärare i 38 år och har varit fastanställd på 4 olika skolor. Hon är 
utbildad mellanstadielärare och har nu en år 6 klass. Pedagog 1d är matematikansvarig på 
skolan och arbetar 10 % för utvecklingsenheten för matematik i staden. 
 
 
Pedagogerna på skola 2 kallar vi pedagog 2a och 2b. Pedagog 2a har arbetat i 38 år som 
lärare och har endast varit fastanställd på skola 2. Hon är utbildad mellanstadielärare och 
arbetar just nu i en år 4 klass. Hon har inga andra större uppgifter på skolan.  
 
 
Pedagog 2b har arbetat i 38 år och endast på denna skola. Hon är utbildad lågstadielärare och 
arbetar nu i en år 1-2 klass. Hon är ansvarig för beställningar och ekonomi på skolan. 
 
 
På skola 3 kallar vi pedagogerna 3a och 3b. Pedagog 3a har arbetat som lärare i 24 år och är 
utbildad mellanstadielärare. Han har nu en år 5-6 klass. Han har enbart varit fastanställd på 
skola 3 och är IT-ansvarig på skolan.  
 
 
Pedagog 3b har arbetat som lärare i 28 år. Hon är från början utbildad förskollärare men 
vidareutbildade sig till lågstadielärare och undervisar nu i en år 3 klass. Dessutom är hon både 
utvecklingspedagog och matematikutvecklare inom rektorsområdet. 
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5.2  Analys 
 

5.2.1  Vikten av matematik i andra skolämnen 
 
Alla pedagoger vi har intervjuat anser att skolmatematiken har ett nära samband med andra 
skolämnen. På frågan om det är viktigt, genomförbart och stimulerande att integrera 
matematik med andra skolämnen ansåg alla pedagogerna på de tre skolorna att det är viktigt 
och stimulerande för både eleverna och pedagogerna så länge det blir naturligt. Pedagog 1a 
understryker detta med att det är viktigt att försöka hitta ett sammanhang för eleverna, så att 
det inte bara blir matematik på vissa lektioner utan att eleverna får en möjlighet att se 
helheten.  
 
 
Alla pedagoger på skola 1 och skola 3 trycker på att matematiken inte får pressas fram i andra 
ämnen utan det måste vara i meningsfulla samband. Pedagog 1b säger att ”Man ska inte 
krysta till någonting utan det ska vara naturligt, som en naturlig del av det hela, man ska 
känna att det är till nytta för någonting”. Pedagogerna på skola 2 tar inte upp detta. 
 
 
Då det gällde att kunna genomföra integration mellan matematik och andra skolämnen menar 
pedagogerna 1b och 1c att tiden är det som begränsar, medan pedagog 3a tycker att det endast 
är fantasin som sätter gränser. Det är även en prioriteringsfråga, som pedagog 1b uttrycker sig 
”/.../ men allt handlar om prioriteringar”. Samtidigt menar pedagog 1b att det är stimulerande 
att arbeta ämnesövergripande både för elever och för pedagog. Pedagog 1d anser att det är 
viktigt att ha en grund i matematiken för att kunna ha nytta av den i andra ämnen. 
 
 
På frågan varför/varför inte de påtalar matematiken i andra skolämnen för eleverna så 
fortsätter pedagog 1b med ”men det är åter igen vad man prioriterar”. Samtidigt menar alla 
pedagogerna att det är viktigt att man integrerar skolämnen med varandra. Pedagog 2a säger 
att ”det är ju matte med vad du än har i alla andra ämnen egentligen”. Pedagogerna är 
medvetna om detta men menar att tidsbristen sätter stopp.  
 

5.2.2  Hur matematiken integreras med andra skolämnen 
 
Alla pedagoger trycker på vikten av att använda matematik vid alla möjliga tillfällen i skolan, 
t.ex. när man går igenom vad som ska hända under dagen på tavlan.. Pedagog 3b säger ”Det 
här att vi går igenom dagen på tavlan t.ex. och man pratar om raster och vad är klockan när vi 
har rast. Då får du in klockan, alltså när det dyker upp”. Pedagog 1a är inne på samma spår 
som pedagog 3b när hon säger: 
 

 /…/och vi använder matte när vi ska åka bussen för att vi måste kolla klockan o vi 
kollar busstidtabellen o vi använder matte när fröknarna ska räkna in oss så att alla är 
med och /…/ så att man ibland pratar om det. Eller ibland när de kommer med sådana 
här, som en kille sa att ”idag får vi 6 stycken köttbullar, eller 12 stycken halva”. Att 
men vad bra nu räknar du division. 
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”Då måste du också som pedagog tänka matte /.../ Att medvetandegöra sig” säger pedagog 3b. 
Med detta menar hon att det inte är något som bara kommer av sig självt utan det är en 
process som man som pedagog måste arbeta med. Pedagog 1a, läste matematik på halvtid 
under hösten, och förstärker betydelsen av medvetna pedagoger genom att säga ”så jag tror att 
alla skulle behöva gå och uppdatera sig lite, faktiskt, och bli lite mer medveten om vad man 
håller på med”. Vidare säger pedagog 1a att ”Jag tror att jag tänker på den i fler situationer 
/…/ inte för att den säkert finns där mer utan att jag är lite mer inne i mitt mattetänk”. 
Pedagog 3a tycker att det är en utmaning och att det inte är så att han tänker på hur han ska 
integrera utan mer att han märker när han gör det. 
 
