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Sammanfattning 
Denna studie visar hur en lärare ämnesintegrerar matematik i sin undervisning. Genom 
en intervju har lärarens syfte med detta arbetssätt lyfts fram. Vi observerade hur integra-
tionen i undervisningen såg ut i praktiken. Sammanfattningsvis konstaterar vi att läraren 
använder sig av ämnesintegration för att ge eleverna en helhetsbild av matematiken. 
Matematik är inte begränsat till matematiklektionerna utan finns överallt. Bakom inte-
greringstanken speglas lärarens synsätt över hur elevernas matematikkunskaper utveck-
las. Undervisningen baseras på språkets betydelse och att konkretisera matematiken. 
Lärandet sker i en igenkännande kontext där samspel, kommunikation och reflektion är 
centrala beståndsdelar. 
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Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vår forskning samt dess undersökningsom-
råde. Vi presenterar vårt syfte och våra frågeställningar samt ger en kort lärar-
presentation.  

Bakgrund 
Under vår verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen har vi upplevt olika undervis-
ningssätt i ämnet matematik. Vi har sett matematiken både i en traditionell ämnesindel-
ning, där läroboken ofta har styrt undervisningen, samt en mer individuellt anpassad 
matematikundervisning i naturlig integration med andra ämnen. I Lpo 94 står det tydligt 
att både rektor och lärare har ett ansvar gentemot eleverna när det gäller möjligheten till 
att få arbeta ämnesintegrerat. Våra erfarenheter är att eleverna relativt sällan får arbeta 
på detta sätt. Då det ligger i tiden med dagens läroplan att arbeta mer ämnesövergripan-
de, är vi intresserade av hur en sådan undervisning kan bedrivas.  

 

Undersökningsområde 
Olika sätt att se på kunskap, lärande och undervisning får konsekvenser för hur läraren 
organiserar undervisningen. Det finns flera teorier om hur lärande sker hos individen 
(Lendahls & Runesson, 1995, s.12). Tre övergripande perspektiv som beskrivs är:  

1) att kunskap förmedlas av läraren till eleven,  

2) att elevens mognad avgör vilken kunskap som är möjlig att lära,  

3) att lärande sker i ett socialt och språkligt samspel.  

Dagens läroplan stödjer det tredje perspektivet som det mest gynnsamma för elevens 
lärande. Det medför att lärarens roll blir att utforma situationer där eleven genom en 
kontext kan utveckla sitt lärande. Ämnesintegration är ett av många sätt att organisera 
undervisning på. För att avgränsa undersökningsområdet valde vi att studera ämnesin-
tegration med fokus på matematik. Vi sökte efter litteratur och forskning som berörde 
ämnesintegration och matematik på bibliotek, samt i databaser som Libris och Artikel-
sök.  

 

Begreppsbeskrivning  

Utifrån Svenska akademins ordlista (2006) fann vi stöd för de begrepp som är centrala, 
och återkommande i vårt arbete. Det första begreppet integrering, innebär att man i 
undervisningen sammanför matematiken med de andra skolämnena utifrån ett tema eller 
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begrepp. Detta sker utifrån en kontext där eleven får se sammanhanget genom egna 
erfarenheter. Genom att läraren konkretiserar undervisningen åskådliggörs och verk-
lighetsanknyts begreppen, eller ämnena för eleven. Genom språket där eleven i en soci-
al kontext kommunicerar med sig själv och andra, får eleven förståelse för matemati-
kens begrepp och fenomen. Med hjälp av språket lär sig eleven reflektera över sina tan-
kar, vilket leder till att de kan höja sin språkmedvetenhet och förmåga att tänka abstrakt. 
Det är också av stor betydelse att eleven ser att matematiken finns i en social kontext.  

 

Syfte och problem 
Uppsatsens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en lärare ämnesintegrerar matematik. Ge-
nom att följa en lärare i klassrummet, tar vi del av hur läraren organiserar och praktise-
rar sin undervisning. Denna undersökning har som mål att fördjupa kunskaperna om ett 
mer ämnesintegrerat arbetssätt, med matematiken i fokus. Förhoppningen är att studien 
av det här sättet att arbeta, skall inspirera andra pedagogiskt intresserade. 

 

Forskningsfråga/problemformulering 

Med dessa frågeställningar som grund söker vi mer kunskap om hur läraren ämnesinte-
grerar matematik i sin undervisning: 

• Vad är lärarens syfte med att integrera matematiken? 

• Hur arbetar läraren med att ämnesintegrera matematiken? 

 

Lärarpresentation 

Läraren som intervjuas och observeras arbetar med en åldersblandad klass årskurs 1-3. 
Hon är utbildad grundskollärare, speciallärare, Montessorilärare och har varit verksam i 
tjugofem år. Därtill är hon också läromedelsförfattare i matematik. Skolan arbetar tim-
planelöst.  
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Teoretiskt perspektiv 

Kapitlet redovisar huvudtankar och begrepp utifrån det teoretiska perspektivet. 
Kapitlet beskriver också relevanta styrdokument samt tidigare forskning. 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är en vidareutveckling av en konstruktivistisk syn på 
lärande, där det är samarbetet i en kontext som konstruerar kunskapen. Utifrån ett so-
ciokulturellt perspektiv anses lärandet komma ur den sociala praktiken. Dysthe har ka-
tegoriserat det sociokulturella perspektivet, där språket, det sociala samspelet och kon-
texten tas upp som betydande teman. Språket har olika funktioner. Det används vid (1) 
namngivning av olika fenomen, (2) vid valet av ord och (3) uttryck utifrån egna erfa-
renheter samt (4) för att uppnå olika syften (Dysthe, 2003, s.42, 47).  

 

Den sociokulturella synen på lärande har alltmer gått ifrån den mer kognitiva synen på 
lärande, där man anser att inlärning sker individuellt. Istället menar man att lärandet är 
beroende av den sociala medieringen, där lärandet sker i och utifrån samspel med andra. 
Tyngdpunkten ligger därmed både vid kontexten samt interaktionen (Dysthe, 2003, 
s.50). 

 

Lev Vygotskij är den person som det refereras mest till när det gäller sociokulturell teori 
(Dysthe, 2003, s.14). Genom sin betoning av att barnet lär utifrån ett socialt och kultu-
rellt sammanhang, så menar han att den kulturella situation som barnet växer upp i helt 
styr barnets utveckling (Hwang & Nilsson, 2003, s.49-50). Skolan, föräldrarna och sys-
kon påverkar därmed genom sitt sociala samspel utvecklingen. Vygotskij intresserade 
sig för barnets metakognition. Vilket innebär att barnet blir medvetet om hur det tänker 
då det ställs inför ett problem, och att det sedan utifrån den insikten kan förbättra sin 
problemlösningsförmåga och sitt tänkande. Lärarens sätt att se på lärandet har därför en 
betydelsefull roll för hur denne lägger upp sin undervisning. Enligt Vygotskij sker lä-
randet både utifrån och in och inifrån och ut. Det innebär att föräldrar och lärare med 
sina erfarenheter, kunskaper, förmåga att tänka abstrakt samt att lösa problem får en 
betydande roll för barnets utveckling. Genom att anstränga sig eller att ta hjälp av en 
mer erfaren person, kan barnet utmanas att lösa uppgifter som gränsar till vad det klarar 
av. På så sätt kommer barnet ett steg längre i sin utveckling. Detta benämnde Vygotskij 
som proximal utveckling. Vygotskij jämför denna utvecklingsstrategi med ett husbygge, 
där den mer erfarne agerar byggnadsställning som stödjer, och så att säga hjälper huset 
att färdigställas.  
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Matematik som språk 
Vygotskij menar att språket är ett av de psykologiska verktyg som barnet utvecklar i det 
sociala samspelet, för att kunna tolka och lära sig hantera olika situationer i livet 
(Hwang & Nilsson, 2003). Språkets viktigaste funktioner menade han var förmågan att 
kunna resonera med sig själv genom den inre dialogen, och för att kunna socialisera sig 
med andra. Barns tal och tankar kommer av social natur. Till en början används talet i 
syfte att namnge sin omgivning, men övergår sedan till det mer abstrakta, att formulera 
tankar.  

