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Abstrakt 
 
Matematik, inte bara tal, handlar om lärarnas aktiva didaktik utifrån ett kognitivt, 
sociokulturellt och kognitivt neurovetenskapligt perspektiv. Vi har satt som mål att 
problematisera och beskriva gymnasielärares didaktiska ambitioner inom det matematiska 
området negativa tal. Detta har vi gjort genom kvalitativa intervjuer med tre verksamma 
gymnasielärare. Vi gav dessa lärare ett fiktivt scenario: att introducera negativa tal för elever i 
årskurs åtta. Intervjupersonerna har fått berätta om sitt didaktiska upplägg. Intervjuerna är 
sedan tolkade ur ett kognitivt neurovetenskapligt, kognitivt och sociokulturellt perspektiv för 
att utröna intervjupersonernas förankring i dessa teorier. Vårt resultat visar att lärarna saknar 
en tydlig förankring till något av de tre olika synsätten för lärande. Intervjupersonerna vill alla 
använda konkret material i sin undervisning av negativa tal. Vårt resultat visar även att 
didaktiken ofta riktas för att underlätta undervisningen i klassrummet och inte för att 
underlätta inlärningen i klassrummet.  
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Inledning 
Vi är tre blivande pedagoger med tre gemensamma intressen. Det första är att vi alla ska bli 
lärare, det andra är vår gemensamma huvudinriktning matematik och den tredje punkten som 
förenar oss är vårt intresse för lärandet.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att undervisningens form i matematik 
inte förändrats nämnvärt sedan vår egen skolgång. Enligt OECDs ”Programme for 
International Student Assessment”, OECD-PISA-rapporten, är de svenska elevernas 
matematiska kunskaper sämre nu än förr. OECD-PISA-rapporten visar att vårt grannland 
Finland ligger i topp för samtliga undersökta grenar, läsförståelse, matematik och 
naturkunskap. Sverige däremot hamnar på placeringarna sju, fjorton och tolv (OECD.Pisa, 
2003). 
 
Vi ställde oss därför följande fråga: Om inte undervisningen har förändrats, varför är då 
svenska elevers resultat sämre än nästan hälften av de övriga OECD ländernas (OECD.Pisa, 
2003). Kan förklaringen till problemet vara rent statistisk? Variationer i skolsystem länder 
emellan kan innebära en viss statistisk missvisning. En annan faktor kan vara en 
attitydförändring hos dagens elever gentemot ämnet matematik. Det kan också vara så att 
undervisning i matematik inte har följt med den övriga samhällsutvecklingen. De två 
sistnämnda skälen är ett problem men kan även vara en inkörsport till möjligheten att 
förändra. Ur detta växte en ny frågeställning fram: Kan det vara så att dagens 
matematikundervisning bidrar till attitydförändringen?  Detta är vår utgångspunkt för 
uppsatsen. 
 
Vad för tankar ligger bakom dagens undervisning? Hur tänker pedagogen kring sin didaktik? 
Med uppsatsen Matematik, inte bara tal, vill vi visa att det existerar en djupare tanke bakom 
lärarens matematikundervisning än att bara räkna tal. Vi insåg snart att vad vi ville ta del av är 
lärarnas didaktiska tankar och idéer, deras ambitioner. Med detta kan man säga att vår nästa 
utgångspunkt blev hur ser läraren på lärandet i matematik? 
 
I ett inledande skeende, då vi inte riktigt visste hur vi skulle gå vidare, stötte vi på en rapport 
från OECD. En rapport där en befintlig vetenskap sattes i nytt ljus, forskningen om hjärnan, 
och hur denna kunskap kan vara ett stöd för pedagogen i hans eller hennes undervisning. 
Grundtanken bakom OECD-rapporten väckte en tanke: Vad för likheter och skillnader finns i 
didaktikens tankar kring undervisning och lärande och i vilken utsträckning stöds dessa av 
lärandeteorier? Eftersom vi under utbildningen har stött på den sociokulturella och kognitiva 
teorin samt nu det kognitiva neurovetenskapliga synsättet ville vi forska vidare i samma anda.   
Utifrån detta kom vi så fram till syftet för uppsatsen. 
 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Vårt syfte är dels att problematisera och beskriva verksamma gymnasiematematiklärares 
didaktiska ambitioner inom området negativa tal med hjälp av sociokulturella och kognitiva 
kunskapsteorier, dels att studera i vilken utsträckning dessa ambitioner stöds av aktuell 
kognitiv neurovetenskaplig forskning om inlärning.  
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Frågeställningar 
1. Vilka likheter eller skillnader finns mellan kognitiv och sociokulturell lärandeteori och 
matematiklärares praktiska didaktiska arbete med negativa tal? 
 
2. Vilka likheter eller skillnader finns mellan kognitiv neurovetenskap och matematiklärares 
praktiska didaktiska arbete med negativa tal?  
 

Begreppsdefinition 
Här nedan kommer en definition ges för huvudbegreppen i syftet. Detta för att ge läsaren en 
syftes orientering innan själva bakgrunden, där varje begrepp mer ingående kommer beskrivas 
i sammanfattningar av begreppens tankemässiga innehåll, detta för att fördjupa förståelse för 
syftet.  
 

Kognitiv neurovetenskap. 
Enligt OECD (2002) är kognitiv neurovetenskap ett tvärvetenskapligt forskningsområde som 
studerar sambandet mellan hjärnans processer, de kognitiva funktionerna och vårt beteende 
med avsikt att förstå och kartlägga hur, varför och när hjärnan producerar våra kognitiva 
funktioner i olika situationer. Detta är ett forskningsområde som har stor betydelse för 
hälsovård och pedagogik och som gjort stora framsteg framför allt tack vare användandet av 
nya tekniska undersökningsmetoder. 
 

Kognitiv lärandeteori. 
Enligt Dysthe (2003) och Egidius (2002) avses med kognitiv lärandeteori en teorin om 
elevens inre kognitiva processer, där eleven i det didaktiska arbete ställs inför 
problemlösningar och där möjligheten att undersöka och pröva finns. I detta utforskande ställs 
eleven inför kognitiva dilemman. Dessa uppstår i själva brytpunkten som inträder när 
assimilationen brister, dvs. när de gamla mentala tanke- och handlingsmönstren ställs inför 
något nytt och där eleven genom ackommodation utvecklar nya tanke och handlingsmönster 
ur de gamla.  
 

Sociokulturell lärandeteori. 
Med sociokulturell lärande teori avses enligt Dysthe (2003) teorin om hur lärandet sker inom 
den sociala gemenskapen, där interaktionen ligger till grund för lärande mellan människor. 
Genom språket, artefakterna och den sociala gemenskapen medieras lärandet, individen 
internaliseras. Genom internaliseringen införlivas den egna personens tankar med historiska 
och kulturella röster från förr. Elevens närmaste utvecklingszon har en faktiskt och en 
potentiellt högre nivå, där eleven i dialogen med byggställningar kan nå den senare. Lärandet 
är situerat, kontexten är en del av det som faktiskt lärs in. Motivationen skapas inom gruppen, 
gruppen avgör vad som anses vara viktigt.  
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Didaktiska ambitioner. 
Med lärarens didaktiska ambitioner menas enligt Uljens (1997) lärarnas syn på 
undervisningens och inlärningens teori och praktik, samt hur de i sin praktik strävar mot ett 
specifikt mål.  
 

Avgränsningar 
Denna uppsats ligger på C-nivå vilket motsvarar tio veckors arbete.  
Att på denna begränsade tid penetrera, sätta sig in i och tolka den enorma mängd av fakta, 
teorier och forskningsresultat som finns tillgänglig är därför en ogörlig uppgift.  
Därför har vi, i samråd med vår handledare, begränsat det urval som vi använder i uppsatsen. 
 

Bakgrund 
Bakgrundens roll är att förklara och förtydliga syftet. I definitionen ovan har begreppens 
tankemässiga innehåll, dvs. betydelsen för varje begrepp avgränsats i sin korthet, vilket i och 
för sig ger en bild av begreppens innehåll. Tyvärr ger definition en alltför snäv bild av 
begreppens faktiska innebörd. För att kunna förmedla en rättvisare bild av syftet måste 
begreppen grundligare förklaras. Detta innebär för uppsatsen att teoridelen är omfattande, 
men för syftet är det nödvändigt. Det har varit viktigt att hålla sig till enbart det 
nödvändigaste, dvs. grunderna för de olika begreppen. Genom att arbeta med begreppens 
centrala tankar och del begrepp är förhoppningen den att syftet blir än mer tydligt. I 
bakgrunden kommer de för syftet definierade begreppen att sammanfattas. 
Sammanfattningarna bygger i sin tur på historiken kring begreppet, samt förklaringar av 
centrala begrepp och tankar och hur dessa förhåller sig till varandra. Bakgrunden följer 
definitionens struktur och därför kommer grunderna för den kognitiva neurovetenskapen att 
beskrivas, och endast det som är av intresse för syftet.  
 

Kognitiv neurovetenskap 
Enligt OECD (2002) har den kognitiva neurovetenskapen behandlat förståelsen mellan 
hjärnans funktion, kognitiva funktioner och vårt beteende. Just nu pågår en accelererande 
utveckling inom hjärnforskningen med inriktning mot förståelsen av det mänskliga lärandet. 
Den kognitiva neurovetenskapen är en relativt ny forskningsdisciplin som bland annat 
utforskar hur vi människor förstår och samspelar med världen omkring oss från många olika 
perspektiv. Eftersom denna forskning lånar metoder från andra forskningsområden är kognitiv 
neurovetenskap en utpräglad tvärvetenskap som på senaste tiden fått ett genombrott genom 
användandet av ny modern teknik (OECD, 2002). 
 
Alla som genomgått en utbildning och senare i livet haft användning av kunskapen kan intyga 
vikten och betydelsen av att lära. För alla länder i västvärlden utgör skolväsendet en 
betydande del av bruttonationalprodukten och många företag och organisationer satsar årligen 
stora summa pengar på utbildning av personal. Bra och effektiv utbildning är därför en 
demokratisk rättighet för alla medborgare samt en viktig faktor för bevarande och 
upprätthållande av välståndet, samt en viktig komponent för ett enskilt företags ekonomiska 
utveckling (OECD, 2002). 
 
Organisationen för ekonomsikt samarbete och utveckling, OECD, startade 1999 ett projekt 
som heter: ”learning sciences and brain research” i syfte att främja samverkan mellan 
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utbildningsvetenskap och hjärnforskning och beslutsfattare. Projektet skall medverka till en 
utveckling som ökar samarbetet mellan olika intresseområden: kognitiva neurovetenskapen, 
psykologi och pedagogik. Målet är att upptäcka vilka erfarenheter den kognitiva 
neurovetenskapen har att erbjuda den pedagogiska vetenskapen och vice versa (OECD, 2002). 
 
 Arbetet med projektet har sedan starten utvidgats och fått allt större uppmärksamhet och 
2002 publicerade OECD boken ”Understanding the brain – towards a new learning science” 
som beskriver var den kognitiva neurovetenskapen mot bättre lärande befinner sig just nu. 
 
OECD-rapporten  påpekar att den pedagogiska vetenskapen idag är en eftervetenskap, ”The 
theory of learning is pre-scientific – in the sense that it lacks as yet either predictive or 
explanatory power” (OECD 2002, s10), som hämtat sina teoretiska grunder från framför allt 
psykologi, sociologi, kognitivism. Genom att utforska de möjligheter som kognitiv 
neurovetenskap kan bidra med för att förstå lärande och pedagogik så kan en förbättrad 
pedagogisk bas skapas (OECD, 2002). 
 
Genom ny teknik, till exempel funktionell neurofotografering, funktionell 
magnetresonasfotografering, positronemissionstomografi, kraniummagnetisk stimulation och 
närinfraröd spektroskopi kan forskarna idag bättre förstå hur hjärnan och det mänskliga 
medvetandet fungerar och därmed även vårt lärande (OECD, 2002).   
 
Enligt Greenfield (1997) finns det en naturlig koppling mellan pedagogik, matematik och 
hjärnan. Många av de berömda tänkarna som Platon, Aristoteles, René Descartes, John Locke, 
James Mill, Immanuel Kant m.fl. hade alla tankar och visioner hur dessa tre områden fungerar 
och samverkar. Den mänskliga hjärnan är det mest anmärkningsvärda föremål vi känner till i 
hela universum. I årtusenden har vi försökt förstå och förklarat hur hjärnan är uppbyggd och 
hur den fungerar. Vi har fortfarande inte helt lyckats. Många av de kända pedagogiska 
teoribildningarna är också metoder för att beskriva hjärnans funktion. En av de pedagogiska 
och psykologiska teoribildningarna är behaviorism. Behaviorismen koncentrerar sig helt på 
hur människor reagerar på stimuli och försöker analysera detta beteende. Några förespråkare 
för denna teori var Ivan Pavlov (1849-1936) och B.F. Skinner (1904-1990). Psykoanalysens 
grundare, Sigmund Freud (1846-1939) utarbetade den psykoanalytiska metoden för att 
beskriva hjärnans funktion och det mänskliga beteendet (Greenfield, 1997). 
 
Enligt OECD-rapporten (2002) är den kognitiva neurovetenskapen mot bättre lärande ingen 
direkt revolutionerande vetenskap som har som ambition att skapa ett paradigmskifte inom 
pedagogik. I stort är dess övergripande syfte är att skapa en utökad förståelse inom 
lärandeteori. Som en liknelse så innebär det att forskningen har som utgångspunkt i det som 
författaren Rudyard Kipling sa:  
”I keep six honest serving men, they taught me all I knew. Their names are What and Why 
and When and How and Where and Who” (OECD, 2002, s 17). 
Inom den kognitiva neurovetenskapen mot bättre lärande betonas vikten av att alla dessa 
frågeställningar besvaras för lärare, elever och beslutsfattare.  
 
För att få en inblick i grunderna i kognitiv neurovetenskap är det betydelsefyllt att känna till 
den elementära byggstenen för vårt tänkande, minne, beteende och uppfattningsförmåga och 
så vidare, nämligen neuronen. Vad är då en neuron? 
 
Neuronen är den grundläggande komponenten för informationsbehandling i hjärnan. 
Neuronen är en cell som har kapacitet att lagra och förmedla elektrisk aktivitet. I den 
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mänskliga hjärnan finns ungefär 100 biljoner neuroner. Varje enskild neuron är kopplad till 
tusentals andra neuroner vilket möjliggör ett massivt informationsflöde i flera riktningar 
samtidigt. Anslutningarna mellan neuronerna kallas för synapser och varje neuron har ett 
flertal synapser av varierande typ. (Se bild 1).  Jämfört med en databit, som antingen kan vara 
ett eller noll, så är neuronen analog från helt vilande till full aktivitet. Beroende på den 
mentala situationen är ett stort antal neuroner alltid aktiva samtidigt och dessa skapar ett så 
kallat aktivitetsmönster som överensstämmer med den rådande sinnesstämningen. Om nu 
kunskap definieras som det som driver det kognitiva flödet från en sinnesstämning till en 
annan och att sinnesstämningar är skapade av mönster av neurologisk aktivitet så innebär 
detta att kunskap inkodas i neuronens förbindningar, synapserna. Detta medför att lärande 
skapas antingen genom förstärkning eller försvagning av befintliga synapser eller skapande av 
nya synapser (OECD, 2002). 
 

 
 
Bild 1. Olika typer av synapser på en neuron. (OECD, 2002) 
 
Varje hjärnhalva är uppdelad i fyra lober som är specialiserade för olika uppgifter: pannlob, 
tinninglob, hjässlob och nacklob. 
- Pannloben (frontal lobe) aktiveras vid planering och rörelse. 
- Tinningloben (temporal lobe) aktiveras vid tal, minne och association. 
- Hjässloben (pariental lobe) aktiveras vid upplevelser och för rumsuppfattning. 
- Nackloben (occipital lobe) aktiveras vid syn. 
 
Detta är självklart en grov indelning och varje lob kan indelas i undergrupper av samverkande 
neuroner för varje specifik aktivitet och unik informationsbehandling. En komplicerad 
färdighet som exempelvis multiplikation involverar flera specialiserade nätverk av neuroner 
från flera olika delar av hjärnan (OECD, 2002).  
 
Hjärnan har inget unikt minnescentrum och minnet har inget eget avgränsat område i hjärnan 
utan är en komplex interaktion mellan olika delar av hjärnan beroende på vilken typ av minne 
som avses. Vid memorering av ny information aktiveras de främre delarna av hjärnan och om 
informationen är språklig enbart den vänstra delen. Om informationen däremot är bildlig så 
aktiveras enbart den högra hjärnhalvans framsida (Derwinger, 2003). 
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Bild 2 Hjärnans uppdelning i lober (OECD, 2002). 
 
