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Abstrakt 

Detta arbete är en studie om hur pedagoger i fyra klasser på mellanstadiet arbetar för att 

elever ska nå kunskapsmålen i matematik. Studiens syfte är att ur pedagogers perspektiv 

beskriva och besvara frågan om vilka arbetssätt som används på mellanstadiet i matematik. 

För att få svar på studiens forskningsfrågor har en kvalitativ studie genomförts på fyra olika 

kommunala skolor där metoden kvalitativa intervjuer av fyra pedagoger används. Resultatet 

av studien visar att motivationen och kommunikationen har stor betydelse för att elever ska 

kunna och vilja lära sig matematik. Vidare visar studien att pedagoger har lite tid att hjälpa 

elever som behöver extra stöd och utmaningar i ämnet samt att pedagogerna oftast använder 

läromedlet i undervisningen för att eleverna ska nå kunskapsmålen. 

Nyckelord: arbetsmetoder, kunskapsmålen, kommunikation, läroplanen, motivation, 

pedagoger 
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1. Inledning  

I den här studien vill jag undersöka hur pedagoger arbetar för att elever ska nå kunskapsmålen 

i matematik. Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger i fyra olika klasser på 

mellanstadiet arbetar med att stödja och utveckla elevers matematiska tänkande så att eleverna 

klarar kunskapskraven. Jag tycker att det är viktigt i min roll som pedagog att jag har kunskap 

om hur jag kan hjälpa elever att utvecklas inom ämnet. Därför vill jag undersöka hur 

pedagoger arbetar för att hjälpa de som har svårigheter i matematik och hur pedagoger arbetar 

med de elever som behöver större utmaningar i ämnet för att fortsätta att utvecklas. 

När jag har arbetat som pedagog i skolan har jag stött på många elever som har förlorat 

motivationen för matematik för att de inte fått den hjälp de behöver för att förstå ämnet. Även 

de elever som har matematisk förståelse men inte får utmaningar förlorar motivationen och 

matematiklektionerna blir något som de inte ser fram emot, det blir ett tråkigt ämne. Som 

framtida pedagog i matematik vill jag lära mig hur jag kan motivera och skapa lust för elever i 

ämnet. Jag vill få kunskap och verktyg om hur jag kan stödja alla elever så att de klarar att nå 

kunskapsmålen och att de får fortsätta utvecklas hela tiden. Matematik är ett viktigt ämne som 

man behöver kunna, inte bara i skolan utan även utanför skolan. Vi människor använder oss 

av ämnet när man behöver ta reda på vad klockan är, gå till affären, beräkna hur lång en 

bilresa ska bli och vad bensinen kommer att kosta eller om vi behöver ta bussen och måste 

läsa av busstidtabellen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 

2011a).  

Alla elever har rätt till att ständigt utvecklas i skolan men från det jag upplevt som pedagog är 

att man inte alltid hinner hjälpa alla elever. De elever som ofta får klara sig själv är de elever 

som klarar målen men behöver utmaningar för att fortsätta utvecklas då fokus oftast ligger på 

de elever som behöver hjälp att nå målen. Min upplevelse är att man som pedagog måste 

lägga den extra tid som finns till de elever som behöver stöd och då hamnar de elever som är 

högpresterande i matematik i kläm. De högpresterande eleverna arbetar mer självständigt och 

då blir det mer självklart att lägga fokus på de elever som behöver stöd, men utan utmaningar 

så minskar lusten att lära och tillslut så har eleverna ingen motivation längre. Pettersson 

(2011) visar att det stöd elever med särskild fallenhet för matematik behöver för att stimuleras 
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sällan får det. Detta är ett problem i skolan och att få veta hur några pedagoger arbetar för att 

elever ska få samma förutsättningar att ständigt utvecklas och nå målen är viktigt att 

undersöka. Att få svar på mina forskningsfrågor skulle hjälpa mig i mitt blivande yrke som 

pedagog i matematik.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt pedagoger i fyra klasser på mellanstadiet 

arbetar för att elever ska nå kunskapsmålen i matematik.  

Forskningsfrågor: 

 Vilka utmaningar får elever i matematik? 

 Vilket stöd får elever i matematik? 

 Vilken motivation får elever i matematik? 

 Vilken kommunikation har elever och pedagoger i klassrummet under 

matematikundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. Bakgrund  

Under denna rubrik redovisas styrdokumenten och tidigare forskning inom det aktuella 

området i matematik som består av två huvuddelar. I den första delen redogörs 

styrdokumenten och de två lärandeteorierna, vilka här benämns Styrdokumenten, 

Sociokulturell teori och Kolbs inlärningsteori. Den andra delen redogör motivationens och 

kommunikationens betydelse, olika arbetsmetoder och specialpedagogens definition för 

undervisning i matematik, vilka här benämns Motivation, Kommunikation i klassrummet, 

Arbetsmetoder och Specialpedagogens roll. Avsikten är inte att ge en fullständig redogörelse 

för de olika lärandeteorier, eftersom utrymmet inte finns i denna studie. Lärandeteorierna har 

lyfts fram i studien för den betydelse de haft och har inom det svenska utbildningsväsendet 

samt teoriernas inverkan på elevers lärande i matematik. 

3.1 Styrdokumenten  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Vidare ska eleverna genom 

undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att 

kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass 

som enskilt. 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#matematikens_användning_i_vardagen_och_inom_olika_ämnesområden
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#intresse_för_matematik_och_tilltro_till_sin_förmåga_att_använda_matematik_i_olika_sammanhang
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#intresse_för_matematik_och_tilltro_till_sin_förmåga_att_använda_matematik_i_olika_sammanhang
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_digital_teknik_för_att_kunna_undersöka_problemställningar_göra_beräkningar_och_för_att_presentera_och_tolka_data
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_digital_teknik_för_att_kunna_undersöka_problemställningar_göra_beräkningar_och_för_att_presentera_och_tolka_data
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_lösa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_och_analysera_matematiska_begrepp_och_samband_mellan_begrepp
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#föra_och_följa_matematiska_resonemang_och
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 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011a). 

 

3.2 Sociokulturell teori 

Enligt Säljö (2000) bygger hela vår samvaro på att vi människor delar med oss av våra 

kunskaper till varandra och att vi i ett sociokulturellt perspektiv inte kan undvika att lära. Lev 

Vygotskij var en rysk pedagog och psykolog, stor inom det sociokulturella perspektivet, vars 

teorier påverkat dagens skola genom att utforma läroplanerna för den svenska grundskolan på 

1990-talet (Egidius, 2003). Vygotskij utformade sina teorier om mänsklig utveckling i 

dåvarande Sovjetunionen under 1920- och 1930-talet (Säljö, 2000). Enligt Arevik och 

Hartzell (2009) menade Vygotskij att en organiserad lärare är väsentlig för 

kunskapsutvecklingen hos elever. Kunskaper skapas genom kommunikation och samspel 

mellan individ och mellan en grupp. För att bli en sociokulturell varelse måste människor lära 

sig att kommunicera med varandra. Det centrala i den kommunikativa processen är det synsätt 

som den sociokulturella teorin har på mänskligt lärande och utveckling. En stor betydelse 

inom detta synsätt har beteckningen verktyg och redskap. Med det menas de språkliga 

hjälpmedel vi har tillgång till för att kunna medverka och förstå vår omvärld. Det språkliga 

samspelet utvecklar människans förmåga att se kunskap som välbekant när vi lärt oss att 

behärska dessa verktyg (Säljö, 2000). 