 

Genom att tala matematik kan eleverna synliggöra och konkretisera sina tankestruktu-
rer. För att kunna utveckla denna kunskap krävs det att läraren hjälper eleven att syn-
liggöra de begrepp eleven funnit, men ännu inte förstått. Det är först när eleven kan be-
skriva med ord vad som kännetecknar begreppet, som denne kan lägga det till sin inre 
konstruerade tankekarta. Denna karta ligger på en mer abstrakt nivå, och det är där som 
eleven samlar sina begreppskunskaper. När eleven sedan skall förstå fenomen utifrån 
olika begrepp används således tankekartan omedvetet (Lendahls & Runesson, 1995, 
s.51). Idag uppfattas ämnet matematik som svårbegripligt och problematiskt av elever-
na. Medvetenheten om problemet finns hos lärarna, men både kompetens och resurser 
att lösa det saknas. Förståelse för innehållet av det formella matematiska språket måste 
finnas där, om eleven skall kunna gå vidare i sin utveckling. Därför är det viktigt att 
läraren använder sig av de formella begreppen, men även är lyhörd för huruvida elever-
na tar till sig dessa begrepp. Med andra ord, läraren måste parallellt med de formella 
begreppen använda sig av ett mer informellt språk, som gör matematiken synlig och 
tolkningsbar (Löwing, 2006, s.144).  

 

Sett ur ett lärarperspektiv, är det viktigt att budskapet transporteras på ett lättförklarligt 
sätt till eleverna. Det görs bäst genom att läraren medvetandegör sig om vilken språklig 
nivå som eleven ligger på. För att kunna transportera det matematiska stoffet på rätt 
elevnivå, krävs det att läraren själv kan och förstår innebörden av de matematiska be-
greppen. Många av dessa begrepp är abstrakta termer och uttryck, vilka kräver stora 
kunskaper av läraren. Att bygga upp elevens självförtroende för matematiken är oerhört 
viktigt. Om eleven inte förstår de begrepp som läraren beskriver, kan det innebära att 
eleven tar med sig ett dåligt självförtroende, som följer med ända upp i vuxen ålder. Att 
tala matematik innebär inte bara att eleverna skall tillgodogöra sig matematiska begrepp 
genom samtalet. För att kunna utveckla tankeprocessen krävs att eleverna tillsammans 
får samtala, diskutera och argumentera. Genom de frågor och tankar som uppkommer i 
det sociala samspelet ökar möjligheten att eleven fördjupar sina kunskaper. Ofta har en 
matematiklektion varit upplagd på så vis att en lärare har haft en genomgång och däref-
ter har eleverna fortsatt arbeta i boken. På detta sätt, där ingen tvåvägskommunikation 
förekommit, kan många lärare riskera att eleverna aldrig får en chans att utveckla sina 
matematiska kunskaper. Läraren måste finna en modell där varje elev lyfts fram, utan 
att utsätta någon för allt för stor mental stress. De språksvaga eleverna kan annars lätt ge 
upp, och känna att det ändå inte är någon idé försöka förstå matematiken. Ytterligare en 
svårighet är att få en rättvis fördelning av elevernas yttranden, då de elever som tycker 
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matematik är roligt och som har förstått begreppen gärna tar överhand (Malmer, 2002, 
s.58-61).  

 

Ett relativt enkelt medel, som kan hjälpa läraren att ta reda på huruvida eleven förstått 
innebörden av exempelvis ett begrepp eller ett problem, är att fråga eleven olika frågor 
kring dessa faktorer. Genom de ordval och uttryck som eleven svarar med, märker lära-
ren sedan om eleven inte förstår eller har missförstått begreppets innebörd. Om eleven 
så att säga svarar fel på frågan, är det viktigt hur läraren väljer att bemöta svaret. Ett 
felaktigt svar kan ofta användas i en positiv bemärkelse för att lyfta fram den korrekta 
innebörden (Malmer, 1990, s.41).  

 

Matematik i en social kontext 
Ordet social har enligt Dysthe (2003, s.9) två betydelser som vävs in i varandra. Hon 
uttrycker sig enligt följande: 

 

Å ena sidan betyder ”social” att vi alla är förankrade i en kultur och i en gemenskap, och att det 

sätt på vilket vi tänker och handlar påverkas i alla situationer av denna kulturförankring. Detta 

gäller även inlärningssituationer, och därför kan vi inte studera lärande som ett isolerat feno-

men och endast som mentala aktiviteter hos individen utan vi måste se på hela kontexten för 

att förstå vad som hämmar och främjar lärande. Å andra sidan betyder ”social” att ha relationer 

och att vara i interaktion med andra människor.  

 