 
Pedagogerna ger flera olika exempel på hur man kan integrera matematik med andra ämnen 
och här är några exempel som de intervjuade pedagogerna berättade om. Pedagogerna 1b och 
2a ser båda matematik i bilden. I hemkunskapen kan man arbeta med volym och vikt enligt 
pedagog 3a.  
 
 
Pedagog 2a tar upp sambandet mellan matematik och slöjd, där eleverna bl.a. arbetar med 
metersystemet. I idrotten mäter man och tar tid, man tar även upp begrepp som längre, högre 
och låter eleverna göra uppskattningar på sträckor och tid menar pedagogerna 1d, 3a och 3b. 
Inom musiken är noter och rytmer given matematik för pedagogerna 1b och 2a. 
 
 
I geografin kan eleverna arbeta med skala enligt pedagogerna 1d och 3a. Pedagog 1d menar 
vidare att eleverna kan arbeta med stora tal i SO, medan pedagog 1b ser sambandet mellan SO 
och matematik i tabeller och diagram. I NO då man arbetar med dinosaurier sa pedagog 1a 
”/…/shit var dom så stora men vi får gå ut och mäta, det här att man utnyttjar hur stora var de 
egentligen, ja vi går ut och mäter. Ser det naturliga liksom”. Pedagogerna 2a och 3a anser att 
teknik och geometri har ett nära samband. 
 
 
Pedagog 1b anser att man i svenskan kan få in matematik t.ex. genom att ge eleverna en läxa 
som innebär att skriva om hur mycket matematik det finns i deras vardag. På skola 2 menar 
pedagog 2b att de i sin skolskog både mäter längder och vikter, arbetar med former och 
matematiska begrepp. 
 
 
Pedagogerna 1a och 3a anser att det är svårast att integrera matematiken i svenska och 
engelska. Medan pedagog 2a har svårt att hitta matematiken i idrotten. 
 
 
Alla pedagoger anser att samtal kring matematik är det sätt på vilket man kan integrera 
matematiken bäst för eleverna. Det ligger hos pedagogen att påtala och synliggöra 
matematiken för eleverna hela tiden. Det är genom dessa samtal som eleverna blir medvetna 
om att det finns matematik i andra skolämnen anser de intervjuade pedagogerna.  
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5.2.3  Pedagogers tankar kring eleven och matematiken 
 
Alla pedagoger på skola 2 och skola 3 samt pedagog 1a är överens om att eleverna inte är 
medvetna om att det finns matematik i så mycket av det de gör. Pedagogerna 1b och 1d anser 
däremot att det finns vissa elever som är medvetna om att matematik finns i andra skolämnen, 
men att absolut inte alla vet det. Pedagog 1c menar att hennes elever är medvetna om att 
matematik finns i det mesta de gör, eftersom de ständigt talar om det.  
 
 
Pedagogerna säger att de försöker påpeka och påtala matematiken så ofta som möjligt för 
eleverna. Därmed menar de inte att matematiken ska påtalas varje gång i de andra ämnena 
utan att man ska välja sina tillfällen där det passar bra och kommer naturligt. Matematiken 
behöver inte påpekas direkt utan kan diskuteras vid senare tillfällen t.ex. ”Kommer ni ihåg när 
vi…”, menar pedagogerna 1d och 3a. 
 
 
Fördelar som alla pedagoger på skola 2 och skola 3 samt pedagogerna 1a och 1c ser med att 
synliggöra matematiken för eleverna är att eleverna blir medvetna om att matematik inte 
endast sker under matematiklektionerna och i läromedlen, utan finns i det mesta de gör. 
Pedagog 3a säger: 
 

Fördelarna är ju då att man får ju en helhetsbild av verkligheten på något sätt. För det 
är ju sällan det är så att man arbetar med renodlad matematik eller svenska utan att 
det ofta är en sammanvävning utav kunskaper som man tillämpar. 
 

 
Nackdelar som pedagog 2b tar upp är att det kan bli lite ”tjatigt” om man påtalar matematiken 
i andra skolämnen för ofta, medan pedagog 3a anser att det kan bli oklart för eleverna vilket 
ämne man egentligen håller på med. Pedagog 1d är rädd för att om eleverna har en negativ 
inställning till matematiken kan den inställningen smitta av sig till de andra ämnena om man 
påtalar matematiken för mycket. 
 
