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Förord 
Vi vill tacka alla lärare som ställde upp på våra intervjuer. Vi hoppas att ni såg 
intervjutillfällena som en betraktelse över ert eget arbete. Utan er hade denna studie inte 
kunnat genomföras. Ett stort tack till våra handledare Eva Granlund, Thomas Gunnarsson & 
Lennart Karlberg för stöd och tips under arbetets gång. 
 
Skellefteå den 19 augusti 2007 
 
Jan Holmgren, Markus Lundmark & Mikael Sundström



 

Abstrakt 
Vårt syfte med denna uppsats var att var att beskriva hur lärare i år 2-3 ser på användandet av 
ett mångdimensionerat arbetssätt i den egna undervisningen, med fokus på 
matematikundervisning. Det mångdimensionerade arbetssättet är en tes som vi utformat. Det 
finns tre faktorer som en lärare bör ta hänsyn till för att ett mångdimensionerat arbetssätt ska 
kunna fungera. Dessa är: elevers erfarenheter/intressen, lärstilar och den egna lärarrollen.  
Litteraturstudierna i bakgrunden behandlade pedagogisk forskning och tankar som stödjer vår 
tes för det mångdimensionerade arbetssättet. I bakgrunden så framkommer vikten av att 
utbildningen måste intressera samt stå i kontrast till elevernas erfarenhet. Annars blir 
undervisningen resultatlös. Genom att eleverna hittar sin individuella lärstil så fungerar den 
som stöd när eleverna ska strukturera och konstruera sin egen kunskap. Lärarens syn på den 
egna arbetsrollen står i direkt kontrast till hur undervisningen bedrivs. Uppsatsen bygger på 
kvalitativa intervjuer. Intervjuerna innefattade sju stycken lärare som alla undervisar i år 2-3 i 
ämnet matematik. Resultatet visade på att lärarna inte medvetet arbetade med det 
mångdimensionerade arbetssättet. Men från intervjuer kunde vi utläsa att lärarna till en stor 
del arbetade utifrån varierade arbetsformer som kan liknas vid ett mångdimensionerat 
arbetssätt. Alla de lärare vi intervjuat använder en arbetsbok i sin matematikundervisning. 
Även om de flesta lärarna vill sluta använda sig av en arbetsbok, så vill de inte helt ta bort 
den. Detta beror på att arbetsboken är, i ett helhetsperspektiv, en av många viktiga delar i 
strävan efter en undervisning som omfattar alla deras elevers behov. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara ett inslag i skolans verksamhet.” (Lpo 94 Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. ”Skolans uppdrag”. s. 16 
1998) 
 
Detta citat från läroplanen visar hur undervisningen ska utformas. Men detta är långt ifrån den 
verklighet som vi har mötts av ute på fältet. Vi har under våra verksamhetsförlagda 
utbildningar (VFU) mött lärare som till största del använder sig av katederundervisning. Det 
vi upplevde kan beskrivas som ett förhållningssätt där lärare förmedlar kunskap i ett ”sändare 
– mottagare” förhållande till sina elever. Detta bidrar till stillasittande arbete för eleverna samt 
att variationen på undervisningen är liten. Om eleverna får uppleva olika uttrycksformer så är 
det vid enskilda tillfällen. 
Vi har under vår lärarutbildning stött på teorier och forskning om inlärningsstilar. Dessa 
tankar väckte vårt intresse eftersom de tar hänsyn till människors olika sätt att ta in 
information. Varje människa har sin egen speciella inlärningsstil och arbetsstil. Vi har mött 
olika pedagogiska arbetssätt som har anammat dessa tankar t.ex. storyline och 
äventyrspedagogik. Dessa pedagogiska arbetssätt har ett mångsidigt förhållande till 
behandlingen och omsättningen av kunskaper.  
 
Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne och detta ställer krav på lärarens förmåga att 
göra kunskaperna greppbara för eleverna. Vi har under vår grundskoletid, 1980-talet, stött på 
undervisningsformer där förståelsen för matematik ofta åsidosätts. Istället fick vi använda oss 
av matematiska uppställningar som fungerade som verktyg för att lösa uppgifterna. 
Repetitionerna var inte till för att öka den matematiska förståelsen, utan för att kunna 
behärska olika uträkningstekniker. Våra lärare använde ofta läromedel som t.ex. 
matematikböcker i sin katederundervisning. När vi arbetade med matematikböcker som det 
huvudsakliga pedagogiska verktyget ledde det oftast till att arbetet blev enskilt och det skedde 
i stillhet där varken dialog eller praktiska experiment kunde bidra till en ökad förståelse. Detta 
ledde till att undervisningen blev snäv och variationsfattig. 
 
”Mål och innehåll för undervisningen bestäms av läraren eller av det läromedel, som lärarna 
valt som informationskälla. Påverkansriktningen går från läraren till eleven eller från läraren 
via läromedlet till eleven. Beteckningen förmedlingspedagogik har därför blivit namnet på 
denna beskrivna undervisningsmodell.” (Maltén, 1994, S. 27) 
Katederundervisning är en form av förmedlingspedagogik, som Maltén (1994) beskriver 
ovan, vilket ofta utgår ifrån ”sändare – mottagare” förhållande där sändaren är läraren och 
eleven mottagaren. Detta leder till att undervisningen gör eleverna passiva när kunskapen 
konstrueras. Med passiva elever menar vi elever som inte får möjligheter att skapa förståelse 
för den abstrakta kunskapen. Eleverna ges inte möjlighet att angripa de matematiska 
problemen från olika håll. Målet med matematikundervisningen under vår grundskoletid 
verkade inte vara att utforska och förstå matematiken, utan istället att finna metoder att lösa 
tal. Bedömningen i matematik verkade utgå ifrån att om svaret är rätt så är eleven införstådd i 
ämnet, men förståelsen var oftast inte ett kriterium. 
 
Under vår lärarutbildning har vi haft stor glädje av kurser där basämnen som matematik och 
svenska/skriftspråk varit inbakade. Vikten låg inte främst på formella faktakunskaper, utan 
hur kunskaperna görs greppbara för alla elever. En fråga som diskuteras inom 
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lärarutbildningen är inom basämnena som t.ex. svenska, matematik så tar utbildningen upp 
mycket faktakunskaper men de mer varierade undervisningsmetoder faller i skymundan. Det 
verkar som om lärarstudenterna till stor del får faktakunskaper i själva ämnet men själva 
ämnesdidaktiken har varit liten. Vi anser att faktakunskaperna inte får ta överhand, då finns 
risken att läraren förvandlas till en faktabok. 
 
Vi tror att läraren kan göra matematiken mer greppbar om de arbetar utifrån att eleverna har 
olika förmågor för att ta in och tolka information samt att göra undervisningen mer varierad.  
För elever i de lägre åldrarna är det viktigt att ha en grundförståelse av matematiken. Eftersom 
barnens abstrakta tänkande ännu inte är färdigutvecklat så är de i behov av konkreta intryck. 
Med utgångspunkt av ovanstående resonemang så har vi valt att undersöka hur lärare i år 2-3 
ser på sin undervisning samt deras tankar om val av arbetssätt. Valet att lärarna skulle 
undervisa i år 2-3 var att vi anser att det är under dessa år matematiken går från det konkreta 
till det abstrakta. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva hur lärare i år 2-3 ser på användandet av ett mångdimensionerat 
arbetssätt i den egna undervisningen, med fokus på matematikundervisningen.  

• Hur ser lärare i år 2-3 på sin egen undervisning? 
• Hur beskriver lärare sin matematikundervisning? 
• Hur ser lärare på möjligheterna/svårigheter samt de positiva/negativa med att använda 

sig av ett mångdimensionerat arbetssätt i sin undervisning? 

3. Bakgrund 
Under följande rubrik kommer en beskrivning av vår tes om vad ett ”mångdimensionerat 
arbetssätt” handlar om. Under rubriken ”Faktorer för ett fungerande mångdimensionerat 
arbetssätt” kommer kopplingar till tidigare forskning lyftas som stödjer våra tankar om 
betydelsen av ett mångdimensionerat arbetssätt i skolan. Matematikdidaktiken kommer att 
behandlas i slutet av bakgrunden. Detta ger en bakgrund till vårt syfte och frågeställningar. 

Mångdimensionerat arbetssätt 
Ett mångdimensionerat arbetssätt förutsätter att lärare bör känna sina elevers 
styrkor/svagheter, när eleverna konstruerar ny kunskap. Undervisningen ska därför formas 
med detta i åtanke samt angripa ämnet från olika håll. Läraren ska inte känna pressen att alltid 
skapa individuella lärandesituationer, vilket lätt kan upplevas som ett ouppnåeligt mål och bli 
en oerhörd arbetsbelastning. Funktionen med det mångdimensionerade arbetssättet är att höja 
kvaliteten på lektionen i sin helhet genom att variera undervisningen. Detta ger då 
möjligheten för de flesta elever att ta till sig av det aktuella ämnet. Det är viktigt att läraren 
skapar en balans mellan olika undervisningsformer eftersom det inte finns en enda som är 
fulländad.  

Faktorer för ett fungerande mångdimensionerat arbetssättet 
Det finns tre faktorer som lärare, enligt vår egen tes, bör ta hänsyn till för att ett 
mångdimensionerat arbetssätt ska kunna fungera. Detta kommer vi att med egna ord beskriva 
under följande rubriker. Dess faktorer är: elevers erfarenheter/intressen, lärstilar och lärarens 
roll.  Elevers erfarenheter och intressen är en bra inkörsport till lärandet. Alla har vi vår egen 
väg till lärande, detta kallas för lärstil. Lärarens roll har också stor betydelse för elevernas 
undervisning eftersom det är de som leder lektionerna. 
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Elevers erfarenheter/intressen 
Genom att ta vara på elevernas erfarenheter och intresse kan läraren göra lärandet till en 
personlig angelägenhet. Detta gör att eleven känner mer motivation och lärandet sker i en mer 
harmonisk anda. Genom att lärare tar hänsyn till elevernas erfarenheter/intresse så görs 
lärandet relevant för eleverna. 
Detta citat styrker tanken att elevernas erfarenhet är något som läraren ska ta tillvara på. 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94. 1998) 

Lärstilar 
Alla har vi vår väg till lärande d.v.s. hur människor tar in kunskap, men utan att ta reda på och 
använda oss av dessa så kan vägen till lärande bli krokig. Läraren kan med hjälp av 
observation och samtal med eleven se vad denne elev har för strategi för kunskapsintaget. 
Genom dessa samtal och observationer så har läraren en grund för pedagogikens utformning. I 
Lpo94 (1998) står det att olika kunskapsfomer ska ges utrymme för att skapa ett lärande som 
bildar en helhet. Detta överensstämmer med våra tankar om lärstilarnas betydelse. 

