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BAKGRUND: 
I vår bakgrund ges en beskrivning av aktuell forskning gällande matematikundervisning. Det 

sociokulturella perspektivet har varit utgångspunkt i vår undersökning.  

 

SYFTE: 
Vårt syfte är att undersöka hur verksamma pedagoger beskriver sin matematikundervisning och 

vad de anser behövs för att kunna utveckla den. 

 

METOD: 
I vår undersökning utgår vi ifrån en kvalitativ metod och forskningsredskapet vi använt oss av är 

intervju. Sammanlagt har 10 pedagoger i år F-6 intervjuats.  

 

RESULTAT: 
Vår undersökning visar på att pedagoger till stor del använder sig av lärobok i sin undervisning. 

Dock kompletterar de i olika grad med annat material och andra metoder. I år F-2 förekommer en 

större variation av arbetssätt, än det gör i årskurs 3-6. Anledningen till detta är främst tidsbrist 

och den trygghet det innebär att arbeta efter en lärobok. Det har även framkommit att samtliga 

pedagoger vill utveckla sin matematikundervisning och skulle vilja få fler redskap och mer 

förberedelse för att kunna göra detta, genom till exempel vidareutbildning.  



  

Innehåll 
 

1. Inledning ....................................................................................................................................... 1 
2. Syfte ............................................................................................................................................. 2 

2.1 Begreppsdefinition ................................................................................................................. 2 
3. Bakgrund ...................................................................................................................................... 3 

3.1 Internationell forskning .......................................................................................................... 3 

3.2 Skolans styrdokument ............................................................................................................ 3 
3.3 Individualisering ..................................................................................................................... 4 
3.4 Matematik utifrån läroboken .................................................................................................. 5 
3.5 Aktivt lärande tillsammans ..................................................................................................... 6 
3.6 Konkret matematik ................................................................................................................. 6 

3.7 Skolans matematik relaterat till vardagsmatematik ............................................................... 7 
3.8 Ett lustfyllt lärande ................................................................................................................. 8 

4. Teoretisk ram ................................................................................................................................ 9 
4.1 Det sociokulturella perspektivet ............................................................................................. 9 

5. Metod ......................................................................................................................................... 10 
5.1 Kvalitativ metod ................................................................................................................... 10 

5.2 Intervju ................................................................................................................................. 10 
5.3 Urval och genomförande ...................................................................................................... 11 
5.4 Bearbetning .......................................................................................................................... 12 

5.5 Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet ................................................................ 12 
5.6 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 13 

6. Resultat ....................................................................................................................................... 15 
6.1 Lärobokens roll i undervisningen ......................................................................................... 15 

6.2 Konkret matematik ............................................................................................................... 16 
6.3 Kommunicera matematik ..................................................................................................... 17 
6.4 Individualisering ................................................................................................................... 17 

6.5 Faktorer som påverkar val av undervisningsmetod .............................................................. 18 
6.6 Utveckling av matematikundervisningen ............................................................................. 19 

7. Diskussion .................................................................................................................................. 20 

7.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 20 
7.2 Metoddiskussion ................................................................................................................... 23 

7.3 Didaktiska konsekvenser ...................................................................................................... 24 
7.4 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 25 

8. Tack ............................................................................................................................................ 25 
9. Referenslista ............................................................................................................................... 26 
Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 28 

Bilaga 2 .......................................................................................................................................... 29 



 

 1 

1. Inledning  
Under vår lärarutbildning på Högskolan i Borås har vi fått kunskap om att elever lär sig på olika 

sätt och att pedagoger inte endast kan utgå ifrån en undervisningsmetod. Undervisningen måste 

anpassas efter varje ny barngrupp så att pedagogen når alla elever. Detta känns som en stor och 

nödvändig uppgift. Dock har vi utifrån egna erfarenheter och den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) upplevt att man i skolverksamheten till stor del använder sig av läroböcker i 

matematikundervisningen. Vårt intresse för hur man som pedagog kan gå tillväga för att lägga 

upp sin undervisning så att alla elever gynnas resulterade i vårt undersökningsområde. 

 

Vi blev intresserade av att undersöka just matematikundervisningen i skolverksamheten på grund 

av att den senaste studien från Programme for International Student Assessment (PISA) visar att 

svenska elever presterar allt sämre inom matematik i jämförelse med en del andra länder 

(Skolverket, 2007). Detta intresse väcktes efter att vi tagit del av såväl föreläsningar som artiklar 

och litteratur angående matematikdidaktik. Kunskaper om varför svenska elever presterar allt 

sämre inom matematik kommer att ha stor betydelse för oss i vår kommande yrkesroll, då vi kan 

använda oss av detta för att utveckla vår egen undervisning. Vi skulle vilja få mer kunskap kring 

matematikundervisning och få reda på hur verksamma pedagoger uppfattar att undervisningen 

kan bedrivas så att eleverna ges möjlighet att utvecklas efter sin potential. Då skolan strävar efter 

att alla elever ska få möjlighet att lämna grundskolan med så goda kunskaper som möjligt så kan 

vår undersökning även vara av intresse för dem som arbetar inom skolverksamheten. 
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2. Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur verksamma pedagoger beskriver sin matematikundervisning och 

vad de anser behövs för att kunna utveckla den. 

 

 Hur beskriver pedagogerna sin matematikundervisning? 

 Hur skulle pedagogerna vilja utveckla undervisningen? 

 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Matematikdidaktik- Nationalencyklopedin beskriver ordet didaktik som ”läran om 

undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik[…]Under senare år märks nya 

svenska synonymer till didaktik som lärande, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap”. Med 

begreppet matematikdidaktik avser vi att man som pedagog har goda insikter i de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför eleverna lär sig matematik. För oss innebär matematikdidaktik även 

att man har goda ämneskunskaper i matematik.  

 

Laborativt material- Med laborativt material avser vi sådant material som eleverna kan ha i 

handen och ta i för att få en förståelse för matematiken innan man tar den till en abstrakt nivå. 

Exempel på laborativt material kan vara Cuisenaires räknestavar, byggklossar och spelkort. Det 

kan även vara olika former av mätinstrument, till exempel linjal.  

 

Utomhusmatematik- Med detta begrepp avser vi att undervisningen förläggs utomhus, och att 

man som pedagog tar tillvara på de resurser som finns i naturen och är kopplade till matematiken. 

Utomhusmatematik kan även vara att man gör vissa moment ute, till exempel mäter upp en 

sträcka på 10 meter, för att eleverna ska få en konkret bild av hur långt 10 meter är i verkligheten.  
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3. Bakgrund 
För att underlätta för läsaren är bakgrunden indelad i underrubriker. I avsnittet presenteras 

internationell forskning med fokus på svenska elevers prestationer i matematik i jämförelse med 

andra länder. Detta avsnitt behandlar även vad styrdokument samt forskning säger om 

matematikundervisning. 

 

 

3.1 Internationell forskning  

Skolverket (2007) skriver om PISA, som är en internationell studie. Genom prov och enkäter 

testas 15-åriga elevers inställning till och kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 

matematik. Dessa kunskaper är nära kopplade till vardagslivet. Sverige har deltagit i PISA-

studien tre gånger, år 2000, 2003 och 2006. Resultatet från PISA 2006 visar på en viss försämring 

inom matematiken. De elever som presterar bäst har blivit något färre samtidigt som de lägst 

presterande eleverna ligger kvar på samma nivå som tidigare. I PISA-studien poängteras dock att 

även om försämringarna är små är detta något som måste tas på allvar och ses över vad man kan 

göra åt. 

 

Ytterligare en internationell studie som Sverige deltar i är Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS). Skolverket (2008) skriver om att denna undersökning mäter elevers 

kunskaper i både matematik och naturvetenskap, i årskurs 4 och 8. Det är en jämförande studie 

över tid där man kan se hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder. TIMSS-studien 

genomförs vart fjärde år och startade år 1995. År 2007 var första året som Sverige deltog med 

elever i årskurs 4, elever i årskurs 8 har däremot deltagit i de tidigare studierna. Resultatet från 

TIMSS 2007 visar att svenska elever i både årskurs 4 och 8 presterar under genomsnittet i 

matematik i jämförelse med de andra länderna som deltar. Man kan också se en negativ 

utveckling för elever i årskurs 8 över tid, från år 1995 till år 2003.  Enligt Skolverket (2008) finns 

inte några uppenbara förklaringar till de svenska resultaten, utan de beror på många olika 

faktorer. En av dessa faktorer är att vi i Sverige ägnar mindre tid åt matematik i skolan. 

Undersökningen visar också på att jämfört med övriga länder i undersökningen så är de svenska 

lärarna som undervisar i matematik mer läroboksstyrda och har alltså huvudsakligen läroboken 

som grund för sin matematikundervisning.  

 

Skolverket (2008) skriver om att det vid internationella studier som till exempel TIMMS är 

viktigt att tänka på att testen är framtagna utifrån alla de olika deltagande ländernas kursplaner. 

Studien blir därmed inte relevant i alla avseenden och man bör vara kritisk vid granskning av 

resultatet. De moment studien TIMSS testar måste ställas i förhållande till vad som står i 

kursplanen för matematik i respektive land.  

 

 

3.2 Skolans styrdokument 

Hur beskriver då skolans styrdokument vad pedagogen bör ta hänsyn till vid upplägget av 

undervisningen i matematik? 
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I kursplanen för matematik står det under Ämnets syfte och roll i utbildningen att: 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 

tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 

beslutsprocesser i samhället.  

… Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska 

mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger 

i att kunna förstå och lösa problem. 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 2000, s.26) 

 

Detta kan man tolka som att matematikundervisningen ska leda till att eleven får användning för 

matematiken såväl i som utanför skolan och även senare i livet. Ämnet ska också vara till glädje 

för eleven och denne måste själv vara aktiv inom matematiken. Pedagogen måste tänka på att 

koppla matematikundervisningen till elevernas vardagsliv så att den blir meningsfull för dem. 

Det är även viktigt att eleverna får möjlighet att diskutera matematiska problem med varandra så 

att de får upp ögonen för olika sätt att tänka. 

 

Vidare står det under Ämnets karaktär och uppbyggnad att: 

 
För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som 

elever i behov av särskilda utmaningar. 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter 

från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. 