 
På frågan om varför eller varför inte de påtalar matematiken svarar pedagogerna 1c och 2b att 
de är så inne i det andra de gör så att de ibland glömmer bort det. Samtidigt är det också en 
tidsfråga då allt pedagogerna gör tar tid och då måste man kunna prioritera vilket som är 
viktigast just nu anser pedagog 1b.  
 
 
Pedagog 3a menar ” Det finns ingen anledning tycker jag att påtala det för barnen om inte det 
är så att det på nåt sätt bidrar till deras kunskapsutveckling eller på nåt sätt klargör 
någonting”.  
 

5.2.4  Matematikansvarig, vet denne bäst? 
 
På skola 1 känner de flesta av pedagogerna att de kan gå till den matematikansvariga på 
skolan om de har frågor eller undrar om material. Pedagog 1c tycker däremot att arbetet med 
den matematikansvariga på skolan inte har kommit igång än. Pedagog 1b efterlyste någon 
form av plattform eller möten där de kunde delge varandra tankar och idéer. 
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Pedagogerna på skola 2 och skola 3 anser att de har nytta av den matematikansvariga i 
rektorsområdet. Hon har möten med pedagogerna där de diskuterar matematik. Dessutom 
informerar hon om de senaste rönen och ger nya infallsvinklar som hon fått på fortbildningar 
hon gått, menar pedagogerna. 
 
 
Nästan alla pedagoger på skolorna tror och hoppas att den matematikansvariga är bättre på att 
synliggöra och påtala matematiken i andra skolämnen, både för sig själv och för eleverna. 
Pedagog 1b stärker detta i sitt uttalande ” Ja det tror jag, det borde den ju vara i alla fall. 
Eftersom den har de glasögonen på sig, fokuserad mer på matematiken”. Däremot tror 
pedagog 1c inte att den matematikansvariga på skolan är bättre på att påtala matematiken i 
andra skolämnen än någon annan pedagog.   
 
 
De matematikansvariga själva är osäkra på om de är bättre på att påtala matematiken än andra 
pedagoger men de hoppas att de är det eftersom de är så inne på matematik. Båda de 
intervjuade matematikansvariga tycker att de försöker dela med sig av det som de fått till sig 
under konferenser och föreläsningar och annat som de har tagit del av. Pedagog 1b säger ”Så 
att jag försöker ju, hittar jag något bra i Nämnaren så tar jag upp det och kopierar till någon 
som jag vet att det här jobbar de med, så jag försöker att hjälpa till”.  
 
 
Pedagog 3b trycker på att bara för att man går kurser och utbildningar eller informerar andra 
om det så är det inte självklart att man direkt använder sig av det, hon säger:  
 

Men sen är det en process, det är inget man bara lyssnar på och sen går man upp i sin 
klass och bara gör det. Utan det är också att kunna våga byta ut moment i räkneboken 
mot andra moment och lita på att den här eleven t.ex. inte behöver en diagnos i 
hälften och dubbelt för nu har jag under en treveckors period i dagliga samtal i 
vardagen ställt lite frågor då och då och sett att han vet mycket väl vad hälften och 
dubbelt är. 
 

5.2.5  Framtiden, hur ser den ut? 
 
Alla pedagogerna på skola 2 samt pedagogerna 1a, 1b och 3b skulle vilja bli bättre på att 
integrera matematiken med andra skolämnen och synliggöra den för eleverna men menar att 
det fortfarande är en fråga om tid. Medan pedagogerna 1d och 3a tycker att de redan påtalar 
och synliggör matematiken så gott som de kan i de allra flesta ämnena.  
 
 
Pedagog 3b skulle vilja jobba mer som en helhet med ämnena genom tematiskt arbete då hon 
anser att man på ett naturligt och roligt sätt kan få in alla ämnen i olika teman. Pedagog 1a 
tycker däremot inte att det är bra att arbeta tematiskt då hon tycker att det finns risk att det blir 
krystat. 
 
 
Pedagog 1c skulle önska att man kunde arbeta mer fritt men att det tyvärr är tiden som sätter 
stopp för det. ”/.../ min önskan vore ju att jobba ännu lite mer /…/ mer ännu mer praktiskt 
med matten än vad man gör” fortsätter hon. Denna pedagog släppte läromedlet och arbetade 
mer fritt under en period, men tyvärr så räckte tiden inte till ansåg hon, så hon gick tillbaka till 



  22

läromedlet igen. Hon har även gjort en egen mattebok. Pedagogerna 2b och 3b prisar de nya 
målen för år 3 i matematik för att de är så konkreta så att man som pedagog vågar släppa 
matteboken lite mer säger de.  
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6   Diskussion 
 
Här knyter vi samman vår bakgrund och vårt resultat. Vi diskuterar även vår metod och 
fördelar och nackdelar kring denna samt vilka didaktiska konsekvenser vi kan dra av vår 
undersökning. Till sist skriver vi kortfattat vilka slutsatser vi kan dra av undersökningen och 
vad vi anser vara intressant som vidare forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Vikten av matematik i andra skolämnen 
 