Lärarrollen 
Som lärare är det viktigt att ha insikt i det sätt det egna pedagogiska arbetet läggs upp i 
relation till elevernas behov. Ska läraren genom kontroll styra läroprocessen för att undvika 
kaos och skapa goda arbetsförhållanden i klassrummet? Eller är det bättre att utgå ifrån 
elevernas drivkraft för att skapa en bra lärandemiljö, med risken att den egna auktoriteten 
ifrågasätts av eleverna? Som lärare kan det vara svårt att välja hur skolarbetet ska bedrivas. 
Men i Lpo94 (1998) står det att läraren ska i sin undervisning sträva efter balanserad och 
integrerade kunskaper i olika former. Avgörande faktorer för ett sådant val kan vara hur 
läraren själv uppfattar sin roll som pedagog. Vilket ansvar läraren har mot sig själv, ansvar 
mot eleverna och vilka yttre förväntningar som ställs på en lärare. Även vilken kunskapssyn 
en lärare har ligger till grund för uppfattningar kring den egna arbetsrollen och därmed hur det 
pedagogiska arbetet i skolan tar form. 

Tidigare forskning som stödjer det mångdimensionerade 
arbetssättet 

Elevers erfarenheter/intresse: 
Vikten med att läraren tar tillvara på elevernas erfarenheter och intressen styrks av den 
pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij som var verksam i Ryssland och levde mellan 1886-
1934: 

”Den psykologiska lagen lyder: Innan du försöker uppmana barnet till någon 
aktivitet, intressera det då för denna, se till att upptäcka om det är moget för 
den, att det spänner alla krafter som behövs för den och att barnet självt 
kommer att vara aktivt och läraren bara handleder och inriktar dess 
verksamhet.”  (Lindqvist, 1999, S. 56) 

 
Även Dewey, (1859-1952) amerikansk filosof, psykolog samt pedagog, ansåg att lärarna 
måste anpassa undervisningen till elevernas individuella intresse men även till elevernas 
kapacitet och vanor. Intresset kan även fungera som en slags mätinstrument där läraren kan se 
vilken utvecklingsnivå eleven har nått samt att intresset förutsäger det stadium eleven är på 
väg mot. Genom observationer kan läraren se vad eleven är mogen för och kan då välja 

 4



lämpligt material. Intresse ska varken uppmuntras eller undertryckas. Om ett intresse 
undertrycks försvagas elevens intellektuella nyfikenhet och vakenhet. Ett intresse är ett tecken 
på en underliggande förmåga som läraren har till uppgift att locka fram. Men Dewey ansåg att 
det inte räcker med att väcka elevernas intresse för att kunskapen ska kunnas tas upp. För att 
eleven ska kunna lära sig genom böcker, andras erfarenheter och synpunkter så måste det ha 
ett samband med elevens egna erfarenheter. (Dewey, 1998)  
Vygotskij ansåg att det fanns en grundregel vilket kräver att hela utbildningssystemet och all 
undervisning skall byggas upp med noggrann hänsyn till elevernas intresse. För att ett ämne 
ska vara intressant så måste det hänga samman med något som intresserar oss, annars blir det 
resultatlöst. Läraren måste sätta ämnet i ett personligt förhållande till eleven, att göra studien 
till en personlig angelägenhet. Genom att skapa ett samband med alla ämnen i kursen kan 
läraren väcka ett enhetligt intresse och samlar alla ämnen kring en stomme. Genom detta har 
det skapat ett djupt, varaktigt, stabilt och enhetligt intresse som samlar ihop istället för att 
splittra intresset i skilda delar. Det har skapats en enhetlig tanke som omfattar de olikartade 
ämnena i undervisningen. (Lindqvist, 1999) 
 
Vygotskij ansåg att vissa elever som inte klarat av uppgifter i ett ämne, visar plötsligt talang 
när ämnet blir intressant för denne. Det är tänkvärt hur vissa elever kan ta in mycket 
information under sin fritid men inom skolans väggar lyckas eleven inte. För att en bra 
inlärning ska ske så måste minne och intresse sammankopplas. (Lindqvist, 1999)  
Piaget är också inne på att elever som anses ligga på en ”lägre” nivå ofta visar upp en helt 
annan förståelse för problemet om det härrör från en situation som de känner sig bekanta med 
och att de kan koppla ihop detta med deras egna intressen. Alltså varje ”normal” elev är 
kapabel att föra ett matematiskt resonemang om läraren anknyter ämnet till hans/hennes egna 
intressen. (Piaget, 1976) 
 
Dunn R, Dunn K samt Treffinger, som alla var amerikanska doktorander i pedagogik, skriver 
i boken ”Alla barn är begåvade - på sitt sätt” (1995), om vikten av att läraren använder sig av 
elevers intressen. Detta genom att förutom att hålla utkik efter anlag, kreativitet och 
motivation så ska läraren vara uppmärksam på elevens ihållande intressen. Med ihållande 
intresse menas ett intresse som är långvarigt och inte något som försvinner några dagar efter 
t.ex. studieresan eller studiebesöket. Korttidsintressena ska också uppmuntras men läraren ska 
inte pressa eleverna in i intresset. Eleverna ska ges utrymme för deras växlande intresse. 
Elever som vill vara vuxna till lags kan dölja sina intressen i skolan och i hemmet. 
 
Piaget, psykolog och kunskapsteoretiker 1896-1980, ansåg att läraren kan välja att presentera 
ett ämne, t.ex. matematik, på ett sådant sätt att eleverna inte upplever det som om ämnet 
innehåller matematik. Genom att eleverna får ett problem där matematik ingår i lösningen, 
eleverna blir därför intresserade av att lösa uppgiften och märker inte att de använder sig av 
matematiska tal. Under dessa former har det visats sig att elever som annars uppvisat ”brister” 
under lektionerna har nu visat prov på en förståelse av den genomförda labben/uppgiften. 
Detta på grund av att läraren använt sig av en aktivitet som tilltalade och intresserade eleven. 
Fast å andra sidan så kan dessa elever visa upp en passivitet och bli blockerade när de 
upplever uppgiften som ska lösas som allt för abstrakt och inte inser värdet av komma fram 
till lösningen. (Piaget, 1976) 
 
Men att eleverna visar på intresse är inte ett bevis på att undervisningen är bra. Enligt 
Vygotskij så ska läraren inte se intresse som ett bevis för att lärostoffet är bra rent 
kunskapsmässigt. Genom att använda sig av t.ex. anekdoter och andra blickfångare skapar 
läraren ett intresse som inte bara är värdelöst utan också pedagogiskt skadligt. Istället för att 
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intresset läggs på ämnet så blir anekdoterna det som tar upp allt intresse. (Lindqvist, 1999) 
Även Dewey varnar för att använda sig av knep och tricks för att göra undervisningen 
intressant. Läraren behöver tänka på att undervisningen ska växa fram från elevernas tidigare 
handlingar, tankar och svårigheten. Bara för att eleverna visar intresse för en uppgift så 
behöver det inte innebära att den är bra för eleverna. Det gamla ordspråket om att: vi vänjer 
oss vid de bojor vi bär och vi saknar dem när de tas bort, kan kopplas till elevers intresse. En 
aktivitet som eleverna tillbringar nog lång tid i upplevs som trevlig och intressant. När 
eleverna förlorar möjligheten till meningsfullt arbete så nöjer dom sig med rutinsysslor. För 
många elever blir då intresset förändrat till att rutinmässigt rabbla upp symboler. Detta istället 
för att få en förankrad kunskap som har en koppling till elevens intresse av verkligheten. 
(Dewey, 1998) 
 
Kolb, professor i filosofi, anser att lärandet är en process där en persons uppfattningar och 
kunskap ständigt förnyas genom de erfarenheter vi upplever. Erfarenhetsbaserat lärande utgår 
inte från ett koncept där människan lär sig olika saker för sig. Det är hellre ett holistiskt 
synsätt där människans förmåga att anpassa sig till sin sociala och fysiska miljö som ligger till 
grund för den centrala lärandeprocessen. Inlärningsprocessen består av fyra steg som 
innefattar konkreta upplevelser, reflektion/observation, abstrakt tänkande och aktivt 
experimenterande. (Kolb, 1984) 
 
“…. learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience. Knowledge results from the combination of grasping experience and transforming 
it.”. Med detta menar Kolb (1984) att lärandet är den process där kunskap blir till med hjälp 
av våra erfarenheter. Kunskap är resultatet av att ta tillvara på våra erfarenheter och 
upplevelser. Men att bara vara medveten om sina erfarenheter är inte tillräckligt för ett 
lärande. Erfarenheterna måste bearbetas, att enskilt överföra erfarenheter till teori utan att se 
dess sammanhang är inte heller något lärande. Bara när dessa två kombineras kan ett lärande 
ske. (Kolb, 1984. S. 41) 
 
Enligt Piaget så erbjuder den traditionella skolan en stor mängd kunskaper som kan användas 
till att lösa olika problem eller övningar. Men på grund av att lärare ger eleverna redan 
färdigkonstruerad kunskap, så leder det till att eleverna inte ges möjlighet till eget tänkande. 
Eleverna får inte möjlighet att forska fritt om ämnet och därför tar läraren inte tillvara på 
elevernas erfarenheter. (Piaget, 1976) Även Vygotskij ser risker med upplägget av 
undervisningen när läraren inte tar tillvara på elevers erfarenheter. Om läraren använder sig av 
så kallad åskådning i undervisningen så stryps elevernas vana att tänka självständigt. Genom 
åskådning får eleverna information som redan är färdigproducerad och får inte möjlighet att 
konstruera sin egen kunskap. Den största förnyelsen ifrån den gamla skolan var inte att 
eleverna inte kom ihåg mycket där, utan att inlärningen ägde rum i felaktig riktning. Dvs. 
eleverna lärde sig materialet för att kunna svara på lärarnas frågor. De finns försök som visar 
att om texterna kan kopplas till någon personlig erfarenhet så kommer personen ihåg det 
oftare än om det inte finns någon koppling. (Lindqvist, 1999) 
Kolb ansåg att individer utvecklar en struktur för inlärning och för att konstruera ny kunskap 
som består av elevernas förförståelse för stoffet samt observation, reflektion och aktivt 
experimenterande i tillvaron. Denna inlärningsstruktur som Kolb beskriver är ett resultat av 
faktorer som våra ärftliga egenskaper, våra livserfarenheter och kraven från vår nuvarande 
omgivning. Utifrån dessa faktorer utvecklar de flesta människor inlärningsstilar som 
förstärker vissa inlärningsegenskaper mer än andra. 
Andra viktiga faktorer för skapandet av inlärningsstrukturer är den verklighet som biologisk 
mognad och utveckling utgör. Med det menas de kognitiva strukturer som organiserar tanke 
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och handling. Den erfarenhetsbaserade inlärningen fokuserar på inre karakteristiska och yttre 
omständigheter mellan personlig kunskap och social kunskap. Med social kunskap menas att 
vi människor lär oss genom interaktion med andra människor i vår omgivning. Det är i 
processen mellan eleven och omgivningen som eleven lär sig av erfarenheter som formar och 
aktualiserar utvecklingspotentialen. Denna inlärning sker i en social process, och därmed 
formas också den personliga utvecklingen av kulturella system med social kunskap.  
(Kolb, 1984) 