Matematiken finns överallt omkring oss. Utifrån ett sådant synsätt kan man säga att ma-
tematiken bör ses som ett integrerat ämne i ett helhetsperspektiv. I skolan presenteras 
matematiken många gånger avskilt från de övriga ämnena. På det här sättet kan mate-
matiken upplevas som ett enskilt ämne, utan samhörighet med världen utanför skolans 
väggar. För att fånga elevernas intresse måste undervisningen utgå från deras vardagser-
farenheter. Eleverna kommer annars inte att engagera sig, vilket medför att undervis-
ningen tappar sitt innehållsliga värde (Nilsson, 1997, s.29). Genom att läraren verklig-
hetsanknyter undervisningen i ett sammanhang eller i en kontext som eleverna kan iden-
tifiera, så ökar möjligheten till förståelse. Kontext kan närmast beskrivas som ett sam-
manhang, där alla delar är integrerade och vävs samman till en helhet. Eleven lär i fy-
siska och sociala kontexter där kognitionen sker som en del av aktiviteten. Aktiviteten i 
sig är samtidigt en del av kognitionen. De är med andra ord verksamma i samspel med 
varandra (Dysthe, 2003, s.42). Genom att konkretisera fenomen och begrepp hjälper 
man eleven till ett abstrakt tänkande. Utgångspunkten för det som skall abstraheras bör 
vara ur en kontext som eleven känner igen. Det kan vara situationer eller metaforer men 
framför allt att med olika material visa på det man tänkt abstrahera. Konkretiseringens 
mål är att det skall hjälpa eleven att kunna tänka abstrakt på exempelvis ett problem, 
genom att tidigare ha fått ett liknande problem konkretiserat (Löwing, 2006, s.115).  
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Vägen till kunskap är beroende av en mängd faktorer kring eleven, exempelvis alla sin-
nen. Malmer (2002, s.30-43) har i inlärningsnivåer delat in vad som behövs i undervis-
ningen för att eleverna ska lyckas ta till sig matematiken, så att de inte redan i ett tidigt 
stadium slås ut. Hon menar att samtliga av dessa nivåer måste finna med i undervis-
ningen, för att alla elever skall kunna följa med i undervisningen. Den första nivån är 
tänka-tala, vilket innebär att elevernas verklighet är utgångspunkt för undervisningen 
efter var och ens förutsättningar. Meningen är att eleverna skall bli nyfikna och själva 
vilja uppleva, undersöka och upptäcka olika fenomen. När man talar med barn inser 
man många gånger, att de har massor av kunskaper och funderingar de inte kan ut-
trycka. Genom att öka barnens ordförråd, hjälper man dem att sätta ord för detta. Detta 
är särskilt viktigt för elever med svagt ordförråd, annars blir det lätt otydligheter och 
missförstånd i matematikundervisningen. Nästa nivå, göra-pröva, påvisar vikten av att 
praktiskt arbeta med olika material eller laborationer. Läraren har en viktig roll då detta 
arbetssätt måste vara meningsfullt och i en kontext som eleven känner igen. Genom att 
eleverna får arbeta undersökande kan de öka sin förståelse för hur olika fenomen hänger 
ihop, och utifrån det lägga sitt logiska tänkande till sin inre bildbank. Malmer menar att 
den här typen av laborativa övningar måste vara en självklar och integrerad del av un-
dervisningen. Det kan med fördel användas under alla skolår, vilket det tyvärr inte görs 
idag, trots att man vet att det konkreta handlandet ofta leder till inlärning. Den tredje 
nivån innebär att eleven får sortera och ordna sina tankar i en representationsform de 
själva valt. Genom att synliggöra ett problem, får läraren med sig de elever som har 
svårt att ordna sig efter påtvingade uppgifter. Den här formen av undervisning kräver 
god handledning, särskilt för de svaga eleverna. När en elev har fått bearbeta ett pro-
blem på egen hand motiveras eleven gärna att ta hjälp, då det här arbetssättet ändå inne-
bär en frihet för eleven. Läraren fungerar med andra ord som en stöttepelare som stödjer 
och hjälper eleven, medan eleven själv står för sin inlärning mot ett abstrakt tänkande. 
Den fjärde nivån innebär att eleven skall kunna förstå och formulera det abstrakta 
symbolspråket. Lärarens uppgift är att genom varierande didaktiska förklaringsmodeller 
kunna ge ord till det abstrakta symbolspråk som matematiken innehar. Många lärare 
inleder undervisningen med detta moment, trots att eleverna inte alltid har den nödvän-
diga kunskapen om, och förståelsen för de begrepp och fenomen som behandlas. Det 
räcker inte att tala tydligare eller att upprepa sin förklaringsmodell om eleven inte för-
stod första gången. Läraren måste istället finna en annan metod som kan hjälpa eleven i 
sin utveckling, för att kunna förstå och därefter formulera ett begrepp eller fenomen. 
Alla elever skall ha möjlighet att arbeta efter sin utvecklingsnivå. De elever som anses 
vara bra i matematik, kan lätt tycka att matematiken blir tråkig om de inte får tillfred-
ställande uppgifter i sin utvecklingstakt. För de elever som har det svårt med matemati-
ken kan det formella kravet försvåra utvecklingen. Det är helt annorlunda att använda 
det matematiska symbolspråket, än att endast lösa ett problem. När denna nivå är för-
ankrad kan eleven gå vidare till den femte nivån, som är tillämpning. Här får eleven 
öva sig i när och hur förståelsen kan tillämpas. Om förståelsen saknas, kommer eleven 
snart i detta moment att halka efter i undervisningen, eftersom denne inte kan tillämpa 
begreppen i olika sammanhang. Kontexten är återigen viktig, då räkneexemplen bör 
utgå ifrån ett sammanhang där eleven kan identifiera sig. Den sjätte och sista nivån be-
tonar vikten av kommunikation. Med det menar Malmer att matematiken bör integre-
ras med andra ämnen för att på bästa sätt öka förståelsen för att matematiken finns över-
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allt, inte bara under matematiklektionen. Eleverna skall också förstå hur viktigt ämnet 
matematik är genom att man belyser det utifrån andra ämnen. Det kan göras till exempel 
via temaarbeten, där man arbetar med samma tema i de olika ämnena. Alla nivåerna har 
en betydande roll då de genom att samspela ökar chansen till förståelse för matematik-
ämnet hos eleverna. 

 

Vad säger styrdokumenten 
Idag har vi en läroplan, Lpo 94 som är ämnesbaserad. Det finns kursplaner för respekti-
ve ämne som specificerar mål och kunskaper som eleverna ska sträva emot, samt uppnå 
innan de slutar skolan. Det som läroplanen och kursplanerna inte säger någonting om är 
hur undervisningen skall organiseras för att eleverna skall nå dessa mål. Det är upp till 
respektive skola och lärare att bestämma hur de vill göra. Många skolor arbetar efter 
den traditionella ämnesindelningen och skoldagen är organiserad efter ett schema med 
dessa ämnen. Schemats konstruktion tillsammans med lärartjänsternas inriktning och 
omfattning, är några av de ramar som medverkar till att hela skolorganisationen är för 
en traditionell ämnesinriktad undervisning (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s.133). I 
tidigare läroplaner har förslagen till andra former av organisering varit utifrån en pro-
blemorienterad undervisning, temaarbeten eller i projektform. Även om tema och pro-
jekt som arbetsform fortfarande förekommer i skolan så finns de inte omnämnda i den 
nuvarande läroplanen. I Lpo 94 finner man istället begrepp som ämnesövergripande, 
kunskapsområden som helhet, överblick och sammanhang.  

 

Stöd för ämnesintegration utifrån Lpo 94 

Rektorn har […], ett särskilt ansvar för att 

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

• ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. 

 
Läraren skall organisera och genomföra undervisningen så att eleven  

• får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang  

• får möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

 

I skolans uppdrag ingår att främja lärande genom att integrera olika former av kunskap. 
Följande citat är taget ur läroplanen: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, s.6).  
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Man kan finna ytterligare stöd för integration i kursplanen för matematik, under rubri-
ken Ämnet karaktär och uppbyggnad:  

 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från om-

världen och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. (2000-07) 

 
Dessutom uttrycks integrationstanken vidare under Bedömningens inriktning:  

 
Bedömningen avser elevens insikter i och känsla för matematikens värde och begränsningar 

som verktyg och hjälpmedel i andra skolämnen, i vardagsliv och samhällsliv och vid kommuni-

kation mellan människor. (2000-07) 

 

Språket utifrån kursplanen i matematik 

Under Ämnets syfte och roll i utbildningen står följande formuleringar: 

 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommuni-

cera med matematikens språk och uttrycksformer (2000-07).s 

 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i me-

ningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på olika problem (2000-07). 

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

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

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkan-

de, 

 

Tidigare forskning 
Birgitta Sandström är lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon skriver i en forsk-
ningsrapport om faktorer så som mentalitet, styrstruktur och praktiska förutsättningar, 
och om hur de påverkar förutsättningarna för ett ämnesövergripande och integrerat ar-
betssätt i skolan (Sandström, 2005). Enligt henne pågår det en kamp i skolans värld, 
mellan de som förespråkar ämnesövergripande och ämnesintegrerande arbetssätt och de 
som är för ämnesfokusering. Debatten dem emellan är inte på något sätt avgjord. Sand-
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ström finner att de som strävar mot ett ämnesövergripande arbetssätt alltmer vinner ter-
räng. Det är också den mest dominanta bilden i de skolor som hon har undersökt. 