(Skolverket 2000, s.28) 

 

Vi uppfattar detta som att pedagoger bör lägga upp sin undervisning med hjälp av olika 

undervisningsmetoder. Det skrivs också om att man bör utmana alla elever och att det är viktigt 

att pedagogen tänker på att även de eleverna som har lätt för matematik behöver utmanas för att 

de ska uppleva matematiken som meningsfull. Det är dessutom betydelsefullt att matematiken 

integreras med andra ämnen, på så vis kan matematikens användningsområde vidgas. 

 

 

3.3 Individualisering 

Skolverket (2006) skriver i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) som ett mål att uppnå: ”Skolan ansvarar för att varje enskild elev efter 

genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet” (s.10). Detta innebär att pedagogen har ett ansvar att varje elev får chansen att lära 

sig matematik. Pedagogen måste också koppla matematiken till elevernas vardag och synliggöra 

att matematiken inte bara ska användas i och för skolan. Malmer (2002, s.28) poängterar att alla 

elever lär sig i olika takt och att det därför varken är önskvärt eller möjligt att en hel klass ska 

följa en gemensam takt utifrån en lärobok. Undervisningen bör istället individualiseras.  
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Begreppet individualisering betyder att innehållet anpassas efter elevers förkunskaper och 

inlärningsförmågor. Det vanligaste sättet att individualisera tycks vara 

hastighetsindividualisering, då arbetar eleverna i läroboken efter sin egen takt medan läraren har 

en handledande roll. En annan form av individualisering är fördjupningsindividualisering, vilket 

går ut på att de uppgifter eleverna arbetar med är någorlunda lika men varje elev fördjupar sig 

olika mycket utifrån kunskapsnivå. De menar att en lyckad individualisering innebär en 

kombination av dessa två metoder (Löwing & Kilborn 2002, s.127ff.). 

 

Löwing och Kilborn (2002, s.124) menar att det teoretiskt sett är lätt att individualisera. Läraren 

diagnostiserar sina elevers förkunskaper och lägger utifrån detta upp undervisningen så att varje 

elevs behov uppfylls. När man ser till hur verkligheten ser ut, med stora elevgrupper och få 

resurser så kan det nästan vara ogenomförbart att individualisera på ett bra sätt. Författarna tar 

vidare upp att många lärare inte heller i sin utbildning fått tillräcklig kunskap och redskap för att 

individualisera, alltså försvåras denna uppgift. 

 

 

3.4 Matematik utifrån läroboken  

Enligt Malmer (2002, s.28) kan det ibland vara svårt för lärare att frångå undervisning utifrån 

lärobok i just matematik då man i detta ämne oftast är mer läroboksbunden jämfört med andra 

ämnen. Boken blir som en trygghet för läraren eftersom läroboksförfattare borde veta vad som 

ska ingå i matematikundervisningen. Löwing och Kilborn (2002, s.116f.) tar upp att det 

antagligen inte beror på läromedlet i sig om undervisningen i matematik blir för läroboksstyrd. 

Att läraren inte vågar frångå läroboken beror snarare på en kombination av lärarens utbildning, 

möjlighet till kompetensutveckling samt otydligt skrivna mål. Författarna menar vidare att det 

inte är rimligt att skolor eller lärare ska skriva egna läromedel. Många lärare kan tvärtom behöva 

ett läromedel som stöd på grund av svårtolkade mål i kursplanen och att läraren får allt svårare 

arbetsuppgifter att ta itu med. Löwing och Kilborn (2002) menar att det krävs ett läromedel av 

god kvalitet eftersom många lärare ofta utgår ifrån endast ett läromedel och nästan följer detta till 

punkt och pricka. Det blir då extra viktigt hur läromedlet väljs ut och på vilka grunder.  

 

Bergius och Emanuelsson (2008, s.3) poängterar vikten av att påvisa för elever att själva 

räknandet endast är en liten del av matematikämnet. Det är så mycket mer än att bara sitta och 

räkna i en lärobok. Bolears (1998) tar i sin studie reda på om olika former av undervisning skapar 

olika former av kunskap, som eventuellt får eleverna att bete sig olika i nya och annorlunda 

situationer. På två skolor, den ena med traditionellt utformad matematikundervisning ur lärobok 

och den andra med mer fri experimenterande undervisning följs under tre års tid elever och 

lärare. När studien påbörjas är eleverna 13 år och när den avslutas är de 16 år. De metoder Boaler 

(1998) använder sig av är bland annat klassrumsobservationer och intervjuer av både elever och 

lärare. Studien visar att den traditionella matematikundervisningen som helt utgår från en lärobok 

som eleverna får räkna i är ineffektiv när det gäller att förbereda eleverna inför matematiska 

situationer i vardagen. De elever som haft sådan undervisning får svårt för att lösa uppgifter som 

inte är identiska med matematikbokens uppgifter, detta eftersom de ofta väljer fel metod då de 

inte fått någon övning i att tänka själva. Elever som har mer experimenterande 

matematikundervisning där nya begrepp och tillvägagångssätt lärs in i autentiska sammanhang 
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får bättre resultat på traditionellt utformade prov, liksom på mer experimenterande uppgifter på 

grund av att de lärt sig att själva välja metod utifrån uppgift (Bolears 1998). 

 

 

3.5 Aktivt lärande tillsammans 

Boesen, Emanuelsson, Johansson, Wallby och Wallby (2006, s.1ff.) menar att synen på 

matematik har ändrats, från att ha varit ett ämne där man lär sig fakta och färdigheter till att ha 

blivit ett ämne där processen är i fokus. Vidare skriver författarna att forskning visar att den 

viktigaste faktorn för elevers lärande är lärarens kompetens, även lärarens egen syn på matematik 

har stor betydelse för elevers lärande och självförtroende i matematik. Malmer (2002) skriver 

också om hur viktig lärarens kunskapssyn är för upplägget av undervisningen och menar att: ”… 

kunskap skapas i en aktiv process av den lärande själv och är ingenting som bara kan överlämnas 

av någon annan” (s.54). Med denna kunskapssyn måste alltså eleverna vara delaktiga i sitt eget 

lärande och läraren kan inte enbart själv berätta om hur något är för att en kunskapsutveckling 

ska ske.  

 

Ahlberg (2001, s.44) betonar hur viktigt det är att elever får arbeta i grupp under 

matematikundervisningen. Detta eftersom de i diskussionen med sina kamrater såväl får ge 

uttryck för och sätta ord på egna erfarenheter, som får ta del av andras sätt att tänka kring möjliga 

lösningar. Om elevers olika lösningsstrategier synliggörs i undervisningen kan eleverna få 

förståelse för att människor tänker på olika sätt och att man även kan ändra och utveckla de egna 

lösningsstrategierna. Wistedt och Martinsson (1996) menar att elever kan nå en djupare förståelse 

när de får lösa olika matematiska uppgifter genom att koppla ihop egna och andras argument än 

vad de skulle kunna åstadkomma individuellt. Genom att lösa uppgifter tillsammans klarar 

eleverna av uppgifter som annars skulle ligga utanför deras aktuella kunskapsnivå. 

 

3.6 Konkret matematik 

Skolverket (2003, s.30) skriver om att det kan försvåra för många elever att lära sig matematik 

om de endast får arbeta med matematik på en teoretisk nivå. För att eleverna ska förstå och 

uppleva abstrakt matematik som meningsfull krävs att de får arbeta konkret. Enligt Malmer 

(2002, s.29ff.) måste de allra flesta elever få möjlighet att arbeta aktivt och kreativt i konkreta 

situationer med matematiska samband för att nå en förståelse för abstrakta matematiska begrepp. 

Löwing och Kilborn (2002, s.82) skriver om att en vanlig orsak till att en elev får problem inom 

ett område i matematiken är att läraren inte har varit tillräckligt konkret vid inledningen av det 

aktuella området eller inte klarat att koppla den konkreta introduktionen till en för eleven 

passande tankeform. 

 

Det laborativa materialet inte är konkret i sig självt utan det är vilken innebörd läraren ger 

materialet och hur det används som är avgörande för om konkretiseringen uppfyller sitt syfte. 

Materialet bör användas för att stödja elevernas språkliga förståelse när de lär sig något nytt inom 

matematiken. Utöver laborativt material kan konkretisering ske med hjälp av en erfarenhet eller 

metafor, till exempel kan läraren visa en termometer vid introduktionen av negativa tal. Det är 

viktigt att eleverna lämnar dessa stödstrukturer så fort de visar förståelse för det nya momentet. 
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Istället behöver eleverna gå över till ett abstrakt plan eftersom detta är ett måste för att eleverna 

ska kunna fördjupa sina kunskaper i matematik (Löwing 2006, s.129f.). 

 

Bucht, Hedberg, Lättman-Masch, Molander och Wejdmark (2006, s.8ff.) menar att matematik 

handlar mycket om självförtroende samt att förstå grundläggande begrepp och att lösa problem. 

Just dessa faktorer tränas väldigt bra ute, de förespråkar alltså att viss del av 

matematiklektionerna förläggs utomhus. Sellgren (2005, s.3) poängterar även hon vikten av att 

förlägga viss tid av undervisningen utomhus och menar att genom utomhusundervisning blir det 

lättare att se sammanhang och att greppa helheten, det blir mer verklighetsanknutet. Vidare menar 

författaren att man genom upplevda erfarenheter får lättare att ta till sig nya kunskaper. Bucht m 

fl. menar att i utomhusmatematik så lär sig de yngre eleverna genom lek, samtidigt som de äldre 

eleverna kan nå en djupare förståelse när de får lösa problem i grupp utomhus med hela kroppen 

som redskap. Författarna menar vidare att erfarenheter som de har från utomhuspedagogik är att 

elever ofta blir mer engagerade när matematiklektionen flyttas ut i naturen, samt att kunskapen 

befäst på ett annat sätt än på en inomhuslektion. En annan fördel med att förlägga viss del av 

undervisningen utomhus är att elever som kanske inte alltid är så aktiva på lektionerna inomhus, 

kommer mer till sin rätt utomhus med den sortens problem.  Då får även dessa elever chansen att 

visa vad de kan. Alltså kan fler elever hitta sitt eget sätt att lära om läraren erbjuder denna sortens 

undervisning emellanåt. Enligt Bucht m fl. (2006) blir det inte merarbete för läraren att bedriva 

matematikundervisningen utomhus, det blir bara ett annat sätt att arbeta med matematiken. 