Det är viktigt att påpeka att det inte finns två hjärnor som är exakt lika varandra. Individuella 
variationer förekommer både med avseende på storlek men även i antalet neuroner tilldelade 
för olika uppgifter. Eftersom de flesta neuroner också kan byta en tilldelad uppgift mot en 
annan så gör detta att varje enskild hjärna blir unik och är under ständig livslång förändring 
(OECD, 2002). 
 
Att tänka matematiskt är alltid svårt för barn som börjar skolan trots att de har ett medfött 
siffersinne och en medfödd elementär sifferteori. Den del av hjärnan som ansvarar för denna 
medfödda förmåga är specialiserad för att tolka siffror som en mängd eller ett antal, och gör 
att barn naturligt förstår skillnaden mellan "många" och "några få". I 
matematikundervisningen i skolan uppmuntras barnen till att överskrida denna medfödda 
uppskattningsförmåga för att klara av att göra skillnad mellan siffror och att utföra aritmetiska 
beräkningar både med positiva och negativa tal. Enligt den kognitiva neurovetenskapen är det 
väsentligt att använda konkret material vid undervisning av grundläggande abstrakta begrepp 
inom matematiken för att skapa en naturlig koppling mellan den medfödda matematiska 
begåvningen och den konstruerade, ex. tallinjen. Aktuell forskning inom kognitiv 
neurovetenskap och lärande i matematik har även visat att hjärnan använder olika områden för 
att utföra olika matematiska uppdrag. När vi ser en siffra aktiveras ett speciellt område i 
hjärnan men om vi hör samma siffra så aktiveras ett annat område. Ett tredje område aktiveras 
om vi däremot uppfattar samma siffra som en kvantitet, det vill säga som en likhet eller 
olikhet. När de olika områdena i har lokaliserats i hjärnan har den neurovetenskapliga 
forskningen visat att båda hjärnhalvorna är lika mycket involverade vid matematiska 
beräkningar (OECD, 2002). 
 
En av de saker som skiljer den mänskliga hjärnan från djurens är att den känslomässiga 
mänskliga hjärnan har förmågan att tolka och värdera ny information. Den sociala miljön i 
skolan kräver att eleverna har god känslomässig kompetens som inkluderar självkänsla, 
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självkontroll och medmänsklighet för att fungera tillfredställande. Varje individ som ställs 
inför nya lärandesituationer kan tolka detta på olika sätt genom att exempelvis visa rädsla, 
frustration eller entusiasm. Dagens kognitiva neurovetenskap kan hjälpa pedagoger att förstå 
sambandet mellan de känslomässiga processerna och de kognitiva processerna i hjärnan för 
att underlätta lärandeprocessen. En av de pedagogiska målsättningarna borde vara att 
fastställa hur läraren på effektivaste sätt kan kartlägga olika elevers individuella känslostilar 
(OECD, 2002).  
 
I texten ovan har hjärnans uppbyggnad samt dess medfödda förmåga och funktioner beskrivits 
samt de förutsättningar som krävs för att skapa en god lärandemiljö med fungerande kognitiva 
processer. Trots den nya teknik som utvecklats är det svårt att avgöra hur de kognitiva 
processerna i hjärnan fungerar. Dessvärre är kunskapen om hjärnans arbete med de kognitiva 
processerna nödvändig för pedagogen i hans/hennes dagliga didaktiska arbete. Vad som finns 
att tillgå är teoretiska modeller över hur de kognitiva processerna arbetar i en lärandesituation. 
Dessa teorier kallas passande nog för kunskaps- eller lärandeteorier. Två idag aktuella 
lärandeteorier är den kognitiva och sociokulturella. Vi kommer nu att börja med att beskriva 
den kognitiva lärandeteorin. 
 

Kognitiv lärandeteori 
Den kognitiva psykologin har enligt Robinson-Riegler (2004) haft en armé av forskare bakom 
sig som under 1900-talet lyckats producera mängder av studier kring människans tanke- 
processer. Kognitiv psykologi är en vetenskaplig psykologisk inriktning som studerar 
mekanismerna bakom människans tankeprocesser. Kognitiv psykologi bygger huvudsakligen 
på åtta arbetsområden. Dessa arbetsområden är minnet, perception, kunskapsrepresentationer, 
språk, problemlösning, beslutsfattande, medvetande och slutligen intelligens. Före den 
kognitiva psykologin dominerade de reduktionistiska psykologiska disciplinerna med 
behaviorismen i täten. Den kognitiva psykologin uppstod som reaktion mot just behavoritiska 
grundtankar om att det inte var nödvändigt att studera skeenden i hjärnan. Behaviorismen 
hade i sin tur uppstått som reaktion på hur tidigare psykologiska skolor som använt sig av 
själviakttagelse, dvs. introspektion istället för vetenskap som handlade om att göra rationella 
framsteg. Efter andra världskriget påträffades en lämplig modell för att göra rimliga modeller 
för människans tankeprocesser i datorn. Dessutom upptäcktes många angränsande 
vetenskapliga ämnen och andra sätt att systematiskt och tillförlitligt mäta människors 
tankeprocesser. Därför kom kognitiv psykologi att växa fram parallellt med andra 
vetenskapliga områden som vill förstå hur hjärnan gör oss till intelligenta agenter, i en 
tvärvetenskaplig kognitionsvetenskap. Termen kognitiv psykologi kom dock inte i bruk förrän 
vid mitten av 70-talet (G & B, Robinson-Riegler, 2004). Eftersom pedagogiken utifrån en 
aning snäv beskrivning, psykologin kring lärande och undervisning, så uppstod det en 
kognitivistiskt inspirerad pedagogik under den kognitiva psykologins framväxt. En av 1900-
talets frontfigurer för kognitiv pedagogik, en front figur även idag, kom att bli en 
fransktalande schweizare vid namnet Piaget. 
 
Utan att stödja sig på någon litteratur kan det påstås att de flesta blivande pedagoger vid 
dagens högskolor har mer eller mindre stött på resultatet av pedagogen Jean Piagets arbete. 
Om Piaget skriver Egidius (2002) att han är en vår tids mest inflytelserika teoretiker inom 
ämnet pedagogik och kunskapsteori, och under flera decennier under 1900-talet låg hans teori 
om barns utvecklingsfaser till grund för skolsystem runt om i världen. Han kallade själv sin 
teoretiska grund för genetisk epistemologi (Egidius, 2002). Innan vi går in på grunddragen för 
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hans genetiska epistemologi kan lite historia vara på sin plats, detta för att ge en bild av vem 
denna pedagogiska teoretiker var. 
 
Om Jean Piaget skriver Egidius (2002) att Piaget föddes 1896 i staden Neuchâtel i den västra, 
fransktalande delen av Schweiz. År 1918 tog Piaget doktorsexamen i biologi vid universitetet 
i Neuchâtel. Efter längre vistelser vid andra universitet blev han intresserad för psykoanalys, 
som var en ny vetenskap vid 1900-talets början. Under en tjänst vid en skola i Frankrike, som 
grundad av Alfred Binet, intelligenstestets upphovsman, blev Piaget intresserad av barns sätt 
att tänka. Detta gick inte hand i hand med Binets forskning som inriktade sig mot att mäta 
skillnader i intelligens hos barn vid olika åldrar. Piaget var inte intresserad av att mäta rätt 
eller fel utan ville snarare upptäcka tänkandets uppkomstmekanismer under perioden då ett 
barns psyke utvecklas. Däremot kommer han att påverkas av Binets forskning, där grunden är 
att barns intelligens utvecklas i faser med stadier. Det finns en biologisk faktor att ta hänsyn 
till vid tester av barns intelligens.  
 
Hos Binet utförde Piaget sina första experiment i utvecklingspsykologi. Hans arbete kom 
snart att uppmärksammas och ledde till att han 1921 blev studierektor vid Institut Jean 
Jacques Rousseau i Genève. Piaget skulle komma att intressera sig för flera discipliner och 
erhålla många titlar inom bl.a. psykologi, genetik, och vetenskapshistoria. Av alla de 
discipliner Piaget tog sig an visade det sig snart att vad som kom att verkligen intressera 
denna teoretiker var ämnet kunskapsteori, ett ämne han mer eller mindre grundade. Tyvärr 
kom hans arbete att möta hårt motstånd från behaviorismen. Det var först i mitten av 1900-
talet, strax innan Vygotskijs verk uppmärksammas som intresset för Piaget vaknar till liv ( 
Egidius, 2002). Piagets forskning har kommit att kallas för genetisk epistemologi. Vad är, och 
varför kallas Piagets resultat för genetisk epistemologi?  
 
Piagets intresse för kunskapsteorier kom enligt Egidius (2002) att utmynna i en hel del 
forskning kring barns tankeverksamhet och slutligen resulterade i ett antal forskningsresultat 
som fått gå under namnet genetisk epistemologi (Egidius, 2002.).  Ordet epistemologi hör inte 
till det vardagliga språkbruket, därför kan en förklaring av själva ordet vara på sin rätt innan 
en vidare presentation av genetisk epistemologi. Vad betyder epistemologi? 
 
Ordet epistemologi härstammar enligt Hartman (2003) från grekiskans episteme, vilket 
översätts med kunskap, vetenskap. Därför kan ordet epistemologi likställas med kunskapsteori 
eller vetenskapsteori (Hartman, 2003). Att Piagets kunskapsteori kallas för genetisk kan få 
den konsekvensen att hans kunskapsteori skulle kunna tänkas handla om arv, människans arv 
då det i Hartman (2003) beskrivs vara nära besläktat med genetik som är läran om hur 
egenskaper ärvs (Hartman, 2003). Detta är till viss del rätt, men ordet genetisk har i detta fall 
en annan betydelse, frågan är vilken? 
  
Egidius (2002) förklarar att ordet genetik är hämtat från genesis, vilket betyder uppkomst eller 
tillkomst. Summan av det ovannämnda blir svaret på frågan varför Piagets teori kan kallas 
genetisk kunskapsteori. Namnet genetisk strukturalism kommer av att Piaget är intresserad av 
hur nya tanke- och handlingsmönster uppkommer ur de redan tidigare etablerade tanke- och 
handlingsmönstren (Egidius, 2002). Svaret gäller även för frågan vad genetisk epistemologi 
är, nämligen Piagets kunskapsteori om hur nya tanke- och handlingsmönster uppkommer ur 
de redan tidigare etablerade tanke- och handlingsmönstren. Tyvärr är detta svar alldeles för 
snävt för att ge en rättvis uppfattning av teorins innebörd, därför måste de centrala tankarna 
och begreppen som tillsammans bildar ett begreppsligtramverk och därmed kan ge förståelse 
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för teorin kort redovisas. En naturlig följdfråga till det nyss beskrivna blir: vilka viktiga 
grundtankar bygger Piagets kunskapsteori på?  
 
Med tanke på Piagets bakgrund inom biologin och att han under sin tid vid Binets universitet 
hann påverkas av idéerna kring Binets forskning är det lätt att förstå varför Piaget enligt  
Egidius (2002) har ett biologiskt perspektiv på människan. Det biologiska perspektivet är i 
själva verket en mycket central tanke i hela Piagets arbete och den grund som hela hans arbete 
vilar på. Vad menas då med ett biologiskt perspektiv? 
 
Att förklara Piagets biologiska syn på människan blir detsamma som att förklara de faser 
barns kognitiva utveckling genomgår. Faserna är enligt Piaget biologiskt betingade, och kan 
därför placeras in i ett åldersschema:  

0-2 år Den sensomotoriska fasen 
2-7 år Den föroperationella fasen 
7-11 år Den konkret operationella fasen  
11 -  Den formaloperationella fasen  

 
Dessa faser ska förstås så, att barn inte kan tillgodogöra sig kunskap som är för avancerad för 
deras biologiska utveckling. Däri ligger förklaringen till varför Egidius (2002) skriver att 
Piaget ser biologiskt på människan. Det finns även fler kopplingar mellan biologi och de 
kognitiva processerna, något som kommer tas upp senare. Just på grund av den biologiska 
synen på barns utveckling kom allt fler behaviorister att ansluta sig till kognitvismen (Egidius, 
2002). Det bör nämnas i detta sammanhang är att Piagets synsätt har blivit skarpt kritiserat 
enligt Dysthe (2003) då det bland annat anses att det begränsar barns naturliga nyfikenhet om 
viss kunskap ses som alltför logiskt komplicerad för dem. De som företräder Lev Vygotskijs 
pedagogik menar i motsats till Piaget att barnet bör ges något mer logiskt komplicerade 
uppgifter än vad det klarat dittills för att barnet ska utvecklas maximalt. Mot påståendet att 
barns hjärnor inte utvecklats för abstrakt tänkande brukar anföras, att det inte kan bevisas att 
det inte i stället är fråga om förkunskaper och att de individuella skillnaderna kan vara större 
än de kollektiva likheterna (Dysthe, 2003). Trots denna kritik så är det en viktig grundtanke 
för Piaget och för den kognitiv lärande teori, men finns det inga fler centrala tankar för den 
kognitiva teorin, den som Piaget står för?  
 
En enligt Dysthe (2003) mycket viktig grundläggande uppfattning inom den kognitiva 
pedagogiken är den om lärande med fokus på elevens inre processer. Den ovannämnda 
förklaringen av Piagets genetiska strukturalism, om hur nya tanke- och handlingsmönster 
uppkommer, tillkommer ur de redan tidigare etablerade tanke- och handlingsmönstren är just 
vad Dysthe (2003) åsyftar. Lärandet ses som en progression från enkla till kontinuerligt mer 
komplexa mentala modeller. Denna grundtanke inom den kognitiva kunskapsteorin är 
inspirerad av Piaget där lärande ses som en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot 
informationen, tyder den, förbinder den till vad de redan vet och om så krävs ombildar de 
mentala mönstren för att den nya förståelsen skall passa in. Förmågan att tänka och forma 
begrepp uppkommer när den individen är aktiv, dvs. eleven ska experimentera och undersöka, 
inte enbart iaktta och lyssna till vad andra säger. Detta resulterar i en central tanke för 
pedagogen med ett kognitivt perspektiv, där han eller hon stödjer sitt didaktiska arbete på 
användandet av problemlösningar, där målet är att eleven skall lära sig själva grundsatsen för 
att lösa problem, och inte själva operationen. Vid evaluering lägger pedagogen vikt vid att 
bedöma individens samlade prestationer under en längre tid. Det som ska bedömas är 
processen och ej endast produkten.  
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Att se hur eleven går från enkla inre mentala modeller till kontinuerligt mer komplexa 
modeller handlar om att eleven lär sig själva grundsatsen, principen för problemlösning, dvs. 
eleven reflekterar över sitt eget tänkande. Själva processen att överväga och begrunda sina 
egna tankar kallas av Piaget för metakognition. Även här finns kritik riktad mot Piaget och 
den kognitivt inspirerade didaktiken, nämligen att lärandet blir allt för inskränkt till att enbart 
handla om elevcentrering, en alltför ensidig fokusering på lärandets mentala sida. (Dysthe, 
2003). Begreppet metakognition beskriver ett fenomen som uppstår och som kan ses som ett 
resultat och en del av definitionen över vad Piagets genetiska strukturalism står för. Att enbart 
sätta metakognition som ekvivalent med genetisk strukturalism går inte, men det är samtidigt 
ett begrepp som bidrar till förståelsen av grundtanken i Piagets teori. Det finns dock fler 
begrepp som är viktiga att presentera för att nå en grundförståelsen för Piagets teori. Vilka är 
dessa och vad vill de beskriva för företeelser? 
 
Egidius (2002) menar att Piaget ser biologiskt på människan, och vad detta innebär har redan 
utretts, men det finns ytterligare en sida att ta hänsyn till. Piaget som i grunden var biolog såg 
på naturen som ett system som alltid strävade efter att uppnå en balans i sig själv. Detta 
fenomen har av Piaget kallats jämvikt och är en mycket viktig grundtanke för Piagets 
kunskapsteori. Alla system i naturen strävar efter en balans, ett jämviktsläge som dock 
ständigt rubbas. Därför existerar det självjusterande mekanismer. Detta resulterade i att Piaget 
såg på lärandet som en interaktion/samspel mellan två för teorin viktiga begrepp, assimilation 
och ackommodation. Där det första kan beskrivas som uppfattande, lärande och tänkande i 
den mening att vi inordnar nya erfarenheter i befintliga begrepp. Piagets själv delade upp 
begreppet i fyra varianter. Den första typen av assimilation handlar om upprepningar, att en 
och samma rörelse repeteras så att den fungerar allt smidigare och allt mer automatiskt. Den 
andra typen av assimilation handlar om igenkännande, vilket kan beskrivas med det som 
uppfattas, upplevs som något redan bekant. Den tredje typen av assimilation handlar om 
utforskandet av något som eleven tror sig delvis känna igen, eller tror sig känna igen. Detta 
leder till att befintliga tankescheman blir mer komplicerade till sin struktur. Den sista typen av 
assimilation handlar om synkronisering av individens rörelsescheman och tankescheman som 
tidigare fungerat i avsaknad av en tidigare samverkan sinsemellan. När assimilationen brister 
blir resultatet den att det uppkommer störningar i jämvikten. Precis som naturen har 
självjusterande mekanismer har även människan självjusterande kognitiva mekanismer, där 
kommer förklaringen till det senare begreppet ackommodation. Ackommodation handlar om 
att människan hittar nya sätt att se och tolka det han eller hon kommit i kontakt med. Gammal 
kunskap får ny innebörd i ljuset av ny kunskap (Egidius, 2002). Ackommodation och 
assimilation är naturliga funktioner som sker inom människan, var ligger då motivationen? 
 