3.3 Kolbs inlärningsteori  

David Kolb är en amerikansk psykolog som utformade en teori om erfarenhetsbaserat 

lärande på 1970-1980 talet som är ett lärande som tar sin utgångspunkt i det upplevda eller i 

det konkret erfarna (Egidius, 2003). Kolbs teori syftar till att man kombinerar beteende, 

erfarenhet, kognition och perception. Teorin skiljer sig främst från beteendevetenskapliga 

teorier och kognitiva teorier genom att understryka den centrala roll som erfarenhet har i 

lärandeprocessen. Vilket betyder att lärande består i att gamla uppfattningar bearbetas och 

modifieras. Egidius (2003) menar att om lärande sker i anslutning till konkreta situationer 

med konkret material kan lärandet indelas i fyra olika faser som kan kombineras hos en och 

samma individ. Denna uppdelning bygger på tanken att det finns två av varandra oberoende 

dimensioner vid erfarenhetsbaserat lärande och den kallas Kolbs lärcirkel. Kolbs lärcirkel 

består av reflekterande observation, abstrakt begreppsbildning, aktivt experimenterande och 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_matematikens_uttrycksformer_för_att_samtala_om_argumentera_och_redogöra_för_frågeställningar_beräkningar_och_slutsatser
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_matematikens_uttrycksformer_för_att_samtala_om_argumentera_och_redogöra_för_frågeställningar_beräkningar_och_slutsatser
http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=l%C3%A4rande
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konkret erfarenhet. ”Pedagogens uppgift är att leda in eleverna och studenterna i ett livslångt 

lärande” (Egidius, 2003.s.123). Elever lär sig genom samtal och samspel med andra samt 

med en bra dialog med pedagogen. Lärande är kunskapande och en kontinuerlig process i det 

konkreta upplevandet. Det är när man har en dialog med andra som har olika erfarenheter 

och olika kunskaper som inlärning sker (Egidius, 2003).  

   

3.4 Motivation  

För att uppnå bra resultat i skolan är en förutsättning för att öka sin kunskap att elever har 

motivation. Enligt SOU (2004:97) är det elevers intresse till matematik som bör utvecklas och 

stärkas genom att försöka påverka attityderna till matematik. Intresset för ämnet spelar en 

avgörande roll då det gäller elevers matematikutveckling och ämnet är beroende av elevers 

sociala samspel och självkänsla. ”Läraren och skolan skall främja elevens utveckling, lärande 

och en livslång lust att lära.”(Skolverket, 2011a, s. 13). Enligt Ahlberg (1995) behöver elever 

uppleva matematik på fler sätt än att endast arbeta i matematikböcker för att förstå hur deras 

kunskaper i matematik bidrar till att de ska kunna lösa olika problem både utanför och i 

skolan. ”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser” (Skolverket, 2011a, s.55).  

Enligt Lennerstad och Ljungblad (2012) är det positivt om en pedagog vågar visa upp sin 

osäkerhet i matematik. Pedagoger som visar att de kan svaret på alla matematiska frågor på en 

gång pekar på att det normala i matematiken är att förstå allt på en gång. Men om pedagoger 

väljer att visa sina naturliga matematiksvårigheter bidrar det till att öka öppenheten mellan 

elever och pedagoger. Det vill säga att elever känner sig trygg med att inte förstå allt på en 

gång vilket minskar risken att elever känner sig sämre än andra elever för att de behöver hjälp 

i ämnet matematik. Det bidrar positivt till att minska risken att elever tappar motivation för att 

lära sig matematik. Lennerstad och Ljungblad (2012) skriver även om otillräckligheten 

pedagoger känner för att inte kunna ge tillräckligt med stöd till elever med en fallenhet för 

matematik. Stöd och utmaningar är viktigt oavsett om elever har svårt eller lätt att lära sig 

ämnet matematik. Det är viktigt att möta elevers mångfald inom ämnet. Enligt skolverket 

(2003) gynnar det elever om pedagogen utgår från elevers matematiska tänk i samtal och om 

pedagogen har en god relation med sina elever.   
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3.5 Kommunikation i klassrummet 

Kommunikation är när en avsändare och en mottagare utbyter information mellan varandra. 

Det finns två vanliga modeller av kommunikation i klassrummet, monolog och dialog. Med 

monolog menas att avsändaren utrycker ett budskap som förstås och tas emot av mottagaren. 

Dialog är när kommunikation sker mellan medverkande och en mening uppstår i dialogen 

mellan de som talar och de som lyssnar (Dysthe, 2003). Språket är en stödfunktion för 

lärandet och tänkandet, och inlärandet betjänar sig av språket. Det vill säga att 

kommunikationen mellan elever och pedagoger utvecklas tillsammans under lärandet (Magne, 

2011). Lärandet sker i samspel med och genom samtal med andra genom att lyssna och härma 

(Dysthe, 2003). Enligt Magne (2011) gynnar en bra kontakt mellan elever och pedagoger 

elevers utveckling i skolan och alla elever borde få möjlighet till utveckling genom stöd och 

bra kommunikation med pedagoger.   

3.6 Arbetsmetoder 

Enskilt arbete med läroboken styr matematikundervisningen i skolan enligt Skolverket (2003) 

I dagens traditionella matematikundervisning inleds oftast lektionen med en genomgång och 

därefter arbetar elever enskilt i matematikboken. Att lösa uppgifter i samarbete med andra 

elever gynnar svaga elevers matematikförmåga (Lunde, 2011). Pettersson (2011) visar att när 

elever med fallenhet för matematik får lösa utmanande problem i samspel med pedagoger och 

andra elever utvecklas deras matematiska förmåga. ”Undervisningen i matematik ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångpunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper.”  (Skolverket, 2011a). Pedagoger utgår ofta från lärobokens innehåll vid 

genomgångar. Detta bidar till att innehållet i genomgångarna inte gynnar alla elever då elever 

som arbetar i läroboken i sin egen takt redan gjort uppgifterna pedagogen har genomgång i. 

Läroboken i matematik innehåller uppgifter i olika svårighetsgrader och de elever som endast 

löser de enklare uppgifterna når målen men kan få svårt att klara nästa årskurs matematik då 

de inte har fått utmaningar utan mest räknat samma sorts uppgifter. För att nå bra resultat med 

läroböcker behöver pedagogen kunna utskilja kursplanen från läromedel och hantera 

läroboken på ett sätt som gynnar varje enskild elev. Nackdelen med läroböcker är att 

matematikböckerna inte täcker hela kursplanen och fördelarna är att elever kan öka sin 

kunskap på ett strukturerat sätt (Skolverket, 2015). Att elever får hemläxa i skolan är vanligt. 

Syftet med att elever får matematikläxa med sig hem är för att lära elever att ta ansvar och för 
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att elever ska befästa kunskaper (Hellsten, 1997). Bedömning kan ses som en process där 

pedagoger bildar sig en uppfattning om elevers kunskaper. Att ge elever prov är ett sätt för 

pedagoger att ta reda på hur elever ligger till kunskapsmässigt och för att elever ska utvecklas 

i sitt lärande (Skolverket, 2016). 

