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Sammanfattning 

Idag ser undervisning i matematik i stort sett ut så att elever får gemensamma 

genomgångar och sedan uppmanas de att själva räkna de uppgifter som finns i boken 

medan läraren går runt och hjälper till. Vissa elever tycker att detta arbetssätt inte 

främjar motivation för lärande och att det inte finns anknytning till vardagslivet. Vissa 

tycker att det är ett bra arbetssätt som passar dem. Skillnaden beror på att vi 

människor lär oss på olika sätt, vi har olika lärstilar. I uppsatsen presenteras VAK-

modell. Enligt modellen har personer visuell, auditiv eller kinestetisk lärstil, medan 

matematikundervisning har visuell, auditiv eller kinestetisk inlärningsmodalitet. 

Undersökningen visar vilka inlärningsmodaliteter som dominerar i 

matematikundervisningen på grund- och gymnasieskolor, vilka elever som 

gynnas/missgynnas i skolan och om lärare föredrar att välja undervisningssätt med 

samma modaliteter som deras egen lärstil. Slutsatsen är att undervisningen är bäst 

anpassad till elever med visuell lärstil medan de flesta av eleverna är kinestetiska. 

Majoriteten av matematiklärare har en visuell lärstil och föredrar undervisningssätt 

med visuella inlärningsmodaliteter. 

Nyckelord: lärstil, matematik, undervisningssätt, inlärningsmodalitet, VAK - modell 
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Abstract 

Contemporary mathematics school teaching follows in significant extent the following 

scenario: students attend common lectures and then they are challenged to solve 

problems found in the textbooks, while the teacher goes around and helps them. Some 

students think that this way of working does not promote motivation to learn and that 

connections to everyday life are missing. Some students think that this is a good way 

of working and that it suites them. This difference comes out because we (humans) 

learn in different ways and each of us has different learning style. This work presents 

VAK learning style model; According to this model persons have visual, audio or 

kinaesthetic learning styles, while mathematics school teaching is tagged with visual, 

audio or kinaesthetic learning modality. This work explores: 1) what learning 

modalities are dominant in mathematical primary and secondary school teaching in 

Sweden, 2) students with what kind of learning styles do benefit or are disadvantaged 

in school and 3) do teachers prefer to choose teaching with learning modality that is 

the same like their own learning style. This work concludes that mathematics school 

teaching is suited for students that have visual learning style, while the most of the 

students have kinaesthetic learning style. It also concludes that majority of 

mathematics teachers have visual learning style and that they prefer teaching with 

visual learning modality. 

Keywords: learning style, mathematics school teaching, learning modality, VAK 
model 
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1.1 Bakgrund 

Idag ser undervisning i matematik i stort sett ut så att elever får gemensamma 

genomgångar och sedan uppmanas de att själva räkna de uppgifter som finns i boken 

medan läraren går runt och hjälper till, står det i Nämnaren Tema (2000, s.11) och 

detta märkte jag även på min VFU1. Vissa elever tycker att detta är ett svårt arbetssätt, 

att det inte främjar motivation för lärande eller att det saknas anknytning till 

vardagslivet. Vissa tycker att det är ett bra arbetssätt som passar dem. 

Under min VFU var jag mest med gymnasieelever som läser på samhällsprogrammet 

Mitt första intryck var att de inte är speciellt motiverade att läsa matematik och att de 

har hög frånvaro som stör kontinuiteten i deras lärande vilket ger kunskapsluckor som 

är svåra att fylla. Det kändes att de tycker att det är plågsamt att sitta och öva på 

”torra” matematiska algoritmer. De tyckte att det är svårt att tillämpa allmänna regler i 

konkreta räkneuppgifter (t.ex. potensreglerna i konkreta uppgifter som handlar om 

deras tillämpning eller att tillämpa konjugatregeln och kvadreringsregeln). De 

behövde mycket hjälp för att förstå vilken regel de behövde använda och sedan hjälp 

med tillämpningen av den i den konkreta uppgiften. En gång var jag på en lektion 

med elever som läser på naturvetenskapsprogrammet. Här kunde jag märka att de 

trivdes mycket bättre med att sitta och räkna själva. Den hjälp som de eventuellt 

behövde var att få idéer om hur de skulle börja tänka, sedan kunde de själva alla de 

algoritmer som de behövde. Detta var mycket annorlunda jämfört med den hjälp som 

de elever som läser på samhällsprogrammet behövde. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att de elever som läste på samhällsprogrammet 

behövde lärarens hjälp med såväl både val av algoritm och själva tillämningen av 

algoritmen, medan elever som läste på naturvetenskapsprogrammet bara behövde 

hjälp med val av matematisk algoritm. Sedan de kunde tolka algoritmen som stod i 

boken själva och tillämpa den när det behövdes. 

I en sådan situation är ibland lärare benägna att dela upp elever i de som har 

matematisk begåvning och de som helt enkelt saknar denna och vi uppfattar detta som 

normalt och förväntat. 

                                                 
1 VFU – verksamhets förlagd utbildning (den praktiska delen av utbildningen som sker på någon skola) 
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När jag tänker tillbaka på min egen skolgång och mitt lärande i matematik kom jag på 

att jag läste matematik precis på samma sätt som de elever som läser på 

naturvetenskapsprogrammet och att jag aldrig hade någon förstålelse för de kompisar 

som inte tyckte att det sättet att lära matematik är roligt. Mina matematiklärare 

förstärkte åsikten att detta sätt att lära matematik är rätt och även prestigefullt. Jag kan 

förmoda att många matematiklärare växte upp med och bildade sig samma eller 

mycket likartade åsikter om matematikbegåvning. 

Min uppfattning är att vi människor är olika och har olika intressen. Det är logiskt att 

tänka att eftersom vi är olika lär vi även oss på olika sätt. Det står också i Boström 

(1998, s.18) och Adler & Holmgren (2000, s.28). Matematiklärarna måste ta mycket 

mer hänsyn till att elever är olika och att de lär sig på olika sätt2. Matematiklärare 

måste tänka mycket mer på att vi inte bara överför det arbetssätt och de åsikter som vi 

har sett och lärt oss av våra matematiklärare på våra matematiklektioner och dessutom 

att inte mest gynna de elever som egentligen liknar oss själva. Det kan vara lätt att en 

lärare, särskild nyexaminerad, hamnar i en sådan fallgrop. 

                                                 
2 Det gäller faktisk för alla undervisare men här fokuserar jag mig på matematikundervisning och 
matematiklärarna. 
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att presentera hur vi lär oss och hur vår lärande är knutet till 

lärstilar utifrån hjärnforskning och kognitiva teorier. Undersökningen strävar efter att 

visa hur olika lärstilar och de arbetssätt som används i matematikundervisningen 

passar ihop. Det skall undersökas hur mycket är lärarna benägna att bara överföra sin 

egen lärstil eller hur mycket är de medvetna om och tänker på att anpassa sin 

undervisning att den passar till majoriteten av eleverna. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilken/vilka inlärningsmodaliteter3 är dominerande i 

matematikundervisningen på grund- och gymnasieskolor? 

• Elever med vilken inlärningsstil gynnas i matematikundervisning på grund- 

och gymnasieskolan, hur stor andel av alla elever är det? 

• Elever med vilken inlärningsstil missgynnas i matematikundervisning på 

grund- och gymnasieskolan, hur stor andel av alla elever är det? 

• Föredrar lärare att välja undervisningssätten med samma inlärningsmodalitet 

som deras egen inlärningsstil? 

1.4 Definitioner och begrepp 

Vissa begrepp som sedan skall användas behöver först definieras. Det är: lärande, 

arbetssätt eller arbetsform, lärstil eller inlärningsstil, undervisningsattribut och 

inlärningsmodalitet. 

1.4.1 Definitioner från litteratur 

1.4.1.1 Lärande/inlärning 

”Lärande kan vara formellt och kopplat till organiserat lärande via undervisning 

eller vara mera informellt. I det senare sker ett lärande ofta tillsammans med mer 

                                                 
3 Se definition av inlärnings modalitet i rubriken 1.4 ”Definitioner och begrepp”. 
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erfarna och kunnigare kamrater eller vuxna. Detta lärande sker i ett socialt 

sammanhang” (Adler & Holmgren, 2000, s.27) 

Inlärning – aktivt tilltagande av viss kunskap eller färdighet (Svenska ordboken, 

1999, s.446) 

1.4.1.2 Inlärningsstilar/lärstilar 

Dunn (2001, s.5) ger definition om lärstilar: 

”Det egna sättet att lära sig kallas för ens inlärningsstil” 

Adler & Holmgren (2000, s.28) pekar vidare att vi lär oss med olika inlärningsstilar: 

• Kinestetisk lärande, lärande där individen lär sig genom att utforska via 

handling, genom att röra sig och uppleva och vara delaktig. 

• Visuellt lärande, lärandet där individen lär sig via stöd med bilder. 

• Auditivt lärande, lärandet där individen lär sig bäst genom att höra (via 

samtalet, t.ex.). 

1.4.1.3 Arbetsform och arbetssätt 

Svenska ordboken (1999) ger följande förklaring: ”Arbetsform – yttre organisation av 

arbete” (Svenska ordboken, 1999, s.31) 

”Arbetsformer handlar om olika sätt att organisera undervisningen.” Ur Lgr 80 

(Nämnaren Tema, 2000, s.12) 

”Med arbetssätt brukar avses den metod med vilken man försöker uppnå ett mål, t.ex. 

tillägna sig eller lära ut olika kunskaper och färdigheter.” Ur Lgr 80 (Nämnaren 

Tema, 2000, s.12) 

Dunn et al (1995, s.69) säger att undervisningsmetoderna kan bestå av föreläsningar, 

lekar, frågor, imitationer, dataprogram, självständiga studier, rollspel, samverkande 

inlärning. 
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1.4.2 Hur begreppen används i uppsatsen 

1.4.2.1 Lärande 

Med lärandet menas processen där fakta, information eller handlande omvandlas till 

kunskap eller färdigheter. 