Enligt Dysthe (2003) menar Piaget att motivationen är något som är naturligt medfött och 
existerar inom varje människa. Motivationen ligger i själva brytpunkten mellan assimilation 
och ackommodation, där själva brytpunkten kan kallas kognitiva konflikter. Dessa konflikter 
uppkommer inom människan då företeelser dyker upp som inte stämmer överens med vad 
människan förväntar sig eller lärt sig tidigare, detta menar Piaget är grunden till motivationen, 
människans naturliga vilja att komplettera sina mentala strukturer. Människan vill förstå, det 
ligger i människan natur (Dysthe, 2003). Av detta har en snäv och förenklad bild getts av 
Piagets kunskapsteori, en kunskapsteori som många skolor i västvärlden i slutet av 1900-talet 
snabbt anammade. Trots att Piagets teori snabbt fann ett fast stöd inom skolvärlden så skedde 
detta inte utan en viss kritik.  
 
Enligt Dysthe (2003) kom kritiken i första hand från behaviorister som under 1900-talets 
början satt på höga poster inom forskarvärlden. Styrkan i deras kritik kom av deras höga 
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positioner inom forskarsfären och det stora antalet forskare som ansåg att behaviorismen var 
standarden för god forskning. Deras motvärn gentemot kognitivismen lyckades och det visade 
sig hindra Piagets teori från att riktigt nå ut i Europa. Kritiken mot kognitivismen kom inte 
enbart från höga positioner i väst, kritiska röster fanns även i öst. Inom den sovjetiska 
maktkolossen fanns många forskare vars arbete stod under hård granskning, där 
forskningsresultat som bedömdes vara sovjetovänligt hölls tillbaka, försattes i karantän. Just 
en sådan forskare, likväl kritiker till Piagets arbete var Levi Vygotskij som med tiden kom att 
framstå som frontgestalt för den sociokulturella kunskapsteorin. 
  

Sociokulturell lärandeteori 
När idag aktuella gällande kunskapsteorier skall diskuteras bör den sociokulturella nämnas. 
Att ha ett sociokulturellt perspektiv på inlärning innebär enligt Dysthe (2003) att lägga stor 
vikt vid samspel och samarbete mellan människor, individer. I själva interaktionen mellan 
individer finns förutsättningarna för en sociokulturell individ att utvecklar sina grundläggande 
kognitiva färdigheter, vilket lite förenklat handlar om individens uppfattning om sig själv och 
andra människor. Det sociokulturella sammanhanget anses vara av stor betydelse för 
individens utveckling. Inom den sociokulturella forskningsvärlden figurerar det en hel del 
intressanta namn på olika forskare som har anammat det sociokulturella synsättet och på olika 
sätt arbetat vidare inom denna forskning. Några frontfigurer som Dysthe (2003) nämner är 
Mikhail Bakhtin och Levi Vygotskij. Båda har som utgångspunkt för sin forskning det sociala 
samspelet och det som sker i interaktionen mellan människor och vad detta har för inverkan 
på inlärning, kunskap m.m. (Dysthe, 2003). Av de två namnen ovan så vågar vi påstå att de 
allra flesta pedagoger som nu läser till lärare har hört talas om den senare av de två forskarna 
och att denne allt som oftast förknippas med det sociokulturella. Frågan som följer är 
naturligtvis: Vem är Levi Vygotskij? 
 
När sociokulturell lärandeteori diskuteras kommer allt som oftast denne mans namn upp. 
Vygotskij var den som enligt Dysthe (2003) var först med att just se till det sociala samspelet 
mellan individer och genom sin forskning inom maturation (om barns språkliga utveckling) 
påvisa hur viktigt det är för pedagogen att arbeta med samspelet människor emellan. Lev 
Semjonovitj Vygotskij som hans fullständiga namn är föddes i slutet av 1800-talet i 
Vitryssland. Vygotskij var en pedagogisk teoretiker vars arbete blev tillgängligt för forskare 
och pedagoger i Västeuropa först under 1960-talet. Skälet till detta var att hans idéer på 1920-
talet ansågs vara sovjetovänliga. Först med Glasnost, när järnridån mellan öst och väst 
började söndervittra kunde hans tankar föras ur glömskan in i ljuset. Hans arbete byggde på 
grundidén om att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning i högre grad än att det 
är en oberoende individuell process. Idén om det sociokulturella kom som en reaktion på den 
tidens behavioristiska och Pavlo-inspirerade reflexmässiga förklaringar om hur människor lär 
sig. Han irriterade sig på denna enkla framställning att människan skulle fungera och agera 
utifrån ett rent reflexmässigt beteende. Vygotskijs intresse var riktat mot dialogen och det 
sociala samspelet mellan människor. Framför allt kom han att intressera sig för samspelet 
mellan barnet och den vuxna individen (Dysthe, 2003). På vilket sätt bidrog den Vygotskijs 
lärandeteori till att ge det sociokulturella perspektivet en begreppslig ram?  
 
Enligt Dysthe (2003) lade Vygotskij mycket av sin tid på att studera skillnaden mellan vad 
barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. Ur detta arbete 
utvecklades en mängd begrepp som kan ses som grunder inom den sociokulturella 
lärandeteorin. Ett av dessa grundbegrepp är det som Vygotskij kallar den närmaste 
utvecklingszonen.  Beroende av vilken assistans eleven får kan ett barn antingen befinna sig 
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på sin faktiska utvecklingsnivå, eller på sin potentiella nivå, där den förra avser situationen 
när barn lär sig av egen kraft och den senare när de blir stimulerade av föräldrar eller lärare 
som fungerar i egenskap av byggställningar. För att förstå och ta till sig ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande måste de centrala begreppen för teorin tas upp och definieras. Här 
kommer en aningen förenklad bild över viktiga begrepp inom det sociokulturella. Två 
begrepp har vi redan nämnt, nämligen den närmaste utvecklingszonen samt byggställningar 
(Dysthe, 2003). Dessa två är centrala för Vygotskijs sociokulturella forskning men för att ge 
en mer rättvis bild av det sociokulturella bör några begrepp till nämnas. Detta för att ge en 
någotsånär rättvis bild av vad det innebär att ha en sociokulturell syn på lärande. Vilka 
begrepp är viktiga inom Vygotskijs forskning? 
 
För att ge en rättvis bild av det sociokulturella perspektivet kan man återigen trycka på det 
Dysthe (2003) nämner, dvs att Vygotskijs infallsvinkel kallas sociokulturell därför att han ser 
omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. Omgivningens 
betydelse för lärandet har lett fram inom den sociokulturella teorin till ett viktigt uttryck, 
nämligen det att kunskap är situerad. För att bilda sig en uppfattning om vad påståendet 
betyder måste man tala om de inre kognitiva processerna och hur tidigare forskning förhöll 
sig till omgivningens betydelse i form av kontext. Tidigare kognitiv forskning har velat 
fokusera alltför mycket på det individuella arbetet med inre mentala tankemönster, dvs. inre 
kognitiva processer och hur dessa fungerar och bidrar till lärandet, och detta med en elev 
centrering som resultat, medan däremot individens miljö och den kontext de kognitiva 
processerna agerar inom har negligerats. Att lärandet är situerat innebär för den 
sociokulturella synen att man ser en relation mellan de kognitiva processerna och den kontext 
i vilken inlärningen sker. Hur eleven lär och situationen där eleven lär är således en 
grundläggande del av det som lärs. Kontexten är till sin form både fysisk och social. Detta 
påstående leder till två aspekter på lärandet inom skolan. Den ena aspekten är den att fokus 
bör läggas på att skapa en bra inlärningskontext, att elevens aktiviteter i skolan görs så 
autentiska som möjligt, autentisk i den meningen att skolans lärandemiljö ska i så stor mån 
som möjligt likna livet utanför. Den andra aspekten på ett situerat lärande är att nå själva 
huvudmålet med att förbereda eleven för att lära under hela livet, man talar om ett livslångt 
lärande. Här ligger utmaningen för skolan att stimulera eleven så att hon/han har möjligheten 
att utveckla ett tänkande som kan hjälpa och inge stöd för den problemlösning som finns att 
finna utanför skolan, i samhället (Dysthe, 2003). Omgivningens betydelse är alltså viktig för 
individens utveckling. Hur ser Vygotskij på individens utveckling? 
 
Med utveckling förklarar Dysthe (2003) att Vygotskij avser tankeförmåga, språk, och mental 
och personlig progression. Utveckling sker enligt Vygotskij genom relationer, i synnerhet till 
föräldrarna, och strävar till den kulturella förståelsen (begreppsvärlden). Kulturen är enligt 
Vygotskij alltid involverad i människors vardag även om vi inte aktivt uppmärksammar detta. 
Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av samhällets moral och 
värderingar till individen. Kultur kan särskilt inom antropologin och arkeologin även avse en 
civilisation i sig, ett samhälles symbolvärld, och de mönster, uttryck och former som 
bibehåller dessa. I denna betydelse hör kultur nära samman med begreppsvärlden och 
samspelet mellan människor. Den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen kallar 
Vygotskij internalisation (Dysthe, 2003). Vad innebär internalisation? 
 
Själva begreppet internalisering är viktigt för Vygotskijs teori, det kan beskrivas som ett 
införlivande med den egna personen av andras tankar, värderingar och reaktionssätt som 
bygger på kulturella och historiska röster. Därför betonas, inom det sociokulturella, att  det 
finns ett kulturellt och historiskt sammanhang som alltid finns med och påverkar människors 
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relationer. Därför är begreppet kultur en viktig komponent inom sociokulturell teoribildning. 
Internalisation tycks uppkomma och utöva inflytande i interaktionen mellan människor. Att 
ha en fungerande interaktion kan vara det samma som att ha en fungerande mediering 
(Dysthe, 2003). Vad är mediering?  
 
För att ett barn ska internaliseras menar Dysthe (2003) att det krävs en fungerande mediering. 
Begreppet används av Vygotskij för att beskriva språkets roll där själva företeelsen språk ses 
som ett kulturellt redskap som medierar lärandet. Det är inte bara språket som kan mediera 
lärande, även diverse artefakter som på sitt vis bidrar till internaliseringen är medierande, det 
kan vara t.ex. en matematikbok, en penna, en dator med mera. Även själva lärandet medieras, 
där det kan beskrivas som att alla bidrar till en gemensam kunskap, distribuerad inom den 
sociala gemenskapen. Genom att eleven har goda relationer med äldre (föräldrar, lärare, 
förebilder etc.) som fungerar som byggställningar finns förutsättningar för ett fördelaktigt 
lärande sett från elevens perspektiv.  
 
Alla begrepp ovan beskriver mer eller mindre det sociala strukturerna under vilka ett lärande 
kan uppstå och vad som ligger bakom. Tyvärr är inget av detta intressant om inte eleven 
känner att det som skall läras är meningsfullt (Dysthe, 2003). Förutsätt utifrån det ovan 
nämnda att en elevs arbete med sitt eget lärande i ett hypotetiskt sammanhang sker enligt 
Vygotskij inom den närmaste utvecklingszonen. Förutsätt vidare att eleven har tillgång till 
byggställningar och borde kunna nå sin potentiella, övre nivå. Vidare förutsätts att det inte 
finns brister i språket så medieringen funktions ej är belastad och därmed ej utgör hinder för 
elevens möjlighet till internalisation. Utifrån detta scenario borde det finnas alla de element 
som förutsätter lärande enligt Vygotskij? Tyvärr saknas en mycket viktig komponent som 
ovan nämndes ovan i form av ett antagande men nu skall formuleras till en fråga: Hur skapas 
mening? 
 
Vygotskijs syn enligt Dysthe (2003) på vad det är som skapar motivation och engagemang är 
en viktig del inom sociokulturell teori. Frågan är hur individen avgör om något är 
meningsfullt. Detta avgörs direkt eller indirekt, menar Vygotskij, av den sociala gemenskap 
en individ vill ingå eller ingår i. Individens agerande bekräftas med gillande eller ogillande 
inom den gemenskap/grupp vi rör oss. Om vi till de förutsättningar som nämndes ovan lägger 
till den omständigheten att eleven agerar, rör sig inom en grupp där kunskap och lärande 
betraktas som viktigt, då existerar alla komponenter som krävs för ett lärande (Dysthe, 2003). 
Vygotskij är i dagsläget väldigt intressant då han länge betraktats som bortglömd. De 
lärandeteorier som han beskrivit kan vara ett stöd för pedagogen i hans eller hennes 
vardagliga praktik. Men hur tänker pedagogen, vilka tankar finns rörande hans eller hennes 
praktik? Att en lärare har didaktiska ambitioner är otvivelaktigt. Frågan är bara: Vad är 
didaktiska ambitioner? 
 

Didaktiska ambitioner 
I syftet avser vi undersöka lärares didaktiska ambitioner. Begreppet i sig består av två 
delbegrepp. Didaktik är i sig ett begrepp, men även ambitioner. Börjar med att definiera det 
sista av de två dvs. Vad är ambition? 
  
Att ha en ambition är detsamma som att ha en medveten inriktning för att nå ett mål enligt 
Norstedts Ordbok (1999). Vidare avser man med ett mål, ett avsett resultat av en verksamhet, 
där en verksamhet är ett målinriktat arbete som fortlöpande utförs, och målen för ambitionen 
är av relativt svåruppnåeligt slag (Norstedts Ordbok, 1999).  Denna definition av begreppet 
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ambitioner är den som är gällande för vårt syfte. Att ha en ambition är detsamma som att ha 
en strävan mot ett specifikt mål, vilket mål är det som kommer att avgöras av didaktiken.  
 
Vad är didaktik? För att förstå och kunna definiera begreppet didaktik måste man först förstå 
dess djup och bredd. Didaktik har existerat länge och begreppets innebörd har mer eller 
mindre förändrats genom tiden. Därför måste man börja med en kort introduktion av 
begreppet didaktiks historia.  
 
Didaktik har en lång historia enligt Uljens (1997) och har under historiens gång fått den ena 
efter den andra definitionen. I Europa, nära vår tid hävdar Egidius (2002) att begreppet 
didaktik utvecklades efter dels en kyrklig och dels en militär förebild, där en auktoritet 
befallde och förkunnade till sin församling, sina soldater. Mot den här historiska 
sammanhanget är det inte svårt att förstå att begreppet i västvärlden länge fick dras med en 
negativ stämpel. Egidius skriver: ”När engelsmän och amerikaner hör ordet didactic 
associerar de vanligen till undervisning `i undervisande ton´, sådan som leder till mekaniskt 
och själlöst lärande.” (Egidius, 2002, s.143). I dag har begreppet en mer positiv klang och ses 
som en naturlig och självklar del inom pedagogiken (Egidius, 2002). I det ovannämnda citatet 
med amerikaner och engelsmän nämns didaktik och undervisning i samma mening. Frågan är 
om detta skulle tala för att didaktik skulle vara just undervisning. Är didaktik undervisning? 
 