Lärstilar 
Enligt Dunn, Dunn & Treffinger (1995) så måste eleverna för att kunna lära in ny och svår 
information koncentrera sig på den. Eleverna måste absorbera informationen, den måste 
behandlas samt lagras i minnet. De flesta elever lär in information på två olika sätt, analytiskt 
eller globalt. Det analytiska sättet innebär att eleverna vill få informationen presenterad i olika 
delar men att de inte nödvändigtvis måste finnas ett samband mellan dessa. Det viktiga är att 
eleverna känner att de är på väg steg för steg mot lärandet.  Om lärarna låter eleverna själva 
finna sin egen väg till vetandet och att de får forska fritt och själva ta initiativ till att studera. 
Detta leder då till att eleverna behåller det de lärt sig på ett bättre sätt, samt att de tillägnar sig 
en metod för att lära som de kan ha nytta av under hela livet. ( Piaget.1999) 
Dewey ansåg att om eleverna fick skapa sig en egen bild eller föreställning så skulle 
förståelsen om ämnet öka. Detta i stället för att lärarna skulle lära barnen. Lärarna lägger 
alldeles för mycket tid till att förbereda och hålla lektioner. De skulle i stället lägga den tiden 
på att träna barnen på att skapa sig föreställningar och tydliga utvecklingsbara begrepp om de 
olika ämnena. (Dewey, 1998) Den globala eleven lär sig genom berättelser, speciellt om dessa 
handlar om något eleverna känner igen och är intresserade av. När dessa elever vet vad de ska 
lära sig och varför, så kan de koncentrera sig på detaljer. (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995)  
 
Enligt Kolbs teori (Kolb, 1984) så består processen för den erfarenhetsbaserade inlärningen av 
en cykel som utgörs av fyra steg/dimensioner. Dessa fyra är: konkreta upplevelser/reflektion, 
observation, abstrakt tänkande och aktivt experimenterande. Utifrån Kolbs modell så utgör 
konkreta upplevelser/reflektioner och abstrakt tänkande/aktivt experimenterande två krafter 
som i en dialektisk process ligger till grund för den utveckling som orienterar oss i tillvaron. 
Den strukturella basen för den mänskliga lärandeprocessen ligger i utbytet som vi får av dessa 
fyra steg/dimensioner och som sätter igång en process där våra tankar bearbetas och kunskap 
konstrueras. De fyra olika steg/dimensioner som utgör lärprocessen representerar också Kolbs 
individuella lärstilar. Men även om de enskilda lärstilarna har sitt fokus på en av 
dimensionerna från den erfarenhetsbaserade inlärningscykeln, innebär det inte att en elev med 
en viss lärstil inte besitter möjligheterna att använda sig av de andra tre stegen/dimensionerna 
i sitt lärande. 
 
Den konvergenta lärstilen, från det engelska ordet converge som betyder stråla 
samman/sammanställa, utgår huvudsakligen ifrån abstrakt meningsbildande och ett aktivt 
experimenterande. Den största styrkan i denna lärstil ligger i problemlösning, beslutsfattande 
och att praktiskt genomföra idéer. Kolb har kallat denna orientering för konvergeraren 
eftersom en person med denna lärstil presterar bäst i konventionella intelligenstest, där bara 
ett enda rätt svar finns på en fråga eller ett problem. (Kolb, 1976). Denna lärningsstil är 
organiserad på så vis att genom hypotetisk- deduktiva resonemang kan den fokusera på 
specifika problem. Liam Hudson´s (1966) forskning på människor med denna lärstil visar att 
konvergenta människor är samlade i sina känslouttryck. De föredrar hellre att engagera sig i 
tekniska utmaningar än sociala och interpersonella problem. (Kolb, 1984) 
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Den divergenta inlärningsstilen har den motsatta styrkan i lärandet gentemot konvergeraren 
och värderar hellre konkreta erfarenheter och reflektiva observationer. Den största styrkan i 
denna orientering ligger i föreställningsförmågan och medvetenheten om mening och 
värderingar. Den huvudsakliga anpassningsbara förmågan hos den divergente är att kunna se 
konkreta situationer från många olika perspektiv och att organisera många olika företeelser till 
en meningsfull gestalt. Tyngdpunkten i denna orientering är förmågan till anpassning genom 
observation hellre än genom handling. Denna inlärningsstil kallas för divergenten, eller 
idégivaren, på grund av att en person med denna lärstil presterar bättre i situationer som 
kräver förnyelse och alternativa idéer som framkommer vid t.ex. ”brainstorming”. De som är 
divergensiskt orienterade är intresserade av människor och tenderar att vara fantasirika och 
känsloorienterade. (Kolb,  1984) 
 
I den assimilativa lärstilen så är de dominerande inlärningsförmågorna abstrakt 
begreppsbildning och reflektiv observation. Assimilerarens, som på svenska också kallas 
förklararen, största styrka i ligger i att konstatera påståenden genom att använda sig av 
resonemang och förmågan att skapa teoretiska modeller genom att tolka olika spridda 
observationer så att de tillsammans bildar en enhetlig förklaring. Som för konvergeraren är 
människor med denna en orientering mindre fokuserad på människor, men mer koncentrerad 
på idéer och abstrakta koncept. Praktiska idéer har dock inte lika stort utrymme i lärstilen 
assimilation. Det är viktigare att idéerna är logiskt förankrade och precisa. (Kolb, 1984) 
 
Den ackomoditiva (prövaren) lärstilen består av lärande som sker genom konkreta 
erfarenheter och aktivt experimenterande som står i motsats till assimilation. Den största 
styrkan i den ackomoditiva lärstilen ligger i att driva igenom planer, uppdrag och engagera sig 
i nya upplevelser. Den adaptiva förmågan är möjlighetssökande, risktagande och handling. 
Denna lärstil kallas för den ackomoditiva, eller på svenska för prövaren, eftersom den passar 
bäst in på situationer där människor måste anpassa sig till omedelbara föränderliga 
omständigheter. I situationer när teorier eller planer inte passar in på faktan, kommer 
människor med en ackomoditiv mest troligt strunta i planen eller teorierna. Personer med en 
ackomodativ orientering tenderar att lösa problem i en: gör om – gör rätt anda, och litar starkt 
på att andra människor tillhandahåller information. Däremot läggs inte så stort förtroende på 
andras initutiva förmåga. De med ackomodativ inlärningsstil är tillfreds med människor, men 
uppfattas ibland som otåliga och jobbiga. (Kolb, 1984) 
 
Individuella lärstilar är formade utifrån tankar om vikten av sociala färdigheter/kunskaper 
samt det individuella kreativa agerandet. Kunskapen konstrueras av individer. För att förstå 
själva lärandet måste lärarna vara insatta i den mänskliga naturen och på vilket sätt vi 
konstruerar vår kunskap. (Kolb, 1984) Eller så kan läraren använda sig av Dunn och Dunns 
modell som är baserad på teorietiska antagandena om att alla kan lära sig, men där miljöerna, 
resurserna och lärarens presentationer ger olika effekt på grund av inlärningsstilarnas olika 
påverkan på eleverna. Styrkorna skiljer sig från elev till elev men alla har en inneboende 
styrka för inlärning. Genom att göra vissa tester så går det att ta fram individuella 
undervisningsmetoder som passar den enskilda eleven. Dunn och Dunn anser att lärare kan 
lära sig att använda lärstilar och att använda dessa som en bas i deras pedagogik. (Dunn & 
Dunn, 1992) När innehåll/fakta presenteras för eleverna bör läraren använda sig av en 
multisensorisk presentation. Detta för att eleverna ska ges en chans att själva välja vilken del 
av presentationen de ska koncentrera sig på. Om de ska lyssna, titta, vidröra eller använda 
kroppen. De blir upptill eleverna själva att välja de moment som de anser passar bäst. När 
läraren ska presentera ett nytt moment kan de vara bra om läraren undviker att göra sina 
elever frustrerade. För att träna upp den visuella förmågan hos elever används redan kända 
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associationer som eleverna är bekanta, t.ex. i matematiken när de gäller läran om 
multiplikationstabellen. De elever som har svårt att lära sig visuellt kan få hjälp av läraren/ 
specialläraren som stödjer dessa elever med auditiva övningar. Multiplikationstabellen tränas 
då genom att övningen sker utifrån en känd sång eller ramsa som de är bekanta med. (Grinder, 
1999)  
Enligt Dunn & Dunn så lyckas det flesta eleverna genom att de får information på lektionerna 
(auditivt) eller att de läser in sig på ämnet (visuellt). Därför har de bildats någon slags 
uppfattning att de auditiva eleverna, de som är bra på att lyssna och de visuella de som tar 
informationen via synen är smartare än de övriga eleverna. Pedagogiken har överlag formats 
för att dessa två inlärnings typer ska stimuleras. De elever som inte klarar sig så bra i skolan 
är de kroppsligt kinestetiska eleverna, de som lär sig genom kroppsrörelser och de taktila, de 
som lär sig via känseln. Dessa elever kan få de svårt med att klara proven, både muntligt och 
skriftligt. (Dunn & Dunn, 2001) Alla elever har en dominerande inlärningsstil och med denna 
följer vissa svagheter och styrkor. Det är alltid lättare för eleverna att använda sig av deras 
starkare sidor än de svagare. Om läraren undervisar samtliga elever på samma sätt så 
använder vissa barn sina starka sidor medan vissa undervisas genom sina svagare sidor. De 
elever som blir undervisade på fel sätt förstår inte detta och risken finns att de dumförklarar 
sig själva. Eleverna känner det som om de beror på dem själva att det misslyckas och inte att 
det kan bero på lärarens utformning av lektionerna. Läraren borde vara medveten om 
elevernas olika inlärningsstilar. Men många lärare tycker de är enklare att hålla sig till den 
pedagogik som de alltid haft istället för att prova på någonting nytt. (Dunn & Dunn, 2001) 

Lärarrollen 
Enligt Dewey (1998) så kommer en fråga ofta kommer upp om på vilket sätt läraren kan utgå 
ifrån barnens idéer, impulser och intressen om nu dessa är obearbetade, slumpartade, virriga 
och dåligt förfinade? Hur ska läraren kunna förmedla den nödvändiga disciplinen, kulturen 
och kunskapen utan att själv rikta undervisningen och därmed åsidosätta elevernas egen 
drivkraft? Genom att organisera utvald utrustning och material kan elevernas aktiviteter 
påverkas i riktning mot lärarens förutbestämda mål. (Dewey, 1998) Dewey ser problematiken 
där läraren balanserar mellan att agera inspiratör när eleverna söker kunskap, eller att vara 
kontrollerande och styra eleverna. Enligt Dewey så innehåller utbildningen allmänna 
funktioner i form av styrning, kontroll och vägledning. Vägledning utgår från tanken om 
samarbete som stöd för att utveckla elevernas naturliga förmågor. Medan kontroll står för en 
kraft som kommer utifrån, och som möter motstånd från eleverna som själva anser sig bli 
kontrollerade. Men styrningen är ett mer neutralt ord och har innebörden av att eleverna som 
ska styras, istället ledsagas mot ett visst fast mål. Styrandet ger utryck för den grundläggande 
pedagogiska uppgiften som växlar mellan att vara vägledande eller att styra och dirigera. 
(Dewey, 1999) 
Paradoxen i att som lärare hålla en stadig struktur och samtidigt tillåta eleverna att söka och 
konstruera kunskaper utifrån metoder som av läraren kan upplevas som kaotiska, är en 
pedagogisk utmaning som är avgörande för barnens skolgång. Vygotskij nämner i sin bok 
”Vygotskij och skolan” svårigheten som många lärare ställs inför. ”När allt kommer omkring 
behöver man kunna ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap, 
måste man kunna väldigt mycket mer.” (Lindqvist, 1999. S. 238).  