Som redskap i dagens skola har datorn en given plats enligt Säljö (2005) Det är betydelsefullt 

att elever lär sig att använda digitala verktyg som utvecklar förståelsen och elevers 

matematiska tänkande. Pedagoger kan använda tekniken för att väcka elevers intresse för 

matematiken (Skolverket, 2015). En varierad undervisning i matematik genom att pedagoger 

använder sig av flera olika läromedel som till exempel datorprogram bidrar till ökad 

motivation hos elever. Om en pedagog använder olika läromedel underlättar det att elever 

förstår innehållet bättre då fler aspekter av innehållet illustreras. Det finns flera olika 

variationer av arbetssätt som skolor praktiserar. Enskilt arbete i läroboken är det arbetssätt 

som pedagoger använder oftast. Det börjar med att pedagogen först har en kort genomgång 

som följs av att pedagogen går runt i klassrummet och hjälper eleverna enskilt om de behöver 

stöd och hjälp. Det är mindre vanligt att elever får utföra problemlösningar i grupp, göra 

laborativa övningar och muntliga redovisningar. Samspel mellan elever och mellan elever och 

pedagog verkar vara mindre vanligt. Varierat arbetssätt där elever får arbeta både enskilt och i 

grupp med praktiskt material gynnar elever och olika elever behöver olika innehåll, material 

och arbetsmetoder för att nå kunskapsmålen i matematik. Det behövs konkreta upplevelser för 

att elever ska förstå och känna glädjen med den abstrakta matematiken. Det behövs mer 

praktisk matematik i undervisningen (Skolverket, 2003). Det får inte ersätta pedagogens 

undervisning men digitala verktyg och matematiksidor på internet är ett bra tillägg till 

matematikundervisningen för att elever ska nå kunskapsmålen i matematik (Skolverket, 

2015).  

 

Ett sätt att låta elever utveckla sina kunskaper när det handlar om modern teknik är att arbeta 

med digitala verktyg. En smart-board bidrar till att i samspel med varandra utveckla elevers 

kreativa och aktiva lärande (Robling & Westman, 2012). ”Skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (Skolverket 2011a, s.14). Genom 

att använda smartboarden i matematikundervisningen kan pedagoger visualisera nya 

kunskaper och göra matematiken levande för elever. Man kan ladda ner bilder och filmer för 
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att sedan visa materialet på tavlan vilket kan utveckla och förenkla undervisningen. De 

digitala verktygen är förberett i smartboarden och här finns allt material redan paketerat och 

pedagogen behöver inte gå och samla ihop hjälpmedel som bland annat klossar och pengar. 

Eftersom de digitala verktygen redan är förberett i smartboarden får elever tydliga och 

genomtänka genomgångar (Bergman, 2014). 

3.7 Specialpedagogens roll 

Specialpedagogens arbete nämns inte i skolans läroplan utan istället ges ansvaret för att stötta 

och uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd till alla som verkar i skolans värld.  

Samverkan mellan yrkesgrupper ses som viktigt för att skapa en god skolmiljö samt en 

utvecklande och bra lärande miljö. Pedagogens roll nämns som viktig för att i samverkan med 

andra skolformer ge särskild uppmärksamhet till elever i behov av särskilt stöd. Rektor 

ansvarar för att resursfördelningen och det stöd som sätts in står i relation till pedagogens 

bedömning av elevers utveckling och för att undervisningen och elevhälsoarbetet tillgodoser 

alla elevers rätt till stöd (Skolverket, 2011a). I Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) nämns att specialpedagogens roll är att 

ge stöd när en utredning om särskilt stöd för elever ska göras. Pedagoger kan vid behov 

rådfråga de andra yrkesgrupperna inom elevhälsan, exempelvis kurator och skolsköterska, 

men inför en bedömning anses specialpedagogen vara nödvändig att rådgöra med inför en 

bedömning om särskilt stöd. 

 



10 

 

4. Metod 

Under dennas rubrik redogörs för vilken metod som har använts i studien och varför. Vidare 

beskrivs hur urvalet och genomförandet gått till. Därefter behandlas de forskningsetiska 

principerna, validiteten och reliabiliteten samt analysmetoden av denna studie. Syftet med 

studien är att undersöka hur fyra pedagoger arbetar för att elever ska nå kunskapsmålen i 

matematik. En kvalitativ studie utfördes där intervju användes som metod för att ta reda på 

pedagogernas egna uppfattningar kring dessa frågor. Enligt Kvale (1997) är centrum i en 

kvalitativ forskning intervjupersonens livsvärld och dennes relation till den. En kvalitativ 

studie är lämplig som arbetssätt när målet med studien är att finna egenskaper och undersöka 

något, enligt Patel och Davidson (2003). 

4.1 Metodval 

För att få svar på forskningsfrågorna valdes intervju som metod för att få en detaljerad 

beskrivning och ett tydligt svar på syftet. Kvalitativa intervjuer användes för att samla in det 

empiriska materialet. Kvalitativ insamlingsmetod består ofta av intervju, där frågorna ger 

respondenten ett stort utrymme för att forma svaren. Frågorna kan komma i en bestämd 

ordning eller anpassas i en ordning efter det enskilda fallet. Syftet med en kvalitativ intervju 

är att upptäcka, definiera egenskaper om den intervjuades värld eller uppfattningar om något 

fenomen (Patel & Davidson, 2003). För att få så stor spridning på svaren som möjligt 

intervjuades pedagoger som undervisar på olika skolor. Enligt Patel och Davidson (2003) ger 

de kvalitativa frågorna som intervjuaren ställer utrymme för intervjupersonen att svara med 

egna ord. De intervjufrågor studien utgått ifrån hade för avsikt att täcka in de ämnesområden 

som forskningsfrågor grundar sig på. (Bilaga 1 & Bilaga 2). 

4.2 Urval  

Arbetet bygger på intervjuer med fyra pedagoger som undervisar i matematik från fyra olika 

skolor på mellanstadiet i en kommun i norra Sverige. Då studiens syfte är att ta reda på vilket 

sätt pedagoger arbetar för att elever ska nå kunskapsmålen i matematik gjordes urvalet på 

pedagoger som undervisar i matematik. Urvalet gjordes även för att pedagogerna arbetar på 

skolor med stora skillnader i antal elever samt att skolorna är både byaskolor och stadsskolor. 

Valet av pedagoger påverkades också av att de är i olika åldrar och studerat under olika 

årtionden. För att få svar på syftet och forskningsfrågorna var det viktigt att pedagogerna 
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kände att de kunde svara fritt och öppet i intervjuerna. Därför blev valet att inte hänföra 

svaren till en namngiven individ i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det medföra att 

den intervjuade inte svarar på samma sätt som om denne inte fått vara anonym. Därför har 

pedagogerna tilldelas dessa namn: Pedagog A, B, C och D.  

 

 Pedagog A arbetar på en skola med ca 60 elever i en by och har arbetat som pedagog i 

35 år.    

 Pedagog B arbetar på en skola med ca 400 elever i ett större villaområde och har 

arbetat som pedagog i 17 år.     