1.4.2.2 Arbetsform 

Enligt Dunn et al (1995, s.69) kan följande arbetssätt listas som kan användas under 

matematiklektioner: 

• Laboratoriet (arbete med olika matematiskdidaktiskt material) 

• Gemensam genomgång och enskild räkning 

• Gemensam genomgång och gemensam räkning 

• Självständigt arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 

• Grupprojekt inom ämnet matematik 

• Grupprojekt som är ämnesövergripande 

• Arbete med olika mattespel/mattelek 

• Arbete med datorbaserade läromedel 

Arbetsform, arbetssätt och undervisningssätt betraktas som synonymer. 

1.4.2.3 Lärstilen 

Lärstilen är det sätt på vilket man bäst omvandlar fakta, information och handlande 

till kunskap och färdigheter. 

1.4.2.4 Kunskap 

Kunskap och erfarenhet används oftast som synonymer. 

1.4.2.5 Undervisningsfaktorer 

De faktorer som avgör undervisning är elever, lärare, undervisningssätt och 

läromedel. De kallas fortsättningsvis faktorer. 
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1.4.2.6 Inlärningsmodalitet  

Det anses att undervisningsfaktorer har olika attribut (kännemärken) och i uppsatsen 

kommer närmare att undersökas de attribut som är särskild inkopplade till VAK 

inlärningsstilar. Dessa attribut kommer att kallas inlärningsmodaliteter (ILM) i 

uppsatsen. Man kan ge V (visuell), A (auditiv) eller K (kinestetisk) attribut till varje 

undervisningsfaktor. 

1.5 Teoretisk bakgrund 

Lpo 94 (1994, s.6) betonar att lärare skall variera sin undervisning för att elevers 

harmoniska utveckling ska främjas. Boström (1998, s.89) säger i början av sin bok att 

elever utvecklas harmoniskt om man anpassar undervisning i skolan till elevernas 

olika inlärningsstilar. 

För att få bättre förståelse om hur elever och människor överhuvudtaget lär sig kan vi 

utgå från teorier om lärstilar. 

Lärstilsteorier grundar sig på bl.a. teorier om lärande och hjärnforskning 

(larstilar.cfl.se, 7). Teorier om lärande har sin grund i bl.a. kognitiva teorier 

(en.wikipedia.org, 3). 

Vår kunskap är beroende av vårt minne skriver Adler & Holmgren (2000, kap.2 och 

3). Nutida hjärnforskning ger stor möjlighet att undersöka vad händer i en levande 

hjärna. Man kan följa vad som händer i hjärnan när vårt minne bildas, vad som händer 

med vår hjärnas nervceller, hur de formas och vilken funktion de har, samt hur 

cellerna kommunicerar med varandra. 

Sambandet mellan minne och inlärning kan beskrivas som att minnet är det konkreta 

lagrade resultat av inlärning (www.forskning.se, 1). På den hemsidan om 

hjärnforskning beskrivs hur olika sorters minne som svarar för olika delar av vår 

kunskap (erfarenhet). Vårt minne bär vår kunskap och allt minne är ett resultat av vår 

erfarenhet (vi minnas bara det som vi fick känna, höra eller se genom våra sinnen). 
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1.5.1 Matematik och arbetsformer i läroplaner och kursplaner 

Läroplaner betraktar matematiken som en del av verkligheten och använder bl. a. 

följande formulering:  

”Mål att uppnå i grundskolan: 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet” (Lpo 94, 1994, s.10) 

För gymnasieskolan finns i läroplanen följande: 

”Mål att uppnå: 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller 

specialutformat program eller sådant individuellt program som är förenat med 

yrkesutbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning 

• kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- 

och vardagsliv” (Lpf 94, 1994, s.10) 

I Kursplan för matematik(2000) står: 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, 

utforskande verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta 

vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. 

Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med 

väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion”. 

Det betonas alltså att matematik präglar vårt vardagliga liv och att vi kan se 

matematik runt omkring oss men det sägs också att målet är att vi med hjälp av 

matematiken får en abstrakt bild av vår omgivning. Betoning på utforskande och 

skapande finns också. 
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1.5.2 Piaget och Vygotskij om olika sätt att inhämta kunskap 

Piaget (1972, ss.20–28) tycker att undervisning i matematik och andra 

naturvetenskapliga ämnen ofta genomförs så att bara en viss grupp gynnas: De som 

har en önskvärd lärstil, där deduktiv tänkande och kvantitativ räkning betonas. De 

barn som lär sig på andra sätt misslyckats helt enkelt i matematik och anses icke-

begåvade för detta ämne. Piaget och hans medarbetare visade att dessa barn endast 

kan lyckas i matematik om man genomför undervisningen på ett annat sätt där t.ex. 

experimentellt tänkande och kvalitativa aspekter i ämnet främjas. Piaget (1972, s.21) 

säger att ”vad de (barn) inte förstår är nämligen undervisning – inte ämnet”. 

Vygotskij (Lindqvist, 1999, ss.87–88) gör en kartläggning av minnestyper där han 

delar in personer i tre grupper: de med ett visuellt minne, de med ett auditivt minne, 

de med ett motoriskt minne. Det är vanligt med kombinationer av dessa minnen och 

för lärare är det därför viktig att låta eleverna använda och utnyttja alla dessa minnen i 

så stor utsträckning som möjligt. Vygotskij säger också att oftast är två typer minnen 

fominerade. 

Vygotskij (Lindqvist, 1999, s.91) pekar på att intresse är avgörande för att individen 

ska minnas. Han ger exempel där en elev har svårt att lära sig räkna med hjälp av 

regler men är framgångsrik att utföra komplicerade uträkningar i en kommersiell 

verksamhet. Ämnet måste bli intressant påpekade Vygotskij redan i början av förra 

seklet (Lindqvist, 1999, s.91). Det är bra att lärande förknippas med lek som främjar 

olika minnes typer. Vygotskij (Lindqvist, 1999, s.86) säger också att alla retningar 

som når vårt nervsystem bevaras och kan komma fram under vissa omständigheter. 

1.5.3 Kognitiva teorier och hjärnforskning 

Kognitionsvetenskap (av latinets ’cognitio’ som betyder tänka) är det 

forskningsområde där det mänskliga tänkandets natur studeras. De mest centrala 

frågeställningarna inom kognitionsvetenskap är ”hur människan tar till sig och 

bearbetar information/kunskap” (sv.wikipedia.org, 1), vilken roll våra emotioner 

spelar för våra tankeprocesser, hur människan anpassas till sin omgivning både socialt 

och materiellt, hur människan fattar beslut och löser problem, etc. Ett av de områden 
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där kognitionsvetenskap tillämpas och vidareutvecklas är inom pedagogiken. 

Kognitionsvetenskap betonar att kognition inte är passiv informationsbehandling utan 

att det är interaktionen mellan hjärna, kropp och omgivning (allt från olika föremål till 

olika kulturella mönster). 

Arfwedson (1992, s.13) pekar på att idag är den kognitiva forskningen den som 

sprider bilder av barnet perception, minne, inlärning och tänkande. Den undersöker 

hur barnets kognitiva förmågor ändras och utvecklas med tiden 

”Vårt tänkande är en form av kvitto på medveten upplevelse”. Adler & Holmgren 

(2000, s.38)  

Enligt Adler & Holmgren (2000, kap. 3) tar människas hjärna med hjälp av sinnena 

information från omvärlden och omvandlar sedan denna till kunskap/erfarenhet. 

”Upplevelse via sinnen kallas perception eller varseblivning” säger Alder & 

Holmgren (2000, s.41) och skriver vidare att människans perception består av tre 

delar: 

1. Signaler (retningar) sänds till sinnesorganet 

2. Den direkta upplevelsen när stimulering sker 

3. Tolkning av sinnesintrycket 

Huvuddelen av sensorisk information kommer till den lägre hjärnstammen. Där 

klassificeras informationen och vidarebefordras till hjärnbarken. 

Det som Adler & Holmgren (2000, s.64) skriver vidare är att vi människor är 

produkter av det vi lär in, dvs. det som vi minnas och att vårt känsloliv och våra 

tankestrukturer (kognitiva strukturer) utvecklas parallellt. 

Våra hjärnhalvor är olika delar av ett nätverk och varje hjärnhalva har sin 

subspecialisering säger också Adler & Holmgren (2000, s.50). Den vänstra 

hjärnhalvan är bättre på att organisera information i sekvenser medan höger 

hjärnhalva är bättre på att plocka fram det som man redan har gjort och sagt. 
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Vilken hjärnhalva ansvarar för vilken av våra ”aktiviteter” kan beskrivas med följande 

bild: 

 
Figur 1: Specialisering av hjärnhalvor 

 

Det som Adler & Holmgren (2000, s.37) också pekar på är att den tidiga matematiken 

är lokaliserad i vänster hjärnhalva som därför är mer språklig, medan högre matematik 

har mer bildmässigt innehåll och handlar om förmåga att se visuella mönster som 

lokaliseras till höger hjärnhalva. 

Med hjälp av kognitiva teorier och hjärnforskning har lärstilsforskare sammanställt 

flera lärstilsmodeller4. Här beskrivs VAK - modellen och Kolbs5 lärstilsmodell. 

1.5.4 VAK-modell 

En av mest använda modellerna inom lärstilar är VAK-modellen. På larstilar.cfl.se (1) 

beskrivs hur modellen utgår ifrån att vi lär oss genom sinnena. Lärstilar uppkommer 

beroende på vilket sinne använder vi mest under inlärningsprocessen. 