Kunskapsbyggande 
Enligt Piagets forskning kring hur grundläggande kvalitativa begrepp utvecklas så handlar det 
för det första om att läraren måste använda de metoder som utgör en väsentlig del av 
elevernas spontana utforskande och som förutsätter att varje ny upptäckt ska läras. Piaget 
menar att läraren inte bara kan förmedla kunskaperna till eleverna. En förutsättning för att 
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eleverna ska kunna konstruera sina egna kunskaper är att de själva kan bearbeta och 
rekonstruera faktan och på så vis bli förtrogen med den. Som lärare är det viktigt med ett 
pedagogiskt bemötande som ger utrymme för elevernas spontanitet i kunskapsbyggandet och 
att som lärare inte att själv axla uppgiften att konstruera kunskaperna åt eleverna för att på så 
vis kunna överräcka en färdig och avslutad produkt. (Piaget, 1976) Vygotskij talar också om 
värdet i att barnet konstruerar kunskaper som de själva har bearbetat och är förtrogna med. 
”Det som barnet kan för tillfället göra med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på egen 
hand.” (Lindqvist, 1999. S. 271)  
Dewey anser att undervisningens misslyckande beror på att inte alla lärare anser att skolan är 
en del i samhället. Värdet i det som eleven lär sig i skolan läggs på en avlägsen framtid. 
Kunskapen som skolan ger är bara en förberedelse för vad som komma skall. (Dewey, 1998) 
Utifrån Dewey och Vygotskijs tankar börjar lärarens roll som förmedlare av fakta mer och 
mer ifrågasättas sett utifrån processen där barnen ska konstruera nya kunskaper. Vygotskij 
beskriver att en lärare, i första hand ska vara en vetenskapligt uppfostrad yrkesman och sann 
lärare innan ämneskunskaperna kommer i fråga. Vidare beskriver Vygotskij att i dessa tider 
när lärarens uppgift blir mer komplex och antalet metoder som krävs blivit oändligt varierade 
så måste läraren, som vill vara vetenskapligt utbildad lärare, tillägna sig oerhört mycket. 
Tidigare behövde bara läraren känna till läroplanen, ämnet samt att kunna ryta till i klassen 
när det krävdes. Pedagogiken har blivit en riktigt komplicerad konst som uppstått på 
vetenskaplig grund, därför krävs det av läraren att de har en högre kunskap om pedagogiken 
som arbetsteknik. (Lindqvist, 1999) Vygotskij varnar för ett pedagogiskt förhållningssätt där 
läraren undervärderar elevens personliga erfarenheter och göra eleven passiv, vilket är en 
dödssynd ur en vetenskaplig synpunkt. Detta grundar Vygotskij på en felaktig regel som säger 
att läraren är allt och eleven intet. Det traditionella europeiska skolsystemet vars uppfostrings- 
och undervisningsprocess har lett till att eleven blivit en passiv mottagare av lärarens regler 
och undervisning, är utifrån Vygotskijs psykologiska forskning en orimlighet. Kunskap som 
inte förvärvats genom egna erfarenheter är ingen kunskap alls. Psykologin kräver att eleverna 
inte bara lär sig att ta emot utan också att de visar påverkan. (Lindqvist, 1999) 

Traditionella lärare, nya metoder 
Om skolan försöker att anammar nya metoder och arbetssätt som syftar till ett mer aktivt 
elevdeltagande så räcker det inte alltid till för en avgörande förändring.  
Arbetet med mer moderna metoder som syftar till att aktivera eleverna har ibland givit mindre 
goda resultat. Enligt Piaget beror det på att lärarna gjort sig skyldig till två vanliga misstag. 
Det första misstaget skulle ha sin grund i lärarens egna rädsla för en osäker framtida 
arbetsroll. En rädsla för att elevernas skolgång skulle bli utan vuxen ledning och struktur ifall 
elevernas frihet skulle bli för omfattande. Detta skulle då vara en ogrundad rädsla eftersom att 
läraren är oumbärlig för att skapa goda lärandesituationer och vägleda. För att eleverna ska 
kunna växa kunskapsmässigt är det viktigt med en lärare som inspirerar och hjälper eleverna 
att ifrågasätta, och analysera deras olika uppfattningar. Själva orsaken till en önskan om 
förändring och nya moderna metoder i skolan har sin grund i elevernas behov av att kunna  
konstruera nya kunskaper, och svårigheterna med detta när lärarna underminerar denna 
lärandeprocess. Orsakerna till misslyckande beror på att lärarna presenterar färdiga lösningar 
och på så vis besparar eleverna från en stimulerande forskningsprocess. (Piaget, 1976) I det 
här fallet är det läraren som ser sin professionella yrkesroll hotad inför nya utmaningar som 
syftar till att lägga mer fokus på eleven. Det är då inte pedagogiken som felar, utan lärarens 
uppfattning av sin funktion i skolan.  
Kolb, liksom Piaget, ser också problemen som den traditionella synen på lärandeprocessen 
utgör. Eftersom en mer traditionell syn på elevers lärande kan liknas vid en personlig process 
som sker i den begränsade miljön som utgör eleven, dennes böcker, läraren och det klassrum 
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de vistas i. Uppfattningen att lärandet även sker i ”den verkliga världen” verkar ibland möta 
aktivt motstånd av utbildningssystemet på alla nivåer. (Kolb.1984) Lärande utgår inte från ett 
koncept där människan lär sig olika saker för sig. Enligt Kolb bör lärandet hellre ske utifrån 
ett holistiskt synsätt där människans förmåga att anpassa sig till sin sociala och fysiska miljö 
ligger till grund för den centrala lärandeprocessen. Denna process utgår ifrån de dialektiska 
spänningar som ligger till grund för vår världsuppfattning och det sätt vi orienterar oss i den. 
(Kolb, 1984) 
Det andra vanliga misstaget enligt Piaget är att nya arbetsmetoder utförs av inbitna 
traditionella lärare. Även om innehållet i de nya aktiva arbetsmetoderna är modernt så förblir 
pedagogiken fortfarande starkt traditionellt bunden eftersom att presentationen av faktan 
består av färdiga lösningar. Piaget betonar att ju yngre barnen är, desto viktigare är det att 
eleverna får bearbeta det de lär sig för att förstå vad de lär sig (Piaget, 1976) 
Enligt Piaget är det viktigt för eleverna att subjektivt ta till sig av nya, såväl som gamla tankar 
för att kunna konstruera om dem till kunskaper som blir relevanta på ett individuellt plan för 
den enskilda eleven. (Piaget, 1976) 
 

”Man måste få dem att själva rekonstruera och delvis återupptäcka de sanningar 
som de måste införliva med sitt tänkande: Det andra är individuell praktisk övning 
i experimentell riktning och i experimentella metoder” ( Piaget,1976, S. 36) 
 

Genom att införa aktiverande arbetsformer anser Dewey att lärare gör skolan till en plats där 
eleverna kan växa kunskapsmässigt och lära sig genom att aktiveras. Detta istället för att 
eleverna ska lära sig något som har en abstrakt och avlägsen betydelse för elevernas framtid. 
(Dewey, 1998) Det har visats sig utifrån erfarenheter att när eleverna får utlopp för sina 
fysiska behov i form av aktiviteter som styrs utifrån deras naturliga impulser så blir det 
trevligare att gå till skolan. Skolan blir inte en börda och de går lättare att lära sig. (Dewey, 
1999) Vidare anser Dewey att den aktiva sidan kommer före den passiva i elevens utveckling. 
Samt att rörelserna kommer före medvetna sinnesintrycket. Skolan har struntat i denna princip 
och gjort eleverna passiva. (Dewey, 1998) Enligt studier gjorda om själslivet så har de 
framkommit att de finns ett stort behov och en medfödd dragning att upptäcka, hantera 
verktyg samt material. Konstruera och ge utryck för en lust att leka. Övningar som utgår från 
dessa behov blir en del av det ordinarie skolarbetet som leder till att hela eleven engagerar sig 
i sin lärarprocess. (Dewey, 1999) 

Matematikdidaktik 
Under denna rubrik kommer vi att behandla olika aspekter som har inverkan på den 
didaktiska delen matematikundervisningen. Detta kan vara att bli varse hur kunskap ska läras 
ut för att möta elevers behov och hur undervisningen kan anpassas till olika elever. 

Tre lärandeformer 
Att använda sig av lärandet för att kunna ta till sig ny kunskap kan enligt Unenge, Sandhal & 
Wyndhamn’s (1994) modell disponera olika betydelser. Det kan talas om olika typer av 
lärande.  
• I det konstruktiva lärandet blir kunskap till av erfarenheter för att göra den värld vi lever i 

hanterbar. Matematiken bidrar med att den kan ge en övergripande bild genom 
användandet av mätetal och geometriska bilder. 

• I det kontextuella lärandet görs kunskapen begriplig. Matematiken hjälper till så att 
situationer kan tolkas och att sambanden mellan verklighet och kunskap tydliggörs.  

• I det funktionellt lärandet blir kunskapen det redskap som hjälper oss att strukturera vår 
syn på omvärlden. 
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Konstruktivt lärande 
Enligt Ahlberg (1995) så bidrar den konstruktiva synen på kunskap och lärande till  
konsekvenser för undervisningen i matematik och dessa kan sammanfattas under fem punkter. 
1. Undervisningen ska lägga vikt vid att eleverna ska förstå innehållet. 
2. Det primära är hur eleverna tänker och inte hur deras yttre agerande är.  
3. Kommunikationen är ett förlopp som ska leda elevernas inlärning och inte vara ett medel 
för överföring av kunskap. 
4. När elevernas lösningar inte sammanfaller med det som förväntas utav läraren så ska denne 
försöka sätta sig in i hur eleverna tänker. 
5. Intervjuer/samtal med eleverna ska inte bara ligga till grund för att lärarna ska kunna 
kartlägga och sätta diagnos på eleverna. Utan dessa metoder ska också användas till att 
utveckla elevernas förståelse. 
 