 Pedagog C arbetar på en skola med ca 300 elever i ett stort villaområde och har arbetat 

som pedagog i 6 år.   

 Pedagog D arbetar på en skola med ca 20 elever i en liten by och har arbetat som 

pedagog i 20 år. 

4.3 Genomförande  

De fyra utvalda pedagogerna fick ett mejl där de tillfrågades om de ville delta i en intervju till 

ett examensarbete som handlade om matematik. Vidare preciserades syftet med studien som 

var att undersöka på vilket sätt pedagoger i fyra klasser på mellanstadiet arbetar för att elever 

ska nå kunskapsmålen i matematik. Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att 

klargöra syftet för att en intervju ska bli framgångsrik. De fyra tillfrågade pedagogerna valde 

att ingå i studien. Två av pedagogerna hade tid att intervjuas muntligt medan två av 

pedagogerna endast hade tid att svara skriftligt. Samtliga pedagoger mejlades de frågor som 

skulle besvara syftet. De pedagoger som skulle intervjuas muntligt fick då möjligheten att se 

frågorna innan intervjun och de pedagoger som skulle svara skriftligt fick god tid på sig att 

svara på frågorna. De muntliga intervjuerna spelades in med en mobiltelefon samtidigt som 

anteckningar fördes och genomfördes hemma hos de pedagoger som intervjuades. Varje 

intervju tog mellan 20-30 minuter att genomföra och det uppkom följdfrågor på de frågor som 

skrivits ner innan intervjuerna och mejlats till pedagogerna. En av pedagogerna som svarade 

skriftligt på intervjun kunde svara på följdfrågorna som lades till i de muntliga intervjuerna 

medan en pedagog inte hade tid att ingå mer i studien. 
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4.4 Forskningsetiska principer 

För att respondenterna som deltagit i studien inte ska känna obehag inför intervjuerna har 

hänsyn tagits utifrån de fyra forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (2002) sammanställt 

för den humanistiska och den samhällsvetenskapliga forskningen. Som forskare är man 

skyldig att följa dessa principer som är kravet om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Dessa fyra principer har utgåtts ifrån under hela studien för att skapa 

förutsättningar för högre standard samt för att möjliggöra en god kvalité på studien.  

 

Första forskningsprincipen, kravet om information, innebär att de som deltar i forskningen ska 

informeras att de kan avbryta intervjun när som helst då deras medverkan är helt frivillig. De 

ska även få information om forskningens syfte innan de bestämmer om de vill delta i studien.  

Andra forskningsprincipen, samtyckeskravet, bygger på att det första kravet genomförts av 

forskaren. Respondenterna får inte känna sig tvingad att delta i intervjuer och de ska tydligt få 

veta att det inte blir några repressalier om respondenten vill avbryta sin medverkan under 

studiens gång. De två sista forskningsprinciperna, kraven om konfidentialitet och nyttjande, 

innebär att respondenternas personuppgifter förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan 

ta del av dem och att forskaren måste ge respondenterna fullständig konfidentialitet under 

arbetets gång samt i själva examensarbetet. De uppgifter som framkommer under intervjuerna 

får endast användas i examensarbetet och därför har allt material i studien kasserats direkt 

efter transkriberingen.  

 

Vetenskapsrådet (2002) har förutom dessa fyra forskarprinciper sammanställt två 

rekommendationer som innebär dessutom sammanställt två rekommendationer som innebär 

att de som deltagit i studien bör få ta del av känsliga uppgifter i examensarbetet innan den 

publiceras samt ta del av hela arbetet när den skrivits klart. Respondenterna i studien har 

innan intervjuerna blivit informerade om detta skriftligt. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Det finns olika former av reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativ forskning. 

Reliabilitet och trovärdighet är samma sak och när man skapar en reliabilitet i resultaten 

innebär det enligt de regler som finns att forskningen säkerställts. En intervju ska kunna 

utföras och återskapas på samma sätt samt få samma resultat även om tid passerat för att 
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erhålla hög reliabilitet (Trost, 2005). Eftersom det är möjligt att uppnå likadant resultat vid en 

ny undersökning har detta arbete en relativt hög reliabilitet. Man behöver trots detta vara 

medveten om att det kan råda andra omständigheter och att synen på undervisningen kan 

ändras över tid samt att svaren kan variera beroende på vem som tillfrågas. Validitet innebär 

enligt Stukát (2005) att vi studerat den verklighet som var arbetets syfte genom vår 

undersökning. Det vill säga att undersökningen är relevant i förhållande till de frågor som ska 

besvaras (Patel & Davidson, 2003). Arbetet har relativt hög validitet då intervjuerna baserats 

på forskningsfrågorna. Givetvis är både reliabiliteten och validiteten ifrågasatta i och med att 

vi har med människor att göra. Enligt Stukát (2005) förändras människors uppfattningar och 

värderingar med tiden. Man kan endast utgå från att respondenterna varit sanningsenliga och 

då endast fyra pedagoger intervjuats i denna studie går det inte att dra några generella 

slutsatser för alla skolor i Sverige.  

4.6 Analysmetod 

Enligt Malmqvist (2006) är det är bäst om man först skapar sig en överblick över det material 

man har samlat in och studerar det i detalj. Inledningsvis skrevs intervjuerna ut och lästes 

noga igenom flera gånger. Genom att läsa texterna flera gånger framgick tydligt skillnader 

och likheter i pedagogernas svar. Sedan skrevs informationen på ett A3 papper för hand, där 

A3 pappret delades upp i fyra delar för att skapa en bra överblick av materialet. Då fanns alla 

fyra pedagogers svar på ett och samma papper som noga kunde studeras. Det gjorde det 

enklare att analysera svaren. Att strukturera materialet är viktigt och en central del av arbetet 

är att gå från helhet till att dela upp materialet (Malmqvist, 2006).  Utifrån att materialet 

delades upp kunde resultatet formas  
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5. Resultat 

Under denna rubrik redovisas resultatet av intervjuerna i förhållande till syftet och metod. 

Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt pedagoger i fyra klasser på mellanstadiet arbetar 

för att elever ska nå kunskapsmålen i matematik.  

Forskningsfrågor var följande: 

 Vilka utmaningar får elever i matematik? 

 Vilket stöd får elever i matematik? 

 Vilken motivation får elever i matematik? 

 Vilken kommunikation har elever och pedagoger i klassrummet under 

matematikundervisningen? 

Här presenteras intervjuresultaten i en sammanfogad text efter ett relevant urval av den 

insamlade informationen som har struktureras, tolkats och analyserats. Vidare sammanfattas 

resultatet från intervjuerna. Resultatredovisningen diskuteras inte i förhållande till 

teoribildning och förankring i tidigare forskning utan denna förankring och diskussion 

fördjupar jag mig i och utvecklar vidare under resultatdiskussionen i punkt 6.2  

5.1 På vilket sätt arbetar pedagoger i fyra klasser på mellanstadiet för 

att elever ska nå kunskapsmålen i matematik. 