 

 

3.7 Skolans matematik relaterat till vardagsmatematik 

Johnsen Höines (2002, s.34) betonar vikten av att läraren tar tillvara på de förkunskaper barnen 

redan har, när de kommer till skolan. Författaren skriver mycket om nybörjarundervisning i 

matematik och menar att en bra utgångspunkt är att tänka på att barnen säkerligen varit med och 

handlat, räknat sitt godis, delat det med syskon och så vidare. Det är även viktigt att läraren gör 

matematikundervisningen verklighetsbaserad för barnen. Om eleverna endast arbetar ur en 

lärobok är det troligt att de upplever kunskaperna de då tillägnar sig, som något att endast 

använda på matematiklektionerna. Eleverna behöver istället meningsfull kunskap de kan knyta an 

till välbekanta sammanhang (Johnsen Höines 2002, s.67). Likaså Malmer (2002, s.31) trycker på 

hur viktigt det är att verklighetsanknyta matematiken och att eleverna själva får vara med och 

upptäcka samband så att de kan göra kunskapen till sin.  

 

Den matematik barn förväntas lära sig i skolan skiljer sig mycket gentemot vad för slags 

matematik som används i vardagssituationer. Utanför skolan tar man hjälp av varandra för att 

lösa ett matematiskt problem vilket underlättar lösningsprocessen, medan man i skolan ofta 

arbetar enskilt. Trots att forskningsresultat visar att skolundervisningen frångått den naturliga 

inlärningsprocessen av matematik så bör elever ändå i grunden lära sig viss formell 

skolmatematik. Detta eftersom den formella matematikens språk och symboler är ett väldigt 

användbart redskap för elever när de ställs inför problemlösningssituationer (Ahlberg 2001, 

s.50f.).  

  

Malmer (2002, s.55) diskuterar vilket tänkande som prioriteras i skolan samt senare i arbetslivet. 

I samband med detta tas två olika typer av tänkande upp, nämligen konvergent och divergent 
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tänkande. Det konvergenta tänkandet har fokus på resultatet medan det divergenta tänkandet mer 

fokuserar det kreativa och är processinriktat. Även fast skolan ska förbereda elever för 

verkligheten utanför skolans väggar där självständighet och kreativitet ofta efterfrågas menar 

författaren att beklagligt nog gynnar många av skolans mätinstrument ett resultatinriktat 

tänkande. Läraren visar ofta färdiga lösningar som eleven sedan kopierar för att lösa andra 

likartade uppgifter, detta kan leda till att eleverna inte riktigt förstått utan endast memorerar 

lösningsmodeller.  

 

 

3.8 Ett lustfyllt lärande 

Enligt Ahlberg (2001, s.64) kan alltför stort fokus på formell redovisning i matematiken under de 

första skolåren bromsa barnens nyfikenhet och fantasi och få dem att tro att matematik bara 

handlar om rätt eller fel. Bergius och Emanuelsson (2008, s.5f.) menar att för att göra 

matematikämnet meningsfullt krävs att man integrerar matematiken med andra ämnen. Till 

exempel skriver författarna om skönlitteraturen som ett redskap att använda inom matematiken, 

där kan eleverna bland annat se relationer mellan olika avbildade objekt. Även Ahlberg (2001, 

s.54) anser att en integration av matematiken med andra ämnen kan medföra att eleverna förstår 

matematik bättre och att det inte endast handlar om att memorera regler och få bra resultat.  

 

Bergius och Emanuelsson (2008, s.1f.) menar att en väldigt viktig utgångspunkt när man lär sig 

matematik är att det ska vara roligt och fascinerande. När det gäller yngre barn i förskolan tycker 

de oftast att matematik är roligt och de behöver sällan motiveras att lära sig matematik. Vidare 

skriver författarna att forskning visar att det i årskurs 3-4 händer något med matematikintresset, 

elever börjar då tycka att matematiken är tråkig och upplever ämnet som enskilt och tyst. Bergius 

och Emanuelsson (2008) anser att det går att göra något åt detta, om läraren ger eleverna 

meningsfulla, engagerade uppgifter och de i samspel med andra får utforska, diskutera och arbeta 

tålmodigt. Även Silvén (1995, s.16) menar att barn innan de börjat skolan visar på tydlig logisk 

känsla, har stor fantasi och kommer ihåg saker mycket väl. En bit upp i grundskolan så lyser 

dessa tre egenskaper med sin frånvaro i främst ämnet matematik. Författaren påstår vidare att 

detta kan bero på att eleverna i skolan endast får beröm för när de kommit fram till rätt lösning 

inte att de försöker komma på kreativa och fantasifulla lösningar.  

 

Enligt Skolverket (2003, s.14ff.) så kännetecknas undervisning som skapar lust att lära av att 

både elever och lärare är aktiva och visar ett intresse. Undervisningen måste varieras till innehåll, 

arbetsformer och läromedel, detta eftersom elever lär sig på olika sätt och en ensidig 

undervisning inte kan tillgodose alla elevers behov. Dessutom är det viktigt för elevers 

motivation att läraren lyckas verklighetsanknyta matematiken. Eleverna behöver också arbeta 

såväl enskilt som tillsammans med andra. På detta sätt får de ta del av och diskutera olika 

lösningsstrategier. I Skolverkets studie påpekar intervjuade elever att matematikämnet blir 

lustfylld när de verkligen förstår och både kropp och själ är engagerade i lärandet. Skolverket tar i 

samband med detta upp att arbetsmetoderna kan vara ett sätt att få eleverna att behålla 

motivationen och lusten för matematik. Det är viktigt att läraren lyckas välja arbetsmetoder där 

elevers styrkor och svagheter kan upptäckas tidigt så att undervisningen kan anpassas utefter 

elevens behov.  
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4. Teoretisk ram 
I detta avsnitt presenterar vi centrala delar i det sociokulturella perspektivet. Samspelets roll och 

språkets roll för individens kunskapsutveckling är det som har störst fokus. Vi anser att den här 

teorin vilken poängterar samspelets betydelse för lärandet är en bra utgångspunkt i vår 

undersökning.  

 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet  

Den teoretiker, vars tankar det sociokulturella perspektivet förknippas med är Lev Vygotskij. 

Enligt Vygotskij (2001, s.254) är samarbetet mellan barnet och den vuxne av central roll i 

inlärningsprocessen, med stöd och hjälp av den vuxne utmanas barnet och får nya kunskaper. 

Följaktligen kan barnet med hjälp av den vuxne nå en högre kunskapsnivå än vad den befinner 

sig på för tillfället, barnet kan därigenom klara uppgifter den ej hade klarat på egen hand.  Både 

Imsen (2000, s.188) och Säljö (2005, s.120) skriver om Vygotskijs teori kring den proximala 

utvecklingszonen. Enligt författarna är den proximala utvecklingszonen området mellan den 

kunskapsnivå en individ befinner sig på och den kunskapsnivå som en individ skulle kunna klara 

av med hjälp och stöd från någon annan som kan mer. I undervisningssammanhang innebär detta 

att man måste lägga undervisningen på en nivå som ligger inom den proximala utvecklingszonen, 

alltså en lite högre nivå än den som eleven redan behärskar (Imsen 2000, s.191). 

 

Säljö (2005, s.17) menar att sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär man i samspel med 

andra. Människors förmåga att lära är inte enbart kopplad till hur vi är som individer, utan man 

måste även se till hur miljön runt omkring ser ut, vilka resurser som finns i omgivningen samt se 

till de krav som ställs. Det sociala samspelet är huvudtanken i det sociokulturella perspektivet. 

Man lär sig alltså genom samspelet med andra och omgivningen har stor betydelse för en individs 

kunskapsutveckling.  

 

Enligt Säljö (2005, s.105ff.) har vi människor ett unikt verktyg i språket eftersom vi genom 

språket kan sätta ord på egna tankar och ta del av andra människors erfarenheter och kunskaper. 

Detta i sin tur utvecklar såväl vårt eget sätt att tänka som andras. Författaren menar vidare att 

tankar är ett slags samtal som sker inom en individ, med hjälp av språket. Sett på detta vis blir 

språket en viktig länk mellan tänkandet (det inre språket) och kommunikationen (det yttre 

språket). Genom att sätta ord på sina tankar befäster man kunskaper, samtidigt som andra får ta 

del av ens sätt att tänka.  

 

Säljö (2005) menar att kunskap: ”ofta är resultat av kamp och engagemang” (s.26). Kunskap är 

något som vi människor tillägnar oss genom att vi aktivt försöker, individen måste vara delaktig i 

sitt eget lärande och kan inte endast bli matad med information. Kunskap är även sammanfogat 

med argumentering och handling i sociala kontexter, i dessa sammanhang försöker individen 

aktivt förstå och hantera världen på ett specifikt sätt. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv fungerar 

världen olika för olika människor, beroende på miljön runt omkring (Säljö 2005, s.68). 
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5. Metod 
I metodavsnittet beskriver vi vårt val av metod, redskap och vad dessa innebär. Vi förklarar även 

i avsnittet vårt urval och genomförande samt hur bearbetningen gått till. Vi tar också upp de 

forskningsetiska principerna och hur vi tagit hänsyn till dessa i vår studie. Slutligen diskuterar vi 

vår undersöknings giltighet och tillförlitlighet.  

 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur verksamma pedagoger beskriver sin 

matematikundervisning och vad de anser behövs för att kunna utveckla denna menar vi att det 

passar bäst att använda kvalitativ metod. Frågeställningarna syftar till att ta reda på hur 

respondenterna ser på och upplever vissa saker och då lämpar det sig bäst med kvalitativ metod.  

 

Lökken och Söbstad (1995, s.29) menar att man i en kvalitativ studie ofta har ett holistiskt 

perspektiv, forskaren undersöker olika samband och vill fånga helheten. Man vill studera ett 

fenomen i sin naturliga miljö och därför är närhet och öppenhet till det som studeras viktigt. 

Forskaren försöker gå in på djupet och få förståelse och hitta mönster. Bryman (2007, s.77) 

påpekar att kvalitativa forskare försöker ta undersökningspersonernas perspektiv och se på det 

specifika fenomenet genom deras ögon. Därför behöver forskaren ha ett empatiskt 

förhållningssätt till de studerade personerna.  