I en undervisning som baseras på det konstruktivistiska synsättet ser på lärandet som en 
fortlöpande kunskapsutveckling. Eleverna ska alltså inte få en viss bestämd mängd 
matematisk kunskap utan de ska i stället få chansen att upptäcka och undersöka innehållet i 
undervisningen. Erfarenheten och mognaden hos eleverna, blir de avgörande faktorerna för 
hur undervisningen ska gestalta sig och hur läraren agerar som förmedlare mellan eleverna 
och stoffet. Läraren ska se till att eleverna får kommunicera med varandra och ge uttryck för 
sin förståelse för det matematiska stoffet utan att eleverna behöver känna en ängslan över att 
de kan svara fel eller dumt ur lärarens synvinkel. Detta är en förutsättning för att läraren ska 
kunna använda sig av de missuppfattningar eleverna har och på så vis få insikt i deras tankar 
och hur de konstruerar kunskap. (Ahlberg, 1995) 
Detta är i linje med kursplanen för matematik, (Skolverket), där det står att undervisningen 
ska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att föra resonemang, att förstå, dra slutsatser 
samt förklara/argumentera skriftligt och muntligt i matematiska sammanhang. 
Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) anser liksom Ahlberg (1995) att det är en viktig 
uppgift för läraren är att denne ska kunna förstå och se alla de olika variationer som 
förekommer i inlärningsskedet. Samt att förstå meningen av dessa förändringar och kunna 
värdera de kvaliteter som finns i elevernas förklaringar. (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 
1994 ) 
Enligt Ahlberg har läraren behov av att vara medveten om de hinder som eleverna möter för 
att kunna forma sin undervisning och på så vis skapa ett sammanhängande begreppslig 
tänkesätt för matematik. (Ahlberg, 1995)   

Kontextuellt lärandet 
På senare tid har de kommit många idéer till förändringar angående matematiken. Unenge, 
Sandahl och Wyndhamn (1994) presenterar vardagsmatematik, etnomatematik, situations-
matematik som exempel på sådana förändringar. Vardagsmatematiken handlar om att anpassa 
undervisningen så att den baseras på det som eleverna möter i vardagen, alltså efter skolan. 
Situationsmatematiken anpassas till olika situationer som eleverna ställs inför och utifrån 
dessa så formas undervisningen. 
Etnomatematik har en mer informell prägel som skiljer sig från skolans traditionella 
matematik och kan då upplevas av eleven som mer förståelseinriktad än formbunden. Inom 
matematikundervisningen är det viktigt att läraren jobbar med att åskådliggöra och göra 
matematiken konkret. Att undervisa utifrån ett etnomatematiskt förhållningssätt är att utgå 
ifrån de förhållanden till matematik som speciella grupper i samhället har. Exempel på sådana 
grupper, är olika etniska grupper, olika yrkesgrupper, såväl hantverksyrken som akademiska 
yrken och barn i en viss ålder. 
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Alltså att läraren gör matematiken förståelig eller varaktig för eleverna. Om läraren använder 
sig av uppgifter som saknar referens till elevernas föreställningsvärld så kommer frekvensen 
av felaktigt svar att vara relativt hög. Men om läraren i stället väver in dessa uppgifter och 
förankrar siffrorna i en vardagssituation där siffrorna omvandlas till pengar, t.ex. som vid köp 
av ett pc spel eller godis då kommer de felaktiga svaren att minskas. Beroende på att eleverna 
associerar siffrorna till pengar. Siffrorna har blivit ett jämförelse tal för en enhet som är känd 
för eleverna och kan förknippas med deras vardag. (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994) 
Forskningens huvudsakliga bidrag när det gäller matematikundervisningen har varit att 
studera och synliggöra olika problemlösningsstrategier. Det har framkommit att de viktigaste i 
matematikundervisningen är att eleverna lär sig att använda olika typer av lösningsstrategier 
och att de utvecklar sina metakognitiva färdigheter. (Ahlberg, 1995) Gran anser att inlärning 
sker på vägen från en tankestruktur till en annan. Lärarens uppgift är att sätta eleverna i 
problemsituationer som väcker reflektion och eftertanke. Samt att det ger eleverna anledning 
att formulera nya begrepp och upptäcka nya sammanhang. (Gran, 1998)  
 

”Denna ”organiska” egenskap – att problemlösning både är och befrämjar tillväxt 
– innebär att problemlösningen framstår som en mycket lämplig komponent när 
nya generationer bygger upp sin matematiska kunskap.” (Grevholm, 2005, s. 
116.) 

 
I en undersökning som Ahlberg (1995) tagit del av så finns i motsats till vad som ofta är fallet 
vid en läroboksbunden kunskapsförmedling, där problemlösning ses som en metod för 
eleverna att träna redan inlärda färdigheter. Målet var i den undervisning som studerades vid 
undersökningen att eleverna i kombination med problemlösnings delen skulle upptäcka och 
lära sig nya matematiska färdigheter och idéer. Detta sker genom användandet av elevens eget 
språk samt att de skulle  

Funktionellt lärandet 
Det finns egentligen bara några få orsaker till att matematikundervisning bedrivs ur ett såväl 
historiskt som ett nutida perspektiv. En av dessa orsaker är att individer ska kunna få de 
förutsättningar som behövs för klara sig genom livets olika skeden, som på arbetet och i 
vardagen som medborgare och privatperson. (Grevholm, 2005)  

Förståelsenivåer 
Förståelsenivåer, handlar enligt Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994), om hur elever kan 
växa kunskapsmässigt genom att redogöra för sitt eget tänkande i olika steg. På så vis får 
eleven möjlighet att kliva tillbaka ett steg och se matematik och former för uträkning ur ett 
större perspektiv. Detta görs för att eleverna ska få en bättre inblick i sett eget logiska 
resonemang kring matematik och hur tal uträknas.  
 
När det gäller matematik så går det förslagsvis att beskriva förståelsen för detta ämne och dess 
fyra svårighetsnivåer utifrån följande ord där det första termen ”göra” syftar på den lättaste 
nivån och termen ”argumentera” syftar på den svåraste nivån.   

• Göra: Eleven löser en matematisk uppgift genom att denne gör något med talen t.ex. 
dividerar dessa. 

• Berätta: Eleven kan verbalt tilldela andra vad han/hon använde för metod och 
redogöra för sina tankegångar 

• Förklara: Eleven kan med hjälp av egna ord beskriva för lärare och klasskamrater hur 
denne gått till väga för att lösa uppgifterna samt hur metoden som används fungerar. 
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• Argumentera: Eleven kan motivera sitt val av metod. Kraven för att eleverna ska 
kunna genomföra en bra argumentation är att denne har en djupare förståelse för valet 
av metod. Men inom detta ryms också värderingar och att kunna ta ställning. (Unenge, 
Sandahl & Wyndhamn, 1994)  

Social inlärning 
Social inlärning handlar om vikten av att kunna samspela socialt i mötet med nya människor, 
okända sociala situationer och att arbeta i grupp för att kunna växa kunskapsmässigt. Detta 
sker när det t.ex. ska redogöras för andra människor hur tankarna kring lösningen på ett 
matematiskt problem, argumentera för sin sak och ändå är öppen för andras idéer. 
 
Inlärning kräver delaktighet och detta bör utgöra det naturliga sätt som ligger till grund för 
förvärvande av kunskaper. Kunskaperna kan förvärvas genom att eleverna tar till sig 
förställningar och färdigheter och ställs inför sociala situationer som de ännu inte behärskar 
och dessa situationer kräver att eleverna anpassar och förändra sig för att möta behovet. 
Lärandet blir då svaret på hur pass bra eleverna kan hantera en situation som sträcker sig 
utanför deras erfarenheter. (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994)  
Samspelet mellan individer anser Vygotskij enligt Ahlberg (1995) vara av väsentlig betydelse 
när de gäller begreppsbildningen. I undervisningen så kan detta möjliggöras genom att 
eleverna ges tillåtelse att kommunicera och delge varandra sina förslag på metoder för att lösa 
problem. Ett lämpligt sätt är att ge eleverna möjligheter att samtala med varandra genom att 
dela in dessa i smågrupper. När eleven arbetar självständigt har denne kanske ett förslag på 
lösning av en uppgift och arbetar utifrån denna hypotes. Men när eleverna ges chanser att 
arbeta i mindre grupper där de kan finnas t.ex. fyra stycken olika förslag på hur problemet kan 
lösas, så måste eleverna värdera de olika förslagen. De tvingas att argumentera och formulera 
sin ståndpunkt och lyssna på och värdera de andra kamraternas förslag. För att eleverna till 
slut ska fatta ett gemensamt beslut i gruppen om vilket av förslagen som ska accepteras. 
För att eleverna ska få möjlighet att berätta, förklara och argumentera, så måste det 
individuella räknandet ersättas med en större del verbal matematik. (Unenge, Sandahl & 
Wyndhamn, 1994)  

Läroboken 
Huvuddelen av matematiklektionerna arbetar eleverna enskilt med ett material som innehåller 
färdigproducerade uppgifter vilket innebär en upprepning av liknande exempel. Lärobokens 
introduktion av undervisningens stoff väljs som utgångsläge för genomgången. 
Matematikuppgifternas förankring till elevernas erfarenheter är näst intill obefintlig. Ett ofta 
förekommande mönster för en matematiklektion kan gestalta sig på det sättet att läraren 
klargör eller upprepar ett moment för eleverna. (Ahlberg, 1995) 
Magne (1980) anser att genom att eleven får en matematikbok som motsvarar elevens 
prestationsförutsättningar så bidrar detta till att eleven får det lättare med matematiken. Det 
avgörande för att en matematikbok ska vara bra är inte bara boken i säg utan hur boken 
används i undervisningen. 
Grevholm (2005) har tagit del av studier och lagt märket till att elevers uppfattningar av 
matematikens funktion och erfarenheter av dess bruk i skolan antingen kan hämma eller 
främja deras förståelse för den. Dessa uppfattningar tycks spela en central roll i elevers 
inlärning. Ex. på det är att elever som har negativa uppfattningar om matematik blir passiva i 
sin inlärning och bygger inte upp någon egen förståelse för den. 
Ahlberg (1995) nämner att vid frågor till klasslärare om hur de upplever 
matematikundervisningen så anser de flesta att matematik är ett lätt ämne. Men vad kan denna 
inställning bero på? En förklaring kan vara att många lärare låter läroboken dominera vid 
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planeringen och upplägget av lektionerna. Läraren formulerar då inte egna tydliga mål för 
undervisningen i termerna av vad eleverna innehållsligt ska behandla och förstå. I stället så 
tycks syftet vara att eleverna ska lösa uppgifterna i läroboken och klara av de diagnoser och 
tester som följer på varje avslutat stadium. Följden kan bli att när en elev inte klarar av 
uppgiften får denne träna hårdare och lösa en större mängd uppgifter med samma innehåll. 
Emellertid är det inte säkert att en större mäng träning leder till en större förståelse. Risken 
finns att en stor del av eleverna lägger fokus vid att träna på färdigheter och procedurer som 
saknar koppling en till förståelsen för det matematiska innehållet i uppgiften. Forcerandet av 
uppgifter i matematikböcker utvecklar elevernas kunskap om metoder, men på bekostnad av 
elevernas förståelse. Ahlberg beskriver hur användandet av läroböcker kan underminera 
elevernas förståelse för matematik.  
Grevholm (2005) anser att behovet av färdigheter i matematiska beräkningsmetoder har 
minskat i takt med tillgången till nya tekniska hjälpmedel som miniräknare och datorer. 
Grevholm lägger stor vikt på en ökad matematisk förståelse på grund av tekniska framsteg 
som ersätter färdigheter i matematiska beräkningsmetoder.  