Samtliga pedagoger använder matematikböcker som läromedel och undervisar lika många 

timmar per vecka i ämnet matematik. Pedagog A, B och C använder likadana 

matematikböcker som heter Matteborgen, medan pedagog D använder en finsk bok som heter 

Favorit Matematik, som är översatt till svenska och följer Lgr 11. Pedagog B och C har en 

stoppsida i matematikboken varje vecka och pedagog A och D har ingen stoppsida för 

eleverna utan de får arbeta i läroboken i sin egen takt. Pedagog B använder stor variation i 

undervisningen.  

Uppskattningsvis en fördelning på 60 % bok och 40% annat (t.ex. 

laborationer, filmer, genomgångar, gemensam problemlösning). 
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Pedagog C använder oftast läroboken men även material från internet och smartboard. 

Pedagog D använder oftast läroboken men ser till att matematikboken stämmer överens med 

läroplanen.  

Men det är ju problemlösningar man måste lägga till, det finns det ju för lite 

av, men det finns en viss del problemlösning, men då gör dem ju det enskilt. 

Jag tycker att det är bättre när man gör problemlösning tillsammans och man 

måste förklara för varandra hur man tänker och gärna sen gå fram och 

förklara för de andra hur de har tänkt, så de som får träna på de grejerna. 

Pedagog A använder sig mest av matematikboken och väldigt sällan material. Pedagog C 

använder mycket material från internet via olika hemsidor samt olika program på 

smartboarden. Pedagog C använder material under genomgångar och då används material från 

det kapitel eleverna är på i boken och handlar då om ämnet i just det kapitlet. Det materialet 

används oftast från boken. Eleverna har ett mål varje vecka, en sida i matematikboken de ska 

nå, innan veckans slut. För de elever som når målen innan veckan är slut finns det material 

som fördjupningsuppgifter och utmanande uppgifter. För de elever som tycker att 

matematikboken är svår och har svårt att nå veckans mål får kortare mål. De eleverna får 

uppgifter i matematikboken men även i något grundhäfte.  

Material används även för att fördjupa kunskaper, egentligen nästan dagligen. 

Pedagog B och D arbetar mycket med problemlösningar i helklass, grupper och enskilt. 

Pedagog B säger att eleverna väldigt sällan använder material spontant, för att hjälpa sig själv, 

men när alla ska använda material så gör de det gärna. Pedagog D säger till eleverna att 

använda vissa material när de har svårt att klara en uppgift i matematikboken för att lättare 

förstå hur de ska lösa uppgiften.  

Det är nog ändå jag som mer talar om för dem att om man använder 

det här materialet så kan man förstå det du håller på med på ett annat 

sätt. 

Samtliga pedagoger använder miniräknare, linjaler, måttband, gradskivor, tallinje samt andra 

matematiska hjälpmedel så som låtsaspengar och kuber. Pedagog B använder ofta olika 

hjälpmedel när eleverna börjar med nya moment för att lära sig hur man använder det. Annars 

använder eleverna hjälpmedel vid behov.  

Vi ritar väldigt mycket matte! 
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Pedagog C använder sig även av multiplikationstabellen i fickformat, surfplatta, dator och 

smartboard. Eleverna är duktiga på att själva ta hjälp av hjälpmedel som finns lättillgängligt i 

klassrummet. 

 Andra hjälpmedel är ju faktiskt smartboarden, den används frekvent. 

Pedagog C använder ofta smartboarden i matematikundervisningen i genomgångar i helklass. 

På smartboarden lägger pedagog C ut uppgifter via program som smartboarden har som 

eleverna kan göra på både datorer och surfplattor, hemma eller på skolan genom att logga in 

med deras elev id. Fördelen med att använda smartboarden är att när eleverna loggar in kan 

pedagogen se hur många rätt de fått på uppgifterna och pedagogen behöver inte rätta 

uppgifterna. En del elever blir motiverade när de får använda dator och surfplatta och det går 

fort för dem att göra uppgifterna. Pedagog D använder surfplatta och datorer. Dator används 

oftast hela tiden för de elever som har dyslexi. Olika material finns lättillgängligt i ett 

glasskåp i klassrummet dit eleverna själva går och hämtar bland annat miniräknare vid behov. 

Pedagog A, B och C har prov som hör till läromedlet för att se hur elever ligger till 

kunskapsmässigt. Pedagog B har utöver det ca två prov per termin. Pedagog D gör ett ”en 

fråge-prov” utifrån något som gruppen har arbetat med under lektion för att se att de har 

förstått. Utöver det gör pedagog D ett prov per termin där resultatet skickas till rektorn. 

Pedagog A och C har praktisk matematik några gånger per termin. Pedagog B och D har 

praktisk matematik en gång per vecka. Pedagog C har de gånger de haft praktisk matematik 

gått ut där eleverna fått göra gruppövningar där de bland annat fått uppskatta längd och 

skostorlekar. Pedagog C har lektioner där eleverna bygger med olika material, mäter, ritar, 

viker, klipper i papper för att undersöka begrepp, arbetar med tallinje på olika sätt och 

undersöker begrepp och samband. Pedagog D har ett matematikskåp i klassrummet med 

praktiskt material som elever använder för att förstärka och förstå matematik. Eleverna får 

arbeta med material, där man börjar med en genomgång där alla elever får samma exempel 

som de sen ska lösa enskilt.  

Pedagog A och D ger läxa om en elev varit borta eller mycket sjuk. Pedagog B och C ger läxa 

för att eleverna ska befästa en viss kunskap, t ex automatisera multiplikationstabellen och 

även om en elev har varit borta.  
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5.2 Vilka utmaningar får elever i matematik? 

Pedagog B och C ger extra uppgifter och en fördjupning i den uppgift klassen arbetar, men 

båda tycker att elever som behöver utmaningar får för lite lärartid. Fokus hamnar oftast på de 

elever som behöver stöd i matematik. Pedagog A och D låter eleverna arbeta i 

matematikboken och hamnar då automatiskt på svårare uppgifter. Pedagog A och D tycker att 

det fungerar bra för eleverna när de når svårare uppgifter i matematikböckerna men att det är 

svårt att ge elever lärartid. Pedagog D formar även problemlösningar i klassen i olika 

svårighetsgrader. Samtliga pedagoger informerar rektorn om de elever som har goda 

kunskaper i matematik.  

5.3 Vilket stöd får elever i matematik? 

Pedagog A och D använder sig av elevens val för att elever ska kunna arbeta extra med 

matematik om det behöver samt att pedagog D ger läxhjälp en timme per vecka efter skolan, 

till de elever som behöver. Pedagog B kopplar in specialpedagogen samt att de alltid är två 

pedagoger under matematiklektionen så en pedagog kan ta en grupp med de elever som 

behöver extra hjälp. Pedagog C ger extra läxor hem samt stannar ibland och hjälper efter 

skolan om en elev behöver extra stöd. I den mån det går försöker samtliga pedagoger få hjälp 

av föräldrarna, skickar hem läxa samt kontaktar rektorn om en elev riskerar att inte nå målen. 

Samtliga pedagoger tycker att det finns för lite tid och stöd för de elever som har matematiska 

svårigheter. Det finns hjälpmedel och material att använda sig av i undervisningen, det som 

fattas elever är lärarstöd. 

5.4 Vilken motivation får elever i matematik? 

Pedagog B, C och D tycker att det är roligt att undervisa i matematik. 