 

Audhav, Johansson och Krona (2006) har i sin studie undersökt om skolan och dess 
pedagoger arbetar i enlighet med Lpo 94’s synsätt gällande ämnesövergripande under-
visning, eller om gamla synsätt fortfarande råder. De har också undersökt om lärarnas 
utbildningsbakgrund är en påverkande faktor för om man arbetar ämnesintegrerat eller 
inte. De kom fram till att utbildningsbakgrunden inte hade någon nämnvärd betydelse 
för ämnesintegrationen. Liksom Sandström pekar de istället ut mer organisatoriska 
aspekter som påverkar möjligheterna för lärarna att arbeta ämnesintegrerat. Det handla-
de främst om schematekniska hinder, samt brist på tid och samarbete lärarkollegor 
emellan. Sammanfattningsvis kommer de fram till att en ämnesövergripande undervis-
ning inte har någon hög prioritet i de skolor som fanns med i undersökningen. 

 

I en studie över om och varför lärare arbetar ämnesintegrerat i matematik, anger lärarna 
att syftet med ämnesintegrationen är att eleverna skall se nyttan samt behovet av mate-
matiken i vardagen (Holmer & Johansson, 2006). De uttryckte vidare att eleverna skulle 
se matematiken som en helhet i ett meningsfullt sammanhang. Exempel på hur de arbe-
tade ämnesintegrerat med matematik är i temaarbeten, praktisk matematik, vardagsma-
tematik och utomhusmatematik. De vanligaste momenten som integrerades var de fyra 
räknesätten samt enheterna. Svårigheter med detta arbetssätt menade lärarna var de or-
ganisatoriska ramarna, så som brist på planeringstid, brist på stöd från ledningen och 
schemats struktur. En annan svårighet som de intervjuade lärarna upplevde, var att de 
inte hade någon kontroll över vad eleverna lärde sig om man arbetade ämnesintegreran-
de under en längre tid. Detta borde dock kunna undanröjas med olika kontroller eller 
diagnoser, menar författarna till studien.  

 

I en undersökning gjord av Skolverket (2003, s.41), framkommer det att ämnesintegre-
ring sker för att skapa helhet och sammanhang. I det fall som matematiken ingår i såda-
na ämnessamarbeten, integreras den oftast med de naturorienterade ämnena. En moti-
vering av lärarna i undersökningen till varför matematiken sällan integreras, är att ele-
verna kan få svårt att uppnå kursplanemålen. Denna motivering baseras på åsikten att 
det med tematiskt arbete är svårt att träna basfärdigheter, samt att kunskapskontrollen 
försvåras. Undersökningen visar också på att ämnesintegreringen sker för att skapa lust 
till att lära hos eleverna. Lusten att lära är ofta beroende på vilket kunskapsområde som 
lärandet sker i. Man fann en synlig spridning mellan de elever som har lust att lära ma-
tematik och de som inte har det, samt att lusten förändras under åren. Ju högre upp i 
grundskolan desto mindre lustfylld anser eleverna att matematiken är. Dessutom ökar 
skillnaden mellan dem som förstår och ser matematiken som relevant i livet och för 
framtiden, till dem som inte ser denna koppling. Skolverket anser att det krävs an-
strängningar och insatser från alla som verkar inom och på olika nivåer i skolsystemet, 
för att skapa förutsättningar för att väcka och stödja lusten att lära. Utifrån resultatet av 
undersökningen anger de ett antal förslag som de anser kan påverka och förbättra ut-
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bildningens kvalitet. Skolverket förespråkar en undervisning som bland annat bygger på 
följande punkter: 

• Mer varierad undervisning när det gäller innehåll, arbetssätt och läromedel. Målen 
är gemensamma för alla elever, men de kan nås på olika sätt. 

• Att innehållet och uppgifterna är utmanande, samt att det finns möjlighet till att an-
vända sig av flera sinnen. Det måste finnas möjligheter till praktiska tillämpningar 
och konkretiseringar av den abstrakta matematiken. 

• Att det finns ett ämnesövergripande samarbete i matematik. Tillämpning av mate-
matik i andra sammanhang ökar förståelsen. 

• Genom gemensamma samtal och reflektion som syftar till att öka elevernas självför-
troende. I samtalen utvecklas elevernas begreppsförståelse samt deras tänkande i 
matematik.     
    (Skolverket, 2003, s.55-56)
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Metod 

Kapitlet beskriver valet av metod och hur vi har gått tillväga vid undersökningen.  

 

För att undersöka hur en lärare arbetar med att ämnesintegrera matematik valde vi att 
göra det genom en fallstudie. Merriam beskriver hur fallstudien undersöker ett avgränsat 
system. Undersökningen kan gälla en viss skola, en speciell metodik eller en bestämd 
lärare (Merriam, 1994, s.24). Fallstudiens resultat beskrivs ofta vara deskriptiv och är 
mer inriktad på förståelse och beskrivning av en process än beteendemässiga följder. 
Detta stämmer väl in med vårt syfte. Studien gör inga anspråk på någon generaliserbar-
het, utan den beskriver hur ett ämnesintegrerande arbetssätt kan se ut. För att belysa 
detta arbetssätt från flera håll har vi valt att göra en intervju med läraren, samt att obser-
vera hur läraren bedriver undervisningen i praktiken. 

 

Urval 
Urval inom fallstudier kan göras efter olika kriterier. Vårt urval har sin grund i följande 
två kriterier: urval baserat på personlig kännedom och urval som utgår från det unika 
(Merriam, 1994, s.63). Vi har en personlig kännedom om denna lärare, då en av oss har 
haft sin verksamhetsförlagda utbildning på den aktuella skolan. Läraren valdes utifrån 
sitt uttalade undervisningssätt.  

Uppläggning och genomförande 
Intervju 

Det huvudsakliga syftet med att använda sig av intervju som forskningsmetod, är för att 
få reda på vad någon vet, tycker eller tänker kring något (Merriam, 1994, s.86). Efter-
som det var detta vi var intresserade av utgjorde intervjun den naturliga grunden i vårt 
forskningsarbete. 

 

Intervjufrågorna förbereddes utifrån arbetets frågeställningar (se bilaga). Den delvis 
strukturerade intervjuformen passade bäst, eftersom vi ville att läraren skulle beröra 
vissa teman, så som syftet med att ämnesintegrera matematik eller hur det fungerar i 
praktiken. Vi ville också ge läraren utrymme att fritt berätta om sina tankar och under-
visningsstrategier. Graden av strukturering handlar om att frågorna är bestämda samt 
följer en viss ordning, till att det inte finns några färdigformulerade frågor alls (Merri-
am, 1994, s.88). Intervjun gjordes i lärarens klassrum. Under intervjun var en av oss 
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samtalsledare och den andre förde anteckningar i en loggbok. Utöver anteckningarna 
registrerade vi intervjun med hjälp av en mp3.  

 

Observation  

När man ska samla information om beteenden eller skeenden inom ett avgränsat område 
är observation en användbar metod. Genom observation får man en direkt erfarenhet av 
det man studerar eftersom man befinner sig i den aktuella miljön (Patel & Davidson, 
2003). Syftet med våra observationer var att se lärarens undervisning i praktiken. Det 
innebar att vi observerade hur läraren gick till väga när hon ämnesintegrerade matema-
tiken. En fördel med att vara två observatörer var att vi direkt efter observationen kunde 
jämföra och komplettera varandras intryck.  