Enligt Norstedts Ordbok (2002) beskriver man ordet undervisning med följande resonemang: 
”förmedling av kunskaper i organiserad form och på systematisk sätt” (Norstedts Ordbok, 
1999, s.1087). Att definiera undervisning på följande sätt kan man göra men man hamnar i två 
dilemman. Det första dilemmat är just själva begreppet undervisning. Precis som didaktik har 
detta begrepp sin egen historia och inom forskningen är man inte helt och hållet överens om 
hur man skall förhålla sig till begreppet undervisning. Detta innebär att man måste vara 
uppmärksam på att Norstedts definition är en aning för snäv och enkel. Det andra dilemmat 
med Nordstedts förklaring är att man använder i sin förklaring ordet kunskap. Kunskap är ett 
begrepp precis som de ovannämnda, som man ej ramar in så enkelt med tydliga definitioner 
enligt Gustavsson (2002). Även begreppet kunskap har en historia som är minst lika 
omfångsrik då det gäller olika kulturers och tiders tankar och samhällsmönster som påverkat 
dess innebörd (Gustavsson, 2002). Kunskap har med lärande att göra menar Uljens (1997). 
Något djupare vad det gäller begreppsmässig definition av undervisning, kunskap skall vi inte 
gå in på här. En slutsats är dock denna: att likställa didaktik med undervisning är inte rättvist 
mot något av begreppen. Vad det hela handlar om menar Uljens (1997) är att man har två 
begrepp som existerar i en relativt nära relation till varandra men i sin helhet två olika 
företeelser (Uljens, 1997). Svaret på frågan som ställdes inledningsvis blir att didaktik inte 
skall likställas med undervisning men att didaktik likväl handlar mer om undervisning än om 
lärande menar Egidius (2002). En utgångspunkt, en grundsten i själva begreppet didaktik är 
att människor ska lära sig genom att undervisas av andra (Egidius, 2002). Att lärande och 
undervisning är två begrepp som står varandra väldigt nära är de flesta överens om, men att 
det är två helt skilda aspekter på något som sker i en lärande miljö, är det något som är 
självklart? 
 
Didaktik handlar till största del om undervisning. När man talar om undervisning hamnar man 
vare sig man vill eller inte i närheten av begreppet lärande, två begrepp som existerar nära 
varandra. Detta tar Uljens (1997) upp och menar att det är två begrepp som till sin natur är 
helt olika. Att de båda existerar i en kontext, i lärandemiljön är otvivelaktigt men det finns en 
stor skillnad dem emellan. Undervisning implicerar lärande, inte det omvända. Vad detta vill 
säga är att lära sig något genom en systematisk undervisning säger inget om undervisningen 
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som bedrivits. Däremot om man undervisat någon som genom denna undervisning lärt sig 
något och utifrån detta är det möjligt att dra slutsatser om hur själva inlärningen gått till 
(Uljens, 1997). Med detta i åtanke går vi över till själva huvudfrågan, vad är definitionen av 
didaktik? 
 
Vad är didaktik? Frågan är inte helt enkel, vilket det som beskrivs ovan antyder. Däremot har 
försök gjorts att ge en mer precis bild av didaktik. Att begreppet har en bred betydelse är 
tydligt i en fransk encyklopedi från 1975 som Egidius (2002) beskriver för att exemplifiera 
hur man kan förklara vad didaktik kan vara. Redan här dyker det upp flera olika beskrivningar 
av samma begrepp. Didaktik skulle kunna handla om allmän undervisningslära, det kan 
likaväl handla om undervisningsmetodik baserad på tradition, som på experimentella studier. 
Sista punkten Egidius (2002) tar upp gör det gällande att didaktik kan vara något större: 
 

Didaktisk analys som a) består av innehållanalys varigenom man kan komma fram till 
vilka kunskapselement som ska ingå i undervisningen och i vilken ordning de ska 
behandlas, b) tar i beaktande hur eleverna tillgodogör sig denna undervisning genom att 
lärare i individuella samtal med elever skaffar sig kunskap om hur väl dessa tillgodogör 
sig informationen av olika komplexitetsgrad. (Egidius, 2002, s.142). 

 
Didaktik kan vara allt det här, kan även bara vara en av dessa förklaringar, allt beror på vilken 
kontext, vilket sammanhang som avses (Egidius, 2002). För detta arbete är det dock viktigt att 
man har en definition, ett begreppsligt ramverk som på något sätt gestaltar begreppet. 
Didaktik är forskning och teori om de tankar som kretsar kring en lärares undervisning. Man 
studerar enligt Egidius: ”…vad man under vissa omständigheter och i olika sammanhang 
väljer för mål och innehåll för lärandet och hur man väljer att arbeta med innehållet samt 
varför man valt som man gjort.” (Egidius, 2002, s.144). Didaktikens kärna ligger i de tre 
frågorna som framkommer av citatet: Vad skall läras, hur skall man lära och varför skall man 
lära. Utifrån dessa tre frågor har Egidius (2002) formulerat en för honom gällande definition 
av didaktik: 
 

Inom undervisningsmetodiken är didaktik en lära om själva valet av innehåll och 
behandling av detta innehåll samt forskning och teoribildning om lärandets vad- och hur- 
frågor, t.ex. hur lärare ska undervisa och eleverna ska gripa sig an och tillgodogöra sig 
visst kunskapsinnehåll eller vissa handlingsmönster. Som en aspekt av studieområden, 
ämnen och discipliner är didaktiken en diskussion om ämnes- eller studieinnehåll, val av 
organisation och presentation av det som ska läras(i böcker, på video- och ljudband, i 
modeller, i föreläsningar och exkursioner osv.) (Egidius, 2002, s.144). 

                                            
Denna definition bör kompletteras med ytterligare några aspekter som Uljens (1997) påpekar. 
Han verkar överens med det ovannämnda resonemanget att kärnan i didaktik utgörs av vad, 
hur och varför-frågorna. Däremot anser han att detta är en förenkling, en för snäv tolkning och 
menar att det finns fler frågor som måste till för att mer rättvist gestalta didaktiken. I 
begreppet didaktik ingår enligt Uljens (1997) av frågorna Vem som skall lära sig? Vad skall 
man lära sig? När skall man lära sig? Med vem man skall lära sig? Var skall man lära sig? 
Hur skall man lära sig? Genom vad skall man lära sig? Varför skall man lära sig? För vad 
skall man lära sig? Genom att ställa dessa frågor kommer man in i själva didaktikens område 
vilket kan enligt Uljens (1997) kan ses som undervisningens och inlärningens teori och 
praktik. 
 
Avslutningsvis kan man med det ovan i åtanke sammanfatta lärarnas didaktiska ambitioner 
med följande beskrivning. Lärarnas syn på undervisningens och inlärningens teori och 



 

 16 

praktik, samt hur de i sin praktik strävar mot ett specifikt mål. Målet i detta fall är hur 
eleverna enligt Skolverkets styrdokument skall utveckla sin taluppfattning till att omfatta 
heltalen, där de negativa talen ingår. Enligt skolverkets strävansmål för årskurs nio, skall 
också eleverna uppmuntras i sitt eget tänkande i matematik (skolverket.se). I beskrivningen av 
didaktiska ambitioner kommer begreppet inlärningsteori upp. Två inlärningsteorier samt ett 
kognitivt neurovetenskapligt perspektiv har redan kortfattat beskrivits i bakgrundsavsnittet. 
För syftet är det viktigt att ta reda på vilken syn lärarna har på undervisningens och 
inlärningens teori och praktik, och utifrån detta se om det finns spår av de tre presenterade 
perspektiven. Läraren kan i sin praktik arbeta utifrån en egen uppfattning men kan även 
anamma en redan existerande kunskapsteori eller annat existerande perspektiv på lärande t.ex. 
den sociokulturella, kognitiva lärandeteorin eller det kognitivt neurovetenskapliga 
perspektivet . Genom att undersöka lärarens didaktiska ambitioner är det vår förhoppning att 
utröna likheter och olikheter utifrån de tre beskrivna perspektiven på lärandet. Vårt syfte är att 
dels att undersöka lärarnas syn på undervisningens och inlärningens teori och praktik. För att 
lyckas måste man använda en metod som ger tillgång till kvalitativa aspekter, då lärarnas syn 
hör till just dessa. Vad för metod låter oss ta del av dessa kvalitativa perspektiv?  
 

Metod 
Här redovisas vilken metod vi valt, varför vi valt denna metod, hur vi genomförde den och 
vilket urval vi gjort. Vi visar även vilka etiska överväganden vi gjort, vilken analysmetod vi 
använt, samt validiteten och reliabiliteten.   
 

Metodologiska överväganden 
Vid val av metod måste man bestämma sig för vilken typ av information man vill ha. Enligt 
Backman (1998) avser en kvantitativ studie att resultatet visas genom matematik och statistik. 
En kvalitativ studie använder inte siffror eller tal. Lärarens didaktiska ambitioner och visioner 
kan inte presenteras i tal eller siffror och därför visas resultatet i skrift. Den informationen  
resultatet baseras på har vi fått genom det talade ordet. Att använda en kvalitativ 
undersökning är enligt Patel och Davidsson (1991) att skaffa sig djupare kunskap än den 
ytliga som fås genom kvantitativa metoder. Vi vill ta reda på hur människor upplever sin 
värld och då ska man enligt Bell (1995) använda sig av kvalitativa metoder. Vi är inte 
intresserade av statistisk analys utan av att få insikt. Att använda kvalitativa metoder är enligt 
Ejvegard(1996) ett bättre sätt än kvantitativa metoder om man vill ha utförligare svar. Detta 
på grund av att man som intervjuare kan ställa följdfrågor och även se om den intervjuade 
förstått frågan. Därför har vi använt oss av en kvalitativ studie i form av intervjuer.  
 

Den kvalitativa intervjun 
Innan vi började intervjua följde vi Kvale (1997) som menar att intervjuaren måste fråga om 
intervjun får spelas in. Enligt Kvale är bandspelare att föredra före anteckningar, det gör att 
intervjuaren kan koncentrera sig på det som sägs. Vi valde att använda oss av bandspelare vid 
intervjun även om det enligt Ejvegård (1996) kan vara en nackdel. Ljudet av bandspelaren kan 
inverka på intervjun. Att använda sig av intervjuer tar mycket tid för planering, resor, 
frågekonstruktion och svarsanalys. Vi lade stor vikt vid Bells (1995) råd att spela in intervjun 
för att sedan kunna kontrollera ordalydelsen och vid behov använda citat. Vid en bandad 
intervju behöver intervjuaren enlig Bell inte gå tillbaka till källan för få återge ordagrant vad 
denna sagt. Vid intervjun försökte vi följa Kvales uppmaning om att vara neutrala, t ex genom 
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att inte visa med kroppsspråk vilket svar som förväntas av den intervjuade, eftersom detta kan 
påverka intervjun. Det kan vara svårt bara det, men det kan även påverka intervjun om 
intervjuaren verkar för ointresserad. En kvalitativ intervju är enligt Patel och Davidsson 
(1991) när intervjuare och intervjupersonen båda är med och skapar ett samtal. De inblandade 
personerna måste hålla sina roller i samtalet. Jag ställer frågor och den andra svarar 
 
Vi har gjort som Patel och Davidsson (1991) sagt och inlett intervjuerna med neutrala frågor. 
Enligt Patel och Davidsson är det bra att använda "tratt-teknik", vilket innebär att intervjun 
börjas med öppna frågor för att gå över till mer specifika. Vi gjorde det för att få reda på 
relevanta bakgrundsfakta, men även för att få en bra relation till den intervjuade. Om 
intervjun inleds med de riktiga frågorna på en gång kan detta inverka på intervjun på så sätt 
att personen inte säger mycket. När frågorna utformas får de enligt Kvale (1997) inte vara 
ledande, ej heller möjliga att bara svara ja eller nej på. Våra frågor har ganska hög 
strukturering men en låg grad av standardisering. Med ganska hög strukturering menas att alla 
intervjuade fick samma frågor och i samma ordning. Låg grad av standardisering innebär att 
frågorna är öppna vilket gör att personen kan berätta vad den vill (Patel & Davidsson 1997). 
 

Urval 
Dem som vi har intervjuat är tre gymnasielärare i matematik. Det är lärare som vi varit i 
kontakt med under vår utbildning. Vi har därmed gjort det som Hartman (1998) beskriver som 
ett bekvämlighetsurval. Hartman anser att denna typ av urval har både fördelar och nackdelar. 
En fördel är dess enkelhet. En av nackdelarna är att det finns risk att den inte blir 
representativ. 
 

Etiska överväganden 
Vid kontakt med interjupersonen anser Kvale (1997) att vissa anvisningar bör följas. Innan vi 
började intervjua informerade vi den intervjuade om syftet med intervjun, vilket enligt Bell 
(1995) är viktigt. Vi lät den intervjuade att välja tid och plats för intervjun, där följde vi också 
Bell. Orsaken till att intervjun ska ske på en lugn plats är att den inte blir störd av telefoner 
eller annat. Vi talade även om hur lång tid intervjun skulle ta.  
Vi lämnade information till den intervjuade om att vi inte skulle skriva något som kunde göra 
det möjligt att identifiera personen, något som också är viktigt (Kvale 1997), liksom att 
informera om vad som skulle hända med bandet efter intervjun. I vårt fall kommer banden att 
förstöras, eftersom materialet är konfidentiellt (Patel och Davidsson 1991). 
 

Validitet 
Patel och Davidsson (1991) menar att om ett arbete ska ha bra validitet ska undersökningen 
undersöka det den avser att undersöka. Mäter instrument det som den ska mäta så blir kvalitén 
bra. Validiteten i utskriften av intervjun kräver enligt kvale (1997) att den som gjort intervjun 
ska skriva ut den. Intervjuerna ska alla skrivas ut på samma sätt. 
 

Reliabilitet 
Enligt Patel och Davidsson (ibid) ska arbetet ha god reliabilitet, dvs undersökningen ska ha 
gjorts på ett tillförlitligt sätt. För att få en bra tillförlitlighet på arbetet har vi gjort som Patel 
och Davidsson sagt och spelat in intervjuerna.  
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För att erhålla bättre reliabilitet i metoden kunde vi ha använt oss av två personer vid 
intervjun, en som ställer frågorna medan den andra personen registrerar ansikts- och 
kroppsuttryck hos intervjupersonen (Trost, 1997). 
 

Analys 
Kvale (1997) påpekar att det är viktigt att skriva ut sin egen intervju så fort som möjligt när 
den fortfarande är färsk i minnet. Vi hade alla tre kommit överens om hur vi skulle skriva ut, 
nämligen att det skulle ske ordagrant. Ett problem som Kvale tog upp var att när man skriver 
ut en intervju översätter man från ett språk till ett annat. Man gör som sagt sin egen tolkning. 
Bell (1995) poängterar att om två personer skrev ut samma intervju skulle utskrifterna inte se 
likadana ut, det skulle skilja på vissa punkter.  
 

Genomförande 
Intervjugrupp: Handplockade verksamma gymnasielärare i matematik 
 

Tidsplan 
Arbetet med uppsatsen är förlagd till veckorna 13 till 21, 2006, det vill säga under universitets 
läsperiod fyra. Introduktionen genomfördes dock parallellt med de andra kurserna i samma 
studieblock under vårterminen. Därför kunde inget arbete med uppsatsen göras under 
veckorna 2-12 då dessa var avsedda för andra studieuppgifter. 
Översiktlig tidplan: 
Vecka 4 Introduktion 
Vecka 6 Inlämning av pm 

 
Vecka 13 
 

Arbetet med uppsatsen påbörjas. Informationssökande och 
litteraturorientering 

Vecka 17 Intervjuer genomförs 
Vecka 18-20 Sammanställning och bearbetning av intervjuer. 
Vecka.21 
 

Överlämnande av arbetet till opponenter 

d 

Faktainsamling  
För faktainsamling har vi använt oss av bland annat Luleå Tekniska Universitets bibliotek och 
dess informationssökningstjänst. Handledarens rekommendationer samt sökfunktioner via 
internet har utgjort viktiga källor till informationsinhämtning. 
 

Intervjuer 
Alla intervjupersoner ställs inför följande förutsättningar: 
Inledande allmänna frågor: 
-Beskriv din lärarbakgrund. 
-Antal år i yrket? 
-Vilka skolor och stadier har du undervisat i? 
-Vilka andra ämnen undervisar du i?  
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Intervjupersonerna sätts in i en fiktiv undervisningssituation för att de inte ska känna att de 
påverkas av sin vardagliga arbetssituation och sina invanda rutiner. Den fiktiva situationen 
utspelas i en årskurs 8. Detta dels för att det är i detta stadium som avsnittet negativa tal 
vanligtvis introduceras, dels för att det ger intervjupersonen en möjlighet att påverka 
kommande gymnasieelevers förkunskaper. Intervjufrågorna får inte upplevas som en 
utfrågning och granskning av hur de arbetar i dagsläget utan tanken är att frågorna skall syfta 
till att lyfta fram lärarens visioner och ambitioner förutsättningslöst.  
 
Scenario, (se bilaga 1). 
Intervjufrågor, (se bilaga 1). 
 

Analysmetod 
Analysmetoden för att analysera materialet från intervjuerna kallas enligt Kvale (1997) för 
meningskoncentrering. Denna metod innebär att de bandande intervjuerna först ordagrant 
råutskrivs. Därefter bearbetats råutskriften på så sätt att materialet koncentreras till kortare 
och precisare delar i fyra steg. 
 