                                                 
4 För detaljerad information om lärstilar se t.ex. larstilar.cfl.se (2006) 
5 David A. Kolb – Amerikansk undervisnings teoretiker. Se mer på: en.wikipedia.org (2) 
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Utifrån antagandet att våra sinnen påverkar våra lärstilar definierar Bandler och 

Grinder6 följande lärstilar: 

• Visuell 

• Auditiv 

• Kinestetisk/taktil 

VAK-modellen utvidgas ibland till VARK där R står för ”read & (w)rite” och 

betecknar läsande visuella personer. En annan variant på VAK-modellen är den 

Boström (1998) beskriver som V-A-K/T där hon ibland delar de kinestetiska 

personerna i kinestetiska och taktila men påpekar att det sällan förekommer en mycket 

tydligt skillnad mellan det kinestetiska och det taktila. Boström kallar denna stil 

antingen kinestetisk/taktil eller bara kinestetisk. I denna uppsats används den modell 

av VAK, där K omfattar både det kinestetiska och det taktila. 

På larstilar.cfl.se (6) beskrivs personerna med dessa lärstilarna och det kan 

sammanfattas i några stycken som följer. 

Visuella personer 

Visuella personer har synen som huvudsaklig inlärningskanal. De har en snabb 

inlärningsförmåga och passar bra inom traditionella skolväsendet. När de inhämtar 

nya information vill de hellre läsa, se bilder och diagram än att höra. Visuella 

personer anses som organiserade, observanta, tysta, försiktiga och betänksamma. De 

minns bra bilder och lagrar information i hjärnan med hjälp av inre bilder. Visuella 

personer behöver en tydlig plan och vill ha en klar bild för sig när de gör saker. De ser 

möjligheter och har fantasi. Språket hos visuella personer präglas ofta av bildmässiga 

sättet och de talar snabbt. 

Auditiva personer 

Auditiva personer har hörseln som huvudsakliga inlärningskanal. De lär sig best 

genom samtal, diskussioner, ljud och musik. De gillar att vara allmänt sociala, att 

prata och att förhandla. De kan ofta anpassa sig i det traditionella skolväsendet. 

Auditiva personer gillar att lyssna muntliga instruktioner, minns ljud och röster, läser 

                                                 
6 Forskare vid universitet i California (USA). Se mer på:  www.selfleadership.com.au (1) 
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gärna högt och tallar ofta bättre än de skriver. De pratar med varierad tonfall och 

tempo. De auditiva personer lagrar information i hjärnan med hjälp av ljud genom att 

höra sin och andras röster i huvudet. 

Kinestetiska personer 

Kinestetiska personer lär sig bäst genom att experimentera, uppleva och vara 

delaktiga. De gillar att röra sig mycket och reagera fysisk. De är starkt intuitiva. 

Kinestetiska  personer passar ofta inte i den traditionella skolväsendet. Kinestetiska 

personer minns bäst sina egna upplevelser. De gillar att koppla det som de lär sig med 

sina egna känslor och lagrar information i hjärnan med hjälp av egna känslor. De är 

dåliga på att minns detaljer. De talar långsam. 

Boström (1998, s.74) och larstilar.cfl.se (1) påstår att de flesta har ett eller två sinnen 

som är starkare än de andra och att de flesta studerande har behov att lära sig genom 

”sitt bästa sinne” eller sin ”bästa inlärningskanal”. Detta innebär att om en lärsituation 

är t.ex. anpassad till auditiv lärkanal då måste den vars bästa inlärningskanal är 

kinestetisk göra ”en översättning” mellan inlärningskanalerna för att kunna bearbeta 

information och omvandla den till kunskap. På larstilar.cfl.se (1) visas också att de 

som har en kinestetisk lärstil är bland de största förlorarna i den traditionella 

skolundervisningen. 

På www.nwlink.com (1) kan vi läsa att skolsystem är utformade så att undervisningen 

i förskoleålder och på lågstadiet är anpassad till dem som har kinestetisk lärstil, 

undervisningen på mellan- och början av högstadiet är anpassad till dem som har 

visuell lärstil och att undervisningen under de sista åren på grundskolan och 

gymnasiet passar till dem som har auditiv lärstil. 

1.5.5 Kolbs 4 lärstilar 

Kolb7 grundar sina lärstilar på erfarenhetslärande. Man lär sig genom att prova och 

experimentera och sedan reflektera över de egna handlingarna. På så sätt uppstår nya 

färdigheter, attityder, och tankesätt. Erfarenhetslärande har sin grund i 

konstruktivismen. Konstruktivism är den filosofiska uppfattningen där kunskap och 

                                                 
7 David A. Kolb – Amerikansk undervisnings teoretiker. Se mer på: en.wikipedia.org (2) 
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uppfattning om verkligheten inte existerar objektivt utan dessa är en konstruktion som 

skapas subjektivt. 

David Kolb definierar fyra lärstilar eller lärstilprofiler. För att definiera dem använder 

han två aspekter. Det första är hur vi tar till oss information. Detta sker på många 

olika sätt, alltifrån konkreta upplevelser till abstrakt tänkande. Den andra aspekten 

handlar om hur vi bearbetar den inhämtade informationen. Bearbetningen sker också 

på flera olika sätt, från reflektion och observation till aktivt experimenterade. 

Kolb anger även en modell om hur vi lär oss. Han ser på inlärning som en cirkel som 

startar med den konkreta upplevelsen, sedan går till reflektion och observation. 

Därefter kommer abstrakt tänkande som leder till aktivt experimenterande. Aktivt 

experimenterande leder till nya konkreta upplevelser. 

 
 

Figur 2: Inlärningscirkel enligt Kolb 

Mellan faserna i inlärningscirkeln förekommer de fyra lärstilarna. Kolb påstår att en 

lärstil inte utesluter de andra och att vi använder alla men hos visa personer är en viss 

lärstil mer dominerande än de andra och att det är mest effektivt om man utgår från 

den dominerande lärstilen. 
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Kolb har gjort följande indelning av lärstilar8:  

Typ 1: Divergeraren (idégivaren): Divergerarna lär sig genom att uppleva och 

reflekterande observera. De gillar praktiska uppgifter i gruppen. De hellre tittar 

när andra arbetar praktisk än reagerar själv. De lär med hjälp av 

praktikfalldiskussioner, rollspel, upplevelse inriktade övningar och filmsekvenser 

med praktiska råd. Nycker frågan för de är: Varför?  

Typ 2: Assimileraren (förklararen): Assimilerarna lär sig genom att lästa teori och 

fakta. De gillar att lyssna på experter så gillar de föreläsningar och lärarleda 

lektioner. När de lär sig sitter de tysta och arbetar på egen hand. Assimilerarna 

föredrar inte att pröva sig fram och föredrar inte att delta i gruppdiskussioner. 

Nycker frågan för de är: Vad? 

Typ 3: Konvergeraren (sammanställaren): Konvergerarna lär sig genom att få 

teoretiska grunden och sedan få möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap praktiskt. 

De gillar struktur och föredrar en styrd inlärning. Självstudier passar för de 

eftersom de ger möjlighet att aktivt söka kunskap. Som goda grunder för lärande 

anser konvergeraren föreläsningar, analyserade övningar och dataanalyser. Nycker 

frågan för de är: Hur? 

 Typ 4: Ackommoderaren (prövaren): Ackommoderarna lär sig genom att testa och 

experimentera samt genom att göra fel. De gillar inte föreläsningar utan föredrar 

att arbeta i projekt eller genom aktiviteter i en liten grupp. Problembaserad lärande 

och självständigt praktiskt arbete passar till de. Ackommoderarna testar, styr 

själva sitt lärande och behöver se helheter från olika perspektiv. Nycker fråga för 

de är: Om? 

                                                 
8  För mer information se: larstilar.cfl.se (5) 



 

 21 

1.6 Resultat från tidigare forskningar 

Alm (2001, s.5) presenterar i sin rapport om lärstilar att en fördelning enligt VAK-

inlärningsmodaliteter för normal population i Sverige är som finns i tabell 1: 

Tabell 1: Fördelning av inlärningsmodaliteter enligt VAK-modellen 
källa: Alm (2001) 

Elever/Inlärningsmodaliteter  Fördelning 9 

V 30% 

A 20% 

K 50% 
 

Det visas att 50% av människor i Sverige har kinestetisk inlärningsstil, 30% har 

visuell inlärningsstil och 20 % har auditiv inlärningsstil. 

I kapitlet 1.10.3 ”Analys av resultatet i förhållande till resultat från tidigare 

forskningar” (s.36) kommer den fördelning som står i tabell 1 att användas som 

fördelning av elevernas inlärningsstilar. 

Nolting (2004) presenterar i sin undersökning vilka lärstilar matematikstudenter på 

olika matematiska institutioner i USA har. De lärstilar fördelade enligt VAK-

modellen och Kolbs-modellen: 

Tabell 2: Fördelning av matematiklärarnas inlärningsmodaliteter –  
källa: Nolting (2004) 

MATH INSTITUTIONS ACROSS THE United States 

Style  
Mode 

Innovative Dynamic Common 
Sense 

Analytic Total 

Visual 16% 3% 13% 53% 86% 

Audio 1% 0% 6% 5% 11% 

Kinesthetic 
Tactile- 
Concrete 

 
1% 

 
0% 

 
1% 

 
1% 

 
3% 

Total 18% 3% 20% 59%  
 

Det visas att 86% av matematikstudenter har visuell inlärningsstil, 11% har auditiv 

inlärningsstil och 3% har kinestetisk inlärningsstil. 

                                                 
9 Procent värde är avrundade till hela tal 
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Nolting anser att de matematikstudenter är blivande matematik lärare och jag kommer 

att använda VAK-fördelning som finns i tabell 2 som fördelning av lärarnas 

inlärningsstilar i kapitlet 1.10.3 ”Analys av resultatet i förhållande till resultat från 

tidigare forskningar” (s.36). 