 

Inför observationerna fördelades de frågor som vi skulle fokusera på. Dessa var följan-
de:  

1) Vilka ämnen integreras med matematiken? 

2) Hur integreras matematiken med ämnena och/eller hur integreras matematikens mo-
ment utifrån ett tema? 

3) Vilka moment i matematiken integreras?  

 

Under observationerna satt vi längst bak i klassrummet och förde anteckningar. Vi del-
tog inte på något sätt i undervisningen utan intog betraktande roller. Lärarens undervis-
ning följdes under två hela skoldagar. Genom att observationerna genomfördes under en 
relativt kort tid, sett ur ett forskande perspektiv, är vi medvetna om att det begränsar 
analysen av materialet. Inom ramen för det här examensarbetet finns tyvärr inte möjlig-
het till att genomföra observationer över en längre tid.  

 

Materialbearbetning 
Efter intervjun och observationerna bearbetades materialet genom transkription av in-
tervjun och renskrivning av anteckningarna. Nästa steg innebar att försöka skapa me-
ning utifrån materialet. Vi använde oss av strategier som innebar att leta efter mönster 
eller teman samt att sammanställa kategorier (Merriam, 1994, s.160). Genom att använ-
da oss av en induktiv forskningsansats utkristalliserade sig kategorierna i materialet. 
Intervjusvaren kategoriserades efter de frågor som vi i efterhand ansåg vara mest rele-
vanta för vår frågeställning. Observationerna sammanställdes efter de moment som un-
dervisningen bestod av. Under arbetsprocessen har vi hela tiden analyserat och diskute-
rat materialet utifrån forskningsfrågorna. 
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Tillförlitlighetsfrågor 
Kravet på validitet har uppfyllts genom valet av metoder i förhållande till undersök-
ningsområdet, samt datainsamlingens innehåll (Hartman, 2003, s.44). Innehållet är kon-
centrerat utifrån vår frågeställning. Studiens reliabilitet säkerställs, genom att en av oss 
tidigare har följt den här lärarens undervisning vid ett flertal tillfällen. Detta innebar att 
lektionsinnehållet med sannolikhet inte var förändrat på grund av vår närvaro. Forsk-
ningseffekten kan betyda att den eller de man studerar uppför sig annorlunda (Repstad, 
1999 s.32). Eftersom den aktuella läraren, i ett tidigt skede informerades om syftet med 
studien, fanns det en risk att det vi ville observera hade påverkats eller tillrättalagts. Ef-
ter observationerna sammanförde vi direkt informationen. På så vis kontrollerade vi att 
uppfattningarna om vad vi observerat var detsamma.  

 

Etiska aspekter 
Denna fallstudie baseras på två metoder. Den ena är observationer av lärarens arbete i 
klassrummet. Den andra metoden är en intervju med läraren där hon berättar om sina 
tankar kring sitt arbete med ämnesintegration. Syftet med observationerna var att obser-
vera läraren i sin yrkesroll och följaktligen inte eleverna. Humanistiska samhällsveten-
skapliga rådet har fyra forskningsetiska principer som vi valt att följa både vid observa-
tionstillfällena, intervjun samt vid efterarbetet. Dessa principer är följande:  

• Informationskravet där vi informerade läraren om vad vi skulle observera och syftet 
med studien.  

• Samtyckeskravet där läraren har gett oss tillåtelse att intervjua henne samt att obser-
vera henne i undervisningen. Vi behövde däremot inget samtycke av exempelvis 
föräldrar, eftersom eleverna i huvudsak inte var objekt för observationerna. Läraren 
var medveten om att hon när som helst kunde be oss avbryta observationen och in-
tervjun. 

• Konfidentialitetskravet där vi talade om att vi har tystnadsplikt vilket innebar att vi 
förtydligade för läraren att vi kommer att anonymisera henne i vår studie.  

• Nyttjandekravet där vi talade om att materialet endast skall nyttjas i forskande än-
damål.  

 
Utöver detta tillfrågades också läraren om hon är intresserad av att läsa uppsatsen och ta 
del av resultatet. Vi berättade att uppsatsen kommer e- publiceras och därmed finnas 
tillgänglig för allmänheten.  

 13



 

Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av materialet från undersök-
ningen. 

Beskrivning av data 
Inledningsvis påminner vi om syftet med den här studien, vilket är att undersöka hur en 
lärare arbetar med att ämnesintegrera matematiken i sin undervisning. Våra forsknings-
frågor är: 

• Vad är lärarens syfte med att integrera matematiken? 

• Hur arbetar läraren med att ämnesintegrera matematiken? 

 

Intervju 

Syftet med intervjun var att få fram lärarens tankar och åsikter om varför hon integrerar 
matematiken i nästan all undervisning. Här följer en sammanställning av lärarens svar 
utifrån intervjufrågorna.  

 

Vad ämnesintegration innebär för läraren 

Läraren anser att integrera betyder att försöka hitta alla de bitar som finns i ett ämne, ett 
tema eller ett begrepp, och att sen arbeta med dem för att skapa ett sammanhang och för 
att bygga en helhetsbild av just det man studerar. Hon tycker att det är ett naturligt ar-
betssätt att utgå från ett tema, och att i det temat leta efter de integrationsmöjligheter 
som finns. Hon säger: 

Det känns så naturligt att man använder alla ämnen man kan till ett tema. 

Vidare uttrycker hon att man skall se integration som en möjlighet till att eleverna ökar 
sina begrepp om begreppet. Det laborativa arbetet är ett viktigt inslag i undervisningen, 
vilket ger en förförståelse för vidare arbete med exempelvis ett nytt begrepp. Hon näm-
ner också att sinnena spelar en stor roll. Genom att använda sig av de olika sinnena för-
ankras kunskaperna lättare.  

 

Lärarens syfte med att ämnesintegrera matematik 

Lärarens syfte med att integrera matematiken är att göra den synlig. Hon vill att elever-
na ska se och förstå att matematiken finns överallt runtomkring dem. Hon uttrycker att:  

Matematik är en del i allt. 

Hennes mål är att eleverna inte ska se matematiken enbart som ett skolämne eller något 
som man har nytta av när man går och handlar. Hon vill visa för dem att matematik är 
en vetenskap som är inblandad i mycket och att många andra vetenskaper bygger på 
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matematik. Hon nämner tid, temperatur, pengar, arkitektur och andra tekniska konstruk-
tioner som grundar sig på matematik. För henne handlar det om att lyfta och väva in 
detta på ett naturligt sätt i den dagliga undervisningen. Hennes strävan är att integrera 
matematiken med alla ämnen. Det handlar också om att synliggöra att matematiken är 
ett språk. Eleverna måste både muntligt och skriftligt få chansen att arbeta med att till-
godogöra sig detta språk. Eleverna måste träna sig i att använda det matematiska språket 
och detta bör de få göra dagligen, anser läraren. Enligt henne räcker det inte med att 
bara göra detta vid ett visst tillfälle, som på matematiktimmen. För att eleverna skall 
utveckla sin matematiska förmåga anser hon att deras intresse för matematik måste 
väckas. Intresset skapas enligt läraren genom att utgå från elevernas individuella kun-
skaper och genom att ge dem utmanande uppgifter. 