Meningskoncentration steg 1, genomläsning av råutskrifter:  
Det första steget i meningskoncentration innebär att råutskrifterna av intervjuerna A, B och C 
är genomläses för att skapa en översikt över intervjuernas grundstruktur. Ur råutskrifterna 
väljs sedan meningsenheter ut som är av vikt för syftet. 
 

Meningskoncentration steg 2, tematisering och tolkning: 
Det andra steget är att ur grundstrukturernas meningsenheter formulera ett antal utvalda teman 
som är resultatet av en opartisk och objektiv tolkning. Eftersom svaren i intervjuerna är av 
kraftigt differentierad art så kommer resultatet att redovisas intervjuvis för informant A, B och 
C. 
 

Meningskoncentration steg 3, frågeställning till tema: 
Det tredje steget är att dessa teman ställs inför frågeställningar som är relevanta för syftet.  
Här kommer resultatet att redovisas utifrån syftets tre huvudinriktningar, sociokulturell 
lärandeteori, kognitiv lärandeteori och kognitiv neurovetenskaplig forskning. 
 

Meningskoncentration steg 4, intervjuernas centrala budskap: 
Det sista steget i meningskoncentration är att utifrån svaren på dessa frågor skapa en 
beskrivande text av intervjuns centrala budskap (Kvale, 1997). 
 

Resultat 
Resultatet presenteras med samma stegvisa struktur som beskrivs i analysmetodavsnittet. 
Först presenteras resultatet av genomförd meningskoncentrering med stöd av citat ur 
intervjumaterialet. Därefter bearbetas de centrala temana genom att de ställs inför 
frågeställningar som är av betydelse för uppsatsens syfte. 
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Beskrivning av informanter 
Informant A är av manligt kön och mellan 25 och 30 år. 
Han har arbetat som lärare i 4 år, ej fast tjänst och har ingen tidigare arbetslivserfarenhet. 
Har undervisat på alla stadier förutom grundskolans tidigareår. 
 
Informant B är en omskolad kontorist, kvinna, mellan 55 och 60 år  
Verksam som lärare i 30 år och har en bred ämnesbakgrund som NO- lärare för alla åldrar.  
 
Informant C är No och matematiklärare med 10 års lärarerfarenhet.  
Han är mellan 60 och 65 år, med tidigare arbetserfarenheter inom jordbruket som avbytare.  
  

Resultat meningskoncentration steg 1, genomläsning av 
råutskrifter:  
Innehållet i detta steg, råutskrifter, redovisas inte då denna textmassa är omfattande och bidrar 
inte till att förtydliga vårt syfte. Resultatet av detta steg, det vill säga genomläsning av 
råutskrifter och urval av intervjuernas grundmeningsenheter redovisas i steg 2. 
 

Resultat meningskoncentration steg 2, tematisering och tolkning: 
I detta steg presenteras de teman som är av intresse för syftet. Dessa kommer att styrkas av 
grundstrukturernas citerade meningsenheter. Efter genomförandet av steg ett visade det sig att 
påståendena från intervjuerna var så pass olika att resultatet av steg 2 kommer att redovisas 
intervjuvis.  
 

Intervju A 
Informant A tycker yrket är varierande och roligt. Det han upplever som positivt är att få 
arbeta med människor: "Det är ett roligt yrke för dagarna skiljer sig åt. Ingen dag är den andra 
lik... Det roliga är att man får träffa nya elever.". 
 
Det som är svårt med yrket är att förbereda sig eftersom han är relativt ny inom yrket:  
 

Mycket tid går åt till att förbereda lektioner. I alla fall i början av sin aktiva karriär. När 
man har jobbat ett tag går delar av matematiken på rutin. Om man ser det som jag så kan 
jag matte A-C så bra att jag inte behöver förbereda mig särskilt mycket till dom 
lektionerna. Med matte D och E behöver jag däremot mer förberedelse tid. Det kan vara 
hårt att arbeta som lärare. 

 
Han upplever elevernas attityd till matematik som negativ när de inte förstår nyttan med den:  
 

Dom flesta elever jag varit i kontakt med på gymnasiet undrar varför dom behöver räkna 
matematik... Det beror på vilka program man läser för dom på natur och teknisk 
inriktning vet mer nyttan av att kunna matematiken. För dom är det mer varför dom 
behöver kunna vissa delar av matematiken. Dom ser ingen användning för den i 
verkligheten.  

 
Han är för tester och prov. Han skulle använda tester/förhör för att bestämma kunskapsnivån. 
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Kontroll av förståelse erhålls genom samtal, enskilt eller grupp så att eleverna har möjlighet 
att prata och lyssna matematik. Elever skall få arbeta enskilt för att få bilda sig en uppfattning, 
för att sedan dela med sig av sin uppfattning i gruppdiskussioner: 
 

För att ta reda på om eleverna är på rätt spår skulle jag ha tester, förhör. För även om 
eleverna klarar ett prov så säger det inget om det förstått. Då måste man ha något mer än 
bara skriftligt prov eller test. För att komma fram till förståelsen av matematiken hos 
eleverna skulle jag ha muntliga samtal med eleverna. Samtalen behöver inte vara 
enskilda, dom kan även vara i grupp. Dom behöver inte heller ske på en speciell tid utan 
när som helst. Det ger dom en chans att prata matematik. Man får en chans att se om 
eleverna har förstått vad vi håller på med. Det kan även väcka en tanke hos dom svagare 
eleverna att få lyssna på ett matematiksamtal. Tror jag då. 

 
Han använder inget laborativt material. Han vill använda konkret material vid introduktion av 
negativa tal för att sedan ha individuellt räknande i matematikboken. Vi antar utifrån intervjun 
att han inte använder konkret material alltför frekvent eftersom han tycket det är svårt att 
använda sådant: 
 

Skulle försöka använda annat material än bara matematikboken. Försöka göra eget 
material då i form av stenciler. Det jag skulle använda när jag ska introducera negativa 
tal i en klass är antingen en termometer eller tallinje... Har försökt att använda konkret 
material på gymnasiet men eleverna hade svårt att ta till sig den. Dom verkade tycka vad 
är detta. Så jag gick över till att använda boken i stället. Det är lättare att använda 
konkret material på grundskolan än det är på gymnasiet. 

 
A tycker det är viktigt att presentera kunskapsmålen för eleverna vilket ger eleverna en 
mening med matematiken: "Skulle gå igenom vilket avsnitt vi ska arbeta med. Vad dom ska 
kunna efter avslutat kapitel. Det kan tyckas vara onödig information för eleverna. Men jag 
tror ändå att det gör det lättare för dom att arbeta. Dom har ett mål att arbeta mot.". 
 
Han tycker det är viktigare med en kvalitativ och inte en kvantitativ inlärning: " Det är bättre 
att räkna färre uppgifter och förstå vad man gör än att bara räkna för att räkna." 
 
A vill koppla negativa tal till annan matematik för att eleverna ska erhålla en ökad förståelse: 
" kan man använda den i andra sammanhang. Med det menar jag att man bland annat kan 
räkna med negativa tal även när det blandas med annan matematik.". 
 
Han påpekar att det är viktigt med repetition, där han står för den i början och slutet av varje 
lektionspass:  
 

Att använda några minuter innan man slutar till repetition och några minuter innan man 
börjar nästa till vad man gick igenom på förra lektionen. Att ha repetition innan man 
slutar lektion gör att eleverna får en extra genomgång men även att dom får veta vad 
dom hunnit glömma under lektion. Att ha en repetition från föregående lektion innan man 
börjar räkna nästa. Det gör att eleverna fräschar upp den gamla kunskapen. 

 
A  tycker det är viktigt att vara uppmärksam på elevers individuella skillnader: " Jag tror att 
alla kan lära sig men inte i samma takt. Alla är vi ju olika.".  
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Intervju B 
Informant B känner att hon får mycket tillbaka av yrket, som upplevs som ett levande arbete: 
" ...ett jobb som ger otroligt mycket tillbaka, det är ju så. Det är ju att levande jobb på det 
sättet, man får mycket tillbaka, så annars skulle man ju inte orka." 
 
Hennes motivation, dvs. att finna nya vägar till lärande är låg, eftersom hon upplever att 
mycket av arbetet handlar om upprepning: " Det är precis som alla andra som har jobbat med 
samma sak i 28 år så, så känns det ju som att man upprepar sig ibland.". 
 
Hon upplever att många elever har en negativ syn på matematik något som hon tror beror på 
brister inom skolan, brist på resurser, brist på undervisning: 
 

...tyvärr är det så att många elever har fått en negativ inställning till matematik på grund 
av brist på lärarresurser, brist på hjälp, dom har inte känt att de har utvecklats utan 
istället känt att de har misslyckats. Dom har fått tillbaka prov i många års tid med noll 
poäng, en poäng, två poäng, vilket alltså inte ger en positiv inställning till matematik. 

 
B tycker att man skall utgå ifrån det eleverna redan kan och sedan låta de arbeta i egen takt 
och känna att de utvecklas. På så vis skapas motivation hos eleverna: 
 

Elevens utveckling bestämmer tidsåtgången. Det jag har märkt det är att så fort man 
upptäcker att man faktiskt utvecklas och att man kan nått och att man får positiv feedback 
som elev så vill man lära sig... Man får som jobba utifrån vad dom redan kan och 
utveckla det i sin takt, så har jag inte träffat någon elev som inte har velat lära sig.  

 
Hon upplever att dagens samhälle med dess tekniska hjälpmedel underminerar matematikens 
betydelse, att eleverna inte tycker matematik är lika viktigt idag som förut: 
 

När man gjorde intervjuer med elever som fick rangordna skolämnen så hamnar alltid 
matematik väldigt högt upp. Idrotten har ju alltid legat bland de högsta men sen har 
faktiskt matematik legat högt när man har gjort såna här enkätundersökningar. Och 
deras motivering till det har ju alltid varit det är viktigt det måste man kunna, men 
någonstans så har den inställningen till matematik försvunnit hos eleverna, varför det vet 
jag inte. Det är inte lika viktigt för dom idag. Istället är det ju oftare: vad ska jag kunna 
det här för? Jag ska ju bara. Det är ju bara trycka på en knapp, jag behöver väl inte 
kunna det? Ett exempel var en fordonselev här när vi höll på att prata om volym och 
massa så sa jag:  

- ”Du ska ju köra lastbil, du måste ju känna till det här”   
- ”Nä, men det är ju bara trycka på en knapp så talar lastbilen om hur mycket last jag har” 

Och det är ju klart, då försvinner ju motivationen. 
 
Hon tycker att dagens matematikkunskaper har sjunkit och anser att detta beror på att eleverna 
får möta mindre abstrakt matematik i grundskolan: 
 

...om man tar genomsnittseleven så har inte nivån i matematik sjunkit så mycket, men 
man har omfördelat kunskapsmängden. Alltså vad det är dom kan när dom lämnar 
grundskolan. Där har det hänt nått. Och sen kan man ju ställa sig frågan: Är detta på 
gott eller ont? Och då vill jag ju säga det att till stor del är det lite på ont eftersom den 
abstrakta matematiken fått ta stryk alldeles för mycket på grundskolan och det gör att de 
har inte nått den abstraktionsnivån som de borde ha nått när dom kommer till gymnasiet.  

 
B vill använda sig av konkret material som termometern och tallinjen: 
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Först skulle jag se till att dom förstår termometern, men att inte använda att det blir 
kallare utan att det blir mindre värme. Därför att det gäller att förstå att minus fem är 
mindre värt än minus tre, har ett lägre värde. För det brukar vara det som är problemet 
att när dom ser en femma och en trea så är som ju vana att fem är större än tre, men när 
du har negativa fem så är det ju mindre värt. Och därför måste man jobba ganska mycket 
med tallinjen. Att dom sätter ut talen och att jag som lärare är ytters noga med att betona 
det här med mindre värdet ju längre åt vänster man kommer. När dom har fått förankra 
hur talen är placerade i förhållande till noll så kan man använda tallinjen också till att 
räkna på.  

 
Eleverna skall själva utveckla sitt abstrakta tänkande utifrån laborativt material bestående av 
kapsyler. Med utgångspunkt i detta skall eleverna på egen hand eller i grupp definiera 
räknereglerna addition och subtraktion för negativa tal: 
 

Men då kommer man till problemet: minus ett negativt tal. och det är det som är det 
svåra, det är det som är abstraktionsnivån som eleverna ska lära innan det är någon vits 
att börja räkna med negativa tal på allvar. Och då har jag ett laborativt material med 
korkar (kapsyler) där dom då får olika enkla tal som dom ska med hjälp av dom här 
korkarna, som man använder på ett speciellt sätt, räkna fram svaren.  

 
B påpekar vikten av att kunna skilja på olika minus och att använda parenteser. Detta skall 
sedan repeteras så att eleven utvecklar automatikkunskaper. Hur repetitionen skall gå till 
framgår inte: 
 

Jag förklarar hur viktigt det är med att sätta parentes runt ett negativt tal. Jag måste 
hjälpa dom med att hålla för själva räknesättet. Men har du en parentes runt det negativa 
talet, och speciellt om talet står först och det bara står minus två, blir det an ganska stor 
skillnad på att det är en negativ tvåa... Parentes runt negativa tal är viktigt och det ska 
sitta i ryggmärgen. 

 
B tycker att det är viktigt att eleverna repeterar, och utvecklar ett aktivt språk om det de har 
gjort: "Befästa gör man ju med repetitioner och med att dom aktivt kan prata om negativa tal. 
Att dom har ett aktivt språk. Har dom inte språk till de dom har gjort, då befäster dom det ju 
aldrig för dom måste ju ha språket med sig.". 
 
Hennes syn på negativa tal och abstrakta moment i matematiken är att man först måste ha ett 
språk och sedan en inre bild som leder till abstraktionsnivå:  
 

" Ska jag ha en inlärning så ska jag ha ett språk, jag ska ha en bild och sen är det 
abstraktionsnivå. Jag ska kunna använda kunskaper. Men negativa tal börjar ju med en 
abstraktionsnivå på sitt sätt eftersom jag inte kan få någon inre bild men jag kan få 
språket.". 

 
B använder räknare enbart som hjälpmedel och inte som pedagogiskt redskap: "Därför att 
vissa uppgifter behöver man ingen miniräknare. Det är ren huvudräkning och det är ingen 
avancerad huvudräkning där man behöver en massa skriftliga led för att komma fram. Men 
självklart ska man få använda tekniska hjälpmedel. Självklart, det är ju därför dom finns.".  
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Intervju C 
C tycker om att förklara för andra. Han inspireras av pedagogiska framgångar och speciellt 
studieframgångar hos mindre studiemotiverade elever, liksom att höja elevers självförtroende: 
 

Den där frågan om vad jag anser om jobbet och om det. Det är… För det första måste 
man gilla det, och det gör jag ju, och det är ju, när man får säga, det är alltid när man 
får en framgång som det är kul, märker att eleverna fattar och man ser att dom får 
resultat osv. och när man lyckas få igång dom som är slöa, eller, eller inte slöa mer dom 
som inte tror på sig själv. När man också kan få igång dom, att dom börjar tro på sig 
själv så är det också stimulerande... jag har alltid tyckt om att förklara för andra. När jag 
gick på komvux, då kom eleverna där hem till mig på kvällarna då fick jag hjälpa dom 
när dom andra inte hängde med. 

 
C upplever lärarens arbete med elever som har sociala problem som tungt. Han finner det 
svårt att behöva arbeta med barnuppfostran samtidigt som han ska lära ut: " Det som kan vara 
jobbigt är en del som har med sociala fall som man måste hålla igång, och dom, det är 
egentligen de som är tungt... Det är ju det att, man ska hålla på med barnuppfostran samtidigt, 
det är ju den delen som är tung egentligen." 
 
C tycker det är svårt att motivera eleverna: 
 

att skapa mening, de om eleverna inser att det här kommer jag ha nytta av, och det är det 
som är så svårt, att få dom att inse det, och det har man, jag har försökt på alla sätt och 
vis och aldrig hittat någon bra lösning på det, att dom skall få mening för det, att dom ska 
jobba, många, många har ju då inställningen att det här måste jag lära mig, för jag 
måste ha bra betyg för att söka jobb och så vidare, det är många som är, har den 
inställningen men då finns det en och annan som jo det finns dom som har haft IG och 
har blivit miljonärer, det får man ju höra och det är ju bara en motivering för dom att så 
att säga att dom inte har gjort någonting eller jobbat. Det är mer bara en undanflykt, och 
få det där ur dom, de, de, man skulle kunna säga. 