1.7 Avgränsningar 

Teorier om lärstilar omfattar flera olika synvinklar och det finns även röster som 

påpekar brister i de teorierna. För mer information hänvisar jag till larstilar.cfl.se (6) 

och en.wikipedia.org (4). Jag valde för min undersökning att använda den teorin om 

sinnespreferenser och VAK-modellen eftersom den är välgrundad och jag hittade 

många studier der den används. 

Kolbs lärstilar presenteras som en förtydlighet eftersom de förekommer i kapitlet 1.6 

”Resultat från tidigare forskning” (s.21). 
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1.8 Undersökningsmetod 

Metoden som används är av den typ som Kullberg (2004, s.54) beskriver som 

kvantitativ metod eller deduktiv. 

Uppsatsens författare valde att genomföra en undersökning om undervisnings faktorer 

undervisningssätt och läromedel. Det ska undersökas vilka undervisningssätten 

(arbetssätt) och vilka läromedlen matematiklärarna väljer i klassrummet. De 

undervisnings faktorerna ska analyseras enligt VAK-modellen. Som 

undersökningsmetod valdes en enkät med slutna och öppna frågor. Enkäten består av 

19 frågor varav fem är öppna, tio är slutna och fyra är både öppna och slutna. 

Enkäten gjordes i elektronisk form och var tillgänglig på Internet. Den var anonym 

och varje lärare fick ett unikt slumpmässigt identifieringsnummer (ID) så att det fanns 

en kontrollerad tillgång till enkäten. Detta gjordes för att man skulle kunna säkerställa 

att enbart lärare som undervisar matematik svarar och att varje lärare bara fyller i en 

enkät. Data från enkäten sparades i Microsoft SQL databas och senare analyserades i 

Microsoft Access och Microsoft Excel. 

Det var 24 lärare som har besvarat enkäten10. Det var lärare på alla 

undervisningsstadier. Lärare valdes via personliga kontakter och via skolornas 

hemsidor som innehåller lärarens e-postadresser. Ungefär 50 matematiklärare (de som 

undervisar i matematik) och lärare som undervisar på lågstadiet valdes ut och enkäten 

skickades till dem. De 24 besvarade enkäterna utgör ett stickprov för min analys. 

Enkäten valdes eftersom den ansågs vara ett snabbt sätt att samla data och för att inte 

behöva träffa lärarna personligt. De som besvarade enkäten kunde själva välja när de 

skulle svara. 

                                                 
10 Se Bilaga 1: Enkäten (s.47) 
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1.9 Resultat 

De som läser vidare den uppsatsen kan kanske vara smått irriterade för att till varje 

tabell finns även en text förklaring, men det är inte en slump. Jag ville nämligen 

anpassa texten till fler inlärningsmodaliteter och de säger att det finns de så att säga 

visuella inlärare som är perfekta att tolka tabeller och bilder medan de auditiva 

inlärare är dåliga att tolka bilder och tabeller och fördrar text som de kan läsa och 

sedan bearbeta på en auditivt sätt. Jag har även sett att i vissa engelska texter istället 

att 25% står ”twenty-five percent”, för mig som en visuell inlärare var det lite 

störande men jag kan tänka mig att de auditiva inlärare var väldigt glada att se det. Jag 

kunde tyvärr inte alls anpassa uppsatsen till de kinestetiska inlärare men de kan gärna 

höra av sig så kan jag försöka ordna en ”kinestetisk vänlig” uppsatspresentation. 

1.9.1 Allmän statistiska data om tillfrågade lärare 

Det var 24 lärare som svarade enkäten. 

Fördelning enligt kön 

Det var 12 kvinnor och 12 män. 

 Tabell 3: Könsfördelning 
 

Antal lärare som  
besvarade enkäten 

24 

– varav kvinnliga lärare 12 

– varav manliga lärare 12 

Könsfördelning

kvinnor

50%

män

50%

kvinnor

män

 

Figur 3: Könsfördelning 

Fördelning enligt ålder 

Av de 24 lärare som svarade enkäten en lärare var yngre 30 år, 4 lärare var mellan 31 

och 40 år, 8 lärare var mellan 41 och 50 år, 7 lärare var mellan 51 och 60 år 4 lärare 

var över 60 år. 



 

 25 

Tabell 4: Åldersfördelning 

Ålder  
(år) 

Antal 
lärare 

–30 1 

31–40 4 

41–50 8 

51–60 7 

61– 4  

Åldersfördelning

–30 år

4%
31–40 år

17%

41–50 år

33%

51–60 år

29%

61– år

17%

–30 år

31–40 år

41–50 år

51–60 år

61– år

 

Figur 4: Åldersfördelning 

 

Fördelning enligt längden av arbetslivserfarenhet 

Lärares arbetslivserfarenhet indelades i tre kategorier: 

• 0 – 10 år 

• 11 – 20 år 

• över 20 år 

Det var 16 lärare som arbetat upp till 10 år, 5 lärare som arbetade mellan 10 och 20 år 

och 3 lärare som arbetade över 20 år. 

Tabell 5: 
Arbetslivserfarenhetsfördelning 
 

Arbetslivserfarenhet  
Antal 
lärare 

0 – 10 år 16 

11 – 20 år 5 

över 20 år 3 

Arbetsliverfarenhet

0 – 10 år

66%

11 – 20 år

21%

över 20 år

13%

0 – 10 år

11 – 20 år

över 20 år

 

Figur 5: Arbetslivserfarenhetsfördelning 
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1.9.2 Statistik om undervisningsstadier 

En lärare kunde arbeta på flera undervisningsstadier. 2 lärare undervisar på lågstadiet, 

2 lärare på mellanstadiet, 12 lärare på högstadiet, 13 lärare på gymnasiet och 2 lärare 

som undervisar på vuxenutbildning. 

Tabell 6: Antal lärare som arbetar på olika undervisningsstadier 

Undervisningsstadiet 
Antal lärare 
som arbetar 

Lågstadiet 2 

Mellanstadiet 2 

Högstadiet 12 

Gymnasiet 13 

Vuxenutbildning 2 
 

Antal lärare som arbetar på olika undervisningsstadier

2 2

12

13

2

0

2

4

6

8

10

12

14

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Vuxenutbildning

 

Figur 6: Antal lärare som arbetar på olika undervisningsstadier 

1.9.3 Statistik om undervisningssätt11 

Tabellarisk och grafisk fördelning över hur lärare hade använt olika undervisningssätt 

ser ut: 

                                                 
11 I frågan 5 i enkäten (se Bilaga 1, s.47) står egentligen arbetssätt men de två ord används som 
synonymer.  
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Tabell 7: Antal lärare som använder olika undervisningssätt 

Undervisningssätt (US) 
Antal lärare som 
använder US 

Laboratoriet 2 

Gemensam genomgång och enskild räkning 22 

Gemensam genomgång och gemensam räkning 19 

Självständig arbete med lärarhandledning under 
matematiklektioner 

17 

Grupprojekt inom ämnet matematik 6 

Grupprojekt ämnesövergripande 4 

Arbete med olika mattespel/mattelek 11 

Arbete med datorbaserade läromedel 7 

Antal lärare som använder olika undervisningssätt

2

22
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Figur 7: Antal lärare som använder olika undervisningssätt 

En lärare kunde använda flera undervisningssätt. 2 lärare hade använt laboratoriet dvs. 

arbete med olika matematikdidaktiska material, 22 som hade använt gemensam 

genomgång och enskild räkning, 19 som hade använt gemensam genomgång och 

gemensam räkning, 17 som hade använt självständig arbete med lärarhandledning, 6 

hade gjort grupprojekt inom ämnet, 4 hade gjort grupprojekt över ämnets gräns, 11 

hade använt olika mattespel eller mattelek, 7 hade använt arbete med datorbaserade 

läromedel. 
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1.9.4 Statistik om läromedel som används vid undervisningen 

21 lärare använder bok som läromedel, 4 använder datorbaserade läromedel, 5 

använder olika matematikdidaktiska material, 18 använder olika stenciler, 7 använder 

även andra läromedel12. 

Tabell 8: Antal lärare som använder olika läromedel 

Läromedel (LM) 
Antal lärare som 
använder LM 

Bok 21 

Datorbaserade läromedel 4 

Matematikdidaktisk material 5 

Stenciler 18 

Annat13 7 

Antal lärare som använder olika läromedel

21

4
5

18

7

0

5

10

15

20

25

Bok Datorbaserade

läromedel

Matematikdidaktisk

material

Stenciler Annat

 
Figur 8: Antal lärare som använder olika läromedel 

                                                 
12 Mer om andra läromedel som hade använt se Bilaga 3 (s.52) 
13 Mer om annat läromedel se Bilaga 4 (s.56) 
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1.9.5 Fördelning av undervisningssätt inlärningsmodaliteter 

I analysen används fördelningen av undervisningsmodaliteter enligt tabell 914: 

Tabell 9: Fördelning av undervisningssättens inlärningsmodaliteter 
Källa: Bilaga 3, tabell 2 (s.55) 

Undervissningssätt V A K 

Laboratoriet 12% 25% 62% 

Gemensam genomgång och enskild räkning 50% 37% 12% 

Gemensam genomgång och gemensam räkning 42% 42% 14% 

Självständig arbete med lärarhandledning under 
matematiklektioner 

62% 25% 12% 

Grupprojekt inom ämnet matematik 37% 37% 25% 

Grupprojekt ämnesövergripande 37% 37% 25% 

Arbete med olika mattespel/mattelek 25% 12% 62% 

Arbete med datorbaserade läromedel 50% 30% 20% 

Det betyder att undervisningssätt laboratoriet har 12% visuell inlärningsmodalitet, 

25% auditiv modalitet och 62% kinestetisk modalitet. På samma sätt tolkar man 

andelen av inlärningsmodaliteter i de andra undervisningssätten. 