 

Enligt Lökken och Söbstad (1995, s.30 ff.) så är kanske det viktigaste när man pratar om 

kvalitativa metoder att målet mer handlar om att förstå än att förklara ett fenomen. I en kvalitativ 

studie kan till exempel intervju vara ett bra redskap eftersom man då kan ta reda på hur olika 

personer uppfattar olika företeelser. Forskaren kan med detta redskap även be de tillfrågade att 

utveckla sina svar om denne inte riktigt förstår vad respondenten menar.  

 

 

5.2 Intervju  

Vi har använt oss av intervju som redskap i vår undersökning. Vi valde att använda detta redskap 

eftersom man i en intervju kan få en djupare förståelse för hur respondenterna tänker kring de 

olika frågorna.  

 

Att intervjua någon är ett sätt att få reda på hur en person uppfattar ett visst fenomen. Att få reda 

på andra människors uppfattningar är viktigt för att man ska få ökad förståelse för varandra. Trost 

(2005, s.73f.) menar att forskaren behöver få förståelse för respondentens bakomliggande motiv, 

känsloupplevelser och agerande. Vi som blivande pedagoger har stor nytta av att kunna intervjua 

våra kommande elever därför att vi då får reda på vad de verkligen lärt sig. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003, s.5) nämner att pedagogen ofta tror att barn lär sig vissa saker efter 

ett visst undervisningsmoment, men att det har visat sig att efter intervjuer med barnen så är det 

något helt annat som fastnat hos dem.   
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Det finns två olika former av intervjuer, de kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ art. 

Trost (2005, s.13) menar att det är syftet med intervjun som är avgörande för vilken typ av 

intervju man väljer att göra. Kihlström (2007, s.48) skriver att en kvantitativ intervju, har en 

kraftig struktur; alla frågor är klara i förväg och frågorna ställs på samma sätt, i en bestämd 

ordning till alla respondenter. Vid en kvalitativ intervju ställer intervjuaren öppna frågor men 

med ett bestämt fokus. Den kvalitativa intervjun liknar mer ett vanligt samtal. I vår undersökning 

har vi valt att kombinera dessa två intervjuformer. Främst har vi utgått från den mer öppna 

intervjuformen, men vi kände att vi kunde behöva strukturen eftersom vi inte har så stor 

erfarenhet av att intervjua. Det är även viktigt av att fundera över och skriva ner sin egen 

förförståelse innan en intervju genomförs, detta speciellt vid kvalitativa intervjuer så att man 

undviker att ställa ledande frågor utifrån hur man själv ser på saker och ting (Kihlström 2007).   

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003, s.27ff.) gäller det att frågorna i en intervju 

hela tiden relateras till syftet. Något som är viktigt att tänka på vid intervjuer är att ge den 

intervjuade tid att svara. Man bör också komma ihåg att de utvalda respondenterna har rätt att 

säga ja eller nej till att bli intervjuade och att de har rätt att avbryta intervjun när helst de vill. 

Detta samt syftet med vår studie informerade vi de deltagande pedagogerna om i ett missiv innan 

intervjun påbörjades.   

 

 

5.3 Urval och genomförande 

Vår urvalsgrupp är verksamma pedagoger i år F-6. Tio pedagoger på fem olika skolor är utvalda 

efter ett strategiskt urval på grund av att vi hade kontakter där sedan tidigare. Två av skolorna där 

vi utfört vår undersökning ligger i en mellanstor svensk stad, resterande tre skolor ligger strax 

utanför denna stad. Nedan presenterar vi i en tabell pedagogerna med fiktiva namn, vilken klass 

de arbetar i samt när de började arbeta som verksamma pedagoger. I tabellen markerar vi med X 

om pedagogerna haft matematik som inriktning i sin lärarutbildning och om de vidareutbildat sig 

inom matematik. De pedagoger som ej har matematik som inriktning kan ändå ha fått viss 

kompetens inom matematik i sin utbildning.  

 

Tabell 1.  

Klass Pedagog År Inriktning i 

matematik 

Vidareutbildning 

inom matematik 

Förskoleklass Rosanna 2008   

Förskoleklass Elsa 1976   

Årskurs 1 Lisa 2008 X  

Årskurs 2 Liselott 1997 X X 

Årskurs 2 Eva 1995  X 

Årskurs 3-4 Siv 2002 X  

Årskurs 4 Stina 1973 X  

Årskurs 5 Camilla 2003 X X 

Årskurs 6 Karin 1996 X  

Årskurs 6 Petter 1975  X 

 

Beskrivning av deltagande pedagoger utifrån bakgrundsfrågor (se bilaga 2).  
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Efter att vi konstruerat intervjufrågor utifrån syftet med vår undersökning genomförde vi en 

pilotstudie i form av en provintervju för att se om frågorna uppfattats så som vi avsett. När 

pilotstudien var gjord bearbetade vi våra frågor innan vi slutligen använde dessa på de tilltänkta 

respondenterna. Lantz (1993, s.65) poängterar vikten av att intervjuaren bör lägga ner mycket tid 

på förarbetet eftersom det i efterhand ofta är svårt att reparera eventuella misstag som gjorts. 

Resultatet utifrån pilotstudien visade att frågorna uppfattades så som vi avsett men vi märkte att 

två av våra frågor var väldigt lika varandra, dessa slogs ihop till en fråga. Frågan: Använder du 

dig av läromedel i din matematikundervisning? var först en huvudfråga, men i pilotstudien 

nämndes detta när pedagogerna beskrev hur de arbetade med matematik så vi skrev istället den 

som en underfråga. Vi upptäckte även att följden på intervjufrågorna behövde justeras.  

 

Via telefon tog vi kontakt med de utvalda pedagogerna och bestämde tid och datum för 

intervjutillfället. Innan intervjuerna genomfördes fick de deltagande ta del av vårt missiv (se 

bilaga 1), där vi informerade om vår studie samt de forskningsetiska principerna. Av de 10 

utvalda pedagogerna intervjuade vi fem pedagoger var. Intervjuerna utfördes i ett ostört rum och 

dokumenterades med hjälp av diktafoner. Bryman (2006, s.306) poängterar vikten av att 

genomföra intervjuerna i en avskild miljö där man inte störs av omgivningen. Det är viktigt för 

att respondenterna inte ska behöva oroa sig för att obehöriga ska höra vad som sägs.  

Huvudfrågorna (se bilaga 2) ställdes i samma ordningsföljd och om respondenten inte berört 

underfrågorna i sitt tidigare svar ställdes även dessa frågor. Likaså följdfrågor användes vid 

behov för att utveckla svaren.    

 

 

5.4 Bearbetning  

Efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi igenom inspelningarna och transkriberade dem. 

För att få bådas uppfattning om svaren gick vi därefter tillsammans igenom det vi skrivit ned. 

Malmqvist (2007, s.124f.) skriver om att det är vanligt att man, när man ska börja analysera sitt 

resultat tycker det känns rörigt att få ordning på de insamlade uppgifterna. Detta håller vi med 

om, men för att få bättre ordning på vår insamlade data markerade vi återkommande uttryck från 

respondenterna som var relevant i förhållande till vårt syfte. På så vis fick vi en överblick av de 

olika perspektiv respondenterna uttryckte. Utifrån detta sorterade vi in forskningsmaterialet under 

rubriker som var intressanta för vårt syfte. Malmqvist (2007) poängterar betydelsen av att man 

vid inledningen av analysarbetet både bildar sig en överblick samt ser på resultatet mer i detalj. 

 

 

5.5 Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 

Det finns forsknings etiska principer som gäller när forskning bedrivs, till exempel vid intervju, 

observation eller enkätundersökningar. Enligt Björkdahl Ordell (2007, s.26) ska dessa principer 

vara vägledande då en studie utförs och de är till för att skydda enskilda individer som deltar. 

Vetenskapsrådet (2002, s.6ff.) anger fyra huvudkrav, vilka man ska ta i beaktning när 

undersökningar bedrivs. De fyra huvudkraven är: 
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 Informationskravet: Som forskare ska man informera om forskningsuppgiftens syfte, till 

de berörda. Man ska även informera om att deltagandet är frivilligt och att de berörda har 

rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Detta fick deltagarna i vår studie reda på genom 

ett missiv (se bilaga 1) som delades ut innan intervjun påbörjades. 

 Samtyckeskravet: De tänkta deltagarna har själva rätt att bestämma om de vill delta eller 

ej. Vid telefonkontakt fick vi de deltagandes medgivande till att var med i vår 

undersökning. 

 Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt, det vill säga att 

personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att de ej går att komma åt för obehöriga. 

Man ska inte heller i sin rapport använda sig av information som kan avslöja de som 

deltagit i undersökningen. Konfidentialitetskravet tillgodoser vi genom att inte använda 

några namn på pedagoger eller skolorna de arbetar på. När namn på pedagogerna 

förekommer så är dessa fiktiva. 