 
C tycker matematik är kul och speciellt på en högre nivå: 
 

Matematik tycker jag är kul, en gång i tiden så, hade jag haft möjlighet hade jag fortsatt 
läsa matematik, ja var på tok för gammal, 35 år innan jag starta, innan färdig lärare. Då 
hade jag helst gärna fortsatt läst matematik. För det börjar bli intressant då man kommer 
upp i dom högre divisionerna. Hålla på med analys 3 och så vidare. 

 
Vill gärna beskriva hans undervisning i dagsläget och har svårt att hålla sig till scenariot. 
Däremot uttrycker han att han är medveten om att han inte håller sig till scenariot. " Jag tyckte 
inte det blev mycket fiktivt här inte". 
 
C lägger nivån efter klassens förmåga. Han anpassar efter den svagaste eleven: " ...kan säga 
att det första när man har genomgångar då lägger man ju så att den som är minst, har svårast 
med den här matematiken, att man lägger på den nivån så att den förstår.". 
 
C vill använda konkret material och exempel hämtade från elevers vardag, som de kan känna 
igen och ta till sig:  
 

... kan man ta en väldig massa exempel från naturen, ett som man väldigt gärna skulle 
vilja ha var ett stort akvarium och så ha en ubåt så kan man sänka den och vis att nu är 
det minus här och när det är plus, och så ha något berg som klättar upp och så hoppa 
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ner, minusskalan, gradskalan, termometer, men det är inte alltid det går hem för, hos alla 
elever... Alltså exempel, det är alltid bra att ta exempel om man kan, som dom känner 
igen, i verkligheten som dom känner igen, hittar man sådana exempel är det alltid en 
fördel, för då, för då förstår dom ganska lätt, då man tar det, det är ju att man tar 
mobiltelefonen och så minskar det här hur mycket jag skall ringa för, då minskar det och 
då förstår dom lite minus. Om du har ringt, när börjar gå bak då ligger du på minus, och 
då förstår dom de ganska bra. 

 
C vill gärna få mer tid till att kunna genomföra laborativ matematik: 
 

jag skulle även vilja ha sån här laborativ matematik, alltså man prövar på... att man 
skulle lägga in i schema att man ni ska ha laborativ, laboration i matematik... det enda 
jag har laboration i nu är i geometrin när man tar med en massa klossar så får de mäta 
och räkna ut... Mer konkret, att ta reda på saker, mäta saker och, ungefär som i fysiken 
men inte det som hamnar under fysiken... dom som går på NV eller kommer, dom får ju 
fysiken men det är ju alla dom andra, runt dom här, dom läser ju ingen fysik, dom får ju 
aldrig den där laborativa matematiken. Så det borde, skulle finnas, på alla dom här 
programmen som läser matematik a och högst matematik B.  

 
C skulle använda sig av katederundervisning, traditionella genomgångar med enstaka frågor 
riktade till eleverna för att sedan gå runt och hjälpa eleverna, dvs. han vill förmedla negativa 
tal genom att han ritar, han pratar och förklarar och eleverna skall lyssna och berätta när de 
inte förstår. Sedan skall eleverna arbeta i matematikboken:  
 

Jag hade, typiskt ser den ju ut så här att man har en genomgång före, man tittar på en 
genomgång, och sen tar man när man haft genomgång så tar man teori, om det behövs 
teori sen tar man exempel på det här som man kan tillämpa det och också när innan man 
börjar lektionen brukar man ta någonting som, börja diskutera någonting som dom 
känner igen, som dom redan vet och så försöker man utveckla det först, man tar 
någonting som dom känner igen och så går man in i det område som man ska gå igenom 
och så går man igenom det och sen tar man då praktiska exempel och så vidare. Och så 
får man fortsätta alltid söka upp dom där som inte ändå inte hängt med... de är så, ja 
dom är, dom är viktiga för många, man kan få igång hälften av klassen med en 
genomgång, då har dom förstått det, skulle dom starta utan genomgång då tar det tid och 
dom vet inte riktigt vad dom, risken är ju att, risken är ju att dom, att dom, om dom inte 
har genomgångar och ska hålla på så läsa det själv eller de är ju att dom gör 
feltolkningar, jag vill ju alltid ha, ha tolkningsföreträdde så dom inte hamnar i sidospår 
och uppfatta det på ett annats sätt som man annars gör, och det är ganska lätt att göra, 
att man börjar, jag har tolkningsföreträdde som man, så inte, hamnar i felaktigt spår, 
finns ändå dom som är kvar i felaktigt spår trots att jag har. Ja. 
. 

C använder matematikboken i första hand för att komplettera med stenciler:  
 
nä läroböcker är, många pedagogiska bra andra är sämre för de, de är en väldig skillnad 
på dom, och när jag tycker att det är för lite exempel eller inte bra exempel, gör jag själv 
egna, trycker upp egna så, då får ut stenciler då och hålla på 

 
C tillämpar grupparbete för att eleverna ska kunna hjälpa varandra när han själv inte hinner 
med att hjälpa eleverna: 
 

Jo det tillämpar, det har jag sagt, det brukar jag säga att när jag inte hinner hjälpa er så 
säg hjälp varandra, och det är väldigt effektivt det där att hjälpa varandra, få jobba i 
grupp för då lär dom varandra och speciellt en som är, en på större, det är bra repetition 
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också för de som redan kan det bra, det har jag alltid tyckt är en fördel med grupparbete, 
när man kan göra sånt. Det får inte vara så stor grupp att det en blir sittandes vid sidan 
av utan max tre för, två går bra, tre går bra men har man fyra blir det två, två plus två så 
att säga, men kan man engagera tre så ser man till att även den svagaste får vara med i 
det så den inte blir undanskuffad och bara får sitta och titta på. Nä grupparbete, det är 
en form, dom ställer ofta de, frågan dom som är svagast varför är det så där och så där 
och då får tid och fråga, både tid och fråga och svara på det. 
 

C har ingen bra metod för att skapa mening. Anser att det är lärarens ansvar att skapa mening 
i undervisningen delvis med bra motiveringar men upplever att dessa motiveringar ofta möts 
av mothugg. Därför har han inte funnit något bra sätt att hitta motiveringar som inte mötts av 
mothugg. C tycker att det är svårt att motivera för elever varför matematik är viktigt: 

 
– Jaa nu, att skapa mening, de om eleverna inser att det här kommer jag ha nytta av, och 
det är det som är så svårt, att få dom att inse det, och det har man, jag har försökt på alla 
sätt och vis och aldrig hittat någon bra lösning på det, att dom skall få mening för det, att 
dom ska jobba, många, många har ju då inställningen att det här måste jag lära mig, för 
jag måste ha bra betyg för att söka jobb och så vidare, det är många som är, har den 
inställningen men då finns det en och annan som jo det finns dom som har haft IG och 
har blivit miljonärer, det får man ju höra och det är ju bara en motivering för dom att så 
att säga att dom inte har gjort någonting eller jobbat. Det är mer bara en undanflykt, och 
få det där ur dom, de, de, man skulle kunna säga, ibland säga att 90 % av de ni lär i 
skolan vet ni inte vad ni ska ha det till men 90 % kommer ni ha nytta av i framtiden, det 
är ett sätt att säga på, men man, att ta ur en elev nånting som har en uppfattning om det 
måste man va, jobba ganska länge med för att få ut, för kan man inte övertyga eleverna 
att, exempelvis att man ska lära sig matematik 

 
C vill använda datorn/miniräknaren som ett praktiskt tekniskt hjälpmedel för att underlätta sin 
undervisning, inte använda tekniken för att förbättra pedagogiken, utan som praktiskt 
hjälpmedel för sig själv, inte för eleverna: 
 

...då miniräknaren, det är ett hjälpmedel, där är det en del som vet hur man skall räkna 
men väldigt dålig i huvudräkning och då är det väldigt bra att ha dom där, en del kan ju 
räkna men en del kan ju minus två plus fyra de har dom väldigt svårt att räkna många av 
dom, på det här viset, dom vet ju att minus två plus fyra men då får dom svårigheter att 
tänka sig hur man räknar ut, då kan man ju använda sig, datorer är ju något som jag 
skulle vilja utveckla det mycket, och det finns ju nu att, man skulle vilja ha en 
bärbardator där jag har en massa exempel när man, nu blir det här lite högre matematik, 
där man redan har lagt in lösningar eller exempel eller när man ska gå igenom och så 
kan man projektera, få upp de på tavlan, alltså bara trycker och så har jag genomgång 
ock så kan jag visa va exempel, en funktion förändras, rita upp den det kan man använda 
datorn till, det andra är ju det att man skulle exempelvis också kunna ha den samtidigt 
och så har man dit en liten trådlös skärmdator som om, om jag hjälper den en och så är 
det någon annan som där borta så frågar kan jag ju bara klicka in vad han ska göra på 
den där, alltså såna där snabba saker. 
 

Han upplever att eleverna tidigare borde ha fått introducerats för abstrakta begrepp. Nu tar det 
lång tid för eleverna att ta till sig abstrakta begrepp, att nå en viss abstraktionsnivå: 
 

Det, det brukar ta, det beror på vad man håller på med, begreppsförståelse brukar ta, en 
del brukar klara det på ett år, men det brukar som regel ta två år åtminstone när man 
håller på med den här matematiken, nu är vi i åttan igen och då går det inte som att säga 
eller, men, skulle dom ha samma erfarenhet, när man börjar med ekvationer idag i sjuan, 
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så det, det kommer begreppsförståelsen i regel i andra, andra terminen på andra läsåret. 
Det är då begreppsförståelsen brukar komma annars vet dom i regel inte och så finns det 
alltid några som aldrig lär sig de här ekvationerna, och de det märker man när dom 
kommer till gymnasiet, dom kan vara bra i aritmetiken, bra i procent och bra i statistiken 
men så kommer kapitlet med ekvationer och där kan dom inte enklaste ekvation, för de, 
det brister de någonstans i grundskolan, att med ekvationerna, och så säger dom jag 
tycker inte om ekvationer, det är som en rullgardin som dras ned, och 
begreppsförståelsen, jag vet inte vad, vad man ska göra åt, det brukar gå bra bara man 
håller på, jobba med dom rätt länge. 
 

C förespråkar individanpassad undervisning, att lektionen ska utgå från resultatet av 
kartläggning av individen. Hur man kartlägger individuella skillnader framgår inte: 
 

...man kartlägger ju alla elever så mycket det bara går, och sen är det ju nån som inte 
jobbar på det ena sättet som den andra då får man antingen göra speciellt material till 
honom eller henne, eller man sitter och gör en genomgång, speciellt där man frågar hur 
dom tycker och tänker och varför det är så där problemet och så vidare, man får som 
analysera upp det för dom eleverna så man kan få dom och börja förstå så att dom kan 
börja lösa problem, oftast är det ju det att dom fastnar i nån, konstig, dom fastnar i 
någon tankebana som dom inte riktigt förstår och då kan dom inte komma ur det, längre, 
men det kan ibland bara vara detaljer, så enkla att man inte tänker på dom. 

  
C tycker det är bra med diagnos och prov, tycker det är viktigt att avdramatisera provet: 

 
Dom får alltid en, jag tycker om att lämna ut, lämna ut diagnoser först, och då ser man 
direkt om dom är mogna för att göra prov, och ser jag att det här är åt skogen det, här 
kan jag inte lägga provet nu då förlänger jag tiden innan provet kommer, för det värsta 
är ju att stöt, att man är, tar provet för hårt och så kör dom och så får dom IG och då 
tappar dom ju suget, det finns ju vissa lärare som säger att, nu står provet, nu är provet, 
nu är provet och dom rubbar inte nåt, och då är det, jag har hittat gråtande elever här, i 
korridoren bara på grund av att det har tjorvat till sig, även om dom är studieambitiösa 
så har dom inte hunnit, dom har varit sjuka eller någonting sånt, man ska kunna, man ska 
kunna vara flexibel även när det gäller prov och det är ju diagnoser väldigt bra på att 
visa att nu, nu kan jag släpa upp provet och så visar man nu bör de flesta gå igenom, det 
här med alltid nån som missar, man får inte, det måste man hålla sig inom tidsramen så 
dom hinner bli klara också, när man gör den här planeringen så ska man alltid tänka på 
att det alltid blir störningar så man har reserv tid då och då. 

 
Repetition är viktig, diagnos och prov är tillfälle för repetition. Det är bättre att räkna samma 
tal flera gånger än nya tal hela tiden, detta för att fördjupa sina grundkunskaper. C tycker 
lektionstiden inte räcker till för repetition och uppmanar eleverna att repetera hemma: 
 

Det får man ju när man gör dom där diagnos och proven men jag har sagt åt eleverna 
också att repetition är alltid viktig, hjärnan fungerar så att varje gång man repeterar så 
byggs det på lite, minnet fastnar, blir bättre och bättre när man har lärt sig, skulle man 
inte repetera så då glömmer man mycket av vad man har lärt sig, brukar säga till 
eleverna ta hem boken och titta bara på uppgifterna ni har gjort, alltså i boken ni har 
gjort och så tänker ni bara på hur ni gjorde när ni löste den här uppgiften ni behöver ju 
inte räkna om dom, men det är ju alltid bra, ju mer man kan räkna samma sak flera 
gånger och då sitter det mycket bättre, man ska inte vara rädd för att räkna samma sak 
flera gånger, för det är ett bra sätt att behärska det man. 
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C befäster kunskap genom att utgå från vad eleverna kan från tidigare erfarenheter. Annars är 
han mycket traditionell i sin undervisning. Han berättar det gamla, det nya och låter eleverna 
jobba själva med sin matematikbok. Tycker genomgångarna är viktiga för att undvika att 
eleverna ska göra feltolkningar och anser sig ha tolkningsföreträde: 
 

...man tar någonting som dom känner igen och så går man in i det område som man ska 
gå igenom och så går man igenom det och sen tar man då praktiska exempel och så 
vidare... Ja de, de är så, ja dom är, dom är viktiga för många, man kan få igång hälften 
av klassen med en genomgång, då har dom förstått det, skulle dom starta utan 
genomgång då tar det tid och dom vet inte riktigt vad dom, risken är ju att, risken är ju 
att dom, att dom, om dom inte har genomgångar och ska hålla på så läsa det själv eller 
de är ju att dom gör feltolkningar, jag vill ju alltid ha, ha tolkningsföreträdde så dom inte 
hamnar i sidospår och uppfatta det på ett annats sätt som man annars gör, och det är 
ganska lätt att göra, att man börjar, jag har tolkningsföreträdde som man, så inte, 
hamnar i felaktigt spår, finns ändå dom som är kvar i felaktigt spår trots att jag har. Ja. 
 

För att göra resultatet mer överskådligt har vi valt att göra sammanfattning av 
meningskoncentrationen.  
 

Sammanfattning av resultat steg 2 
Intervju A. 
Yrket är intressant för han träffar nya människor dagligen. Det som kan vara tyngande är 
förberedelserna. A använder tester och prov för att bestämma kunskapsnivån hos eleverna.  
Eleverna skulle arbeta enskilt först och sedan i grupp för att utöka sin kunskap. Han skulle 
använda konkret material vid introduktion av negativa tal och informera eleverna om 
kunskapsmålen för avsnittet för att ge dem ett mål att jobba mot. A anser det bättre att räkna 
färre tal och förstå är bättre än att räkna fler på automatik. Eleverna ska kunna koppla den nya 
matematiken till annan matematik. Det är viktigt för A att använda repetition för att fördjupa 
kunskapen hos eleverna. Vi är alla olika och lär oss därför olika fort.  
 
Intervju B 
Yrket ger henne mycket. Det blir mycket upprepning i lärandet för hon har arbetat 28 år inom 
yrket och därför har hon svårt att finna nya vägar till lärande. Elevernas negativa inställning 
till matematik tror hon beror på brister i resurser och undervisning. Man ska utgå från 
elevernas nuvarande kunskaper och bygga därifrån i elevernas egen takt. Då skapas 
motivation hos eleverna.  Dagens tekniska hjälpmedel i samhället och i yrkeslivet underlättar 
inte för läraren att få eleverna att inse vikten av matematiken idag som man såg förut.  I 
undervisningen skulle hon avvända sig av konkret material. För att utveckla elevernas 
abstrakta tänkande skulle hon använda laborativt material både enskilt och i grupp. Då skulle 
de kunna komma fram till räknereglerna för negativa tal. Eleverna ska kunna skilja på olika 
minus och använda parenteser. Övningarna skall leda till automatkunskap. Ett aktivt språk till 
vad de har gjort är viktigt och gör att kunskapen befästs. För att komma till en 
abstraktionsnivå ska man ha ett språk som leder till en inre bild. Räknaren används bara som 
hjälpmedel. 
 