1.9.6 Fördelning av läromedel inlärningsmodaliteter 

I analysen används följande fördelning av undervisningsmodaliteter (tabell 10)15: 

Tabell 10: Fördelning av läromedels inlärningsmodaliteter 
Källa: Bilaga 4, tabell 2 (s.57) 

Läromedel V A K 

Bok 62% 25% 12% 

Datorbaserade läromedel 50% 30% 20% 

Matematikdidaktisk material 22% 22% 55% 

Stenciler 62% 25% 12% 

Annat läromedel 36% 36% 27% 

Det betyder att läromedlet bok har 62% visuell inlärningsmodalitet, 25% auditiv 

modalitet och 12% kinestetisk modalitet. På samma sätt tolkar man andelen av 

inlärningsmodaliteter i de andra läromedel. 

                                                 
14 Hur man bestämmer den fördelning av undervisningssätts inlärningsmodaliteter se Bilaga 3 (s. 52) 
15 Hur man bestämmer den fördelning av läromedels inlärningsmodaliteter se Bilaga 4 (s.56) 
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1.10 Analys av resultatet 

1.10.1 Undervisningssätt analys 

Undersökningen visade att lärare använder de ovan nämnda undervissningssätt enligt 

de data som finns i tabell 7. 

Statistisk beräkning av förhållandet mellan VAK-inlärningsmodaliteter och 

undervisningssätten ger en fördelning enligt tabell 11: 

Tabell 11: Undervisningssätts inlärningsmodaliteter attribut fördelning 

Inärningsmodaliteter/Undervisningssätt Fördelning 

V 45% 

A 32% 

K 22% 

Undervissningssäten som de tillfrågade lärare använder är till 45% anpassade till de 

som har en visuell inlärningsstil, till 32% till de som har auditiv inlärningsstil och 

22% till de som har en kinestetisk inlärningsstil16. 

Det betyder att de undervisningssätten är främst är anpassade till visuella elever17 

(45%) och minst för kinestetiska elever (22%). De är anpassade till 32% till de 

auditiva eleverna. 

VAK-fördelningen mellan olika skolstadier framgår av tabell 12: 

Tabell 12: Fördelning av undervisningssätt i förhållande till undervisningsstadiet 

Undervisningssätt  
/Undervisningsstadiet 

Låg Mellan Hög Gym Vux 

Laboratoriet 2 1 0 0 0 

Gemensam genomgång och enskild räkning 2 2 10 13 2 

Gemensam genomgång och gemensam 
räkning 

2 2 10 10 2 

Självständig arbete med lärarhandledning 
under matematiklektioner 

2 2 10 8 2 

Grupprojekt inom ämnet matematik 0 0 3 3 0 

Grupprojekt ämnesövergripande 0 0 4 1 0 

                                                 
16 I uppsatsen betraktas 3 lärstilar: visuell, auditiv och kinestetisk där kinestetisk egentligen omfattar 
både kinestetisk och taktil 
17 Visuella elever – elever vars dominerande sinne är synsinne 
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(fortsättning av tabell 12) 
Undervisningssätt  
/Undervisningsstadiet 

Låg Mellan Hög Gym Vux 

Arbete med olika mattespel/mattelek 2 2 8 1 0 

Arbete med datorbaserade läromedel 0 0 4 4 0 

Statistisk beräkning om förhållandet mellan VAK-inlärningsmodaliteter, 

undervisningssätten och undervisningsstadier ger en fördelning i tabell 13: 

Tabell 13: Undervisningssättets inlärningsmodaliteter attribut i förhållande mot 
skolstadiet  

Inlärningsmodalitet(Undervisningssätt)/ 
Undervisningsstadiet 

Låg Mellan Hög Gym Vux 

V 39% 41% 45% 49% 52% 

A 29% 29% 31% 35% 35% 

K 33% 30% 23% 16% 13% 
 

Beräkningen visar att utbildning på lågstadiet är anpassad till 39% till visuella elever, 

till 29% till auditiva elever och till 33% till kinestetiska elever. 

Matematikundervisning på mellanstadiet är till 41% anpassad till de visuella eleverna, 

29% till de auditiva eleverna och 30% till de kinestetiska eleverna. 

Matematikundervisning på högstadiet är till 45% anpassad till de visuella eleverna, 

31% till de auditiva eleverna och 23% till de kinestetiska elever. 

Matematikundervisning på gymnasiet är till 49% anpassad till de visuella eleverna, 

35% till de auditiva eleverna och 16% till de kinestetiska elever. 

Matematikundervisning på vuxen utbildning är till 52% anpassad till de visuella 

eleverna, 35% till de auditiva eleverna och 13% till de kinestetiska elever. 

Man kan också säga att den visuella inlärningsmodaliteten stiger från 39% på låg 

stadiet till 52% på vuxenutbildning. Den auditiva inlärningsmodaliteten stiger från 

29% på lågstadiet till 35% på vuxenutbildning. Den kinestetiska 

inlärningsmodaliteten avtar från 33% på lågstadiet till 13% på vuxen utbildning. 

Fördelning av VAK- inlärningsmodaliteter i matematikundervisningssätten mellan 

män och kvinnor ser som i tabell 14: 
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Tabell 14: Undervisningssättets inlärningsmodaliteter attribut i förhållande mot 
är lärare man eller kvinna 

Inlärningsmodalitet(Undervisningssätt)/ 
Kön 

Män Kvinnor 

V 48% 44% 

A 34% 31% 

K 17% 25% 

 

Resultat visar att mäns undervisningssätt är till 48% anpassad till den visuella 

inlärningsmodaliteten, 34% till auditiva inlärningsmodaliteten och 17% till 

kinestetiska inlärningsmodaliteten. Kvinnornas undervisningssätt är till 44% anpassad 

till den visuella inlärningsmodaliteten, 31% till auditiva inlärningsmodaliteten och 

25% till kinestetiska inlärningsmodaliteten. 

Det kan sägas att skillnaden hur män och kvinnor genomför matematikundervisning är 

oväsentlig för visuella och auditiva inlärningsmodaliteter medan att det finns en 

skillnad när det gäller undervisningsanpassningen till den kinestetiska 

inlärningsmodaliteten. Kvinnornas undervisningssätt är mer anpassat till elever med 

kinestetisk inlärningsstil än männens. 

Det kan vara intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan lärare som 

undervisar enbart på låg- och mellanstadiet och lärare som undervisar enbart på 

högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildning. Resultat framgår av tabell 15: 

Tabell 15: Undervisningssättets inlärningsmodaliteter attribut i förhållande 
mot lärare som undervisar enbart på låg- och mellanstadiet och lärare som 
undervisar enbart på högstadiet, gymnasiet och  vuxenutbildning 

Inlärningsmodalitet (Undervisningssätt) / 
”Låg- och mellanstadiet” mot  
”Högstadiet, gymnasiet och 
vuxenutbildning” 

Låg- och 
Mellanstadiet 

Högstadiet, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 

V 46% 56% 

A 14% 19% 

K 39% 25% 

Resultaten visar att lågstadie- och mellanstadielärarnas undervisning är till 46% 

anpassad till den visuella inlärningsmodaliteten, 14% till auditiva 

inlärningsmodaliteten och 39% till kinestetiska inlärningsmodaliteten. Däremot är 

högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningslärarnas undervisning till 56% anpassad 



 

 33 

till den visuella inlärningsmodaliteten, 19% till auditiva inlärningsmodaliteten och 

25% till kinestetiska inlärningsmodaliteten. Det kan sägas att i båda fallen är 

undervisningen bäst anpassad till elever som har visuell inlärningsstil, att skillnaden i 

undervisningen är oväsentlig för elever med auditiv inlärningsstil men att lågstadie- 

och mellanstadielärarna tar mer hänsyn till att anpassa undervisningen till kinestetiska 

elever än högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningslärare. 

Ytterligare ett resultat som kan vara av intresse är tolkningen av hur lärarens 

arbetslivserfarenhetslängd påverkar dennes undervisningssätt. Lärarna indelades i tre 

grupper: de som arbetar som lärare mellan 0 och 10 år, de som arbetar som lärare 

mellan 11 och 20 år och de som arbetare som lärare över 20 år (tabell 16). 

Tabell 16: Undervisningssättets inlärningsmodaliteters attribut i förhållande till 
längden av lärarens arbetslivserfarenhet. 

Inlärningsmodalitet (Undervisningssätt)/ 
Arbetslivserfarenhet (år) 

0–10 11–20 över 20 

V 54% 62% 52% 

A 18% 22% 16% 

K 28% 17% 31% 

 

Resultaten att lärare som arbetar mellan 0 och 10 år undervisar på det sätt som till 

54% har visuell inlärningsmodalitet, 18% auditiv inlärningsmodalitet och 28% 

kinestetisk inlärningsmodalitet. Lärare som arbetar mellan 11 och 20 år undervisar på 

det sätt som till 62% har visuell inlärningsmodalitet, 22% auditiv inlärningsmodalitet 

och 17% kinestetisk inlärningsmodalitet. Lärare som arbetar över 20 år undervisar på 

det sätt som till 52% har visuell inlärningsmodalitet, 16% auditiv inlärningsmodalitet 

och 31% kinestetisk inlärningsmodalitet. Man kan säga att skillnaden i undervisning 

mellan lärarna som arbetat mellan 0 och 10 år och lärarna som arbetat över 20 år inte 

är stor medan lärargrupp som arbetat mellan 11 och 20 avviker. Alla grupper 

genomför en undervisning som är bäst anpassad till de elever som har visuell 

inlärningsstil. Lärargruppen som arbetat mellan 11 och 20 år tar mindre hänsyn till de 

elever som har en kinestetisk inlärning stil än den andra lärargruppen, medan den 

förra lärargruppen tar mer hänsyn till de elever som har auditiv inlärningsstil. 