 

Moment i matematiken som integreras 

Läraren säger att de moment som integreras beror på vilket tema, ämne eller begrepp 
man skall arbeta med. Hon utgår från själva temat och tittar sen på vilka matematiska 
moment som är lämpliga att arbeta med. Hon anser att alla huvudmoment i matematik; 
taluppfattning, problemlösning och geometri, går att integrera på ett eller annat sätt. Det 
som ofta är lättast att integrera med andra ämnen är enheterna. Tid, vikt, längd och vo-
lym arbetar eleverna med i många olika sammanhang. Exempelvis anger hon slöjd och 
idrott som ämnen där eleverna mäter och väger i ett naturligt sammanhang. När det 
gäller vilken matematik som skall integreras i temat uttrycker hon sig så här: 

[…] man ska alltid fråga sig vad det finns för matematik här? Vilket talområde, vilka räknesätt 

och vilka problemlösningsuppgifter finns att göra i detta tema?  

 

Observation 

Observationerna av undervisningen skedde under två dagar. Syftet med observationerna 
var att i praktiken se hur läraren arbetar med att ämnesintegrera matematik i sin under-
visning. Under dessa dagar introducerade läraren ett nytt temaarbete som handlade om 
vatten. Här följer en kort redovisning av observationerna. Innehållet är sammanställt i 
punktform efter de moment som togs upp i undervisningen. 

 

• Temperatur: Läraren talade om temperaturen utifrån hur varmt det var samma 
morgon. De diskuterade skillnaden mellan när temperaturen sjunker och stiger. Lä-
raren frågade och eleverna diskuterade kokpunkt, fryspunkt och gradtecknets bety-
delse. En elev fick ställa in dagens temperatur på en stor termometer som finns i 
klassrummet.  

• Datum: Läraren rev dagens datum från en väggkalender. De pratade vid borden i en 
gruppdiskussion om hur man kan skriva datum. Eleverna valde en representant i 
gruppen att presentera deras förslag.  Läraren skrev upp elevernas förslag på tavlan 
och talade kring dessa. Sedan visade hon fler exempel på hur man kan skriva datum 
och hur de skrivs i andra länder. För att visa när man kan ha nytta av denna kunskap 
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gav läraren ett exempel. När man handlar importerad mat har den oftast en omvänd 
datumordning än den som används i Sverige. 

• Uppskattning: Läraren hade med sig en påse med tre sorters skumgodis. Eleverna 
fick i sina grupper gissa hur många godisbitar det totalt var i påsen. Förslagen skrevs 
på tavlan och därefter räknade läraren en del av godisbitarna. Hon frågade om någon 
grupp ville ändra sitt förslag, då de nu kunde uppskatta hur många godisbitar det var 
kvar i påsen. Fyra av fem grupper ändrade sitt förslag. Därefter fortsatte de med att 
skriva antalet av varje sorts godis och översatte det i bråkform.  

• Geometriska former: Läraren tog fram lådan med de geometriska formerna. Hon 
har valt att gruppera dem efter deras egenskaper och kallar dem familjen rulla, fa-
miljen rulla och stå, samt familjen stå. Läraren valde ut en form. Eleverna skulle 
gissa vilken form hon tänkte på. De fick ställa frågor om vilken egenskap formen 
har eller inte har. Med hjälp av frågorna kunde de närma sig den form läraren tänkte 
på.  

 

Temat vatten inleddes: 

• Enheter: Eleverna fick skriva ned på en lapp vad de ville veta om vatten. De fick 
läsa upp sina förslag inför klassen. Utifrån dessa förslag talade läraren om hur 
mycket spännande det finns att undersöka kring deras förslag. Hon frågade vilka en-
heter som används när man mäter vatten. De talade kring dessa enheter och var man 
kan hitta enheterna i andra sammanhang.  

• Världshaven: Efter att ha frågat vilka världshav eleverna redan kunde talade hon 
om de sju stora världshaven. På kartan visade hon vart dessa hav ligger och använde 
sig av termer som största, näst största och så vidare.  

• Sveriges vatten: Från att ha talat om vida begrepp som de stora världshaven, smal-
nar läraren av området till att tala om vilka vatten som finns i Sverige så som hav, 
floder och sjöar.  

• Stockholm historiskt: Läraren berättade med inlevelse om hur de första männi-
skorna kom till Stockholms skärgård och hur det kom sig att Birka blev den första 
staden.  

• Stockholm, en stad av öar: Eleverna fick se på en karta som läraren gjort över 
Stockholm. De fick då se att Stockholm förbinds med broar. Därefter fick de i grupp 
rita sitt eget Stockholm.   

• Kikärtslaboration: Med hjälp av kikärtor och tandpetare byggde eleverna till en 
början egna fantasikonstruktioner. Dessa skulle i nästa moment utmynna i brobyg-
gen.  
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Analys av data  
Analysen av det insamlade materialet är induktivt och deskriptivt (Merriam, 1994). Un-
der arbetets gång har kategorier utkristalliserats sig, vilka beskriver de delar som sam-
spelar i lärarens undervisning.  

 

Integrering  

Ett av lärarens syften med att integrera matematik, är att göra matematiken synlig i en 
bred variation av sammanhang. För läraren innebär integrering att försöka hitta de delar 
i ett ämne, tema eller begrepp och sedan utifrån dem finna ett sammanhang för att skapa 
en helhetsbild. Integration är en självklar del i undervisningen för att eleverna ska öka 
sina begrepp om det man studerar, menar läraren.  

Att se helhet, samband och att förstå varför. Man kan säga att genom så mycket variation som 

möjligt på temat eller ämnet så ökar barnens begrepp om begreppet. 

Lärarens uttalande stämmer väl överens med de intervjuade lärarnas syfte i Holmer och 
Johanssons studie (2006). Integrationen sker i syftet att eleverna skall se matematiken 
som helhet i ett meningsfullt sammanhang. Till skillnad från lärarna i Holmer och Jo-
hanssons studie, utgår läraren i den här fallstudien från vilka moment i matematiken 
som skall integreras i ett ämne eller tema. Exempel på moment kan vara talområden, 
räknesätt eller problemlösningsuppgifter, som är passande och naturliga att integrera. 
Utifrån temat vatten integrerar läraren begreppet enheter, samt ämnena historia, geografi 
och bild.  

 

Kontext 

Genom att utgå ifrån till exempel ett tema eller ett begrepp, i det här fallet vatten, så får 
eleverna arbeta med temat i alla de skolämnen som är lämpliga. På så sätt undviker man 
den förvirring som annars kan uppstå om man styckar lektionerna. Temat eller begrep-
pet är med andra ord utgångspunkten för all undervisning. Läraren måste hitta vilken 
matematik eleverna kan arbeta med i temat vatten. Kontexten har även en annan bety-
delse i lärarens arbete. De förklaringsmodeller hon använder för att beskriva begrepp 
utgår nästan alltid från elevens egen erfarenhet eller tillvaro. Med andra ord i en kontext 
eleverna känner igen. Dysthe (2003) menar att kontexten har stor betydelse för elevens 
lärande. Lärandet bör ske i en igenkännande kontext för att eleven ska kunna ta till sig 
kunskaperna. I den här studien inleder läraren temat vatten med att utgå ifrån elevernas 
egen boendemiljö. Utifrån detta leder hon sedan vidare undervisningen, då eleverna nu 
fått temat presenterat i en kontext där de känner sig hemma.  