Intervju C 
C gillar att förklara för folk. När elever som inte är så studiemotiverade når matematiska  
framgångar får han inspiration, eftersom de leder till att elevernas självförtroende höjs. Att 
elever har sociala problem är tungt. Det stjäl mycket av hans tid som han skulle kunna 
använda till att lära ut. C har svårt att motivera eleverna.  
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Själv tycker han att matematik på högre nivå är roligt. Undervisningen på lektionerna 
anpassar han efter den svagaste eleven. Att använda exempel och konkret material från 
elevernas vardag gör att de lättare tar till sig matematiken. Med mer tid skulle han använda 
mer laborativ matematik. Skulle ha kateterundervisning med traditionella genomgångar där 
han ger eleverna frågor och sedan hjälpa eleverna med räkningen. Stenciler skulle han 
använda som komplement till matematikboken. När han inte hinner ska eleverna hjälpa 
varandra genom att arbeta i grupper.  
 
C har inte funnit något bra sätt att skapa mening. Läraren ska skapa mening för eleverna 
genom att använda motiveringar. Att motivera eleverna till att tycka matematik är viktigt är 
svårt. Dator och miniräknare skulle han använda som hjälpmedel för att göra sin undervisning 
lättare, inte som pedagogiskt hjälpmedel.  
För att uppnå en viss abstraktionsnivå borde eleverna tidigare få kontakt med abstrakta 
begrepp för det tar lång tid att ta till sig dessa. Undervisningen ska utgå från elevernas 
kartläggning. Det är viktigt att proven inte blir på allvar. C anser det bra för eleverna att räkna 
tal flera gånger för att fördjupa sina grundkunskaper. Repetitioner kan ske genom diagnoser 
och prov. C försöker att utgå från elevernas förkunskaper. Han är traditionell i sin 
undervisning. Efter att ha gått igenom gammalt och nytt lärostoff, låter han eleverna arbeta 
själva i matematikboken. Att ha genomgångar är viktiga för det gör att eleverna undviker 
feltolkningar 
 

Resultat meningskoncentration steg 3, frågeställning till tema: 
Nedan följer ett antal frågeställningar skapade utifrån ett kognitiv neurovetenskapligt 
perspektiv. 
 

Kognitiv neurovetenskap 
Den kognitiva neurovetenskapen betonar vikten av att kontexten där lärandet sker är tolkad på 
rätt sätt. Att kunna läsa av elevernas sinnesstämning är en viktig faktor vid lärande. Förmåga 
och kunskap hos pedagoger att skapa motivation och kunna utnyttja de medfödda förmågorna 
borde vara en självklarhet. Ett viktigt perspektiv sett från den kognitiva neurovetenskapen är 
att pedagogen har en förståelse för hur den mänskliga hjärnan behandlar information (OECD, 
2002). 
 

Temafrågor utifrån kognitiv neurovetenskap 
Hur stor vikt lägger intervjupersonerna vid användandet av konkret material? 
 
Intervju A 
A har en outtalad tanke bakom användandet av kreativt material. Beskriver inte varför och 
han befäster inte i någon teoribildning. Detta kan bero på bristande kontinuitet, något som 
många vikarier upplever är ett problem. 
 
Intervju B 
B vill använda laborativt material i stor utsträckning. Hon har utarbetat ett för henne komplett 
material som är prövat i praktiken. 
 
Intervju C 
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Han tycker det är viktigt med konkret material men uppger inte varför. Därför är det svårt att 
utifrån materialet bedöma vilken neurovetenskaplig förankring som eventuellt avses.  
 
Visar intervjupersonen genom sitt resonemang en insikt av att det är viktigt att sinnen som 
hörsel, syn och känsel aktiveras lika mycket vid inlärning av matematik?  
 
Intervju A 
Genom sitt arbetssätt med eleverna visar A tydligt vikten av att ge eleverna möjlighet att 
använda olika sinnen vid inlärning.  
 
Intervju B 
Det laborativa materialet med kapsyler som B har för avsikt att använda utnyttjar syn, känsel 
och tal men påverkar inte hörsel. 
 
Intervju C 
C visar en omedveten insikt om vikten av att använda olika sinnen vid inlärning. Han nämner 
att man kan hitta flera exempel i naturen. 
 
Hur stor vikt lägger intervjupersonen vid att kartlägga och läsa av elevernas känslostilar och 
sinnesstämning? 
 
Intervju A 
Hos A finns inga direkta tendenser som talar om att han skulle ta hänsyn till elevernas 
känslor, men nämner dock att det är viktigt att vara uppmärksam på elevers individuella 
olikheter. Han säger inte vilken typ av olikheter han avser.  
 
Intervju B 
Vi fann inga direkta indikationer som talar om att hon skulle ta hänsyn till detta. 
 
Intervju C 
C har gjort en reflektion över känslostilar som eleverna har i klassrummet. Han tycker att det 
är besvärligt med elever som har sociala problem som påverkar lärandemiljön negativt i 
klassrummet. Lärarens erfarenheter är exempel på ett neurovetenskapligt bevisat samband 
mellan känsloläge och inlärningskapacitet. 
 
Finns det i intervjuerna något som kan härledas till att intervjupersonerna har en insikt om hur 
den mänskliga hjärnan arbetar vid inkodandet av ny information? 
 
Intervju A 
Nej., det finns inget som kan styrka att han har denna insikt. 
 
Intervju B 
Viss koppling till att hon har en insikt om hjärnans funktion och arbetssätt kan utläsas, men 
dock inget konkret då hon inte specificerar och poängterar detta.  
 
Intervju C 
Inget i hans uttalanden tyder på att han besitter sådan kännedom. 
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Kognitiv lärandeteori 
Den kognitiva lärandeteorin har några stöttepelare som tillsammans utgör en grund för teorin. 
Dessa stöttepelare finner man i bakgrundsavsnittet och kommer här att ligga till grund för 
utformningen av temafrågorna. I centrum för den kognitiva lärandeteorin ligger tanken om 
elevens inre kognitiva processer, där en naturlig fråga måste bli hur mycket av lärarens 
didaktik handlar om att fokusera på elevens individuella arbete. I det individuella 
problembaserade skolarbetet måste eleven, i teorin, hela tiden arbeta med sina mentala 
modeller för att finna en jämvikt mellan inre och yttre föreställningar. Relevanta frågor kan 
vara: I hur hög grad använder sig didaktiken av problembaserad undervisning? Hur ser 
didaktikern på elevens förmåga till metakognition?  
  
Syftet med problemlösningarna är att de ska vara ett stöd för eleven att klara av att hantera 
dagliga problem han eller hon kan komma i kontakt med. De kognitiva dilemman som eleven 
ställs inför i arbete med problembaserade uppgifter skall ge det resultatet att elevens två 
självjusterande kognitiva mekanismer aktiveras. Dessa kallas för assimilation och 
ackommodation. När assimilationen brister, dvs. när de gamla mentala tanke- och 
handlingsmönstren ställs inför något nytt, där eleven genom ackommodation utvecklar nya 
tanke- och handlingsmönster ur de gamla. Finns det spår av teorin angående ackommodation 
och assimilation (upprepning, igenkännande, utforskande och synkronisering) i lärarnas 
didaktik, och är det viktigt för läraren att eleven utvecklar strategier för att lösa problem? 
 
Om kognitiv jämvikt uppnås och elevens tankebanor har utvecklats, evalueras detta genom att 
pedagogen ständigt prövar eleverna och genom diagnoser och test försöker säkerställa elevens 
utveckling som en process. Tema frågan till detta blir hur ställer sig läraren till diverse test 
som t.ex. diagnoser och prov? Avslutningsvis hur ser läraren på motivationen? Enligt kognitiv 
teori existerar den inom varje människa naturligt. Ser man motivationen som något som 
uppkommer i arbete med problembaserat skolarbete?  
 

Temafrågor utifrån kognitiv lärandeteori 
Hur mycket av lärarens didaktik handlar om att fokusera på elevens individuella arbete? 
 
Informant A: Han använder matematikboken vid individuellt arbete, men hur mycket av 
elevens tid som skall upptas av eget räknande framgår inte.  
 
Informant B: Hon är väldigt elevfokuserad i sitt arbete där hon vill att eleven ska utveckla 
sina inre mentala matematiska modeller genom att laborativt arbeta med kapsylerna. Det 
framgår inte av materialet att hon skulle använda sig av föreläsning och genomgång. Detta 
tolkar vi som att hon didaktiskt arbetar mycket med elevens individuella tänkande. 
 
Informant C: Han stödjer i stort den delen av den kognitiva lärandeteorin som hävdar att 
inlärningen sker i elevens inre. Eleverna får räkna en stor del enskilt i matematikboken, med 
stenciler som komplement. Hur mycket av undervisningstiden som ägnas åt att arbeta i boken 
framgår inte. C låter eleverna arbeta i grupp när han inte har tid att hjälpa alla.  
 
I hur hög grad använder sig didaktiken av problembaserad undervisning? 
 
Informant A: Han tror inte på användandet av laborativt material, vilket innebär att eleven går 
miste om en viktig del inom kognitiv teori dvs. att få arbeta aktivt och experimentera under 
sitt lärande. Däremot får eleverna jobba med matematikboken som bygger på 
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matematikuppgifter av problembaserad karaktär. A vill dessutom att eleverna bildar sig en 
uppfattning om matematiken genom bokens problem. 
 
Informant B: B använder sig i hög grad av problembaserad inlärning. Eleverna ska utifrån det 
konkreta materialet själva finna de allmänna matematikreglerna. Detta kan tolkas som att hon 
ställer eleven inför problem, där eleven i arbete med just detta problem, utvecklar sina inre 
kognitiva modeller för att förstå problemets natur, och därmed förbereder eleven för att kunna 
lösa liknande problem. B vill inte vara den som bara förmedlar kunskap med det resultatet att 
eleven förpassas till rollen som en passiv mottagare, vilket inte är bra för lärandet enligt 
kognitiv teori. 
 
Informant C: I uttalandet finns inget som säger om han skulle använda sig av problembaserad 
undervisning. Om det fanns tid på schemat till det skulle han använda det 
 
Hur ser läraren på elevens förmåga till metakognition? 
 
Informant A: Eftersom han tycker det är viktigt att eleverna grubblar över ett fåtal problem 
istället för att rent mekaniskt arbeta sig igenom en mängd andra uppgifter kan en likhet 
urskiljas. Vad han kan åsyfta är, att målet är att eleverna reflekterar över sitt problemlösande 
och på så sätt utvecklar inre modeller för att bli bättre rustade för att lösa den typen av 
problem. 
 
Informant B: Vi tror att hon vill få eleverna att grubbla över grundstrukturen i hennes 
problembaserade undervisning och utifrån denna skapa sig en egen bild av de allmängiltiga 
reglerna. Detta förutsätter att eleven funderar över vad han/hon gör samt problemens 
gemensamma strukturer.  
 
Informant C: Det finns inget som gör att det går att utläsa hur han ser på elevernas förmåga 
till metakognition  
 
Finns det spår av teorin angående ackommodation och assimilation (upprepning, 
igenkännande, utforskande och synkronisering) i lärarnas didaktik, och är det viktigt för 
läraren att eleven utvecklar strategier för att lösa problem? 
 
Informant A: Vad det gäller assimileringen bygger den på fyra principer, här kan man nämna 
att upprepningen görs av honom innan och efter lektionen och inte själv av eleverna. Rent 
kognitivt borde eleverna själva få genomföra repetitionen, då en elev ska delta inte passivt 
lyssna. Svårt att bedöma för samtidigt kan eleven genom honom göra ett igenkännande.  
A tycker det är viktigt att eleven förstår matematiken i den meningen att det inte är antalet tal 
som är viktigt. Vi tolkar det som att han kan se arbetet med uppgifterna som problembaserat 
lärande, där det är viktigt att eleven lär sig att hantera tankarna kring problemets struktur och 
på så sätt skapar sig en beredskap genom att komplettera sina mentala strukturer för att bättre 
kunna ta till sig problemen.  
 
Informant B: I hennes uttalande finns kopplingar till assimilationen, nämligen att eleverna ska 
upprepa räkningen tills den blir automatiserad. Hon låter dem även få använda sig av 
laborativt material vilket gör att eleverna utvecklar sitt tänkande, får mer komplicerade 
tankescheman.  
Vi finner inga direkta kopplingar till ackommodationen. Det finns inget som visar om hon 
anser det viktigt att eleverna utvecklar strategier när de ska lösa problem 
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Informant C: C har klara kopplingar till den del av teorin som kallas assimilation, närmare 
bestämt att eleverna ska räkna samma tal flera gånger, vilket leder till fördjupade 
grundkunskaper. Att han vill använda sig av konkret material och exempel från elevernas 
vardag är en typ av assimilation, den igenkännande, som gör att eleverna tar till sig den nya 
kunskapen bättre. Vi hittar inga kopplingar till ackommodation. Det går inte att utläsa om han 
anser det viktigt att eleverna utvecklar strategier vid problemlösning.  
 
Hur ställer sig läraren till diverse test som t.ex. diagnoser och prov? 
 
Informant A: Han är för tester och prov men nämner inte hur ofta han skulle använda sig av 
tester. Dessa test skulle han komplettera med muntliga förhör för att kontrollera förståelsen.  
 
Informant B: Det finns inga som helst spår av hur hon ställer sig till tester i form av exempel 
diagnoser och prov. 
 
Informant C: Han tycket tester i form av diagnoser och prov är bra. Det gäller att 
avdramatisera proven. Diagnoser och prov är enligt honom tillfällen att repetera.  
 
Ser läraren motivationen som något som uppkommer i arbete med problembaserat skolarbete? 
 
Informant A: Han anser inte att motivationen ligger i själva arbetet med matematikboken utan 
snarare i målet, vad man skall kunna. Detta tolkar vi som att han anser att motivationen ligger 
utanför individen och därför inte stämmer överens med det kognitiva resonemanget om att 
denna skulle vara inneboende hos alla elever.  
 
Informant B: Att motivationen uppkommer genom arbete med problembaserat skolarbete 
finns inte. Enligt henne ska man utgå från vad eleverna redan kan och ska sedan låta dem 
arbeta i sin egen takt. Det gör att eleverna får en känsla av att utvecklas och då skapar läraren 
en motivation hos dem. 
  
Informant C: Han ser det inte så, utan det är läraren som ska skapa mening hos eleverna och 
det leder till motivation hos dem.  
 

Sociokulturell lärandeteori 
En grundläggande uppfattning inom den sociokulturella lärandetorin är att lärande sker 
genom samspel och samverkan mellan elev och lärare och mellan elever, att lärandet finns i 
själva interaktionen och att lärandet är distribuerat inom gruppen. Lärandet är socialt, 
eftersom kunskapen är differentierad. Alla i gruppen kan bidra till gemensam förkovran och 
ökad insikt om kunskapens helhet. Med utgångspunkt i detta är en viktig temafråga: Hur stor 
vikt lägger didaktikern vid samspel/samverkan och interaktion mellan individer?  
 
Lärandet är medierat dvs. alla medlemmar av en social gemenskap bidrar till en förenad 
kunskap. Genom dialogen och språket kan alla ta del av ett samlat vetande. En temafråga är 
hur stor vikt lägger läraren vid språkets medierande roll? Ett antagande inom sociokulturell 
teori är att eleven arbetar utifrån den närmaste utvecklingszonen, där eleven kan befinna sig i 
den faktiska eller den optimala delen. En temafråga av intresse är den om hur stor vikt lägger 
läraren vid den närmaste utvecklingszonen? Eftersom lärandet utgår ifrån den sociala 
gemenskapen så finns det inom gruppen en avgörande faktor som bestämmer huruvida eleven 
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skall bli motiverad för att lära sig. Den faktorn är själva gruppens syn på vad som ska läras. 
Är det viktigt för gruppen så är det viktigt för den individuella gruppmedlemmen. Hur stor 
vikt lägger läraren vid medvetet meningsskapande? Utifrån dessa temafrågor är det vår avsikt 
att ur intervjuerna identifiera gemensamma drag mellan lärarnas didaktiska arbetssätt och 
ambitioner med den ovannämnda sociokulturella lärandeteorin . 
 

Temafrågor utifrån sociokulturell teorin 
Hur stor vikt lägger intervjupersonerna vid samspel/samverkan och interaktionen mellan 
individer? 
 
Intervjuperson A: I hans uttalanden finns tydliga kopplingar till det som man anser vara 
grundtanken inom det sociokulturella, dvs. att människan lär sig inom den sociala 
gemenskapen. Pedagogen kan skapa en god grund för lärande genom att organisera och ge 
stor plats åt användandet av gruppdiskussioner. 
 
Intervjuperson B: Hon nämner att hon skulle använda grupparbete. Det viktiga är inte 
interaktionen i sig utan själva laborationen och vad den kan göra för elevens abstrakta 
tänkande. Därför är vår slutsats att hon inte lägger stor vikt vid det sociala samspelet mellan 
individer och lärande som sker inom interaktionen. 
 