När det gäller integrering av matematik i andra skolämnen anser pedagogerna att det är viktigt 
precis som Löwing och Kilborn (2002). Likaså att integreringen måste ske på ett naturligt sätt 
och i meningsfulla sammanhang, precis som Wyndham, Riesbeck och Schultz (2000) menar. 
För att matematiken ska bli klar och lätt för pedagoger att synliggöra i andra skolämnen är det 
viktigt att det kommer naturligt och inte krystas fram. Det är även viktigt för elevernas skull, 
de har lättare att ta till sig matematiken och förstå den om den faller naturligt tror vi. Piaget 
ansåg att det är viktigt att ämnena integreras för att öka elevernas lust att lära och för att de 
ska inse att matematik är mer än att bara räkna i läromedlet (Säljö, 2000). Risken är stor att 
eleverna tror att matematik endast är på matematiklektionerna och i läromedlet, om den inte 
integreras på ett naturligt sätt. I Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000, reviderad 
2008 (Skolverket, 2008a) står det att ”Matematik har ett nära samband med andra skolämnen. 
Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt 
matematiska kunnande” (s.28). Det innebär att det ligger på skolan att ge eleverna möjlighet 
att inse att matematik är mer än bara att räkna i läromedlet. 
 
 
Det som är det största hindret för ett ämnesintegrerat arbetssätt anser pedagogerna är att deras 
tid inte räcker till då de menar att ett integrerat arbetssätt tar längre tid att planera, detta 
understryker de pedagoger som blev intervjuade i Nu 03 (Skolverket 2003b). Att integrering 
är en prioriteringsfråga kan vi förstå, samtidigt är det viktigt att prioritera, eftersom 
verkligheten är en helhet och då borde även lärandet vara i en helhet. Även Dewey 
rekommenderade att ämnena ska integreras för att eleverna lättast ska ta till sig lärande enligt 
Säljö (2000).  
 
 
Under rektors ansvar i Lpo94 (Skolverket, 1998) står det att ”rektor har ett särskilt ansvar för 
att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 
kunskapsområden som en helhet”. Därför borde kanske en del av tidsplaneringen och av 
arbetsbördan som läggs på pedagogerna vara något som rektor och pedagoger tillsammans 
skulle lägga upp en plan för och avgöra vad som ska prioriteras. När det sedan gäller pedagog 
3a:s uttalande om att det bara är fantasin som sätter gränser, kan man börja fundera på om det 
bara är tiden som sätter gränser eller om det kanske är så att pedagoger idag är rädda för att 
bryta mönster. Löwing och Kilborn (2002) menar att matematiklärarna idag ser sitt ämne som 
fast och renodlat.  
 



  24

6.1.2 Hur matematiken integreras med andra skolämnen 
 
Det sätt som matematiken integreras bäst med andra ämnen är genom samtal anser de 
pedagoger vi intervjuat. På så sätt synliggörs matematiken i vardagen för eleverna, och då 
inser de förhoppningsvis att matematik finns i mycket av vad vi gör. Detta säger emot de 
pedagoger som intervjuades i NU 03 (Skolverket 2003b), som menade att det var alltför 
tidskrävande att arbeta med samtal och grupparbeten och var då rädda att eleverna inte skulle 
nå målen. Enligt Vygotskij sker lärande alltid och det sker i sociala situationer, vidare menar 
han att inlärningsprocessen påverkas av både undervisningsmetod, språk och klasskamrater 
(Dysthe, 2003). Även Piaget menade, enligt Säljö (2000), att lärande ska handla om 
förståelse. Det är det som samtal kan ge eleverna anser vi, då man kan diskutera och förklara 
för varandra tills alla förstår. Det är genom samtal som man lär sig och det är även det sätt 
som är lättast och mest naturligt att integrera matematiken med andra skolämnen på för både 
pedagogen och eleverna. 
 
 
Pedagogerna vi intervjuade har inga större svårigheter med att hitta möjligheter att integrera 
matematik med andra skolämnen.  Däremot är det anmärkningsvärt att pedagogerna i vår 
undersökning tyckte att det var svårt att finna matematiken i språk och idrott. Då pedagogerna 
i Holmer och Johanssons (2006) undersökning menar att idrott är ett av de ämnena som är 
lättast att koppla till matematiken, exempelvis genom poängräkning, friidrott (tids och 
måttberäkning), jämförelser av resultat samt rumsbegrepp. Precis som Dewey (Stensmo, 
2007) anser vi att det är genom att blanda teori och praktik som man lär sig bäst. Även i 
svenska kan matematiken komma in genom att exempelvis skriva räknesagor eller som 
pedagog 1b säger att de får söka matematiken i sin vardag och skriva om den. I engelskan är 
ett av målen att eleven ska kunna berätta något om sig själv och där tycker vi att t.ex. 
telefonnummer och ålder kan ingå. Det verkar vara personligt hur matematiken integreras, 
vissa pedagoger planerar integreringen medan andra tar det som det kommer. Båda sätten är 
säkert bra, bara pedagogerna försöker synliggöra matematiken för eleverna i andra 
skolämnen. 
 