 Nyttjandekravet: De uppgifter och det material som forskaren samlar in får endast 

användas i forskningsändamål och får inte hamna hos någon obehörig. Vi har behandlat 

vårt forskningsmaterial med största försiktighet och har inga andra avsikter med 

materialet än att endast använda det till vår studie.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Validiteten och reliabiliteten är viktig när man bedriver forskning. Enligt Thurén (2004, s.26f.) är 

validitet det samma som giltighet, att forskaren undersöker det denne avser att undersöka. Vi 

försökte att uppfylla validiteten i vår undersökning genom att skriva relevanta frågor till intervjun 

som besvarar vårt syfte. Genom pilotstudien anser vi att vi fick reda på hur respondenterna 

uppfattat frågorna. Efter bearbetning utifrån svaren menar vi att intervjufrågorna överensstämmer 

med vårt syfte. Eftersom vi valt intervju som redskap får vi endast pedagogernas beskrivning av 

det vi avser att undersöka och vi kan inte veta om det pedagogerna säger stämmer överens med 

verkligheten. Detta bör dock inte påverka vår undersöknings giltighet eftersom vårt syfte är att ta 

reda på pedagogernas uppfattning. Lantz (1993, s.75) menar att individer inte alltid agerar som de 

beskriver att de gör men detta har ingen inverkan på resultatets giltighet. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, alltså korrektheten i mätningen. Thurén (2004) menar att en 

undersökning har hög reliabilitet när till exempel olika forskare som använt sig av samma 

metoder kommer fram till samma resultat. I kvalitativ forskning är reliabiliteten svårare att 

kontrollera eftersom man här är ute efter att få ökad förståelse av ett fenomen, inte som i en 

kvantitativ forskning där man förklarar fenomenet med hjälp av olika sorters mätningar. Vi 

försökte sträva efter högsta möjliga reliabilitet genom att vi utgick från samma frågeformulär 

(bilaga 2) när vi genomförde våra intervjuer. Vi använde även diktafoner under intervjuerna och 

efter transkribering gick vi igenom intervjusvaren tillsammans för att få bådas tolkning av 

resultatet. På grund av att vi beskriver vårt urval samt att intervjufrågorna finns tillgängliga kan 

vår undersökning upprepas, även detta ökar reliabiliteten. Men som Thurén (2004) påpekar ovan 



 

 14 

så kan det vara svårt att kontrollera reliabiliteten i en kvalitativ undersökning så trots att vår 

undersökning skulle kunna upprepas så kommer förmodligen inte resultatet att bli exakt likadant.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet utifrån våra intervjuer. Resultatet är indelat under rubriker 

utifrån de olika delar av matematikundervisningen som de deltagande pedagogerna beskriver. 

Pedagogerna har i resultatet tilldelats fiktiva namn.  

 

 

6.1 Lärobokens roll i undervisningen 

Gemensamt för de pedagoger vi intervjuat är att samtliga använder sig av lärobok i sin 

matematikundervisning, oavsett vilken årskurs de arbetar med. Det är främst pedagoger som 

arbetar i år F-2 som beskriver att de använder boken mer som ett stöd och arbetar mycket med 

laborativt material och andra läromedel som komplement. Pedagogerna i år F-2 lägger stor tyngd 

på att koppla matematiken till elevernas vardag.  

 

Pedagogerna beskriver hur de använder sig av en lärobok. De uttrycker att man kan känna en 

trygghet i att använda läroboken, eftersom den tar upp de olika arbetsområden man ska gå 

igenom med eleverna. Dock menar pedagogerna att man måste komplettera läroboken med andra 

uppgifter som till exempel uppgifter från andra läromedel. Liselott pedagog i årskurs 2 uttrycker 

sig så här om lärobokens användningsområde: 

 
Matteboken är väl i all ära inte något fult. Det känner jag lite att det har blivit så ibland 

och det tycker inte jag att det är om man använder den på rätt sätt. 
 

Vissa av pedagogerna betonar att läroboken inte är heltäckande vad gäller målen man ska arbeta 

mot.  Camilla som arbetar i årskurs 5 påpekar att något som den läroboken hon använder sig av 

inte tar upp är att eleverna får arbeta i grupp och diskutera matematik med varandra. Camilla och 

vissa av de andra pedagogerna menar på att med ökad erfarenhet vågar de mer och mer frångå 

boken och plocka delarna de tycker är bra. Men det kan vara väldigt tidskrävande att inte arbeta 

utifrån en lärobok och detta kräver mycket utav pedagogen.  

 

En del av pedagogerna menar att arbetet i lärobok ger struktur för de elever som har svårt att 

koncentrera sig och att många elever tycker om att jobba i boken. Liselott uttrycker det på 

följande vis:  

 
Barnen tror jag ändå gillar matteboken, men det är synd om de kopplar ihop matte med 

att ja då räknar vi i matteboken. För så tror jag att många barn tänker.  

 

Pedagogerna tar upp att matematikundervisningen av tradition är läroboksstyrd. Även de 

pedagogerna som arbetar i förskoleklass nämner att barnen gärna vill ha en bok att arbeta i när de 

kommer till förskoleklassen. Samtidigt påpekar de att de inte är helt positiva till att använda 

läroboken. Förskoleläraren Elsa säger:  

 
Läromedlet är bra för det är så mycket praktiskt. Vi är inga förespråkare nu när barnen är 

så små att använda en bok, men för barnen är det, det är så heligt för dem så därför gör vi 

det. Då gör vi det så gott vi kan. 
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6.2 Konkret matematik 

I år F-2 är det vanligt att laborativt material finns framme och är tillgängligt för eleverna att 

använda. Det finns ofta både inköpt laborativt material och saker som pedagogen själv tagit fram, 

till exempel knappar och gem. Samtliga pedagoger menar att syftet med det laborativa materialet 

är att förtydliga för eleverna så att de når en djupare förståelse. Det ger ett stöd när eleverna går 

från det konkreta och sedan över till det abstrakta.  

 

I årskurs 3-6 tar pedagogen fram materialet mer vid behov och det används främst för de elever 

som behöver extra stöd i sitt tänkande. Många av pedagogerna som arbetar i årskurs 3-6 säger 

även att elever i dessa åldrar oftast inte behöver laborativt material utan att detta är viktigare när 

eleverna lär sig grunderna. Petter som arbetar i årskurs 6 berättar om användningen av laborativt 

material: 

 
Det blir mer konkret i årskurs 4, när man tar över från årskurs 3. Just för att de ska förstå 

grundmatten, positionssystemet med 10-tal till exempel. Även geometriska begrepp 

cirkeln, kvadrat och så vidare. Men just i årskurs 6 är det inte så mycket laborativt kan 

jag inte säga.         
 

Pedagogerna påpekar att ett tillåtande klassrumsklimat är viktigt så att de elever som behöver 

stöd från det konkreta inte upplever detta som pinsamt. Däremot skulle större delen av 

pedagogerna som arbetar i årskurs 3-6 vilja använda sig av mer laborativt material än vad de gör i 

dagsläget. Många motiverar detta med att om eleverna blir för läroboksbundna får de svårt att 

använda matematiken i vardagssituationer.  

 

Även utomhusmatematik förekommer mer regelbundet i arbetet med elever i år F-2 jämfört med 

elever högre upp i åldrarna. Vissa arbetar med utomhusmatematik integrerat F-2 och då ofta med 

begrepp så som dubbelt och hälften. Pedagogerna i årskurs 3-6 använder utomhusmatematik 

främst när eleverna ska arbeta med geometri, för att till exempel mäta stora ytor. Vissa pedagoger 

menar att utomhusmatematik kräver mer organisation och att det därför inte blir så många 

tillfällen man har detta. Karin, pedagog i årskurs 6 resonerar kring utomhusmatematik: 

 
Eftersom jag går efter olika arbetsområden så blir det ju så ibland att nu har jag kanske 

inga bra övningar inom det här området. Och då blir det så att då går jag inte ut. Sen tror 

jag också att eftersom jag inte fått till någon bra rutin på att ha det en bestämd lektion i 

veckan så.  Ja, om jag hade haft det då skulle man inte hålla på att skylla på kanske att det 

är dåligt väder eller så.   

 

Enligt pedagogerna är syftet med utomhusmatematiken att eleverna ska förstå att matematiken 

finns runt omkring dem i vardagen. Eleverna får lära med olika sinnen och får en helhet, det ger 

också variation till arbetet i läroboken. Camilla uttrycker det så här: 

 
Syftet är framförallt att eleverna ska få lära på ett annat sätt och se att matematik är så 

mycket mer än en mattebok. 
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6.3 Kommunicera matematik 

Pedagogerna i år F-2 nämner att de pratar mycket matematik på lektionerna. Då detta sker är det 

främst i helklass och man arbetar ofta med begrepp och tar hjälp av laborativt material. 

Pedagogerna menar att eleverna lär sig mycket genom att kommunicera matematik men att man 

som pedagog kanske inte alltid upplever det så. Eva som arbetar i årskurs 2 säger så här: 

 
Man kanske kan känna en oro i att inte kunna visa nåt på ett papper men själva 

mattepratet ger ju lika mycket, men det blir mer tydligt på ett papper.  
 

Pedagogerna som arbetar i år F-2, framförallt de i förskoleklass menar att det finns matematik i 

allt man gör och att man ofta pratar matematik på ett naturligt sätt i denna ålder. Till exempel 

kommer begreppen kring bråk in när man delar frukt, genom att pedagogerna då visar konkret att 

de delar ett äpple i två halvor. En av förskolelärarna, Rosanna poängterar att det är viktigt att man 

påtalar för eleverna att det är just matematik man håller på med, så de blir medvetna om att det 

finns i vardagen och att man har nytta av det.  

 

Att eleverna får arbeta i grupper med till exempel problemlösning är ganska vanligt enligt 

pedagogerna, speciellt i årskurs 4-6. Pedagogerna menar att syftet med att arbeta i grupp är att 

eleverna får lära av varandra, samt att de får öva på att tala om för någon annan hur de tänker när 

de löser en uppgift. När det gäller gruppkonstellationer påpekar några av pedagogerna att det är 

viktigt att eleverna i gruppen befinner sig på ungefär samma nivå, då det annars lätt blir så att en 

stark elev löser uppgiften på egen hand och de andra bara sitter med. Camilla berättar att hon 

brukar säga till eleverna att alla elever i gruppen ska kunna redovisa för gruppens lösning, om de 

ska gå igenom den gemensamt i klassen. Detta just för att alla ska få förståelse för hur man löser 

uppgiften. Nästan alla pedagogerna berättar att de ofta diskuterar lösningar på problem 

gemensamt i klassen. Detta gör de för att eleverna ska få se olika lösningar på ett problem. En 

annan orsak är att det står i kursplanen för matematik att eleverna ska kunna förklara hur de 

tänker. Genom att pedagogerna och eleverna diskuterar lösningar gemensamt i klassen får 

pedagogen även reda på om eleverna förstår vad det är de gör och vad de kan. En av 

pedagogerna, Karin uttrycker sig såhär: 

 
Det här med diskussion i klassen är något jag anser mig ha förbättrat utefter målen. 

Genom en gemensam diskussion får jag som lärare se om eleverna har koll på vad de gör.  

 

Genomgångar är ytterligare ett tillfälle då pedagog och elever pratar matematik. Pedagogerna 

säger att de ofta involverar eleverna i genomgångarna för att kunskapen ska befästas hos dem. 