Ja, det är ett av de bästa ämnena tycker jag att lära ut eller att undervisa i. 

Jag tycker nog att det har blivit roligare med åren, alltså för varje år som jag 

har undervisat i ämnet så tycker jag att det är roligare. För några år sedan var 

jag med i mattelyftet och fick träffa andra mattelärare på andra skolor. Det 

gjorde att undervisningen blev både bredare, djupare och ännu mer 

individanpassad. 

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att undervisa i matte. Jag lägger ner 

mycket tid och eftertanke på att planera lektionerna, för att få till intressanta 

uppgifter och variation i arbetssätt.  
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Pedagog B, C och D tror att det gynnar eleverna om de ser att de som pedagog tycker att det 

är roligt att undervisa i matematik.  

Jag tror att min känsla för matte kan smitta till eleverna så att de tycker att 

matte är kul. 

Pedagog B försöker få till intressanta uppgifter och stor variation i arbetssätt på lektionerna 

för att motivera eleverna i matematik. Pedagog B vill att eleverna ska vara engagerade i 

uppgifterna så att det leder till att de blir nyfikna, får nya funderingar och nya frågor i 

huvudet.   

Jag låter en del frågor bli hängande i luften: Det var en intressant fråga. Hur 

skulle vi kunna få svar på den? Jag tror att de lär sig mer om det är roligt att 

jobba. 

Pedagog C säger att det är olika från elev till elev hur mycket de behöver motiveras. Vissa 

elever är väldigt självgående medan vissa elever behöver mer stöd av pedagogen. Pedagog D 

vill att eleverna ska känna glädje för matematiken. 

 De ska känna samma glädje som jag, det tror jag inte riktigt att de gör. 

Pedagog B, C och D tycker att det märks på ett positivt sätt när eleverna tycker att ämnet är 

roligt. Det går lättare för eleverna att lära. 

Jag tror att man anstränger sig mer när man jobbar med något som är kul och 

då tror jag också att man lär sig mer och lättare. 

5.5 Vilken kommunikation har elever och pedagoger i klassrummet 

under matematikundervisningen? 

Pedagog B tror att de flesta av eleverna vågar säga när de inte förstår.  

Jag jobbar mycket med att bygga goda relationer med nya elever. 

Superviktigt att få dem att känna sig omtyckta och sedda. De ska veta att jag 

inte tycker att matte är det viktigaste i livet. 

Pedagog C brukar oftast ha genomgångar i helklass och sedan förstärka det som sagt i 

genomgången med att gå och prata med elever som behöver få höra informationen igen 

enskilt. Eleverna känner sig trygg i klassrummet och vågar visa inför varandra om de inte 

förstår.  
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Tryggheten tycker jag är viktig. Å jag har jobbat jättemycket med att barnen 

ska vara trygga och våga säga fel, för man lär sig lika mycket av att säga fel 

som att ha rätt. Vi har ett väldigt öppet klimat på det viset. Men det har tagit 

lång tid att få ett sådant klimat i klassrummet. 

Pedagog C anpassar ganska mycket individuellt då det är olika förutsättningar för varenda 

elev i klassen.  

Men jag försöker att anpassa mig efter deras nivå. Vissa klarar korta 

instruktioner och vissa behöver väldigt djupgående. Att man tar tid och 

förklarar. 

Pedagog D har sällan genomgång i helklass utan förklarar oftast för eleverna en och en då de 

är en liten grupp. Gruppen är väldigt trygg så de vågar fråga och säga när de inte förstår.   

Det gör ju att man kan komma åt om dem har fel matematiskt tänk. 

Pedagog B, C och D vågar visa att de inte kan svara på alla frågor och de vågar säga om det 

gjort fel.  

Om jag känner att jag inte kan brukar jag säga att jag kan räkna ut det 

själv men har svårt att förklara hur de ska tänka eller göra. 

5.6 Sammanfattning 

I den här delen sammanfattas resultatet av intervjuerna. Intervjuerna visar att pedagogerna 

arbetar mycket med läromedlet men att de även använder material från olika hemsidor på 

internet, program på smartboarden, surfplattor och datorer. De arbetar ibland med praktisk 

matematik för att elever ska få arbeta med konkret material för att stärka sina 

matematikkunskaper. I klassrummen har pedagogerna hjälpmedel som elever kan använda sig 

av så som linjaler, måttband, miniräknare, kuber, gradskivor, tallinje, låtsaspengar samt andra 

matematiska hjälpmedel elever kan använda sig av för att underlätta inlärningen av 

matematik. Eleverna får ha prov under läsåret för att pedagogerna ska se att elever förstår 

matematiken de har arbetat med under lektionerna samt att elever ibland får läxor för att de 

ska kunna stärka sina kunskaper i ämnet. 

Det framgår av intervjuerna att pedagogerna har svårt att ge elever lärarstöd då det saknas tid 

och resurser för det i undervisningen. De elever med svårigheter att nå målen i matematik får 

oftast mer stöd än de elever som behöver utmaningar då pedagogerna måste fokusera på de 
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elever som riskerar att få underkänt i ämnet. Det varierar vilka resurser och vilket stöd som 

ges till de elever som behöver det på skolorna men gemensamt är att samtliga pedagoger 

informerar rektorn om de elever som behöver stöd i matematikundervisningen. Om en elev 

riskerar att få underkänt, kopplas alltid föräldrar in och en plan utformas hur man ska gå 

tillväga för att tillsammans hjälpa eleven att nå målen. 

Resultaten av intervjuerna visar hur viktigt det är att elever känner motivation för matematik 

för att lättare lära och att det gynnar elever om pedagogen tycker om att undervisa i ämnet. En 

bra kommunikation i klassrummet bidrar till att elever känner sig trygga och vågar visa när de 

inte förstår inför klassen. 

Intervjuerna har gett god insikt i hur dessa pedagoger arbetar för att elever ska nå målen i 

matematik samt vilket stöd och vilka utmaningar elever får.   
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6. Diskussion 

Under denna rubrik presenteras följande: Metoddiskussion, resultatdiskussion, avslutande 

diskussion och förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I den här delen följer en diskussion angående metoden. Jag resonerar bland annat kring val 

och dess konsekvenser gällande metod för att samla in mitt material, urval samt 

genomförande av intervjuer. Valet att använda mig av kvalitativa intervjuer passade studiens 

syfte eftersom jag ville undersöka på vilket sätt pedagoger i fyra klasser på mellanstadiet 

arbetar för att elever ska nå kunskapsmålen i matematik. Att använda sig av enkätmetod i 

denna studie hade inte gett en lika detaljerad bild som intervjuerna gav då metoden inte ger 

specifika svar eller möjlighet att ställa följdfrågor (Stukát, 2005). För att få en bättre bild hur 

matematikundervisningen i de olika klasserna bedrivs hade observationer varit en bra metod 

att använda. Fördelen med observationer är att det hade kunnat ge mig en mer detaljerad bild 

av de olika matematikundervisningarna (Stukát, 2005). Jag anser dock att intervjuerna gav 

mig en trovärdig bild av hur pedagogernas undervisning i matematik bedrivs. Det positiva 

med mitt urval av pedagoger var att de skilde sig åt beträffande utbildning, ålder, arbetsplats 