4. Metod 

Metodval 
Vårt val av metod utgick från vårt syfte vilket var att beskriva hur lärare i år 2-3 ser på 
användandet av ett mångdimensionerat arbetssätt i den egna undervisningen, med fokus på 
matematikundervisningen. Utifrån detta valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer 
eftersom vi ville beskriva deras tankar och detta undersöks enligt oss genom kvalitativa 
intervjuer. Vi intervjuade ett mindre antal personer, där intervjuerna var djupgående. ”Syftet 
med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserad kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. Ambitionen är 
att försöka förstå och analysera helheter.” (Patel & Davidson, 1998. S. 99)  
 
Enligt Kvale (1997) så är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad dvs. den är 
varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Intervjuguiden ska 
konstrueras runt ett visst tema och ska omfatta förslag till frågor. Frågornas ordningsföljd och 
tema kan ändras efter den intervjuades svar och berättelser. Denna metod gör det möjligt att 
vara flexibel i intervjusituationen, men detta kräver att intervjuaren är väl förberedd och 
kompetent. Intervjuguiden ska konstrueras runt ett visst tema och ska omfatta förslag till 
frågor. Frågornas ordningsföljd och tema kan ändras efter den intervjuades svar och 
berättelser. Denna metod gör det möjligt att vara flexibel i intervjusituationen, men detta 
kräver att intervjuaren är väl förberedd och kompetent. Intervjuarens roll kan liknas vid en 
resenär. Resenären är en forskare som inleder samtal med de personer som ingår i 
undersökningsgruppen. Resenären ställer inga direkta frågor, fokus ligger istället på att genom 
det fördjupade samtalet få fram det som avses med syftet i forskningen. Intervjuguiden ska 
innehålla de ämnen som utgör grunden till intervjun. Guiden innehåller frågeområden som ska 
belysas under intervjun. 
Vi valde att använda oss av en intervjuguide (Bilaga 1) vilket formades runt vårt syfte och 
frågeställningar. Den användes som ett stöd i intervjuerna samt fungerade som hjälpmedel för 
att hålla en röd tråd i samtalet. Intervjuerna var strukturerade samtal men med förutbestämda 
mål där vi anpassade frågorna efter samtalets fortlöpande struktur. Intervjuerna gav på så vis 
mer information än t.ex. vid ett vardagligt samtal eftersom vi kontrollerade situationerna 
genom att vi hade en struktur. Detta innebär att samtalet i intervjuerna hade en öppen 
karaktär, men tack vare frågeguiden kunde vi ändå arbeta mot ett mål. ”Kvalitativ metoder 
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rymmer förutsättningar för större närhet och öppenhet i förhållande till den verklighet vi 
studerar än kvantitativa metoder.” (Starrin & Svensson, 1998. S. 147)  
Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att studera matematisk pedagogik och didaktik, 
samt att inom forskargruppen samtala runt målet med intervjuerna för att hålla en gemensam 
struktur.  
 
Inför intervjuerna informerade vi intervjupersonerna muntligt om forskningens syfte och 
undersökningens upplägg. Men de fick inte se frågorna i intervjuguiden. Detta är enligt Kvale 
viktigt ur en etisk synpunkt eftersom det ger de intervjuade insikt i vad som avses med 
forskningen. (Kvale, 1997)  
 
Vi valde att använda oss av en diktafon, ett verktyg som spelar in ljud digitalt, detta för att 
kunna koncentrera oss på intervjuerna utan att distraheras av att ta anteckningar och på så vis 
avbryta samtalet. Dessutom är det till stor nytta att kunna lyssna igenom intervjuerna efteråt. 
Diktafonen ger oss chansen att uppmärksamma ny information som vi under intervjun inte 
uppfattar.  

 
”Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är idag genom användandet av en 
bandspelare. Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en permanent form 
som intervjuaren kan återvända till för omlyssning.” (Kvale, 1997, S. 147) 

 
Av de sex intervjuer som genomfördes, utfördes tre av dessa av en intervjuare. Under en av 
dessa tre intervjuer var det två lärare som intervjuades samtidigt. De andra tre intervjuerna 
genomfördes av två intervjuare. I dessa intervjuer var det alltid en som hade huvudansvaret 
för att leda dialogen, medan den andre hade rollen att stödja och se till att alla områden i 
frågeguiden belystes. Att som intervjuledare arbeta ensam och utan stöd krävde dock att vara 
så pass väl införstådd i arbetets syfte och att vara inläst på relevant pedagogiska litteratur, att 
denne kunde genomföra intervjuer på egen hand. 

Bearbetning av intervjuer 
Valet av analysmetod för bearbetning valdes utifrån syftet som var att beskriva hur lärare i år 
2-3 ser på användandet av ett mångdimensionerat arbetssätt i den egna undervisningen, med 
fokus på matematikundervisningen så valdes ad hoc. Enligt Kvale (2001) så används ingen 
standardmodell vid koncentrering och kategorisering inom ad hoc. Det växlas fritt mellan 
olika tekniker. Det finns tretton punkter för skapande av mening i kvalitativa texter, men vi 
använde bara de punkter som passade vårt forskningssyfte. Bearbetningen av 
intervjumaterialet började med att lyssna igenom inspelningarna av intervjuerna och skriva av 
dem ordagrant. Svaren sammanställdes för att lättare kunna lägga märket till mönster. 
Intervjuerna jämfördes för att lättare kunna se variabler. Sista steget var att samla intervjuerna 
för en sammanställning i resultatdelen. 

Urvalsgrupp 
Intervjupersonerna utgjordes av lärare i år 2-3, detta utifrån syftets utformning. Samt att 
matematiken i dessa åldrar går ifrån det konkreta till det abstrakta. Intervjuerna inkluderade 
endast kvinnor, detta var inte ett aktivt val. Vi har besökt skolor som vi har kommit i kontakt 
med genom våra VFU placeringar. I dessa skolor har vi intervjuat de lärare som valt att ställa 
upp samt att de undervisar i matematik. Intervjuerna har skett i städer i Norrbotten samt 
Västerbotten. 
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5. Resultat 
Resultatdelen har delats upp i de svarsområden som uppstod efter analyserna av intervjuerna. 
Detta för att få en struktur på resultatet samt att alla intervjuer innehöll dessa delar. 
Intervjupersonerna kommer inte numreras eller på något annat sätt kategoriseras, detta pga. 
syftet var inte att ta reda på olikheter mellan lärarna.  

Syn på pedagogik 
”Pedagogik är att väcka lusten att lära.” Lärare i Norrbotten. 
Samtliga lärare arbetar i arbetslag där de samtalar om sin enskilda planering, detta innebär 
inte att arbetslagen tillsammans bestämmer undervisningens uppbyggnad. De tillfällen 
arbetslagen har något att säga till om i undervisningen är när en lärare behövde mer tid för ett 
ämne. Men arbetslagen bestämmer inte vad läraren använder sig av för undervisning. Alla 
lärare utom en använder sig av det traditionella ämnesschemat. Denna lärare låter eleverna 
själva välja vilket ämne de vill jobba med. Läraren har uppsyn att eleverna fördelar tiden lika 
mellan de olika ämnena. Eleverna får på detta sätt lära sig ta ansvar och planera dagen efter 
sitt eget behov. Några lärare har mer utförligt planerade lektioner där undervisningen var 
förutbestämd och låst vad gällande elevinflytande. Medan andra lärare ger eleverna mer frihet 
i val av arbetsmetod, detta i form av ett arbetsschema. Lärarna som använder sig av 
arbetsscheman tycker att denna arbetsform stärker eleverna samt att det lär sig ta eget ansvar. 
En lärare anser att det inte går att tvinga en elev att göra någonting i skolan. Eleven måste 
stimuleras för att väcka lusten och att de känner en glädje inför uppgiften, samt att eleverna 
lär sig för sin egen skull. 
”Ibland kan det också vara så att jag måste vinkla hur uppgifter ser ut för att de ska verka 
intressanta, eleverna är oerhört motivationsstyrda. Är det spännande och roligt så går det 
jättebra. Och är det inte det, så går det rätt dåligt!” 
”En annan viktig sak är att inse är att det inte går att läsa sig till alla kunskaper” 
Några lärare anser att det inte finns någon pedagogik som passar alla elevgrupper. Bara för att 
en metod fungerar på en elevgrupp så behöver det inte fungera på en annan. Lärarna har under 
sin yrkesverksamhet stött på olika pedagogiska tankar vilket de plockat ut ”guldklimpar” ur. 
När lärarna var nyexaminerade så upplevde dom tryggheten i att det fanns arbetsmaterial i 
form av en färdig lektionsplanering. 
Ingen av lärarna känner sig styrda av yttre faktorer som t.ex. skolstyrelsen. Detta endast i 
form av generella skolplaner och nationella riktlinjer. 
De inspirationskällor för undervisningen som lärarna använde sig av hade sitt ursprung från 
andra lärare, egna erfarenheter samt från läroböcker. Ingen av lärarna är medvetet påverkade 
av t.ex. Vygotskij, Piaget eller andra pedagogiska tänkare. När frågan ställdes så svarade en 
lärare att det inte fanns någon koppling mellan dessa tänkare och det vardagliga arbetet. 