Några av pedagogerna berättar till exempel att de elever som redan kan det pedagogen ska gå 

igenom får under genomgångar fungera lite som ett bollplank. Dessa elever får då chansen att 

visa vad de kan och övriga elever får se fler sätt än pedagogens att lösa uppgifter på.  

 

 

6.4 Individualisering 

Gemensamt för pedagogerna är att de både muntligt och skriftligt tar reda på var deras elever 

befinner sig kunskapsmässigt för att sedan försöka sätta utmanande uppgifter i händerna på dem. 

Under matematiklektionerna får pedagogen reda på vad eleverna kan genom att lyssna på hur de 

uttrycker sig och löser uppgifter. Pedagogen får även skriftlig information om elevernas 
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kunskapsnivå genom tester och diagnoser. Stina pedagog i årskurs 4 uttalar sig angående hur hon 

tar reda på var eleverna befinner sig:  

 
Diagnos. Och så är det ju det här med magkänslan när man går runt. När jag hjälper dem 

och ser hur det går. 

 

Individualisering sker främst genom att eleverna får göra olika uppgifter i läroboken. Det 

förekommer också att elever har olika svårighetsgrad på böckerna. Utöver detta får eleverna ofta 

anpassade läxor och de elever som behöver extra stöd får ta hjälp av laborativt material. Elever 

som behöver stimulans får ibland utmanande extrauppgifter. Petter berättar om hur han 

individanpassar: 

 
Elever som har lite svårare för matte gör färre och lättare uppgifter. Elever som har lättare 

för sig hoppar över en del av de lätta, man stryker dessa. Och de får även pröva på mer 

problemlösning och tankenötter.  

 

Pedagogerna påpekar att det är viktigt att uppmuntra sina elever och se deras styrkor. För att 

motivera eleverna så talar många av pedagogerna om hur betydelsefullt det är att ge eleverna 

uppgifter utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på så att de att får känna att de lyckas och 

förstår. Flertalet pedagoger utrycker även att man måste variera sin undervisning och erbjuda 

olika inlärningsstilar. Camilla säger: 

 
En alltför ensidig undervisning gör att eleverna tappar lusten för att lära. 

 

 

6.5 Faktorer som påverkar val av undervisningsmetod 

De flesta pedagoger tar upp att gruppen påverkar vilka metoder pedagogen kan välja att arbeta 

med, vilka individer som finns i gruppen. En arbetsmetod kan fungera bra i en grupp men sämre i 

en annan. Även tiden är många pedagoger eniga om att den påverkar, eftersom man bara har viss 

tid till sitt förfogande för varje moment. Stannar man för länge vid ett moment riskerar eleverna 

att inte hinna med alla mål man ska arbeta med för just den årskursen. Planeringstid är en annan 

faktor som påverkar. Rosanna svarar så här på frågan om vad som påverkar hennes val av 

arbetsmetoder:  

 
Handlar dels om planeringstid, det finns ju inte hur mycket som helst. Planering är ju A 

och O. 

 

Ytterligare några pedagoger nämner att resurser påverkar på så vis att pedagogen måste prioritera 

vad som ska köpas in. Dessutom hur man kan gruppera eleverna, är elevgruppen stor kan det vara 

svårt att få alla elever att komma till tals och därav skulle en extra pedagog ibland behövas i 

klassen. Stina berättar: 

 
Resurser påverkar givetvis. Hade jag haft färre elever, hade jag kanske gjort på annat sätt.  

 

En del av pedagogerna nämner att kollegor ibland har inverkan, då främst med tanke på val av 

läromedel. Vissa pedagoger upplever att de inte arbetar med just den lärobok de hade önskat, då 

materialet ofta är inköpt och utvalt gemensamt på skolan. Siv som arbetar i en 3-4:a menar på att 
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om hon fått möjligheten att sätta sig ner och grundligt titta igenom utbudet av läroböcker, skulle 

hon troligtvis ha valt något annat. Några av pedagogerna nämner att de upplever att deras egen 

påverkan är stor, Lisa som arbetar i årskurs 1 och nyligen tog sin lärarexamen är en av dem. Lisa 

beskriver också att eftersom hon har forskning och teorier med sig färskt ifrån utbildningen så har 

detta inspirerat henne och haft stor inverkan på undervisningens utformning. Lisa berättar att hon 

försöker variera sin undervisning genom såväl utomhusmatematik som att diskutera mycket i 

helklass så att eleverna får lära genom att vara aktiva själva, lära med hela kroppen och sätta ord 

på sin kunskap. 

 

 

6.6 Utveckling av matematikundervisningen 

Pedagogerna fick svara på frågan om de skulle vilja utveckla sin matematikundervisning om de 

inte hade några begränsningar och i så fall på vilket sätt. Alla pedagoger berättar att de skulle 

vilja utveckla sin matematikundervisning. Siv svarar så här: 

 
Ja! Hade jag jätte-gärna gjort! Skippat boken överhuvudtaget.  

 

Pedagogerna menar att inget är fullkomligt, att man inte får vara nöjd utan ständigt måste 

utveckla sig själv och sin undervisning. Samtliga pedagoger svarar att de skulle vilja arbeta mer 

praktiskt och med laborativt material. Flertalet nämner även att de vill bygga en 

matematikverkstad som ska vara inbjudande så att eleverna upplever att matematik är roligt. 

Matematikverkstaden skulle kunna vara ett rum där man alltid kan ha olika laborativt material 

framställt. Där skulle till exempel finnas material som gör matematiken tydligare, material i form 

av knep och knåp samt matematikspel. Dit skulle pedagoger också kunna gå för att få inspiration 

samt för att hämta noga utvalt material och uppgifter. 

 

Gemensamt för alla pedagoger är också att de vill frångå läroboken mer. Ifall pedagogerna skulle 

använda boken skulle de bara använda vissa sidor i den. Liselott som har vidareutbildat sig inom 

matematik menar att hennes vision är att kunna göra en grovplanering över moment som ska 

behandlas i matematiken. Inte vara så styrd av ett läromedel. Liselott påpekar att detta dock kan 

vara svårt för lärare och uttrycker sig så här:  

 
Man säger att vi ska jobba utan lärobok men vi får inte styrning eller hjälpmedel för att 

kunna göra det. 

 

Ett antal pedagoger påpekar att de vill utveckla samtalets roll, eftersom eleverna kan lära mycket 

av varandra genom diskussioner. Många pedagoger uttrycker också att de skulle vilja ha mer tid 

till sitt förfogande. Några pedagoger skulle vilja lägga andra ämnen åt sidan för att fokusera på 

matematiken och på så vis bli en bättre matematiklärare. Petter nämner också mer föreläsningar 

som ett sätt att utveckla matematikundervisningen och få ökad inspiration.  
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7. Diskussion 
Detta avsnitt innehåller en diskussion där vi kopplar vårt resultat till bakgrunden och drar egna 

slutsatser. Därefter följer metoddiskussion och diskussion kring vilka de didaktiska 

konsekvenserna blir sett utifrån vårt resultat. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet av vår undersökning så framträder en bild där pedagoger i matematikämnet 

utgår mycket ifrån läroboken. Samtliga pedagoger beskriver hur de använder sig av läroboken i 

sin undervisning och att detta ofta startar redan i förskoleklassen. Pedagogerna nämner att det ger 

en trygghet att utgå ifrån läroboken och en del upplever att det handlar om matematikämnets 

tradition. Johnsen Höines (2002) menar att en alltför läroboksstyrd matematikundervisning 

sannolikt leder till att eleverna upplever matematik som något man endast använder i skolan och 

på lektionen. Även Bolears (1998) påpekar att en läroboksstyrd matematikundervisning kan 

begränsa elevernas matematikkunskaper. Eleverna kan få svårigheter att välja lämpliga 

lösningsstrategier och att lösa uppgifter som inte liknar lärobokens. Eftersom vår undersökning 

visar på att pedagogerna tilldelar läroboken en central roll vore det önskvärt att pedagoger i större 

utsträckning tänker på att knyta an matematiken till elevernas vardag. Dock menar Löwing och 

Kilborn (2002) att många pedagoger kan behöva stödet av ett läromedel med anledning av 

pedagogers allt mer krävande arbetsuppgifter och kursplanens diffust skrivna mål.  

 

Även fast alla pedagoger berättar att de använder en lärobok påpekar de också att de kompletterar 

med andra uppgifter. Pedagogerna pratar om att det är viktigt att ställa läroboken man använder 

emot målen som finns i matematikämnet. Många menar på att om man endast arbetar utifrån en 

lärobok så uppfylls inte alla målen. Dessutom kan en alltför ensidig undervisning leda till att 

många elever tappar lusten för att lära sig matematik. Skolverket (2003) skriver att en viktig 

faktor som påverkar elevers lust att lära är en varierad undervisning, såväl innehåll som 

arbetsmetoder måste varieras för att tillgodose alla elevers behov. Vår studie visar att pedagoger i 

år F-2 beskriver att de arbetar mer varierande än vad pedagogerna i årskurs 3-6 säger sig göra. 

Utifrån detta resultat kan ett mer varierat arbetssätt även i årskurs 3-6 vara eftersträvansvärt.  

 

En del av pedagogerna i vår undersökning nämner att de inte är helt nöjda med läromedlet de 

arbetar med. Pedagogen har inte kunnat välja helt själv eftersom man ofta köper in ett och samma 

läromedel gemensamt på skolan. Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten av hur och varför ett 

läromedel väljs ut eftersom många pedagoger följer endast ett läromedel och detta då behöver 

hålla god kvalitet. Utifrån vårt resultat ser vi att om pedagogen upplever att hon/han måste arbeta 

utifrån ett visst läromedel på grund av att det är ett gemensamt beslut på skolan, kanske inte 

läromedlet alltid används på ett meningsfullt sätt. Det kan finnas en risk att pedagogen inte 

känner någon mening med att granska läromedlet så att det följer upp mot målen om pedagogen 

själv inte upplever sig kunna påverka val av läromedel. Detta gör det också än viktigare att 

pedagogen kompletterar läroboken med annat material för att eleverna ska ges möjlighet att 

arbeta mot målen.    
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Utifrån vår undersökning framgick det att pedagogerna som arbetar med elever i år F-2 har 

läroboken mer som ett stöd i sin matematikundervisning. De arbetar med laborativt material som 

förutom att det används utav vissa elever för att underlätta räknandet av uppgifter även används 

regelbundet i konkreta situationer. Dessa pedagoger anser att det är viktigt att man kopplar 

matematiken till elevernas vardag. Skolverket (2000) tar i kursplanen i matematik upp att 

eleverna ska ges möjlighet att lära sig matematik i relevanta situationer. Enligt pedagogerna vi 

intervjuat blir matematiken emellertid ofta mer abstrakt ju äldre eleverna blir. Många av 

pedagogerna som arbetar i årskurs 4-6 menar att det är viktigare att konkretisera matematiken när 

eleverna tillägnar sig grunderna. Äldre elever behöver inte stöd att gå från konkret till abstrakt i 

lika stor utsträckning, det laborativa materialet används här främst för att elever som behöver 

extra stöd ska kunna räkna ut uppgifter i läroboken. Malmer (2002) skriver om vikten av att 

verklighetsanknyta matematiken. Det är en nödvändighet för de allra flesta elever att arbeta aktivt 

och i konkreta situationer för att eleverna ska få en förståelse för abstrakta matematiska begrepp. 