och antal elever i klassen. Jag anser att mitt urval kan ha bidragit till att jag fått en mer 

varierad bild av matematikundervisningen på mellanstadiet. Mitt beslut att dela med mig av 

mina forskningsfrågor till pedagogerna anser jag också var positivt då de förstod syftet med 

studien. En fördel med intervjuerna i denna studie var att två av pedagogerna valde att skriva 

ner svaren på frågorna. Det sparade mycket tid när analysen av materialet gjordes då 

resultaten inte behövdes renskrivas eller skrivas av från inspelat material. Nackdelen med att 

använda muntliga intervjuer som metod för att samla in materialet till studien var att det tog 

tid att analysera. Efter reflektion kring genomförandet av intervjuerna har jag ändå kommit 

fram till att det hade varit fördelaktigt med muntliga intervjuer på samtliga pedagoger för att 

komma in mer på djupet på vissa frågor. Det hade gett ett rikare material för mig att studera.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger i fyra olika klasser på mellanstadiet arbetar 

med att stödja och utveckla elevers kunskap i matematik så att eleverna når kunskapsmålen. 

Som metod användes kvalitativa intervjuer. Diskussionen grundar sig på det resultat som 
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framkom efter analysen av de fyra intervjuer som genomfördes samt tidigare forskning. Jag 

fann att tidigare studier visar att elevers utveckling bygger mycket på om elever har 

motivation att lära sig eller inte. Det visar också pedagogens betydelse att elever utvecklas 

både på det sätt pedagogerna lär ut men även på vilken kommunikation elever och pedagoger 

har mellan varandra. Inte minst visar tidigare studier hur viktigt det är att tiden finns för 

pedagogen att hjälpa varje enskild elev på det inlärningssätt som passar individen.  

Dysthe (2007) menar att beroende på vem som lär sig något varierar kunskapen som förvärvas 

genom erfarenheter som vävs in och integrerar med individens existerande kunskaper. Alla 

individer måste konstruera sin egen kunskap, det inte går att kopiera eller ta över någon 

annans kunskaper utan kunskapen byggs upp inom individen. Tidigare forskning visar även 

vikten av samspel och kommunikation för att elever ska lära. Enligt Dysthe (2003) menar 

Vygostskij att det är i samspelet mellan pedagog och elev samt mellan eleverna som främjar 

elevers utveckling. När elever kommunicerar samverkar de samt att de påverkar varandra och 

genom samtal med andra skapas ny kunskap hos elever (Egidius, 2003). Säljö (2000) 

beskriver att om man utgår från ett konstruktivistiskt förhållningssätt blir pedagogens roll 

stödjande i elevernas lärande. Resultatet visar en likhet mellan Kolbs och Vygostskij teorier 

då de båda förespråkar pedagogen som handledare och att inlärning sker enligt 

erfarenhetsbaserat lärande. Jag anser att de två teorierna i denna studie tydligt har förändrat 

synen på kunskap och lärande samt influerat den svenska läroplanen. Jag anser även att båda 

teorierna har sina fördelar och man kan använda sig av många delar från teorierna i 

matematikundervisningen. 

Kommunikationen mellan elev och pedagog samt dialog i klassrummet utvecklar lärandet 

enligt Magne (2011). Intervjuerna visar att pedagogerna mest arbetar med läromedlet men att 

de ibland har genomgångar med eleverna. Då går de oftast igenom kapitlet eller att de arbetar 

med problemlösningar i helklass. En öppen dialog i klassrummet mellan pedagog och elever 

samt dialog mellan elever verkar bidra till att främja lärandet.  

Tidigare forskning visar att motivationen har en stor roll för att en elev ska kunna och vilja 

lära sig matematik. Att vara motiverad är att ha viljan att nå ett uppsatt mål, enlig Magne 

(2011). Har elever inte motivation och lust att lära blir matematiken ett tråkigt ämne. 

Resultatet visar att det skulle vara motiverande och främja elevers utveckling om man förde in 

mer praktisk matematik i skolan. Intervjuerna visar att undervisning i matematik ofta förhåller 
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sig till läromedlet men två av de intervjuade hade praktisk matematik en gång per vecka. 

Resultatet visar att matematiken skulle bli roligare för elever om praktisk matematik skulle 

införas i undervisningen minst en gång i veckan. Inte minst för att slippa vara styrd av 

läromedlet en gång per vecka utan det är också som Ahlberg och Ohlsson (2000) betonar att 

elevers förståelse utvecklas när de får uppleva, relatera saker till varandra, urskilja eller se 

samband. Praktisk matematik kan man utforma i olika svårighetsgrader och verkar passa bra 

för de elever som vill ha utmaningar och de elever som behöver stöd i matematik. Tidigare 

forskning visar även att för mycket användning av matematikböcker inte bidrar till att elever 

utvecklar sina matematiska kunskaper hur de kan använda matematiken utanför skolan 

Ahlberg (1995). 

Det framgår av intervjuerna att pedagoger inte har tid att både ge stöd till elever som behöver 

hjälp med matematiken och utmaningar till elever med fallenhet för matematik. Pedagoger 

måste prioritera den tid de har och den tiden försöker de ge elever som behöver extra stöd då 

fokus riktas till de som har svårt att nå kunskapsmålen i matematik. De elever som behöver 

utmaningar får hamna i andra hand. De når kunskapsmålen men risken för dem är att 

motivationen för matematik avtar och att utvecklingen stannar upp. Pettersson (2011) visar att 

det finns pedagoger som känner sig otillräckliga för de elever som har en särskild fallenhet för 

ämnet och att de inte känner att de får stöd från skolledningen. Föräldrar känner att ingen kan 

ta om hand om deras barns begåvningar och de menar att deras förväntningar försvinner när 

de inser att skolan inte har möjlighet att möta deras barn där de befinner sig i utvecklingen. 

Eleverna vittnar om att de inte får lära sig något nytt och inte får någon bra undervisning.  

De pedagoger jag intervjuat som låter elever arbeta på i egen takt i matematikboken verkar ha 

lättare att ge eleverna utmaningar då de hela tiden går framåt och matematikboken ökar i 

svårighetsgrad. Pedagogerna behöver inte hela tiden ordna extramaterial. Intervjuerna visar att 

det stimulerar elever när de räknar utan stoppsida i matematikboken då de ständigt utvecklas 

och kommer framåt i boken i sin egen takt.  Resultatet visar att elever behöver tro på sig själv 

för att utvecklas vilket i sin tur ökar deras motivation och intresse för matematik. 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (Skolverket, 2011a.s.55) De pedagoger 

jag intervjuat som låter eleverna arbeta på i sin egen takt i matematikböckerna går i byaskolor 

med mindre antal elever. Spelar det in i varför det fungerar att inte ha en stoppsida i 

matematikboken? Kan det vara så att om man har en stor klass hinner inte pedagogen med att 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#intresse_för_matematik_och_tilltro_till_sin_förmåga_att_använda_matematik_i_olika_sammanhang
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#intresse_för_matematik_och_tilltro_till_sin_förmåga_att_använda_matematik_i_olika_sammanhang
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hjälpa alla elever om alla har olika böcker och om alla är på olika sidor? Det är något som 

skulle vara väldigt intressant att undersöka vidare. I alla fall visar intervjuerna tydligt att det 

är ett fungerande sätt när man har en liten klass att låta elever arbeta på i matematikboken i 

egen takt, oavsett om elever har en fallenhet för matematik eller svårigheter. Även i en liten 

klass blir det mycket arbete för pedagogen men det minskar också arbetet på det sätt att 

pedagogerna slipper göra en massa extra uppgifter till de elever som har en fallenhet för 

matematik. Elever slipper vänta in sina klasskamrater och tillåts utvecklas i sin egen takt. De 

kräver mindre tid av pedagoger och de kan fokusera på att hjälpa de elever som behöver extra 

tid för att förstå matematiken.  