Generellt sätt kan man säga att undervisningen i alla de analyserade fallen är bäst 

anpassad till de elever som har den visuella inlärningsstilen medan den är minst 
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anpassad till elever som har en auditiv inlärningsstil. Anpassningen till elever med 

kinestetisk inlärnings stil avtar från lågstadiet till gymnasiet och vuxenutbildning 

medan anpassningen till elever med visuell inlärningsstil ökar på högre 

undervisningsstadier. Mäns och kvinnors undervisning skiljer sig inte väsentligt, 

fastän kvinnor tar mer hänsyn att anpassa undervisningen till elever med kinestetisk 

inlärningsstil. 

Lärarens arbetslivserfarenhet påverkar så att de lärare som nyligen börjat arbeta eller 

har lång arbetslivserfarenhet i högre utsträckning tar hänsyn till elever med kinestetisk 

inlärningsstil än lärare med medellång arbetslivserfarenhet. 

1.10.2 Läromedel analys  

Undersökningen visade att lärare använder de ovan nämnda läromedel enligt de data 

som finns i tabell 8. 

Statistisk beräkning om förhållandet mellan VAK-inlärningsmodaliteter och 

läromedel ger följande fördelning (tabell 17): 

Tabell 17: Läromedels inlärningsmodaliteter attribut fördelning 

Inlärningsmodalitet (Läromedel) Fördelning 

V 55% 

A 27% 

K 19% 

Läromedel som de tillfrågade lärare använder är till 55% anpassade till de som har en 

visuell inlärningsstil, till 27% till de som har auditiv inlärningsstil och 19% till de som 

har en kinestetisk inlärningsstil.18 

Det betyder att läromedlen är mest anpassade till visuella elever (55 %) och minst för 

kinestetiska elever (19%). De är anpassade till 27% till de auditiva elever. 

Hur de olika inlärningsmodaliteterna används inom läromedel i förhållande till 

undervisningsstadiet, lärarnas könsfördelning och arbetslivserfarenhet framgår av 

tabell 18–tabell 21. 

                                                 
18 I uppsatsen betraktas 3 lärstilar: visuell, auditiv och kinestetisk där kinestetisk egentligen omfattar 
både kinestetisk och taktil 
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Tabell 18: Läromedels inlärningsmodaliteter attribut i förhållande mot 
skolstadiet 

Inlärningsmodalitet 
(Läromedel)/ 
Undervisningsstadiet 

Låg Mellan Hög Gym Vux 

V 47% 54% 54% 58% 63% 

A 26% 24% 27% 26% 25% 

K 27% 21% 19% 16% 13% 
 

Tabell 19: Läromedels inlärningsmodaliteter attribut i förhållande mot är 
lärare man eller kvinna 

Inlärningsmodalitet (Läromedel)/ 
Kön 

Män Kvinnor 

V 57% 53% 

A 27% 26% 

K 17% 21% 
 

Tabell 20: Läromedels inlärningsmodaliteter attribut i förhållande mot längden 
av lärarens arbetslivserfarenhet 

Inlärningsmodalitet (Läromedel)/ 
Arbetslivserfarenhet (år) 

0–10 11–20 över 20 

V 52% 63% 57% 

A 27% 25% 25% 

K 21% 13% 19% 
 

Tabell 21: Läromedels inlärningsmodaliteter attribut i förhållande mot lärarens 
utbildningsnivå i matematik 

Inlärningsmodalitet (Läromedel) / 
”Låg- och mellanstadiet” mot  
”Högstadiet, gymnasiet och 
vuxenutbildning” 

Låg- och 
Mellanstadiet 

Högstadiet, 
gymnasiet och 
vuxenutbildning 

V 47% 55% 

A 26% 27% 

K 27% 18% 

Undersökningsresultat visar att läromedel som används i matematikundervisningen är 

mest anpassade till de elever som har visuell inlärningsstil. Läromedel som används i 

matematikundervisningen är minst anpassad till de elever som har auditiv 

inlärningsstil. Man kan också säga att den visuella inlärningsmodaliteten i läromedel 

stiger med högre skolstadium med mer än 10 procent enheter från 47% till 63% 

medan den kinestetiska inlärningsmodaliteten avtar från 27% på lågstadiet till bara 
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13% på vuxenutbildning. Någon stor skillnad mellan läromedel som används av 

manliga respektive kvinnliga lärare finns inte. Man kan säga att läromedel som 

används av kvinnliga lärare är i något högre utsträckning anpassad till de kinestetiska 

eleverna än de läromedel som används av manliga lärare. De lärare som undervisar på 

högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning föredrar att använda visuella läromedel på 

bekostnad av kinestetiska läromedel. 

1.10.3 Analys av resultatet i förhållande till resultat från tidigare 

forskningar 

Om samtidigt jämförs VAK-fördelning för undervisnings faktorer elever, lärare, 

undervisningssätt och läromedel kan det sammanställas data som står i tabell 22 och 

två histogram som visas på figur 9 (s.37) och figur 10 (s.37): 

Tabell 22: Fördelning av inlärningsmodaliteter mellan de olika undervisnings 
faktorerna 

Inlärningsmodaliteter/ 
Undervisningsfaktorer 

Elever Lärare Undervisningssätt Läromedel 

V 30% 86% 45% 55% 

A 20% 11% 32% 27% 

K 50% 3% 22% 19% 

Utifrån detta kan vi säga att de 30% eleverna med visuell inlärningsmodalitet får stöd 

av 45% undervisning och  55% läromedel som är anpassade till deras inlärningsstil. 

Dessutom har 86% av matematiklärarna en visuell inlärningsstil. Det tallar för att det 

är lättast för en lärare att anpassa undervisningen till de elever som har samma 

inlärningsstil som han/hon själv. Det är också i enighet med som Sharp (1998, s.1) 

säger: “Learners usually prefer to send information in the way that they prefer to 

receive it.” 

De 50% kinestetiska elever stöds bara av 3% lärare som har samma inlärningsstil och 

som kan bäst förstå dem och till 22% av undervisningssätten och 27% av läromedlet. 

Resultaten visar också att matematik lärare försöker förstå även de kinestetiska 

eleverna och anpassar undervisning till dem i en viss utsträckning men inte tillräckligt 

mycket. 
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Fördelning av inlärnings modaliteter mellan 
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Figur 9: Fördelning av inlärningsmodaliteter  
mellan de olika undervisnings faktorerna 
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Figur 10: Fördelning av undervisnings faktorerna 
mellan de olika inlärningsmodaliteter 
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1.11 Diskussion 

Unenge et al (1994, s.22) säger att matematik är ett ämne som sorterar elever i de som 

är begåvade och de som inte är det. I komparativa undersökningsresultat visas att 

hälften av eleverna är kinestetiska (eller kinestetisk/taktila) medan 

matematikundervisningssätt och matematik läromedel bara till ungefär 20% är 

kinestetisk. Det betyder att eleverna tvingas lära sig på ett sätt som inte passar till 

deras naturliga behov och dessutom sorteras de utifrån att de läst på det sätt om är 

olämplig för dem. Eleverna kan lätt bli missnöjda och irriterade när de ständig tvingas 

göra saker på ett sätt som strider mot deras egna behov. Dessutom är det i motsättning 

till det som läroplaner (t.ex. Lpo94, s.4) betonar, nämligen att undervisningen ska 

anpassas till elevernas behov. Däremot har de visuella eleverna goda förutsättningar 

att utvecklas mer harmonisk eftersom det mesta i skolan är anpassat till deras behov. 

Boström (1998, ss.66–67) säger att lärare älskar mest att undervisa de visuella 

eleverna medan de kinestetiska eleverna anses som störande. Studien förklarar varför 

de visuella är lätta att undervisa då både undervisningssätt och läromedel är anpassade 

till dem och det är lättare motiverade för undervisning. Däremot är kinestetiska elever 

tvungna att protestera för att väcka uppmärksamhet för att få den undervisning de 

behöver. 

Undersökningen visar också att matematikundervisningen på låg- och mellanstadiet är 

mer kinestetisk än undervisningen under senare skolår. Det kan vara en förklaring till 

det som Unenge et al (1994, s. 49) skriver, att intresset för matematik sjunker genom 

årskurserna från att matematik är ett roligt och spännande ämne till att intresset för 

matematik blir lågt. I de tidigare skolåren kan ett större antal elever identifiera sin 

inlärningsmodalitet med undervisningssättet och läromedels inlärningsmodalitet med 

sitt eget och då är förutsättningar för inlärning bättre än t.ex. på gymnasiet där 

undervisningssättet bara till ca. 15% är anpassad till kinestetisk inlärningsmodalitet 

medan hälften av eleverna fortfarande är kinestetiska. Om vi tittar på resultaten i 

sammanband med det som www.nwlink.com (1) kan vi säga att resultaten inte stämmer 

riktigt eftersom undervisningen på låg och mellan stadiet är bättre anpassad till de 

kinestetiska elever i jämförelse med senare stadier men ändå inte i tillräckligt stor 

utsträckning. Det också visas att undervisningen blir aldrig i huvudsaklig auditiv. Jag 
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kan anta att skillnaden bero på att jag bara undersökte undervisning i matematik och 

inte undervisning överhuvudtaget.” 

Variation i undervisningen leder till att lärare med variation i undervisningen ”täcker” 

olika elevernas lärstilar. Om elever och lärare känner till teorierna om lärstilar, känner 

sina egna lärstilar kan detta underlätta och effektivisera kommunikation mellan dem 

och samtidigt förbättra undervisningsprocessen. Sharp (1998) som gjorde 

undersökningar om inlärningsstilar skriver: ”Learning style theory can help a student 

better understand learning problems and conflicts with professors. Better 

understanding often results in finding solutions and resolving learning conflicts.” 

(Sharp, 1998, s.1). 