Anpassad undervisning 
Alla lärare försöker att elevanpassa sin undervisning. Detta sker genom att ge eleverna, i olika 
utsträckning, chansen att studera på det sätt som passar eleverna bäst. Eleverna får möjlighet 
att studera ensamt eller i grupp, de får välja om de vill använda sig av experimentellt material 
eller om de vill träna multiplikationstabellen. De elever som behöver en stadig och trygg 
struktur får detta av läraren. En lärare anpassar undervisningen genom att ge eleverna material 
som är motsvarar den nivån eleverna befinner sig i ämnet. 
”Jag delar upp eleverna i grupper, fast det får man ju egentligen inte, efter hur de ligger till i 
ämnet.” 
 Läraren har inte anpassat undervisningen till elevernas lärstil, men läraren ser möjligheten att 
använda sig av detta i framtiden. Två lärare anser att en individualiserad undervisning är 
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mycket tids- och resurskrävande och att en elevanpassad undervisning kräver en god 
elevkännedom. Men att göra undervisningen intressant för eleverna verkade vara något som 
alla lärare lade vikt vid. Genom att de gav eleverna chansen att själva välja infallsvinkel på 
vissa ämnesområden blev ämnet mer intressant. Eleverna valde oftast att välja den vinkeln 
som de kände sig ha erfarenheter av. 
”Ibland har man inte tid att göra undervisningen anpassad, men man försöker så gott man 
kan.” 
För att kunna genomföra varierade undervisningsformer som innefattade aktiva deltagande 
och eget elevansvar så delade två av de lärare med mindre yrkeserfarenhet upp sina elever i 
olika grupperingar. Eleverna delades upp i grupper som var likasinnade, för att kunna ge 
dessa anpassade/lämpliga uppgifter. 

Läroboksstyrning/användning av matematikbok 
Alla lärare använde sig av en matematikbok inom matematikundervisningen, men i olika 
utsträckning. Två lärare följde förr bokens upplägg slaviskt. Boken gav dessa lärare en 
trygghet i början av deras yrkesverksamhet. Men under tidens gång började de göra utstickare 
i form av experimentellt material. En lärare tycker att matematikboken har en fördel eftersom 
att eleverna ser sina framsteg och hur långt de har kommit i boken jämfört med sina 
klasskamrater. ”Matteboken har ju den fördelen att sidorna går och barnen har ju den här 
evinnerliga jämförelsen och tävlingen. De vet om de har gjort framsteg. Och dom vet exakt 
var alla andra är i matteboken.” 
Detta i kontrast med uppfattningen som en stor del av de andra lärarna hade. De anser att 
boken gör så att eleverna tävlar sinsemellan och den jämförelse som förekommer inte är bra 
för eleverna. ”Jag skulle vilja sluta använda matteboken för att eleverna inte ska tävla med 
varandra och känna stress.” 
Uppfattningen om matematikbokens betydelse var ganska genomgående i intervjuerna. 
Lärarna anser att matematikboken som arbetsmetod är i sin helhet dålig, de skulle helst vilja 
sluta använda den. Det är inte bra att basera sin undervisning på boken, men att ta ut valda 
delar ur boken är en annan sak. Vissa lärare känner press från föräldrar angående 
matematikbokens vara eller icke vara. Föräldrarna för vidare en tradition om 
matematikbokens betydelse till barnen. 
”Ibland frågar föräldrarna om deras barn inte ska få någon hemläxa i matteboken snart.” 
Några lärare har valt att dela upp matematiklektionerna i antingen praktiska eller teoretiska 
lektioner. Detta med tanke på att lärarna tycker att vissa saker i matematiken måste rabblas för 
att förståelsen ska fastna t.ex. multiplikationstabellen. 
”Upprepning kan ha en viss nytta också, t.ex. att lära sig multiplikationstabellerna som vi har 
jobbat mycket med i år 3.” 
En stor del av lärarna ger eleverna uppgifter där svaret inte är själva målet utan det är under 
resan som kunskapen konstrueras. Eleverna får beskriva hur de löst uppgiften i helklass, detta 
för att visa eleverna att det finns olika sätt att lösa en och samma uppgift. Eleverna får genom 
diskussion prata och tänka matematik, det tycker lärarna är viktigt. Vissa lärare anser att 
genom gemensamma diskussioner får de insyn i elevernas förståelse för matematik samt att 
lärarna ser om eleverna intresserat sig för något speciellt i uppgiften. Eleverna kanske inte 
löste uppgiften men läraren kan fånga upp delar u uppgiften som eleverna visade intresse för. 
Enligt Dewey (1998) så kan intresse ses, av läraren, som en underliggande förmåga som kan 
lockas fram.  
Alla lärare använder sig av praktisktmaterial allt ifrån klossar till egentillverkade räkneskålar. 
Detta ger, enligt vissa lärare, en förståelse för matematiken som matematikboken inte ger. 
”De kan ofta räkna från ett till hundra. Men hur mycket är det? Det vet de inte. För att möta 
det använder vi mycket berikande material som klossar och pengar” 
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Genom praktiskt material får eleverna konkreta upptäckter som kan jämföras med de 
abstrakta kunskaper eleverna fått genom matematikboken. En lärare tycker det är mycket 
tidskrävande att förbereda de praktiska uppgifterna men förståelsen eleverna får uppväger det. 

Syn på ”Mångdimensionerat arbetssätt” 
Alla lärare har undervisningsformer som kan liknas med det mångdimensionerade 
arbetssättet. Men anpassandet till individuella lärstilar var något som verkade vara det mest 
krävande i form av tid, material och pedagogiska resurser. Det är svårt att göra 
undervisningen anpassad till varje elev och dess lärstil. Lärarna ansåg även att de inte hade 
tillräckligt med specialpedagogiska resurser för att göra undervisningen lärstilsanpassad.  
”… om man ska se till varje enskilt barn så skulle det gå hemskt mycket resurser, och det har 
vi tyvärr inte så mycket av. Vi har ju bara en halvtids speciallärare på tre klasser. Så vi har 
hemskt lite, det är tyvärr så. För det ser man ju att barn behöver lära sig på olika sätt…”  
En av lärarna upplevde att god elevkännedom också var avgörande för att utifrån elevernas 
förmågor arbeta mångdimensionellt. Ett fåtal lärare gör en grov uppdelning av klassen där 
eleverna antingen tar in kunskap via hörseln (auditiv) eller via text (visuella). Detta gör att 
lärarens genomgångar är både visuella samt auditiva. ”Jag har delat upp klassen i två delar, 
auditivt/visuellt, eftersom att någon borde passa in på dessa två.”   
Ingen lärare gör undervisningen anpassad på ett sådant sätt att eleverna kan välja 
kunskapsintag med tanke på sina individuella lärstilar.  
De flesta lärare ansåg att detta arbetssätt är mycket tid och resurskrävande. Samt att storleken 
på gruppen har en stor betydelse om denna arbetsform ska kunna fungera. En lärare upplevde 
svårigheter med varierade arbetsformer eftersom vissa elever behöver god struktur i vardagen 
för att kunna koncentrera sig på skolarbetet. ”Sen finns det ju risken att man tappar de elever 
som kräver struktur om det blir alltför rörigt i undervisningen”. Några lärare hade en skolskog 
som användes sporadiskt, men detta ansågs som tidskrävande och den användes inte i någon 
större utsträckning. En av lärarna menade att klassrummet som läromiljö ofta begränsar det 
pedagogiska arbetet och möjligheterna till varierade inlärningsformer. Många av lärarna höll 
med om det mångdimensionella arbetssättets betydelse för elevernas lärande.  

Summering av intervjuer 
Lärarna använder sig av undervisningsformer som kan härledas till det mångdimensionella 
arbetssättet. Anpassningen utifrån elevernas individuella lärstilar var något som lärarna 
upplevde som krävande utifrån aspekter som tid, material samt de pedagogiska resurser det 
har till sitt förfogande. En del lärare anpassar genomgångarna så att eleverna i alla fall får 
chansen att ta in kunskapen auditivt eller visuellt. Men eleverna får inte möjligheter att utifrån 
sin lärstil välja fritt hur de ska ta till sig kunskap. Användandet av lärstilar var något som 
lärarna vill bli bättre på att använda. Alla lärare kände sig till stor del fri från yttre styrning. 
Det lärarna använde sig av för undervisningsmetoder är deras ensak. Alla lärare använde sig 
av ett arbetsmaterial i början av sin yrkesverksamhet, men under årens lopp så har de 
successivt gått ifrån den. De lärare med mindre yrkeserfarenhet använde matematikboken i 
större utsträckning än de lärarna som jobbat under längre tid. Samtliga lärare anser att det inte 
finns någon pedagogik som funkar för alla elever, flexibiliteten är nyckeln. Anpassningen av 
pedagogiken är något som alla lärare använder sig av. Detta sker i olika utsträckning och 
variation. Anpassning med tanke på elevernas lärstilar är inget som nämns av någon lärare. 
Däremot tar en av lärarna hänsyn till den nivå eleverna befinner sig i ämnet. Alla lärare 
använder sig av en matematikbok. Utsträckningen av användandet och vad lärarna tycker om 
användandet av denna är vida brett. Den praktiska matematiken var något som alla lärare 
använde sig av. Enligt en lärare så var det tidskrävande att arbeta praktiskt, men den kunskap 
eleverna fick uppvägde tidsåtgången för förberedelserna. En stor del av lärarna upplevde att 
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gemensamma diskussionsforum med eleverna är ett bra sätt att lära in matematik på. Eleverna 
får möjlighet att presentera individuella lösningar/förklaringar på problem inför kamraterna. 
Gruppen får då chansen att växa kunskapsmässigt tillsammans. 