Enligt Ljungblad (2006) skriker elever efter stöttning i matematik och de går ut ur 

klassrummet med hängande huvuden med icke godkänt betyg i ämnet. Klasserna är för stora 

och pedagoger hinner inte med att hjälpa alla. Skolan brister tidsmässigt och ekonomiskt och 

pedagoger får kämpa för att hålla igång verksamheten. Ett av pedagogens jobb är att skapa 

självförtroende för ämnet hos elever. Visa att de visst kan uppnå matematisk förståelse och att 

de kan lyckas i ämnet matematik. För det krävs tid och resurser för att stötta elever som 

behöver hjälp. En av pedagogerna jag intervjuade berättar att de alltid är två pedagoger när de 

har matematik. En pedagog tar alltid en mindre grupp elever som behöver mer stöd i ämnet. 

Det borde vara en självklarhet att alla skolor fick de resurserna. Istället har de flesta skolor en 

klass på minst tjugo elever som de undervisar i matematik och flera elever som behöver stöd 

och sen de elever som behöver stöd i form av utmaningar.  

Det borde vara en självklarhet att alla elever får utvecklas i skolan men av olika anledningar 

är det inte så. En anledning kan vara att skolan har för få resurser och att klasserna är för 

stora. Pedagogerna har inte tid att hjälpa alla elever eller tid att ge det lilla extra till elever som 

behöver det. Det kan även vara att matematiken är styrd till läromedel eller att motivationen 

saknas av någon anledning. Det står i läroplanen att skolväsendet ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt skapa en livslång lust att lära (Skolverket, 2011a). Men vad gör 

pedagoger när de tidsmässigt inte hinner med varje elev? Min studie visar att pedagogerna 

inte har tid att hjälpa alla elever och de begåvade matematikeleverna är de som oftast inte får 

hjälp då fokus måste läggas på de elever som behöver hjälp att nå målen. Intervjuerna visar att 

pedagogerna mest använder sig av läromedlet. En enkel anledning till det borde vara att 

läromedlet följer läroplanen och att om eleverna karar boken så når de målen. Studien visar att 

de högpresterande eleverna är de elever som får minst hjälp i matematik. Där visar det tydligt 
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att pedagoger har svårt att ordnade främjande uppgifter till elever. Däremot så verkar det 

fungera väldigt bra när elever får arbeta på i matematikboken i egen takt, då får eleverna 

ständigt svårare uppgifter. 

 

I Sverige har vi en skola för alla och vi bör fundera på hur vi kan utveckla vårt arbete för 

elever som har svårigheter och de elever som behöver särskilda utmaningar i matematik. Vi 

bör även fundera på om elever lättare når kunskapsmålen om pedagoger kan öka deras 

motivation eller om det krävs mer än så. För att utvecklas behöver vissa elever utmaningar 

och en del elever behöver mer stöd och hjälp. Motivation är en bra drivkraft men elever 

behöver också tid från pedagogen och stöttning. Alla elever har rätt att utvecklas i skolan och 

elever ska få undervisning på den kunskapsnivå som de befinner sig på.  

6.3 Avslutande diskussion 

Denna studie kan bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar med att stödja och utveckla 

elevers kunskap i matematik så att eleverna når kunskapsmålen. Studien visar att 

motivationen är betydelsefull för elevers utveckling i matematik. Även kommunikationen i 

klassrummet bidrar till att främja elevers kunskap i ämnet. Det är också viktigt att pedagoger 

använder olika lärandestilar för att alla elever ska kunna hitta sitt bästa sätt för att utveckla 

sina matematiska kunskaper. Intervjuerna visar att pedagogerna i studien mest använder 

läromedlet i undervisningen och att de följer läroplanen. Det som gör att vissa elever inte når 

kunskapsmålen är den tidsbrist pedagoger har till att stötta de elever som behöver det. 

Resultatet av min studie har gett mig nya insikter gällande mitt framtida yrke. Jag inser att det 

krävs mycket av mig som pedagog för att lyckas främja lärandet för alla elever och deras 

olika behov. Jag ser fram emot att göra mitt bästa och det kommer att bli ett spännande nytt 

avsnitt i mitt liv. 

6.4 Fortsatt forskning 

Då jag endast undersökt pedagogernas tankar om mina frågor, skulle det vara intressant att 

göra en enkätundersökning bland eleverna och intervjua rektorerna. Det vore spännande att 

höra vad eleverna och rektorerna tycker kring frågorna om matematik och om de delar 

pedagogernas upplevelser.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Tack för att ni vill svara på mina frågor om matematik.  

Mina forskningsfrågor: 

 Vilka utmaningar får eleverna i matematik? 

 Vilket stöd får elever i matematik? 

 Vilken motivation får elever i matematik? 

 Vilken kommunikation har elever och pedagoger i klassrummet under 

matematikundervisningen? 

 

Frågor som jag gärna vill ha svar på: 

 Vilken matematikbok använder eleverna? 

 Hur arbetar eleverna i matematikboken? 

 Hur många timmar i veckan har eleverna matematik? 

 Vilka material använder ni i klassen?  

 Vilka hjälpmedel använder eleverna? 

 Får eleverna läxa att ta hem i matematik?  

 Får eleverna göra prov i matematik?  

 Får eleverna ha praktisk matte?  

 

 

Får elever som behöver stöd i matematik extra hjälp? Hur?  

Får de elever som har lätt för matematik utmaningar? Hur? 

 

Tack för att ni tog er tid att hjälpa mig i mitt examensarbete.   

Mvh Maria Blomqvist 

 



 

Bilaga 2 

Följdfrågor: 

 

 Arbetar eleverna oftast i matematikboken? 

 Hur använder eleverna materialet? 

 Hur använder eleverna hjälpmedel? 

 Vad gör eleverna när ni har praktisk matte? 

 Tycker du att det är roligt att undervisa i matematik?  

 Tror du att eleverna har lättare att lära sig matematik om de ser att du tycker att det är 

roligt att undervisa i ämnet? 

 Hur motiverar du eleverna att känna lust för att lära sig matematik?  

 Tror du att eleverna har lättare att lära sig matematik om de tycker att matematik är 

roligt? 

 Har du och dina elever en bra kommunikation i klassrummet? 

 Hur kommunicerar ni i klassrummet?  

 Känner sig eleverna trygga i klassrummet?  

 Vågar eleverna i din klass säga när de inte förstår? 

 Vågar du visa eleverna om du inte kan svara på en fråga på en gång?  

 Vågar du visa att även du som pedagog kan ha fel? 

 

 

 

 