Intervjuperson C: Han nämner detta i samband med hur han skulle bedriva sin undervisning. 
Dock inte direkt som ett pedagogiskt sociokulturellt verktyg i egentlig mening, utan som en 
praktisk avlastning under lektionen, så att eleverna kan hjälpa varandra när han själv är 
upptagen. Men utifrån ett sociokulturellt perspektiv så finns en likhet med sociokulturell 
lärandeteori att eleverna kan lära sig vid samspel mellan varandra. 
 
Hur stor vikt lägger intervjupersonerna vid språkets medierande roll? 
 
Intervjuperson A: För att förståelsen ska gå fram anser han att man måste prata matematik och 
detta framgår tydligt. Vi antar att han har en idé om att eleverna måste få ett språk, dvs. 
bekanta sig med matematiska uttryck och begrepp. Genom att diskutera, vrida och vända på 
begreppen i en diskussion kan man skapa sig en begreppslig ram där eleverna gemensamt 
kommer fram till begreppsförståelse. Detta stämmer väl överens med ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande och begreppsförståelse.  
 
Intervjuperson B: Hon är väldigt tydlig med att framhäva hur viktigt det är att eleverna 
utvecklar vad hon kallar ett aktivt språk. Detta tolkar vi som att hon är medveten om vikten av 
att eleven utvecklar god begreppsförståelse. Problemet som vi ser det är att begreppsförståelse 
och det matematiska språket ska växa fram ur elevens inre kognitiva processer. Detta 
överensstämmer inte med det sociokulturella perspektivet då begreppsförståelsen skapas i det 
sociala samspelet människor emellan och där språkets medierande roll kan optimera 
inlärningen. 
 
Intervjuperson C: Språkets medierande roll i den sociokulturella lärandeteorin verkar som 
dubbelriktad förmedlare och kunskapsbärare i interaktionen mellan individer. Person C 
använder språket i huvudsak till att förmedla fakta i en riktning och därmed uppstår endast en 
begränsad interaktion, begränsad i den meningen att hans föreläsningar och genomgångar 
endast innehåller ett fåtal följdfrågor. Troligtvis kan vi anta att de elever som är i störst behov 
av hjälp kommer att vara helt utanför den önskade dubbelriktade kommunikationen.  
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Hur stor vikt lägger intervjupersonerna vid den närmaste utvecklingszonen: 
 
Intervjuperson A: Vi finner inga direkta yttryck för att han medvetet skulle tänka i dessa 
termer, men vi förutsätter att han i gruppdiskussioner kan agera i form av byggställning för de 
elever som är engagerade i diskussionen, dvs. göra det möjligt för dem att nå sin potentiella 
nivå. Vad han däremot beskriver är att hans ambition är att eleven på egen hand först skapar 
sig en uppfattning om matematiken vilket innebär att eleven arbetar på sin faktiska nivå, där 
eleven är utlämnad till vad hon/han på egen hand kan uträtta. Vad säger att man inte skulle 
kunna vända på scenariot, dvs. att eleverna börjar prata matematik för att sedan arbeta med sin 
inre begreppsbildning?   
 
Intervjuperson B: Vi ser inga likheter i hennes didaktiska ambitioner och teorin om den 
närmaste utvecklingszonen. Detta påstår vi utifrån det faktum att hon faktiskt tydligt 
poängterar att eleverna ska arbeta enskilt utifrån vad de redan kan och för att utveckla sitt eget 
matematiska tänkande. 
 
Intervjuperson C: Uttalar inte direkt något konkret som kan tolkas som att han utnyttjar den 
närmaste utvecklingszonen.  Visserligen nämner han att han vill att eleverna ska ställa frågor 
under genomgångarna men vi anser att detta inte är i överensstämmande med den 
sociokulturella lärandeteorin. 
 
Hur stor vikt lägger intervjupersonerna vid medvetet meningsskapande? 
 
Intervjuperson A: För honom är det viktigt att eleverna har ett mål med sin matematik, men vi 
anser att det mål han trycker på är alldeles för kortsiktigt och inte ger eleverna en djupare 
mening, dvs. hans sätt att skapa mening lockar inte eleverna till att skapa sig en djupare 
förståelse och förtrogenhet och befästande av kunskap. Han verkar även osäker på sin roll 
som inspiratör då han påpekar att elever visar en misstro till matematikundervisningen, men 
han ser det inte som sin roll att motivera. Han stannar vid att eleverna enbart skall sträva mot 
kortsiktiga faktabaserade mål. Däremot kan han omedvetet bidra till ett gott meningsskapande 
utifrån det sociokulturella perspektivet genom sitt sätt att organisera undervisningen, där 
gruppdiskussioner får mycket plats. Det som avgör vad som är viktigt avgörs inom den 
sociala gemenskapen, i detta fall gruppen han skapar, en grupp som samlas kring 
diskussionen om matematiken.  
 
Intervjuperson B: Vi finner inga kopplingar till den sociokulturella teorins syn på hur mening 
skapas. Detta bygger vi på att hon mycket tydligt fokuserar på individens inre 
lärandeprocesser.  
 
Intervjuperson C: Har svårt att skapa mening och motivera utan att få "mothugg" från 
eleverna.  
 
Temafrågor har ställs utifrån kognitiv och sociokulturell lärandeteori samt utifrån ett kognitivt 
neurovetenskapligt perspektiv. Detta kommer att redovisas i följande steg. 
 

Resultat Meningskoncentration steg 4, intervjuernas centrala 
budskap  
Det som sociokulturella teoretiker anser främjar kunskap är bland annat att lära sig av andra.  
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A skulle använda grupparbeten för att eleverna ska få lära sig av varandra.  
B vill använda laborativt arbete i form av grupparbeten men inte för att eleverna ska lära av 
varandra utan att de ska förbättra sitt abstrakta tänkande. 
C använder grupparbeten men förstår inte dess betydelse for elevernas utveckling. Han 
använder det som verktyg för att han inte hinner med att hjälpa alla.  
 
I den sociokulturella lärandeteorin har språket en viktig roll vid inlärning. Alla 
intervjupersoner använder språket vid inlärning, men det är bara, A, som skulle låta eleverna 
diskutera matematik antingen elever emellan eller med läraren.  
B tycker även hon att språket är viktigt för att utveckla begreppsförståelse. Den processen ska 
ske i elevens inre och inte i interaktion med andra. Språket skulle C använda i undervisningen 
men genom en stor del envägskommunikation. Han för ut kunskapen till eleverna genom 
katederundervisning.  
 
Inom den sociokulturella inlärningsteorin är en av grundstenarna den närmaste 
utvecklingszonen, dvs vad eleven kan lära sig själv och vad hon/han kan uppnå med hjälp av 
andra. Intervjuperson B utnyttjar inte den närmaste utvecklingszonen i sin undervisning 
eftersom hon anser att eleverna själva ska lära sig det matematiska tänkandet. C använder inte 
denna zon. Den enda som utnyttjar denna zon är A eftersom han anser att eleverna först ska 
utveckla sitt tänkande enskilt och sedan utveckla det i samspel med andra.  
 
Att skapa mening är även det viktigt i den sociokulturella teorin. Intervjuperson C inser vikten 
att som lärare motivera eleverna även om han tycker att det är svårt. A har mål för 
motivationen men de är kortsiktiga och lockar inte till fortsatt lärande. Genom att använda 
grupparbeten får han undermedvetet ett meningsskapande eftersom eleverna lär sig av 
varandra. Den enda som inte har någon koppling till den sociokulturella teorin i detta fall är 
B. Hon trycker på individens inre lärandeprocesser och det är tvärt emot den sociokulturella 
teorin. 
 
Alla tre lärares undervisning bygger till stor del på teorin om att kunskap skapas i elevens 
inre. Det innebär att eleverna får arbeta individuellt. De ska räkna i matematikboken. Ingen av 
dem nämner hur länge det skulle göras.  
 
Det är bara informant B som använder sig av problembaserad undervisning som den kognitiva 
teorin förespråkar. Informant A tror inte på det och informant C skulle vilja använda det om 
det fanns tid avsatt till det på schemat.  
 
Informant B har en klar syn på elevernas förmåga till metakognition. Hon vill utifrån den 
problembaserade undervisningen få eleverna att skapa en egen bild av de allmänna reglerna. 
Det gör de genom att fundera över den gemensamma strukturen på problemen. A:s 
undervisning har små likheter med metakognition. Det genom att eleverna inte räknar flera tal 
av automatik utan färre och förstår vad dom gör. C visar inget som säger hur han ser på detta.  
 
Informanternas undervisning har kopplingar till den kognitiva lärandeteorins assimilation. 
Alla tre tar upp repetition som en koppling. Det som skiljer dem åt är i vilken form det ska 
ske. Informant A vill hålla i den själv, medan det i B:s och C:s fall är eleverna själva som tar 
hand om det. Både B och C skulle använda laborativt material för att eleverna ska fördjupa 
sina grundkunskaper. A har inga planer på att använda denna typ av material i 
undervisningen. Ingen av dem har antytt något som visar koppling till ackommodation. Det är 
bara A som anser det vara viktigt att eleverna utvecklar strategier när de ska lösa problem.  
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Informanterna A och C är för tester såsom diagnoser och prov. För C är prov en chans till 
repetition. A skulle använda prov men skulle komplettera dem med muntliga test för att ta 
reda på förståelsen. Vi finner inget hos B som säger hur hon ställer sig till detta. Ingen av 
informanterna anser att motivationen är något som uppkommer i arbete med problembaserat 
lärande. Enligt B får eleverna motivation när de får arbeta i sin egen takt utifrån vad de redan 
kan. Informant C ser det som att det är läraren som ska skapa motivation. Hos A är det inte 
arbetet som motiverar utan målet eleverna skall nå. 
 

Diskussion 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att dels problematisera och beskriva verksamma 
gymnasiematematiklärares didaktiska ambitioner inom området negativa tal med hjälp av 
sociokulturella och kognitiva kunskapsteorier, dels att studera i vilken utsträckning dessa 
ambitioner stöds av aktuell kognitiv neurovetenskaplig forskning om inlärning. 
 
För att få tillgång till lärarens didaktiska ambitioner har vi genomfört vad Kvale (1997) och 
Trost (1997) kallar kvalitativa forskningsintervjuer, för att få tag i dessa kvalitativa aspekter, 
det vill säga lärarnas tankar kring lärandet teori och praktik. En aspekt av syftet var att 
beskriva lärarnas didaktiska ambitioner. För att undersöka det avsedda genomförde vi tre 
kvalitativa forskningsintervjuer. Inför dessa intervjuer utgick vi ifrån Uljens (1997) att 
lärarnas didaktiska ambitioner faktiskt är lärarnas syn på lärandets teori och praktik. Vi anser 
att vi lyckades ta reda på lärarnas didaktiska ambitioner utifrån intervjuernas resultat som 
beskriver lärarnas tankar kring lärandet. Den andra aspekten var att sätta lärarnas didaktiska 
ambitioner i kontrast mot tre andra sätt att se på lärandet.  
 
Det första perspektivet var det kognitiva neurovetenskapliga som beskrivs i OECD (2002). 
Detta är ingen lärandeteori utan snarare en samling av perspektiv där vetenskapliga fakta och 
kognitiva teorier samverkar och sätts i ett sammanhang. Med kunskaper om detta kan lärarens 
arbete, skolans uppdrag och elevens lärande underlättas (OECD, 2002).  
 
Det andra perspektivet är det kognitiva där läraren enligt Egidius (2002) och Dysthe (2003) 
ser till individens inre kognitiva processer, det vill säga vad som sker inom individen och hur 
läraren kan hjälpa eleven med sitt inre arbete, sitt inre lärande.  
 
Det tredje perspektivet är det sociokulturella. Där lärandet sker enligt Dysthe (2003) inom det 
sociala rummet, de sociala gruppenheterna 
 
Ur vårt resultat kan följande slutsats dras: Att didaktikern saknar en tydlig anknytning till 
något av de tre olika synsätten på lärande. Vi fann inga klara och tydliga indikationer att 
didaktikern skulle ha en specifik inlärningsteori som han/hon bygger sin didaktik på eller ett 
stöd för den kognitiva neurovetenskapen. Vi menar att vi inte funnit att didaktiker söker stöd 
för sina undervisningsmetoder i den kognitiva neurovetenskapen. 
 
När negativa tal introduceras höjs abstraktionsnivån för matematiken, då lämnar eleven det 
som omnämns i OECD (2002) som den medfödda talteori och det är just här eleverna ofta 
stöter på svårigheter. Det blir ett stort kliv från att räkna päron, konkreta saker som faktiskt 
existerar, till ting som är ett mänskligt påfund och därför kan ses som imaginära. Om man ser 
till intervjuerna så existerar likheter dem emellan. En gemensam nämnare är att de vill 
använda konkreta material, laborativt material. Däremot tanken, själva idéerna bakom 
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användandet av konkretmaterial varierar. Utifrån syftet, att finna stöd för de tre olika 
perspektiven på lärande fann vi likheter och olikheter.     
 
Likheter finns, olikheter existerar också. I början ter det sig som att läraren arbetar på ett sätt 
som ger stöd för ett av de tre synsätten på lärande. Vid en utförligare och noggrannare 
granskning har det visat sig att detta inte är ett aktivt och medvetet val av lärandeteori utan 
snarare en metod för att underlätta det praktiska arbetet i klassrummet. Trots allt ger detta 
arbetssättet en viss pedagogisk vinning dock utan någon djupare förankring och långsiktig 
strategisk planering.  
 
Avslutningsvis vill vi påstå att läraren skulle finna ett stort stöd i sin dagliga praktik i dessa 
tre perspektiv på lärande. Genom att vara insatt och orienterad i olika lärande modeller, skulle 
läraren kunna bli mer medveten om vikten av att de olika perspektiven på lärande och sina 
didaktiska ambitioner. Med detta vill vi säga att matematik inte bara handla om tal utan minst 
lika mycket om kontexten dvs. den sociala, den kognitiva och den känslomässiga delen. Vi 
tror att man lätt glömmer bort det faktum att matematiken inte bara handlar om tal och 
symboler, det är ett verktyg för människan att beskriva och göra vår omvärld begriplig. Vad 
detta vill säga är att matematiken är en del av vad som gör oss till tänkande varelser.  Validitet 
Resultatet kan inte ses som signifikant för en hel lärarkår och för ett helt skolväsende på 
grund av det begränsade urvalet, men resultatet kan dock antas vara en fingervisning om vilka 
tankar som är bakomliggande i dagens undervisning i matematik.  
 
Vi är medvetna om att mätinstrumentets noggrannhet påverkas av oss som författare. En 
större erfarenhet vid exempelvis genomförandet av kvalitativa forskningsintervjuer, hade 
bidragit till minskad inexakthet och en tydligare fokusering på syftet.  
 

Fortsatt forskning. 
Det vi ser som en viktig fortsättning är att kontinuerligt följa utvecklingen av det pågående 
OECD-projektet om kognitiv neurovetenskap. Projektet hade i februari 2006 ett seminarium i 
Köpenhamn vars resultat redovisas under hösten detta år.  
 

Pedagogiska erfarenheter 
Det vi lärt oss under arbetets gång är bland annat vikten av det sociala sammanhangets 
betydelse för motivation och lärande och att kunskaper om hjärnas kognitiva funktioner 
kommer att hjälpa oss i vår matematikundervisning. Att matematik inte bara är att låta 
eleverna räkna ett visst antal räkneuppgifter utan att undervisningen innehåller betydligt fler 
moment för att eleverna skall ta till sig abstrakt matematik.  
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  Bilaga 1 

  

 
Scenariot 
Du är en lärare i matematik för åk 8. Du har undervisat i klassen från åk 7 och känner därmed 
alla elever. Klassen är en normalklass som består av 24 stycken elever, 12 pojkar och 12 
flickor. Din uppgift är att undervisa eleverna i kapitlet negativa tal så att eleverna uppnår satta 
kursmål för gymnasieskolan.  
(Modifieringar i styrdokument, budgetramar etc. får göras om justeringarna ar relevanta och 
motiverbara) 
 
Frågor 
Inledande 
Undervisar du eller har du undervisat i något annat ämne? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
På vilka skolor och i vilka stadier har du tidigare undervisat? 
Har du haft något annat yrke tidigare, i så fall vilket? 
Vad anser du om läraryrket? 
Hur är attityden gentemot ämnet matematik? 
Har elevers attityd gentemot ämnet matematik förändrats? 
 
Frågor till scenariot  
Hur skulle du gå till vaga for att uppnå strävans- och kursmål? 
Hur skulle du beskriva din didaktiska modell? 
 
 