6. Diskussion 

Resultatdiskussion 
Arbetets syfte är att beskriva hur lärare i år 2-3 ser på användandet av ett mångdimensionerat 
arbetssätt i den egna undervisningen, med fokus på matematikundervisningen.  
Resultatet från vår empiriska undersökning visar på lärarnas vilja att variera undervisningen. 
Men vi uppfattade att lärarna hindrades av faktorer som t.ex. tidsbrist. Lärarna upplever sig 
inte styrda av arbetslag eller från högre instans vilket ger dom en större frihet att välja 
undervisningsmetod. De lärarna med längre yrkeserfarenhet verkade mer trygga i sin 
arbetsroll vilket speglades i deras undervisning. Piaget (1976) ansåg att vissa lärare kan bli 
osäkra ifall eleverna får mer frihet. Denna rädsla har sin grund i en osäkerhet i den egna 
arbetsrollen, De lärare som är mer trygga i sin arbetsroll vågar ge eleverna mer frihet i 
läroprocessen utan att känna sig överflödiga. De lärarna med längre yrkeserfarenhet var mer 
villiga att gå ifrån t.ex. matematikbokens strikta ramar för att undervisa eleverna mer fritt. 
Under deras arbetsverksamhet har de stött på olika pedagogiska tankar vilket de plockat de 
delar som passar i undervisningen. När de stöter på nya tankegångar kan de se fördelar och 
nackdelarna med dessa. Vi tycker det är positivt att lärare, med lång yrkesverksamhet, är 
villiga att pröva nya idéer och förändra undervisningen. Detta i motsats till de lärare som vi 
själva hade under grundskoleåren. Dessa verkade vara mindre flexibla inför förändringar i 
arbetet. 
De lärare med mindre yrkeserfarenhet känner tryggheten i lärarhandledningen vilket vissa 
läroböcker ger, detta ansåg även de lärarna med längre yrkeserfarenhet vara en trygghet i 
början av deras pedagogiska arbetsliv. Men dessa handledningar är inte något som lärare 
följer slaviskt utan det finns plats för variation i undervisningen. De lärarna med mindre 
yrkeserfarenhet upplevde att det var svårt att genomföra en varierad undervisning. Detta 
berodde inte främst på deras pedagogiska kunskaper, utan på deras otrygghet i ledarrollen.  
När vi frågade lärarna om dom tänkte på elevernas lärstilar så var det ingen som gjorde detta. 
Men det vi märkte under intervjun och vid analysen var att lärarna visst anpassade 
undervisningen till elevernas lärstilar, men inte i så stor grad. Lärarna sa att dom i första hand 
tänkte på att ge eleverna information via genomgångar (auditivt) eller genom text (visuellt). 
De andra lärstilarna kom i andra hand. Dunn & Dunn (1992) ansåg att det finns en uppfattning 
att elever som tar in information genom auditivt samt visuellt är smartare elever. Därför har 
undervisningen i många fall formats mot detta.  
Men lärarnas val att gynna de auditiva och visuella eleverna anser vi vara ett mycket vanligt 
val av utformning av undervisningen sett utifrån våra egna erfarenheter. Detta kan bero på att 
det visuella och det auditiva alltid finns med i undervisningen. Dessa ”sinnen” är alltid med i 
högre eller lägre grad vid användningen av de andra inlärningsstilarna som t.ex. kinestetiska. 
Det är nog inte genomförbart att anpassa undervisningen till alla lärstilar, men det går alltid 
att ge samma information på fler än ett sätt. Grinder (1999) ansåg att läraren bör presentera 
faktan på olika sätt, detta för att eleverna ska ges chansen att själva välja vilken del av 
presentationen de ska koncentrera sig på. 
Något som var ganska intressant var att ingen av lärarna nämnde några pedagogiska tänkare 
när de motiverade eller beskrev sin undervisning. Vygotskij enligt Lindqvist (1999) ansåg att 
lärare i första hand skulle vara en vetenskapligt skolad vetenskapsman innan ämneskunskapen 
tillägnas. Med detta menade Vygotskij att pedagogiken i första led skulle vara vetenskapligt 
grundad. Men vi upplever att de intervjuade lärarna inte hade någon vetenskapligt grundad 
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undervisning. Detta baserades på lärarnas bristande förmåga att koppla deras undervisning 
med vetenskapliga tankar. Men detta behöver inte betyda att dessa lärares undervisning blir 
resultatlöst på grund av deras avsaknad av vetenskapliga begrepp. Vi har under vår utbildning 
varit förmådda att alltid koppla våra tankar med citat till redan kända pedagogiska tänkare för 
att få en vetenskaplig knytning. Men ute på fältet verkar det inte vara särskilt aktuellt. 
 
Lärarna gav eleverna chansen att välja infallsvinkel på ett ämne så att det passade deras 
intressen och erfarenheter. Kolb (1984) ansåg att lärandet är den process där kunskap blir till 
med hjälp av våra erfarenheter. Detta tycker vi att lärarna tog till vara på och att eleverna 
känner intresse för undervisningen är bra men vi vill höja ett varningens finger. Vygotskij 
enligt Lindqvist (1999) varnar för att se intresse som ett bevis på lärarstoffets 
kunskapsmässiga kvalitet. Även Dewey (1998) varnar för, som det gamla ordspråket säger, vi 
vänjer oss vid de bojor som vi bär och vi saknar dem när de tas bort. Elevers intresse ska inte 
vägleda lärarnas val av undervisningsmetod. Visst är det roligt att elever känner och visar 
glädje vid undervisningen, men skenet kan bedra.  
 
Katederundervisning bedrivs ännu men vi anser att den inte används på samma sätt numera. 
Trots att vi ansåg att elever än idag har en till stor del stillasittande arbetsdag, så är eleverna 
numera aktivt stillasittande. D.v.s. att eleverna inte bara sitter och tar in information. De är 
mer aktiva i läroprocessen, samt att lärarna har mar aktiva lektioner. Variationen av 
undervisningen omfattar visserligen fortfarande moment där eleverna sitter still, men detta är 
bara en av många arbetsformer som används. Vi kommer själva med stor sannolikhet att 
använda oss av denna arbetsform, men inte i samma utsträckning eller samma form som våra 
lärare från vår grundskoletid.  

Tillförlitlighet 
Forskningens tillförlitlighet anser vi ganska god. Vi anser att även om undersökningen gjorts i 
en annan form, t.ex. kvantitativt så hade resultaten inte förändrats, förutom några utstick. 
Personerna som intervjuades var till stor del slumpvis utvalda och detta ökade tillförlitligheten 
eftersom vi inte styrde vilka som skulle intervjuas. Däremot kände vi till några lärare som har 
en mer aktiv och elevanpassad undervisning, men vi valde att inte intervjua dessa lärare 
eftersom att vi då hade en föraning om vilka svar vi kunde få. P.g.a. att vi endast använde oss 
av intervjuer så kunde intervjupersonernas svar inte kontrolleras. Men eftersom syftet inte var 
att kontrollera lärarnas undervisning, utan att lyfta deras tankar så behövdes intervjuerna inte 
följas upp med observationer. Vi anser att en intervjuperson vill svara rätt på frågorna och ge 
ett positiv intryck, detta kan vara fallet i dessa intervjuer. Intervjupersonerna hade möjlighet 
att tala osanning men detta anser vi inte vara fallet. Eftersom att vi inte skickade ut några 
intervjufrågor i förväg så var lärarna inte förbereda på frågorna. Intervjupersonerna hade inget 
att vinna på att svara ”rätt” detta pga. intervjuerna var anonyma. 
Matematiken har under senare tid haft en uppgång både i intresse samt kvalitet, detta kan 
avspeglas i lärarnas undervisning när kommunen prioriterar matematikundervisningen. Med 
detta i åtanke kan detta ligga till grund för lärarnas vilja att variera undervisningen.  
Intervjuerna utfördes både av två respektive en intervjuare eftersom intervjuerna genomfördes 
på olika orter. Tillförlitligheten i resultatet ändras inte nämnvärt ifall det är en eller två som 
genomför intervjuerna när alla var förtrogna med intervjuguiden, syftet som utformat den och 
litteratur som intervjuguiden grundas på. Maktpositionen ändras när det endast är en som 
intervjuade, intervjupersonerna var i sina arbetsmiljöer vilket ledde till trygghet. När det var 
två intervjuare så var en mer i bakgrunden för att intervjupersonen inte skulle känna sig i 
underläge. En intervju var med två intervjupersoner detta kan möjligtvis ha haft en negativ 
inverkan på svaren. Intervjupersonerna kan ha svårigheter att svara negativt om sin 
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verksamhet när en kollega sitter bredvid. Det positiva med att intervjua två lärare samtidigt är 
att de kan ge uttömmande svar och hjälpa varandra att minnas. 
Att vi endast intervjuade kvinnor var inte ett medvetet val. Resultatets utgång skulle nog inte 
ha ändrats om vi intervjuade män. Detta beror på att frågorna inte har någon koppling som är 
starkare till antingen män eller kvinnor. Vi anser att undervisning som bedrivs av män eller 
kvinnor inte skiljer sig så stort från varandra. 

Erfarenheter för framtiden 
De erfarenheter vi kommer att ta med oss från undersökningen är att pedagogik är ett 
mångfacetterat ämne där det är svårt att peka ut vad som är rätt eller fel. Förutom vissa 
själklara situationer som t.ex. en lärare som endast låter barnen rabbla tabeller under en hel 
lektion. Det går inte vara så fyrkantig i sitt tänkande om rätt eller fel. Det går alltid att hitta 
brister och ljusglimtar i en lärares undervisning men om läraren gör sitt yttersta för att 
eleverna ska ta in kunskapen så är denna på rätt väg. 
Skillnaden ligger i den pedagogiska grundsyn, elevsyn, kunskapssyn och den lärarroll som 
läraren tar med i sin undervisning. Att sträva efter olika sätt att undervisa för att möta 
elevernas behov är att vara på rätt väg. Som lärare blir man aldrig fullärd, det sker ständigt 
förändringar som t.ex. beror på nya elever, ny forskning, ny inspiration. Vår erfarenhet om att 
lärarna ej engagerar sig för att anpassa undervisningen visade sig missvisande. Detta upplever 
vi i forskningsgruppen som väldigt positivt, eftersom vi antog att det fanns brister i hur 
matematikundervisningen utformades. Vårt inledande citat från Lpo 94 är något som ska 
införlivas i undervisningen, men det kommer att bli svårt att hålla oss till detta. Det kanske är 
lite ”blåögt” att anse att alla läroplanens mål ska uppfyllas men det är något som ska strävas 
efter. 

Framtida forskning 
Vi upplever att detta ämne kräver en större undersökning än vad en c-uppsats tillåter för att 
resultatet ska få tyngd och väcka debatt. Våra tankar om det mångdimensionerade arbetssättet 
var i detta fall begränsat till vad lärare ansåg om dess användbarhet. Det vore intressant att 
testa den i praktiken, t.ex. parallellt mot en mer traditionell undervisning. Intresset för en 
sådan studie kan ligga i många aspekter, ex. om den ökade arbetsbelastningen för lärarna 
verkligen ger större utdelning för elevernas kunskapsintag och förståelse. Om det höjer 
kvaliteten på lektionerna eller ger dem ett intryck av en otydlig målsättning. Om lärare får sin 
undervisning sedd under ”luppen” och får den klassad som ett mångdimensionerat arbetssätt 
skulle dessa möjligtvis växa i sin lärarroll och kunna utveckla sin undervisning. 
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Bilaga 1. 
 
Frågeområden: 
Pedagogens syn på pedagogik:  
Allmän syn på pedagogik, synen på sin egen pedagogik, hur är din pedagogik anpassad för 
eleverna? Är den anpassad?  
Inspiration? Yttre/inre påverkan? 
(Fördelar/nackdelar - motivera) 
 
Pedagogens syn på matematikundervisning:  
Hur ser pedagogen på matematikundervisning i allmänt? 
Hur ser pedagogen på sin egen matematikundervisning? 
Hur är den uppbyggd? Inspiration? Anpassad? 
Vilka ställningstaganden har pedagogen för sina val av undervisningssätt i matematik? 
Yttre/inre påverkan? Finns det något pedagogen skulle vilja ha med i sin 
matematikundervisning men inte finner möjligheter till det?  
(Fördelar/nackdelar - motivera) 
 
Pedagogens syn på: Mångdimensionerde arbetssättet; 
Miljö – anpassad pedagogik - intresse/erfarenhet – lärstilar  
Möjligheter/hinder till användningen av detta arbetssätt? (Samt de olika punkterna)  
(Fördelar/nackdelar - motivera) 
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