Lärstilteorier  eller mer konkret sagt VAK-modellen kan hjälpa lärare att förstå vilken 

hjälp behöver vilken elever för en framgångsrik skolgång. Med teori om lärstilar får 

lärare en ”verktyg” eller bättre sagt ett hjälpmedel att mäta elevernas behov och sina 

egna inlärnings och undervisningsattribut. 

Min erfarenhet som elev och lärarkandidat samt data i min enkät visar att 

matematiklärare gillar sitt yrke och sitt ämne och gör sitt bästa för att elever ska bli 

nöjda, men ofta fungerar inte allt bra. Ett av problem kan vara, som undersökningen 

visar, att matematiklärare är visuella medan de flesta elever är kinestestetiska. Lärare 

kan inte utgå från egen erfarenhet och fråga sig själv ”Hur jag lärde mig när jag gick i 

skolan?” eftersom faktisk de flesta av eleverna behöver lära sig på ett annat sätt. 

Många lärare svarar i enkäten på frågan 1119 att de vill testa andra undervisningssätt 

och försöka anpassa matematikundervisning till fler elever men att de inte har 

möjlighet för det just nu av olika skäl. 

Om man tar hänsyn till att stor majoritet av matematiklärare är visuella, känner de sig 

enligt Sharp (1998, s.1) mest bekväma att använda de visuella undervisningssätten. 

Undersökningen visar att detta stämmer och att matematikundervisningssätten är mest 

anpassade till visuella elever. Om lärare vill anpassa sin undervisning till den 

majoritet av elever som är kinestetiska måste de gå över gränsen från sin egen 

inlärningsstil. Man kan tänka sig att detta kan vara obekvämt och även stressig för 

                                                 
19 Frågan 11 är ”Finns något annat arbetssätt som du vill/har möjlighet att prova (om det är så, vilket)?” 
Se Bilaga 1: Enkäten (s. 47) 
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lärare att lämna sin egen inlärningsnatur och då är lärare omedvetet framskjuter 

starten för en till elevstilen anpassad undervisning. Det är viktigt att lärarstudenter och 

verksamma lärare via lärarutbildningen eller fortbildning får information om 

lärstilsteorier för att kunna ta reda på sin egen lärstil, att de vet att deras egen lärstil 

ofta inte passar ihop med deras elever lärstil och att sedan med hjälp av 

matematikdidaktik få kunskap om hur de ska bemöta elever med olika lärstilar. Alltså 

bör matematiklärare satsa på detta och utveckla sina kompetens för att kan gå över 

gränsen av sin egen inlärningsmodalitet och med hjälp av didaktiska metoder och 

modeller hitta det undervisningssätt som passar mest till deras elever inlärningsstillar. 

1.12 Förslag till vidare forskning 

Enkäten innehåller också data för närmare analys hur undervisningssätten i 

matematiken står i förhållande med demokratiska arbetsformer, men på grund av 

begränsade tid för det examensarbete fanns ingen tid för att göra belysning från den 

sidan. Den kan bli en uppgift till vidare forskning. Förslag till vidare forskning kan 

också vara att göra undersökning om undervisningssätts och läromedels 

inlärningsmodaliteter under några år för att se finns någon förändring över tiden. Ett 

ytterligare förslag är att samla data (eller hitta om de redan finns) hur fördelningen är 

bland elevers enligt Kolbs inlärningsstilar och göra en liknande undersökning som 

med VAK-modellen. 

1.13 Sammanfattande slutsatser 

I uppsatsen visas att både undervisningssätten och läromedlen i ämnet matematik är 

bäst anpassade till de elever som har en visuell inlärningsstil. Även matematiklärare 

som själva har en visuell inlärningsstil ger mest stöd till dessa elever. De elever som 

har auditiv inlärningsstil har inte lika bra stöd i matematikundervisning som de 

visuella men har ändå bra möjlighet att klara sig i matematikundervisningen. De som 

är de största ”förlorarna” är elever med kinestetiska inlärningsstil och som är en 

majoritet i dagens skola. Läromedel och undervisningssätt är otillräckligt anpassade 

till dem. Att även matematiklärare är minst kinestetiska talar emot goda resultat i 

matematik för kinestetiska elever. Majoritet av matematiklärare är visuella och mer än 

hälften av undervisningen kännetecknas av visuella inlärningsmodaliteter som lärare 

väljer att undervisa på (det sätt som de lär sig bäst). 
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Uppsatsen visar också att lärstilsteorier kan vara användbara ”verktyg” när 

matematiklärare vill ta reda på elevernas förutsättningar och behov. Det kan självklart 

inte lösa alla lärarnas och elevernas bekymmer men kan bidra till bättre 

kommunikation och mer förståelse mellan matematiklärare och elever. Med kunskap 

om lärstil teorier får matematiklärare (och alla andra lärare) även medvetenhet om sin 

egen inlärningsstil och att den inte stämmer med de flesta av deras elever lärstilar. 

Alla lärare bör utveckla sina pedagogiska kompetenser för att kunna möta elevernas 

förutsättningar och behov på en rätt nivå och lärstilsteorier kan underlätta så att denna 

process bli kortare om mer effektiv. 
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Bilaga 1: Enkäten 

Syftet med undersökningen är att få information hur lärare genomför 
matematikundervisning och vad de tycker om det. 
 
Obs! 
        1) Svaren på enkäten behandlas anonymt. 
        2) I flervalsfrågor kryssa gärna fler alternativ och även tillägg gärna  
            dina extra kommentarer. 
 

 
1. Kön? 
 
 � Man � Kvinna 

2. Ålder? 
 
 � -30 � 31–40 � 41–50 � 51–60 � 61-  

3. Hur länge har du jobbat med att undervisa i matematik? 

 

4. Vilken/vilka stadium undervisar/undervisade du matematik på? 

� Lågstadiet 

� Mellanstadiet 

� Högstadiet 

� Gymnasiet 

� Komvux  

 
5. Vilket arbetssättet/Vilka arbetssätten använder du under dina 
matematik lektioner? 
 

�  Laboratoriet (undersökning med hjälp av matematikdidaktisk material) 

�  Gemensam genomgång och enskild räkning 

�  Gemensam genomgång och gemensam räkning 

� Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 

� Grupprojekt inom ämnet matematik 

� Grupprojekt ämnesövergripande 

�  Arbete med olika mattespel/mattelek 

� Arbete med datorbaserade läromedel 

� Annat ___________________________ 
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6.Vilket arbetssättet/Vilka arbetssäten dominerar mest i din 
undervisning? 
 

� Använder alla ovan nämnda i lika stor utsträckning 

� Dominerar _________________________ arbetssätt  

 
7. Vilket läromedel använder du under dina matematiklektioner? 

� Bok    Vilken? ______________________

� Datorbaserade läromedel    Vilket?  ______________________

� Matematikdidaktisk material   Vilket?  ______________________

� Stenciler    Vilka?  ______________________

� Annat    Vilket?  ______________________

� Inga läromedel 
 

 
8. Varför valde du just det arbetssättet/de arbetssäten? 
 

� Skolledningens val 

� Arbetslags val 

� Mitt eget val 

� Elevernas val 

� Kombination av mitt val och elevernas val 

� Annat ____________________________ 

 
9. Tror du att elever trivs med det arbetssättet/de arbetssäten? 
 

�  De flesta trivs 

�  De s.k. matematikbegåvade trivs 

�  De studiemotiverade i allmänhet trivs 

�  Många trivs inte 

�  De flesta trivs inte  
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10. Trivs du med det arbetssättet/de arbetssäten (varför/varför inte)? 
 
 
 
 

 
11. Finns något annat arbetssätt som du vill/har möjlighet att prova (om 
det är så, vilket)?  
 
 
 
 

 
12. Hur ofta samarbetar du med dina ämneskollegor när du planerar dina 
lektioner? 
 

       � Alltid            � Ofta            � Ibland        � Sällan         � Aldrig  

 
13. Hur ofta samarbetar du med dina kollegor som har andra ämnen än 
matematik när du planerar dina lektioner? 
 
       � Alltid            � Ofta            � Ibland        � Sällan          � Aldrig  

 
14. Påminner dagens matematiklektioner om dina egna 
matematiklektioner när du var elev? 
 
       � Mycket      � I viss mån      � Lite             � Inte alls  

 
15.  På vilket sätt är de lika? 
 
 
 
 

 
16.  På vilket sätt skiljer de sig? 
 
 
 

 
17. Vad motsvarar din gymnasieutbildning? 
 

�  Samhällsvetenskaplig inriktning 

�  Naturvetenskaplig inriktning 

�  Estetisk inriktning 

�  Teknisk inriktnings 

� Annan _________________________ 
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18. Var matematik ditt favoritämne när du var elev? 

�  Ja, självklart 

�  Ja, ett av favoritämnena 

�  Inte riktigt, men jag tyckte om matematiken 

�  Nej, men jag var ändå bra på matematik 

�  Nej, det var inte mitt favoritämne  

 
19. Vad tycker du var fördelar/nackdelar med matematiklektioner när du 
var elev i jämförelse med matematiklektioner när du är lärare? 
 
 

 
 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 2: E-post som skickades till lärare med enkäten 

Hej, 

Jag heter Biljana och jag är lärarkandidat på Södertörns högskola. Nu håller jag på att 

skriva mitt examensarbete. Jag gör alltså en undersökning och behöver hjälp av de 

lärare som undervisar i matematik. 

Jag har hittat din e-post adress på (skolans namn)  hemsida och jag vill jag be dig att 

medverka i min undersökning. Undersökningen är nämligen en enkät som består av 

19 frågor (de flesta är flervalsfrågor) som jag vill att de lärare som undervisar 

matematik svarar på. Enkät är förstås anonym, varken lärare eller skola kommer att 

utpekas i min undersökning och data kommer att användas bara för min C-uppsats. 