 
Pedagog 1a har under hösten läst matematik på halvtid och säger att man får en helt annan syn 
när man läser matematik och hon tycker att alla behövde gå och uppdatera sig lite för att bli 
medvetna om vad man håller på med. Säljö (2002) styrker detta med att säga att det är genom 
vidareutbildning man kan få nya insikter. Detta ansåg uppenbarligen inte pedagogerna som 
Löwing och Kilborn (2002) skriver om då de säger att flera pedagoger inte tycker att 
matematik är nödvändigt för att lära sig NO eller SO. Flera av pedagogerna i vår 
undersökning kan se samband mellan matematik och just NO och SO.  
 
 
Det är en process att se matematiken i andra ämnen, att man ständigt uppdaterar sina egna 
kunskaper kring ämnet gör att det blir lättare att upptäcka och medvetandegöra det för sig 
själv så att det i slutändan synliggörs för eleverna enligt en av de matematikansvariga 
pedagogerna. Vi menar att det handlar till stor del om hur och hur ofta pedagogen väljer att 
synliggöra matematiken för eleverna för att de ska bli medvetna om den. 
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6.1.3 Pedagogers tankar kring eleven och matematiken 
 
Endast en av pedagogerna menar att hennes elever vet att matematik finns i det mesta de gör, 
medan de övriga pedagogerna är tveksamma till att de flesta eleverna är medvetna om det. 
Dewey ansåg att kunskapen inte är värd något om man inte kan använda och ta den till sig 
(Arfwedsson & Arfwedsson, 1983). Det kan vara en anledning till att vissa elever vet att 
matematiken finns i det mesta man gör, för att de en gång tagit den till sig och lagt den på 
minnet och därmed ser vad den kan användas till. Det kan bero på vilka erfarenheter eleverna 
har med sig hemifrån, som Stensmo (2007) m.fl. skriver att alla tänker olika beroende på sin 
bakgrund. Det kan även ha en koppling till elevernas motivation och intressen om de tagit den 
till sig då man som pedagog påtalat att matematik finns i mycket av det man gör. Som Dewey 
menade att en av de styrande faktorerna för att eleverna ska ta till sig saker och ting är deras 
motivation (Stensmo, 2007). 
 
 
Då det gäller fördelar och nackdelar med att synliggöra matematiken i andra skolämnen är 
fördelarna övervägande. Framförallt menar pedagogerna att eleverna genom integrering kan 
få en helhetssyn och får på så sätt lättare att ta till sig ämnena. Lindholm (1985) skriver att 
ämnesintegrering hjälper eleverna att få en helhetssyn. Det får eleverna bara om den 
synliggörs för dem, annars vet de inte vad de gör. Det är ju endast i skolans värld som ämnen 
är indelade, i verkligheten går alla ämnen in i varandra. Återigen är allt detta en 
prioriteringsfråga för pedagogerna i vår undersökning då de återkommande menar att tiden för 
ett sådant här upplägg inte finns. 
 
 
Precis som pedagogerna i Sellman och Tabets undersökning (2007) är en av nackdelarna som 
pedagogerna tar upp är att de tror att det finns en risk för att en negativ inställning till 
matematik kan överföras till det ämne som man integrerar matematiken med. Många gånger 
beror en elevs negativa inställning till matematiken på att pedagogen själv, som undervisar i 
ämnet, inte är motiverad eller finner det intressant och roligt med ämnet. Har man däremot 
själv, som pedagog, en positiv bild till matematiken och andra ämnen så smittar det av sig på 
eleverna. Precis som Rundgren5 sade ”Drivkraften är spänning, utmaning, nöje och skönhet”. 
Så det är viktigt att som pedagog gå tillbaka till sig själv och fundera över vad man tycker om 
ämnena och hur man visar det för eleverna. Enligt Stensmo (2007) menade Dewey att det 
finns fyra intressen och behov som styr elevernas motivation, och de är gemenskap, 
nyfikenhet att undersöka, lust att arbeta kreativt samt ett kulturellt intresse. Det här bör ju 
även gälla pedagoger och deras intresse för olika skolämnen anser vi. 
 