I förhållande till vårt resultat tolkar vi det som att det är ovanligt att det laborativa materialet 

används i konkreta situationer i årskurs 4-6, det används mer för att ge stöd åt elevers tänkande 

när de räknar i läroboken. Det vore därför önskvärt att pedagogerna i dessa årskurser kopplar 

matematiken till något som ligger nära eleverna själva så att de blir motiverade till att lära sig 

matematik. I vår studie kan vi även utläsa att vissa pedagoger pratar emot sig själva gällande 

användningen av laborativt material. Pedagogerna påpekar att de inte använder sig av laborativt 

material i så stor utsträckning på grund av att elever inte behöver det i årskurs 4-6. De nämner 

samtidigt att de vill utveckla sin undervisning genom att frångå läroboken i större utsträckning än 

i dagsläget och använda mer laborativt material. Eftersom pedagogerna tar upp att tiden är en 

faktor till att de använder sig så pass mycket av lärobok i sin undervisning drar vi slutsatsen att 

detta även är en möjlig orsak till varför de inte använder sig av laborativt material i den 

utsträckning de skulle vilja. Resultatet från vår studie indikerar att ytterligare en tänkbar orsak är 

att pedagogerna inte fått tillräckligt med redskap och kunskap för hur de kan använda det 

laborativa materialet eftersom många pedagoger utrycker att läroboken inger en trygghet. Löwing 

(2006) menar att det är av stor vikt hur pedagogen använder det laborativa materialet. Då 

materialet stödjer elevernas språkliga förståelse vid nya moment fyller materialet sin funktion.   

 

Enligt Bucht m fl. (2006) bör en del av matematiklektionerna förläggas utomhus, både i de yngre 

och i de äldre åldrarna. Genom att viss del av undervisningen äger rum utomhus får fler elever 

chansen att hitta sitt sätt att lära. Tyvärr kan vi i vår undersökning se att arbete med matematik 

utomhus sker främst i år F-2, där är de ute regelbundet och tar hjälp av naturen i 

matematikundervisningen. I årskurs 3-6 däremot förekommer det främst inom vissa speciella 

områden inom matematiken. Pedagogerna i årskurs 3-6 menar också på att det krävs mycket mer 

organisation vid utomhusmatematik. Enligt Bucht m fl. blir det inte mer jobb med 

utomhusmatematik för den enskilde pedagogen utan endast ett annat sätt att tänka kring 

undervisningen. Vårt resultat visar att utomhusmatematiken ebbar ut ju högre upp i åldrarna man 

kommer. Pedagogerna i årskurs 3-6 ger utryck för att de upplever det tidskrävande att gå ut och 

ha matematik. I jämförelse med pedagogerna som arbetar i år F-2 kan vi utläsa att detta handlar 

mycket om en vana. Arbetar pedagogen regelbundet med utomhusmatematik upplevs det 

troligtvis inte som att det krävs massa extraarbete.  

 
Säljö (2005) poängterar utifrån det sociokulturella perspektivet att en individ tillägnar sig 

kunskap genom att själv vara aktiv, det är även viktigt med diskussion och samspel. När det 
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gäller att kommunicera matematik så anser nästan alla pedagoger att de ägnar sig åt detta en hel 

del i sin matematikundervisning. De flesta pedagoger som arbetar i årskurs 4-6 arbetar mycket 

med problemlösning i grupp där eleverna får ta del av varandras sätt att tänka samt att förklara 

hur de själva tänker när de löser ett problem. Ibland diskuteras även lösningarna gemensamt i 

klassen så att alla får ta del varandras lösningsstrategier. Enligt Ahlberg (2001) är det väldigt 

viktigt att elever får arbeta i grupp och kommunicera med andra om hur de tänker, för att de ska 

kunna utveckla sina lösningsstrategier. Även Säljö (2005) understryker samspelets och 

omgivningens betydelse för individens kunskapsutveckling. Författaren tar i samband med detta 

upp språkets viktiga roll, med språket som redskap kan människan sätta ord på egna tankar och ta 

del av andras. På grund av att elever lär sig mycket genom att sätta ord på sina kunskaper i 

samspel med andra får detta konsekvenser för såväl oss som blivande pedagoger som redan 

verksamma pedagoger. De matematiska diskussionerna bör ges en central roll i undervisningen 

och eleverna behöver stöd i sin kunskapsutveckling.  

 

Hur pedagogerna individualiserar sin undervisning speglas till stor del av läroboken. Många 

pedagoger nämner att eleverna arbetar med uppgifter av olika svårighetsgrad i boken, men det 

förekommer även att elever får anpassade uppgifter utifrån var de befinner sig. Enligt Löwing 

och Kilborn (2008) är det teoretiskt sett lätt att individualisera, men om man ser till hur 

verkligheten ser ut och vilka omständigheter pedagogen har att förhålla sig till där så framträder 

en helt annan bild. En lyckad individualisering kan i verkligheten verka omöjlig att genomföra. 

Trots att det kan vara svårt att individualisera så kan man läsa om hur viktigt det är att möta 

eleverna där de befinner sig så att elever på olika kunskapsnivåer inte tappar motivationen till 

matematiken. Vi tolkar resultatet från intervjuerna som att pedagoger kan behöva ta hjälp av 

varandra och diskutera begrepp så som individualisering för att kunna åstadkomma bra praktiska 

lösningar. Det är pedagogens uppgift att kunna fånga upp och motivera såväl elever som har svårt 

för sig vad gäller matematik som de som har lätt för sig. Skolverket (2000) betonar hur viktigt det 

är för elevers lärande och motivation att skolan ser till att elever får uppleva att de förstår. 

Pedagogerna i vår undersökning pratade om vikten av att uppmuntra sina elever, flertalet nämner 

då att elever behöver få uppgifter utifrån sin nivå och känna att de lyckas. Imsen (2000) skriver 

om Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen. För skolans del innebär teorin att 

eleven bör arbeta med uppgifter som ligger på en lite högre nivå än den som eleven redan 

behärskar, uppgifterna ska eleven klara av med stöd från någon som kan mer. Följderna blir att 

såväl pedagogen som elever kan finnas som en hjälp, därav skulle mer arbete i grupp eller par 

vara positivt utifrån detta sätt att se på kunskapsutveckling.  

 

Utifrån vårt resultat framkom att de flesta av pedagogerna har många tankar kring hur de vill 

utveckla sin matematikundervisning. Många betonar att de vill utveckla samtalets roll under 

matematiklektionerna eftersom diskussionen är en viktig del av elevers lärande. Skolverket 

(2000) skriver i kursplanen för matematik om att matematikundervisningen ska erbjuda tillfällen 

där eleverna kan föra meningsfulla matematiska diskussioner. Flertalet pedagoger berättar också 

om att de vill skapa en matematikverkstad som inbjuder till matematiskt lärande, här skulle det 

finnas noga utvalt laborativt material och matematiska uppgifter. Bergius och Emanuelsson 

(2008) skriver om att många elever i årskurs 3-4 börjar tycka att matematik är tråkigt eftersom 

ämnet upplevs som tyst och enskilt. För att ändra på detta menar författarna att eleverna behöver 

meningsfulla och engagerande uppgifter som de får utforska och diskutera tillsammans med 

andra. En matematikverkstad använd på rätt sätt och som alla på skolan kan använda kan skapa 

möjligheter för en meningsfull undervisning likt denna.  
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Pedagogerna utrycker att de är medvetna om bristerna med olika metoder och har syftet klart för 

sig när de väljer sina metoder. Dock verkar det som om pedagogerna ibland upplever att de inte 

fått tillräcklig förberedelse och redskap för att kunna utveckla matematikundervisningen så som 

de skulle vilja. Enligt Löwing och Kilborn (2002) beror en alltför läroboksstyrd undervisning 

snarare på pedagogens utbildning, möjlighet till kompetensutveckling samt otydligt skrivna mål 

än själva läroboken. Från vår studie tycker vi oss kunna utläsa att de pedagoger som 

vidareutbildat sig inom matematik ofta i större utsträckning frångår läroboken. En av dessa 

pedagoger är Camilla, hon använder sig bara av vissa delar i läroboken och kompletterar med 

andra uppgifter. Det här antyder att det är viktigt att pedagoger får möjlighet till vidareutbildning, 

och då helst vid flera tillfällen under sin tid som pedagog. Detta för att pedagogen ska få 

inspiration, idéer och redskap till att utveckla den egna undervisningen. Camilla påpekar också att 

ökad erfarenhet har gjort att hon vågar frångå boken mer.  

 

Slutligen har det framgått av vår studie att pedagoger i årskurs 4-6 i stor utsträckning väljer bort 

vissa arbetsmetoder på grund av att de upplever att dessa är tidskrävande och fordrar annan form 

av organisation än arbetet ur en lärobok. Många av dessa pedagoger uttrycker även en stress att 

”hinna med målen”. Vi drar utifrån detta slutsatsen att många av pedagogerna upplever att 

arbetsbördan ökar ju högre upp i årskurserna man kommer och därav får pedagogen mindre tid 

till att planera och strukturera sin undervisning. Resultatet utifrån vår undersökning indikerar att 

om pedagogerna hade fått tillräckligt med förberedelse och redskap så skulle troligtvis inte dessa 

hinder upplevas som så stora och fler av pedagogerna skulle använda ett varierat arbetssätt. 