 

Konkretisering 
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Malmers (2002) olika inlärningsnivåer beskriver hur undervisningen kan konkretiseras 
både praktiskt och teoretiskt. Genom att arbeta laborativt och på olika sätt verklighets-
anknyta undervisningen konkretiserar och åskådliggör läraren begreppen för eleverna. 
Som exempel anger läraren i intervjun, att då de arbetade med temat fiskar fick eleverna 
undersöka olika aspekter på vad det är som gör en fisk till fisk. De köpte in fiskar till 
klassrummet så att det fanns möjlighet till att studera dem närmare. Eleverna mätte och 
visade konkret med en pappersremsa, till exempel hur lång den längsta fisken i världen 
är. Vidare så arbetade de med att göra en fisk i olika material och läste om fiskar på 
engelska. De besökte en saluhall för att få känna och lukta på fiskar. Sinnesintegration 
är en viktig del i lärarens undervisning. Hon menar att om eleverna får arbeta med alla 
sinnen så förankras kunskaperna bättre. Detta styrks av Skolverket (2003), som anser att 
eleverna skall ges möjlighet att arbeta med de olika sinnena i matematikundervisningen.  

Ett annat exempel på konkretisering från observationen är när läraren i godisundersök-
ningen åskådliggör begreppet bråk. Med hjälp av godisbitar visar hon på en konkret 
nivå vad delar av ett antal betyder och hur det skrivs på matematikspråk. 

 

Förståelse 

Förståelse för de matematiska begrepp och fenomen som förekommer i undervisningen, 
är den ena aspekten av det här begreppet. Om förståelse för dessa saknas, kan eleven 
inte fortsätta sin utveckling. Enligt Löwing (2006), måste läraren använda både ett in-
formellt och ett formellt matematikspråk. Genom att pararellt använda dessa språk, 
hjälper läraren eleverna att synliggöra matematikens begrepp och fenomen. Läraren 
arbetar med olika metoder för att alla elever skall uppnå en förförståelse för begreppen. 
Hon menar att förståelsen är ett krav för att eleverna skall kunna gå vidare till nästa ut-
vecklingsnivå. En sådan metod kan vara att läraren låter eleverna arbeta laborativt för 
att de skall förstå innebörden av begreppet eller fenomenet, men också för att skapa en 
förförståelse inför nästa moment. Under observationen byggde eleverna en valfri kon-
struktion av kikärtor och tandpetare. Denna övning gav eleverna en förståelse för vad 
som krävs för att en konstruktion skall vara hållbar. Om en elev exempelvis bygger ett 
torn, måste tornet vara bredare nertill än upptill för att uppnå stabilitet. De får även se 
vilka geometriska former som bildas i de olika konstruktionerna. På det här sättet ökar 
elevernas medvetenhet och förståelse för, att en stor del av den omvärld som finns runt 
eleven, består av dessa geometriska former. Detta är ett exempel på att eleverna skall 
förstå att matematik inte bara är det som sker på matematiktimmen, eller att det är själv-
klara handlingar som att mäta upp ingredienser vid bakning. Det är den andra aspekten 
av förståelse, att matematiken finns överallt. 

 

Språk 

Läraren poängterar i intervjun att genom att tala matematik med eleverna så ökar deras 
matematiska språkmedvetenhet, vilket banar väg för en framtida matematisk förståelse. 
När eleverna har gjort något konkret, som i exemplet med kikärtsbygget, skall de med 
ord beskriva vad de byggt och vilka geometriska former de har hittat. Här fann de både 
trianglar och kvadrater i sina konstruktioner. Enligt Lendahls och Runesson (1995) kan 
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eleverna med hjälp av tal och skriftspråk utveckla det egna abstrakta tänkandet. För att 
eleven skall kunna vidareutveckla sina matematiska kunskaper, krävs att eleven har ut-
vecklat det abstrakta tänkandet. Även Malmer (2002) menar att samtal, diskussion och 
argumentation, utvecklar tankeprocessen hos eleven. Samspelet eleverna sinsemellan 
och samspelet mellan eleven och läraren är båda grundläggande inom det sociokulturel-
la sättet att se på lärande. Hon uttrycker vidare att läraren genom att ställa frågor till 
eleven, kan kontrollera huruvida eleven följer med i undervisningen eller ej. Samtalet i 
det här fallet, mellan läraren och eleven, får på så sätt ett diagnostiskt värde.  

Att se på lärandet ur ett perspektiv där språket och samspelet har en betydelsefull roll, 
var något som Vygotskij betonade starkt (Hwang & Nilsson, 2004). Han intresserade 
sig också för metakognitionens betydelse för barnets förmåga att lösa problem. Läraren 
arbetar utifrån en lärandefilosofi där eleverna alltid måste vara medvetna om vad de gör, 
varför de gör det och vad för nytta det har.  

 

Sammanfattning  

Observationen och intervjun visar att lärarens syfte med att ämnesintegrera matematik, 
är att genom integrering, kontext, konkretisering, förståelse och språket, väva samman 
undervisningen till en helhet. Alla bitar är lika viktiga för att bidra till elevens utveck-
ling. I praktiken innebär det att eleverna utifrån ett valt tema, i det här fallet vatten, får 
arbeta integrerat med olika ämnen. Det kan vara historia, biologi, geografi, svenska eller 
engelska etcetera. Matematiken vävs sedan in i alla dessa ämnen på olika sätt efter vad 
som är relevant. På så sätt synliggörs matematiken i en social kontext. I intervjun ut-
tryckte läraren att undervisningen istället för att utgå ifrån ett tema, kan utgå ifrån ett 
matematiskt begrepp, exempelvis tiotal. Läraren måste då finna de möjligheter som 
finns att arbeta med tiotalen i de olika ämnena.  
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Diskussion 

I detta kapitel redovisas slutsatserna av undersökningen. Avslutningsvis reflekte-
rar vi över forskningsprocessen och tar upp vidare forskningsfrågor. 

Slutsatser 
Studien visar att lärarens mål, är att integrera matematik med så många ämnen som möj-
ligt och i alla teman klassen arbetar med. Vi anser att läraren har två syften med att äm-
nesintegrera matematik: 

1) Att synliggöra matematiken och visa på att den finns överallt och inte bara på mate-
matiklektionen.  

2) Att för och med eleverna bygga en helhetsbild och skapa ett sammanhang, utifrån det 
man studerar. Det gör läraren genom att hitta alla bitar i ett ämne som kan integreras 
med matematiken.  

 

Vi har tidigare påvisat de formuleringar i styrdokumenten som vi anser stödjer lärarens 
syfte och arbetssätt. En slutsats är att alla de beståndsdelar som bygger upp lärarens 
undervisning behövs för att syftet skall uppnås. Dessa beståndsdelar har tillsammans en 
stor innehållslig betydelse. Lärarens arbetssätt bygger till stor del på kommunikation 
och reflektion för att eleverna ska utveckla sitt tänkande och språk. Vid flera tillfällen 
under vår observation satt eleverna i grupp och diskuterade. Att samspela i grupp och 
höra vad andra tänker kring något utvecklar begreppsstänkandet hos eleven. Det innebär 
också att eleven höjer sin förmåga att förstå och tänka abstrakt. Eleverna måste få lära 
sig att vara självreflekterande och på så sätt utveckla en förståelse för vilka kunskaper 
de besitter och hur dessa kunskaper utvecklats. Genom att tala matematik kan eleverna 
lättare tillgodogöra sig de formella matematiska begreppen. Det är dock viktigt att dessa 
begrepp framförs i en kontext som är igenkännande för eleven. Kontexten är viktig i alla 
sammanhang där eleven skall möta nya begrepp. Vi fick se flera situationer där läraren 
använde sig av konkretisering i en igenkännande kontext. 