6.1.4 Matematikansvarig, vet denne bäst? 
 
Beroende på om man har den matematikansvariga på skolan eller inte så kan dennes 
matematikkunskaper utnyttjas på olika sätt. På skola 1 arbetar den matematikansvariga på 
skolan och de flesta andra pedagogerna som vi intervjuade på den skolan kände att de kunde 
gå till henne och be om matematiska tips och råd. Pedagog 1c tyckte däremot inte att arbetet 
med den matematikansvariga på skolan inte har kommit igång än. Förmodligen för att det är 
först på senare på senare år som det har kommit matematikansvariga på skolorna och arbetet 

                                                 
5 Rundgren Monica, Föreläsning ”Prealgebra”, 071015, Högskolan i Borås 
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med detta har kommit olika långt. Pedagog 1b efterlyste någon form av plattform eller möten 
där de kunde delge varandra tankar och idéer. 
 
 
Skola 2 och skola 3 har en gemensam matematikansvarig och hon informerar de andra 
pedagogerna om det senaste inom matematiken på olika möten de har. ”Om barnen ska 
upptäcka matematiken i sin vardag, måste vi vuxna synliggöra den” (Dahl & Rundgren, 2004, 
s.6). För att de vuxna ska kunna synliggöra den för eleverna så måste de synliggöra den för 
sig själva och för varandra. 
 
 
Det bör inte spela någon roll hur den matematikansvariga ger ut informationen om 
matematiken som hon tagit till sig i litteratur, föreläsningar, kurser etc. till de andra 
pedagogerna. Det viktiga är att de informerar de andra pedagogerna. Vygotskij menade att 
lärande sker i ett sammanhang tillsammans med andra (Wyndham, Riesbeck & Schoultz, 
2000). Likaså kan man på detta sätt även nå Vygotskijs proximala utvecklingszon (Stensmo, 
2007). Viktigt är också att man som pedagog för vidare sina nya kunskaper till andra 
pedagoger så att de sedan kan överföras till eleverna. Detta därför att man själv ska ta till sig 
kunskapen på ett djupare plan (Säljö, 2000). En kombination kanske vore bra, alltså om de 
matematikansvariga arbetar på skolorna, med små föreläsningar om det senaste inom 
matematiken, men också att de finns lätt tillgängliga så att man som pedagog kan komma med 
frågor eller få tips. Det allra bästa vore om det på varje skola fanns en matematikansvarig, tror 
vi.  
 
 
Dessutom, ju mer man utbildar sig inom matematiken desto lättare bör det bli, att få det 
”tänket” och förhållningssättet man behöver ha, för att integrera matematik på ett naturligt sätt 
med andra skolämnen, anser både vi, pedagogerna i vår undersökning och Säljö (2000). En av 
de matematikansvariga pedagogerna menar att eleven och pedagogen måste ha en grund i 
matematiken för att kunna se den i andra skolämnen. Att pedagogerna anser att de 
matematikansvariga har lättare att se matematiken i andra ämnen beror just på att de ständigt 
har den färskt i huvudet samtidigt som de ofta påminns av den i form av litteratur, 
föreläsningar etc. Men vi tror även att det till en stor del beror på deras intresse och 
motivation för matematik. 
 

6.1.5 Framtiden, hur ser den ut? 
 
Det vi kan se i vår undersökning är att pedagogerna i framtiden vill arbeta mer integrerat och 
att de flesta vill bli bättre på att synliggöra matematiken i andra ämnen för eleverna. Vidare 
anses de nya målen för år 3 underlätta för att arbeta utanför läromedlet, då de är väldigt 
konkreta. När det gäller tidsbristen som pedagogerna menar är en av anledningarna till att det 
inte arbetas ämnesintegrerat, så anser vi att man kan arbeta ämnesövergripande ibland. Bara 
man försöker göra det någon gång så att eleverna kan se helheten och att matematiken faktiskt 
finns i det mesta vi gör. Vi tycker inte att ämnena i sig ska försvinna, men att det är viktigt att 
eleverna får se helheten, så att de inte bara tror att matematik är något man endast har i skolan 
och i läromedlen. Det håller även Lindholm (1995) och Ingelstam (1988) med om då de säger 
att ämnesgränserna inte ska försvinna utan att undervisningen kan kompletteras med 
integrerad undervisning eftersom vi lär på olika sätt. 



  27

6.2 Metoddiskussion 
 
Vi har gjort en riktat öppen intervju, som dessutom var kvalitativ, då vi intervjuade 8 
pedagoger på 3 olika skolor. Vår upplevelse av alla pedagogerna var att de var positivt 
inställda till att ställa upp på intervjun till vår undersökning. Att vi skickade iväg 
intervjufrågorna i förväg tyckte pedagogerna var bra och även vi då vi vet hur trött man kan 
vara efter en arbetsdag.  
 
 
Vi valde att intervjua hälften av pedagogerna var, anledningen var att vi ansåg att intervjuerna 
kändes mer öppna och avslappnade. Det finns en viss risk om man som intervjuare är två 
personer eller fler, att pedagogerna kan känna lite press. Dessutom fanns inte tiden till att vi 
skulle få ihop allas tider för att genomföra 8 intervjuer tillsammans. Intervjuerna spelades in 
på bandspelare/dator, detta såg vi stor fördel med då det var lätt att skriva av intervjuerna 
efteråt. Eftersom vi kunde spola tillbaka och lyssna flera gånger var chansen till att vi missade 
ord och tonlägen mycket liten. Dessutom om vi var tveksamma till något kunde vi hjälpas åt 
att lyssna på intervjuerna, detta inträffade dock inte. 
 