 

 

7.2 Metoddiskussion  

Vårt syfte var att undersöka hur verksamma pedagoger beskriver sin matematikundervisning och 

vad de anser behövs för att kunna utveckla den. Med detta som utgångspunkt använde vi oss av 

kvalitativ metod och intervju som forskningsredskap. Vi är nöjda med dessa val eftersom vi anser 

att de var relevanta för vår undersökning. Vi upplevde det som positivt att använda oss av 

intervju då vi hade chansen att ställa följdfrågor vid behov för att förtydliga respondentens svar 

och nå en djupare förståelse. Denna möjlighet hade gått förlorad om vi hade använt oss av enkät 

vilket vi övervägde i inledningsfasen av vår undersökning. Vi tyckte att det var positivt att 

använda diktafoner vid intervjutillfällena då detta sedan underlättade analysarbetet. Bryman 

(2006, s.306) poängterar att man bör spela in intervjuerna för att kunna göra en detaljerad analys, 

annars kan väsentlig fakta falla bort. Genom att vi hade kvar inspelningarna hade vi möjlighet att 

gå tillbaka och lyssna på respondenternas svar för att inte missa information som kunde vara av 

betydelse för vår undersökning.  
 

Då vi genomförde vår pilotstudie tog den kortare tid än vad de första riktiga intervjuerna gjorde. 

Eftersom vi hade sagt en ungefärlig tid till pedagogerna som deltog utifrån pilotstudien kändes vi 

oss lite stressade under de första intervjuerna. Vid de kommande intervjuerna lade vi därför till 

extra tid för att undvika tidsbrist. Kihlström (2007, s.51) poängterar vikten av att avsätta nog med 

tid vid intervjun, då både intervjuare och respondent annars kan känna obehag och inte få ut 

tillräckligt av intervjun. 
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Vi upplevde det som en trygghet att ha ett frågeformulär när vi skulle ställa intervjufrågorna så 

att vi inte missade någon fråga. Dock anser vi att underfrågorna var för många till vissa 

huvudfrågor vilket till en början kunde kännas lite stressande. Ibland kunde respondenterna sväva 

ut i sina svar och innan vi fått större vana för att intervjua så var det svårt att återgå till ämnet. 

Lantz (1993, s.12) skriver att det är den som intervjuar som har ansvaret för att respondenten 

håller sig till undersökningsområdet. Vi upplevde båda att det blev lättare och kändes bättre ju 

fler intervjuer som genomfördes. 

 

Något som vi upptäckte vid bearbetningen av våra intervjuer var att vi vid vissa tillfällen borde 

ställt följdfrågorna på ett annat sätt för att få ut ytterligare information. När det gäller till exempel 

arbetet med problemlösningsuppgifter i grupp, hade det varit intressant att veta vad det är för 

sorts uppgifter eleverna får arbeta med. Om det är problemlösningsuppgifter utifrån läroboken, 

eller verkliga problem som eleverna får diskutera och lösa tillsammans. En annan fråga som vi 

skulle vilja få svar på är vilka mål pedagogerna pratar om att de arbetar emot. I vårt resultat 

kunde vi endast utläsa att en pedagog pratar om strävansmålen, medan de andra inte specificerar 

om det är dessa mål eller uppnåendemålen de pratar om. Tyvärr var detta alltså något vi 

upptäckte i efterhand, och vi tar med oss denna erfarenhet angående följdfrågor till nästa gång vi 

ska genomföra intervjuer.  

 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Det är viktigt att man under sin tid som verksam pedagog får viss del av kompetensutveckling. 

Avsaknaden av detta kan leda till att man fastnar i gamla mönster. Men om pedagogen får 

fördjupa sina kunskaper inom matematik underlättar det att utveckla matematikundervisningen. 

Att använda sig utav lärobok i sin undervisning är inte fel, men som vid alla val av arbetsmetod 

så måste pedagogen kritiskt granska och hela tiden ha syftet klart för sig. Det finns inte en enda 

arbetsmetod som fungerar för alla elever och därför krävs en variation av både arbetsmetoder och 

innehåll. Variationen gör undervisningen mer lustfylld och ökar elevernas motivation att lära sig. 

Det är även svårt att tillgodose alla elevers behov om undervisningen endast bygger på en 

arbetsmetod, elever är olika individer och lär sig därmed på olika sätt. 

 

För att eleverna ska förstå nyttan och känna glädjen med matematik är det viktigt att pedagogen 

lyckas koppla den till elevernas vardag så att de förstår att de har användning av matematiken i 

verkliga livet. För många elever krävs även att pedagogen konkretiserar matematiken. Detta stöd 

är det inte bara yngre elever som kan behöva utan flertalet elever behöver hjälp av laborativt 

material innan de tar kunskapen över till en abstrakt nivå. På grund av detta bör det finnas 

laborativt material tillgängligt i varje klassrum som eleverna känner sig bekväma med att 

använda. Elever lär också på olika sätt, vissa elever befäster kunskap och lär sig bättre genom att 

få göra och känna. Därför är det viktigt att man i sin undervisning planerar för att möta alla sina 

elever, både de som har svårt för sig och de som har lätt för sig vad gäller matematik. Vi har 

förstått att det är lätt att tappa de starka eleverna och därför måsta pedagogen hitta sätt att 

stimulera dessa, så de inte tappar intresset för matematiken.  

 

En viktig del i lärandet är delaktighet och samspelet med andra. Därav krävs tillfällen då eleverna 

får kommunicera matematik så att eleven får sätta ord på sina egna tankar och få ta del av andras. 
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På detta sätt kan eleverna utveckla många olika lösningsstrategier. Det är viktigt att dessa 

tillfällen sker regelbundet så eleverna får en vana att sätta ord på sina tankar. Slutligen anser vi att 

vi genom vår undersökning fått fördjupade kunskaper angående hur man kan arbeta med 

matematik i sin klass, vilket vi är väldigt tacksamma för!  

 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 Vi skulle finna det intressant att ta reda på mer om utomhusmatematikens samt det 

laborativa materialets betydelse för elevers matematikinlärning. Detta utifrån att vi i vår 

undersökning har sett att vissa av pedagogerna ute i verksamheten inte använder sig så 

mycket av varken utomhusmatematik eller laborativt material.   

 

 Vi skulle även vilja ta reda på pedagogers och elevers inställning till det laborativa 

materialet i olika årskurser, anses laborativt material fult att använda för äldre elever?  

 

 Vi skulle slutligen vilja forska vidare kring vad pedagogerna anser att deras utbildning 

borde innehålla eftersom vissa av pedagogerna i vår studie inte upplevde att deras 

utbildning gett dem tillräckligt med förberedelse och redskap för att våga frångå 

läroboken. Samt hur pedagogerna ser på att vidareutbilda sig.  

 

 

8. Tack  
Vi vill börja med att tacka alla de pedagoger som ställt upp som respondenter i vår undersökning. 

Alla de deltagande har varit positivt inställda och varit till stor hjälp. Vi vill även passa på att 

tacka våra familjer för stöd under arbetets gång samt vår handledare Anna Wernberg. 
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  Bilaga 1 

 

 
 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås. Under hösten 2009 ska vi genomföra en 

undersökning som kommer att utmynna i vårt examensarbete. Syftet med undersökningen är att 

ta reda på hur verksamma lärare beskiver sin matematikundervisning och vad de anser behövs för 

att kunna utveckla den.  

 

När vi bedriver vår undersökning behöver vi genomföra ett antal intervjuer med verksamma 

pedagoger i år F-5. Under intervjun har de deltagande när som helst rätt att avstå från att svara på 

frågorna eller att helt avbryta intervjun om de så önskar. De deltagande pedagogerna i 

undersökningen kommer att vara anonyma. Det innebär att de deltagandes identitet och andra 

personuppgifter hålls hemliga, vilket är i enlighet med sekretesslagen.  

 

När vi presenterar vårt resultat kommer vi att censurera deltagarnas och skolornas namn. Vi 

kommer i resultatet istället att använda fiktiva namn och inspelningarna av intervjuerna kommer 

att raderas efter bearbetning av resultaten. Slutligen har vi inga andra avsikter med vårt 

forskningsmaterial än att just använda det till vår studie. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Marie Andersson 

 

Loella Pihlqvist 
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Bilaga 2 
 

Bakgrundsfrågor 

 
 Vilket år började du arbeta som lärare? 

 Vad har du för inriktning i din lärarutbildning? 

 Har du läst till någon kompetensutbildning inom matematik, under din tid som verksam 

lärare? 

 Vilken årskurs arbetar du i just nu? 

 Vilka olika årskurser har du arbetat med under din tid som verksam lärare? 

 

 

Intervjufrågor 

 
1. Hur arbetar du med matematik i din klass och vilka olika arbetsmetoder använder du dig 

av? När? Varför? 

 Har du gemensamma genomgångar? Vad får de elever göra som redan kan det du ska gå igenom? 

 Jobbar eleverna i grupper? Problemlösning i grupp?  

 Diskuterar ni lösningar på problem gemensamt i klassen?  

 Har eleverna tillgång till konkret material? Varför använder ni konkret material?  Hur används det och 

när används det? 

 Använder du dig av läromedel i din matematikundervisning?  

 Använder du dig av utomhusmatematik?  

 Anser du att val av arbetsmetoder skiljer sig åt mellan olika årskurser? I så fall på vilket sätt skiljer 

arbetsmetoderna sig åt? 

 

2. Vad anser du om de arbetsmetoder och de eventuella läromedel som du använder dig av 

för tillfället? 

 Hur synliggör du målen och syftet med matematikundervisningen för dina elever?    

 Hur gör du för att ta reda på om eleverna lärt sig det du avsett? 

 

 

3. Vad påverkar dina val av arbetsmetoder i din matematikundervisning? På vilket sätt? 

 

4. Hur arbetar du för att individanpassa matematikundervisningen för dina elever? 

 Vad anser du att begreppet ”arbeta utifrån sin egen takt” innebär? 

 Hur gör du för att motivera eleverna?  

 

5. Om du inte hade några begränsningar skulle du då vilja utveckla din 

matematikundervisning? I så fall på vilket sätt?  