                      […] undervisningsinnehållet måste knyta an till elevernas vardagserfarenheter 

om man ska lyckas fånga deras engagemang och intresse, det måste finnas en koppling mel-

lan elevernas vardagliga förståelse och en mera vetenskaplig. Om elevernas egen verklighet 

och vardagliga förståelse av olika företeelser hålls utanför undervisningens innehåll blir resulta-

tet likgiltighet och bristande intresse och förståelse (Nilsson, 1997, s.29-30).  

 

Vygotskijs teori om proximal utveckling (Hwang & Nilsson, 2003), stämmer väl över-
ens med att läraren lade undervisningen på en nivå som utmanade eleverna. När det 
gäller vilken nivå undervisningen skall utgå ifrån uttrycker sig läraren så här:  
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Det gäller ju att man ska lägga sig lite högre upp än var de befinner sig så att det blir något att 

bita i. 

 

Utifrån observationerna och intervjun konstaterar vi att läraren arbetar efter Malmers 
sex inlärningsnivåer, tänka-tala, göra-pröva, synliggöra, förstå-formulera, tillämpa och 
kommunikation (2002). Dessa nivåer utgör tillsammans ett helhetstänkande för vilka 
moment som bör vara stommen i undervisningen. Eleverna får i de olika nivåerna arbeta 
på olika sätt både praktiskt och teoretiskt med alla sinnen. Dessa moment är ett själv-
klart inslag i undervisningen. Genom att ämnesintegrera matematik med andra ämnen, 
får läraren en betydligt mer varierande och innehållsrik undervisningsform. Eleverna får 
genom att utgå från till exempel temat vatten, arbeta med ett flertal ämnen utan att un-
dervisningen blir uppdelad. På det här sättet följer undervisningen en röd tråd. Därmed 
stämmer lärarens undervisningspraktik väl överens med hennes syfte att ämnesintegrera 
matematiken. Under observationen såg vi att läraren utgick från vilken matematik som 
kan knytas an till temat. På så sätt anser vi att hon hittade en naturlig och verklighetsan-
knuten ingång för matematiken via ämnesintegrationen.  

 

Precis som Audhav, Johansson och Krona (2006) pekar på i sin studie, tror vi att hinder 
för ämnesintegration kan vara schemats uppläggning eller brist på samarbete mellan 
kollegorna. Lärare måste ha stor frihet när de skall planera undervisningen om det här 
arbetssättet skall fungera. Den observerade lärarens planering, stödjer sig på ett schema 
som inte är ämnesuppdelat. Det ger henne därför möjlighet att ämnesintegrera matema-
tiken på sina egna villkor. I intervjun berättar läraren att hon själv ansvarar för plane-
ringen då arbetslaget i övrigt består av fritidspersonal. Vi tror att det ger en frihet samti-
digt som det kan vara problematiskt, då hon inte har någon lärare att planera och samar-
beta med i de olika ämnena.  

 

Lärarna i Skolverkets studie menar att ämnesintegration kan försvåra kontrollen av vad 
eleverna lär sig i ämnet matematik (2003). Det är svårt att konkret se vilka kunskaper 
eleverna inhämtat och många lärare anser att det är svårt att träna basfärdigheter genom 
ämnesintegration. Vi tror att om läraren utgår ifrån exempelvis ett matematikutveck-
lingsschema och genom att regelbundet kontrollera elevernas kunskaper så är ett ämnes-
integrerat arbetssätt inte några problem. Utifrån våra observationer konstaterar vi att 
basfärdigheterna tränas genom att läraren individuellt ger eleverna uppgifter. På detta 
vis får eleverna öva basfärdigheterna utifrån sin egen nivå. I den traditionella matema-
tikundervisningen får eleverna oftast arbeta med samma matematik utan hänsyn till ele-
vens individuella behov. Den här läraren utgick från exempelvis enheterna och talade 
om dem med hela klassen. Sedan gav hon dem individuellt anpassade uppgifter. Skol-
verkets rapport (a.a.) visar också att när matematik integreras så är det oftast med de 
naturvetenskapliga ämnena. Utifrån denna studie menar vi att det inte finns några hinder 
att integrera matematiken med alla ämnen. Det kräver dock att läraren inte är läroboks-
styrd. Läraren i denna undersökning arbetade sällan utifrån läroböckerna. Hon använde 
läroböckerna endast då de var relevanta för undervisningens innehåll. Med det menas 
att, när temat handlar om vatten så måste elevernas litteratur ha en självklar koppling till 
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temat. Med andra ord blir läraren tvungen att finna alternativa läromedel så att den röda 
tråden kan följas i alla ämnen. En annan slutsats är, att det här arbetssättet på många sätt 
bygger på de punkter som skolverket påpekar att en utvecklande undervisning borde 
karakteriseras av. Dessa punkter poängterar vikten av en varierad undervisning, utma-
nande och sinnesintegrerade arbetsuppgifter, en ämnesintegrering av matematiken, samt 
tillfällen till samtal och reflektion, för att höja elevernas kunskapsmedvetande nivå. 

 

Betydelse 
Resultatet från denna studie av hur en lärare integrerar matematik i sin undervisning, 
bidrar till hur man kan tänka kring undervisning, dess innehåll och organisering. Vår 
förhoppning är att studien kan få andra lärare och lärarstudenter att reflektera över sin 
egen undervisning. Den kan dessutom inspirera lärare att våga integrera matematik med 
alla ämnen och inte endast de naturvetenskapliga ämnena. 

 

För oss har denna studie inneburit en ökad tro på vikten av att ämnesintegrera matema-
tik. Vi har under arbetets gång lärt oss hur man kan tänka kring detta ämne, men också 
hur det praktiskt går att tillämpa dessa idéer i verkliga undervisningssituationer. Därmed 
har vi fått ett flertal didaktiska och pedagogiska verktyg att använda i vår framtida yr-
kesroll. 

 

Reflektion över forskningsprocessen 

I inledningsfasen av arbetet trodde vi att vår frågeställning skulle gå att undersöka utan 
större problem. Det visade sig dock inte vara så enkelt. Till exempel hade vi en före-
ställning om de svar läraren skulle ge oss. Men under intervjun visade det sig att läraren 
öppnade för fler perspektiv när det handlar om hur hon tänker kring undervisning. För 
oss innebar det ett större djup, när det handlar om planeringen av att ämnesintegrera 
matematik utifrån en social kontext. Så här i efterhand tycker vi att det var positivt även 
om vi blev en aning ställda till en början. Vi hade också tänkt filma observationerna, 
men tiden för godkännandet av föräldrarna blev för knapp då ett lov inföll i starten av 
vårt forskningsarbete. Vi kände att det kunde ha blivit en mer detaljerad analys av ob-
servationsmaterialet om vi haft tillgång till videoinspelningar. Då hade vi kunnat gå 
tillbaka till inspelningarna, för att kontrollera situationer eller hitta nya infallsvinklar.  

 
 

Nya frågor 
Vår studie har gett upphov till följande forskningsfrågor: 
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• Hur uppfattar eleverna ämnesintegration av matematiken? Ser eleverna den ämnes-
integrerade undervisningen som en helhet eller ser de ämnena var för sig?  

• Är det skillnad på matematikkunskaperna hos de elever som arbetat ämnesintegrerat 
med matematik, jämfört med elever som haft traditionell matematikundervisning? 
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