 
Eftersom vi tittade igenom alla intervjusvaren separat kunde vi senare diskutera och 
argumentera för vad vi själva tyckte var viktigt. Vi tror att om vi hade gått igenom svaren 
tillsammans direkt kanske vi hade missat viktiga delar som tagits upp, eftersom att man 
påverkas av varandra. 
 

6.3 Didaktiska konsekvenser 
 

6.3.1  Matematik integrerat med andra skolämnen 
 
Enligt Lpo 94 (Skolverket, 1998) ska skolorna arbeta ämnesintegrerat. Alla barn lär sig på 
olika sätt, därför är det viktigt att arbeta integrerat. Då kan varje elev få en möjlighet att lära 
sig på sitt sätt och förbereda sig inför framtiden. Att få in matematik i andra skolämnen ses för 
det mesta bara som positivt av de intervjuade pedagogerna. Eleverna får med hjälp av det här 
arbetssättet en annan syn på matematik, att matematik finns i alla ämnen och i det mesta vi 
gör. Dessutom får eleverna en möjlighet att se helheten, inte bara delarna. 
 
 
Det negativa med att arbeta ämnesintegrerat och med matematik i andra ämnen är att det är 
tidskrävande för pedagogen. Lektionerna tar längre tid att planera då man ständigt behöver 
söka upp matematiken i det man har tänkt arbeta med och sedan förbereda på ett bra sätt hur 
man ska synliggöra den för eleverna. Pedagogerna i Holmner och Johanssons (2006) 
undersökning styrker detta genom att säga att de också anser att det tar längre tid att planera 
ett ämnesövergripande arbete. Det andra negativa vi har kunnat se med vår undersökning 
angående matematik i andra skolämnen är att om eleverna har en negativ inställning till 
matematik så kan den överföras till det andra ämnet. Det tredje är att det finns en risk att 
eleverna inte vet vilket ämne de arbetar med. 
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6.3.2  Pedagogens inställning till matematik 
 
Pedagogens inställning till ett ämne har stor betydelse då den lätt smittar av sig till eleverna. 
Fastän pedagogen inte är medveten om att han/hon utstrålar en negativ attityd till ämnet så 
uppfattar eleverna den lätt. I Skolverkets rapport (2003a) skriver de om vuxna med en negativ 
inställning till matematikämnet p.g.a. dåliga erfarenheter av matematik från deras egen 
skolgång. Vuxna och framförallt pedagoger med negativa erfarenheter av matematik överför 
dessa, oftast omedvetet, lätt till nästa generation och sina elever. Därför är det särskilt viktigt 
för de pedagoger som tycker att matematik inte är det roligaste och mest intressanta ämnet, att 
tänka på vad man har för uttryck och kroppsspråk när man undervisar. Speciellt kroppsspråket 
är viktigt att tänka på då man uttrycker ca 55 % av vad man vill säga via just kroppsspråket 
enligt Pokka6. Eleverna ska tycka att matematik är roligt, för då lär de sig matematik bättre 
och kommer att inse att matematik finns i mycket av det vi gör. Därmed måste vi som 
pedagoger utstråla att matematik är roligt. 
 
 
Pedagogens inställning till matematik ligger också som grund för genomförandet av 
matematik i andra skolämnen. Tycker man att matematik är intressant så har man även lättare 
att ta in den i andra ämnen och påtala samt synliggöra den för eleverna. Inte bara i andra 
skolämnen utan också i vardagen, visa att matematik finns överallt. 
 

6.3.3  Vem ska synliggöra matematiken i andra skolämnen för eleverna? 
 
Alla pedagogerna på skola 2 och skola 3 samt pedagog 1a säger att det inte är många elever 
som vet att matematik finns i det mesta ve gör, om de som pedagoger inte talar om det för 
dem. Hela ansvaret för att synliggöra matematiken i andra skolämnen för eleverna ligger hos 
pedagogen. För att eleverna ska bli medvetna om att matematik finns i alla ämnen och i det 
mesta vi gör så måste någon tala om det för dem. Skolverket (2003a) understryker detta då de 
skriver att det är viktigt att eleverna inser vikten av att få kunskaper om matematik inte bara 
kunskaper i matematik.  
 
 
Pedagogerna på skola 1 och skola 3 menar att det är viktigt att presentera matematiken i andra 
skolämnen på rätt sätt vid rätt tillfälle så att det faller sig naturligt. Precis som pedagog 3a 
säger ”Det finns ingen anledning tycker jag att påtala det för barnen om inte det är så att det 
på nåt sätt bidrar till deras kunskapsutveckling eller på nåt sätt klargör någonting”. 
Förhoppningsvis kommer eleverna, med hjälp av att pedagogerna påtalat det, att inse att 
matematik finns i det mesta de gör. 
 

6.4 Slutsatser 
 
Vår undersökning visar att pedagogerna vi intervjuat integrerar matematik med andra 
skolämnen, men inte så ofta som pedagogerna själva skulle vilja. Dessutom ger pedagogerna 
eleverna en möjlighet att själva se matematiken i andra ämnen och pedagogerna försöker även 
själva synliggöra matematiken för eleverna. 
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Vår undersökning har visat att pedagogerna ser många fördelar med att arbeta integrerat med 
matematik. De har även gett olika förslag på hur matematiken integreras med andra 
skolämnen. I framtiden är de intervjuade pedagogernas vision att bli bättre på att integrera 
matematik med andra skolämnen och på att synliggöra den för eleverna. 
 
 
De matematikansvariga pedagogerna arbetar på olika sätt när det gäller att föra ut information 
till de andra pedagogerna på skolan. Detta beror på om den matematikansvariga är stationär 
på skolan eller inte. Pedagogerna tänker lika då det gäller matematik i andra skolämnen, 
oavsett om skolorna är lantligt eller centralt belägna. Inte heller kan vi se någon större 
skillnad på pedagogernas tankar kring ämnesintegrering om de är män eller kvinnor, unga 
eller äldre. Alla har de elevernas bästa för sina ögon, men lite för lite tid, anser de intervjuade 
pedagogerna. 
 

6.5 Vidare forskning 
 
Under tiden som vi arbetat med vår undersökning har det kommit upp nya tankar på vad som 
kan vara viktigt och intressant att forska kring. Här vill vi presentera de forskningsfrågor som 
vi tyckte var mest intressanta. 
 
Kan integrering av matematik med andra skolämnen hjälpa eleverna att nå målen i 
matematik? 
 
Varför är det svårare att integrera matematik i vissa ämnen? 
 
Pedagogers inställning och motivation till olika ämnen och hur det påverkar eleverna. 
 
Hur kan vi höja elevers intresse för matematik? 
 
 
TACK 
 
Vi vill avsluta med att tacka alla pedagoger som ställde upp på våra intervjuer, utan er hade vi 
inte kunnat göra denna undersökning. Vi vill även tacka rektor på skola 2 och 3 som gav oss 
inspiration till vårt syfte samt examinator Thomas Barow. 
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8 Bilaga 1 
Hej! 

 
Vi studerar till lärare på Högskolan i Borås och skall denna 
termin skriva en C-uppsats. Till vår uppsats behöver vi intervjua 
några pedagoger, angående matematik i andra ämnen i skolan. 
Vi vore därför mycket tacksamma om du/ni skulle vilja vara med 
i vår undersökning. Intervjuerna kommer att ske med hjälp av 
bandspelare och de insamlade uppgifterna kommer endast att 
användas i vår vetenskapliga uppsats. 
 
Naturligtvis kommer ert namn och er arbetsplats vara 
konfidentiella.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Josefine Merstrand XXXX-XXXXXX 
Ylva Arnholdt-Olsson XXXX-XXXXXX 
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9 Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vilka åldrar undervisar du?  
Har du arbetat på flera skolor?  
Har du någon annan uppgift på skolan förutom undervisning? 

 
2. Anser du att matematik har ett nära samband med andra ämnen i skolan? 

Ska matematik användas för att stödja de andra ämnena i skolan, eller ska de andra 
ämnena i skolan användas för att stödja matematiken?  
Anser du att något av detta är viktigt, genomförbart och stimulerande? 

 
3. Är matematiken synlig för dig som lärare i andra skolämnen? 

Söker du matematiken i dina andra ämnena och gör den synlig för dig själv? 
På vilket sätt gör du den synlig för dig själv? 

 
4. Påtalar ni matematiken i andra skolämne för eleverna? 

Varför/varför inte påtalar ni den? 
Finns det fördelar/ nackdelar kring detta? 

 
5. Hur och på vilket sätt kan man göra matematiken synlig för eleverna i andra 

ämnen i skolan? 
Är det nödvändigt att alltid uppmärksamma den, eller ska det endast ske vid vissa 
speciella tillfällen? 

 
6. Vet eleverna om att matematik finns i allt de gör? 

Påverkar ni detta, i så fall hur? 
 

7. Tror du/ni att den matematikansvariga på skolan är bättre på att påtala 
matematiken i skolans andra ämnen, för sig själv och för eleverna? 
Kan du dra nytta av den matematikansvarigas kunskaper, när det gäller att 
uppmärksamma matematiken i andra skolämnen, på vilket sätt i så fall? 

 
8. Efter vårt samtal, finns det något som du själv känner att du skulle vilja ändra i 

din undervisning då det gäller matematik i andra ämnen i skolan? 
 

 
 

 