Syftet med enkäten är att samla data och att få en uppfattning på vilket sätt genomför 

lärare sina matematiklektioner, varför valde de juste det sätt, vad tycker de om det och 

lite om lärarens egna bakgrund när det gäller matematik lärande. 

Enkäten hittar du via länken: 

http://www.iptc.se/brr/default.asp?ID=3846 

Tack på förhand för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Biljana Kocic 

Lärarstudent 
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Bilaga 3: Hur man bestämmer fördelning av 
inlärningsmodaliteter till olika undervisningssätt 

Boström20 ger en översikt hur olika typ av elever (auditiva, visuella och kinestetiska) 

lär sig bäst under lektionerna (se Bilaga 6, s.66). Enligt hennes förklaring kan man 

dela upp de undervisningssätt, som är nämnda under rubriken 1.4.2 ”Hur begreppen 

används i uppsatsen” (s.11), efter kriterier utifrån hur de passar visuella, auditiva eller 

kinestetiska elever: 

• Laboratoriet (arbete med olika matematiskdidaktiskmaterial) 

• Gemensam genomgång och enskild räkning 

• Gemensam genomgång och gemensam räkning 

• Självständigt arbete med lärarhandledning under matematiklektioner  

• Grupprojekt inom bara ämnet matematik 

• Grupprojekt ämnesövergripande  

• Arbete med olika mattespel/mattelek 

• Arbete med datorbaserade läromedel  

Vad menas då med olika undervisningssätt: 

Laboratoriet: Med detta undervisningssätt menas ett sätt där elever arbetar med olika 

matematikdidaktiska material i sina vanliga klassrum eller i ett speciellt klassrum som 

är matematiklaboratoriet. 

Gemensam genomgång och enskild räkning: Här menas att matematiklektionen 

börjar med lärarens genomgång och därefter fortsätter eleverna att själva räkna 

uppgifter i boken eller från annat pappersmaterial. 

Gemensam genomgång och gemensam räkning: Med detta menas att 

matematiklektionen börjar med lärarens genomgång och därefter väljer antingen 

lärare eller elever uppgifter som de ska räkna tillsammans Eleverna får tid att tänka 

först och sedan gör lärare och elever detta tillsammans och kommer fram till en 

lösning. Alla lösningar skrivs på tavlan. 

                                                 
20 Boström, Lena: Från undervisning till lärande, Brain Books AB, 1998, ss. 65–70 
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Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner: Ett 

undervisningssätt där elever arbetar självständigt (eventuellt i par) med uppgifter i 

boken eller annat pappersmaterial medan läraren går runt och hjälper elever om de 

behöver hjälp med någon förklaring av begrepp eller räkning av uppgiften. 

Grupprojekt inom bara ämnet matematik: I detta undervisningssätt är eleverna 

indelade i grupper (inte par utan större grupper) och de får en komplex uppgift att 

lösa. Uppgiften sträcker sig över en längre tid (några veckor). Läraren hjälper elever 

med att hitta rätt litteratur och formulera problem på rätt och lämpligt sätt samt även 

när elever har problem med själva lösningen. 

Grupprojekt ämnesövergripande: Med detta undervisningssätt menas att lärare 

samarbetar över ämnesgränser och elever får gruppuppgifter som berör flera ämnen 

inom samma projekt. Uppgiften sträcker sig över en längre tid (några veckor). Lärare 

hjälper elever med att hitta rätt litteratur och formulera problemen på rätt och lämpligt 

sätt samt även när elever har problem med själva problemlösningen 

Arbete med olika mattespel/mattelek: Här är matematiklektionerna mer informella. 

Eleverna rör sig helt fritt i klasrummet och löser uppgifter eller spelar olika spel. 

Lektionen kan ske antigen i det vanliga klassrummet eller någon annanstans inne eller 

ute. Läraren ser att alla elever ska få en viss uppgift, ser till att de gör den och hjälper 

till om det behövs 

Arbete med datorbaserade läromedel: Ett undervisningssätt där elever sitter framför 

en dator och arbetar med ett datorprogram. Eleverna arbetar självständigt eller i par. 

Läraren går runt och hjälper eleverna om det behövs hjälp med någon förklaring av 

begrepp eller räkning av uppgiften. 

Till varje kombination av undervisningssätt och lärstil tilldelas en tyngdkoefficient 

från 1 till 5 (1 = stämmer lite, 5 = stämmer mycket) som visar i vilken utsträckning 

undervisningssätt innehåller inlärningsmodalitet. 
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Utifrån föregående förklaring tilldelar jag olika arbetssätt och uppgifter 

tyngdkoefficienter enligt följande tabell: 

Tabell 1: Tilldelning av tyngdkoefficienter till olika undervisningssätten 

Undervissningssätt V A K 

Laboratoriet (arbete med olika 
matematiskdidaktiskmaterial) 

1 2 5 

Gemensam genomgång och enskild räkning 4 3 1 

Gemensam genomgång och gemensam räkning 3 3 1 

Självständig arbete med lärarhandledning 
under matematiklektioner  

5 2 1 

Grupprojekt inom bara ämnet matematik 3 3 2 

Grupprojekt ämnesövergripande  3 3 2 

Arbete med olika mattespel/mattelek 2 1 5 

Arbete med datorbaserade läromedel  5 3 2 

 

För att få procentuell fördelning av VAK- inlärningsmodaliteter används följande 

formel (exempel för undervisningssätt Laboratoriet): 

Beräkning av V inlärningsmodalitet: 

 %100% ⋅
++

=
KAV

V
VILM  

Med konkreta värden blir uträkningen: 

 %5,12100
8

1
%100

521

1
% =⋅=⋅

++
=ILMV  

Beräkning av A inlärningsmodalitet: 

 %100% ⋅
++

=
KAV

A
AILM  

Konkreta värden ger: 

 %25%100
8

2
%100

521

2
% =⋅=⋅

++
=ILMA  

Beräkning av K inlärningsmodalitet: 

 %100% ⋅
++

=
KAV

K
K ILM  
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Med konkreta värden blir uträkningen: 

 %5,62%100
8

5
%100

521

5
% =⋅=⋅

++
=ILMK  

Så får man fördelning av inlärningsmodaliteter för Laboratoriet: 

. . .    

Laboratoriet 12,50% 25,00% 62,50% 

. . .    

 

På samma sätt räknar man inlärningsmodaliteter för alla undervisningssätt: 

Tabell 2: Fördelning av undervisningssättens inlärningsmodaliteter 

Undervissningssätt V A K 

Laboratoriet 12,50% 25,00% 62,50% 

Gemensam genomgång och enskild räkning 50,00% 37,50% 12,50% 

Gemensam genomgång och gemensam räkning 42,86% 42,86% 14,29% 

Självständig arbete med lärarhandledning under 
matematiklektioner 

62,50% 25,00% 12,50% 

Grupprojekt inom ämnet matematik 37,50% 37,50% 25,00% 

Grupprojekt ämnesövergripande 37,50% 37,50% 25,00% 

Arbete med olika mattespel/mattelek 25,00% 12,50% 62,50% 

Arbete med datorbaserade läromedel 50,00% 30,00% 20,00% 
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Bilaga 4: Hur man bestämmer fördelning av 
inlärningsmodaliteter till olika läromedel 

I enkäten undersöktes hur lärare använder läromedel: 

• Bok 

• Datorbaserade läromedel 

• Matematikdidaktisk material 

• Stenciler 

• Annat läromedel 

Bok: Med boken menas en vanlig lärobok i matematik, dvs. papperslärobok (inte 

ex.vis en talbok) 

Datorbaserade läromedel: Med datorbaserade läromedel menas datorprogram som 

elever kan använda på en dator 

Matematikdidaktisk material: Med matematikdidaktisk material menas olika slags 

3D material som används i undervisningen 

Stenciler: Med stenciler menas olika pappersläromedel som inte är en lärobok 

Annat läromedel: Med annat läromedel menas de olika material som lärare använder 

och som de inte kunde kategorisera i någon av ovan nämnda kategorierna. I enkäten 

finns följande svar om annat läromedel som tillfrågade lärare använder: 

• ”Eget utvecklat” 

• ”egna idéer, frågeställningar från vardagen” 

• ”extra uppgifter från matematikbanken” 

• ”matematik boken från Undvall Olofsson Forsberg” 

• ”olika rekvisita till att mäta vikt, volym, längd; analog. klocka, anal. och dig. 

termometer, bönor, koppar, plockisar” 

• ”Tidningsurklipp” 

• ”Vi arbetar efter en kunskapssportal där material finns indelade i olika  

steg 1–35” 
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Till varje läromedel tilldelar jag en tyngdkoefficient21 från 1 till 5 (1 = stämmer lite, 

5 = stämmer mycket) som visar i vilken utsträckning läromedel innehåller 

inlärningsmodalitet. 

Tyngdkoefficient tilldelning till olika arbetssätten finns i följande tabell:  

Tabell 1: Tyngdkoefficienter för läromedel 

Läromedel V A K 

Bok 5 2 1 

Datorbaserade läromedel 5 3 2 

Matematikdidaktisk material 2 2 5 

Stenciler 5 2 1 

Annat läromedel 4 4 3 

Med samma sätt uträkning som beskrivs i Bilaga 3 får man följande 

inlärningsmodaliteters fördelning för läromedel: 

Tabell 2: Fördelning av läromedels inlärningsmodaliteter 

Läromedel V A K 

Bok 62,50% 25,00% 12,50% 

Datorbaserade läromedel 50,00% 30,00% 20,00% 

Matematikdidaktisk material 22,22% 22,22% 55,56% 

Stenciler 62,50% 25,00% 12,50% 

Annat läromedel 36,36% 36,36% 27,27% 

                                                 
21 Enligt samma resonemang som i Bilaga 3 (s.52) 
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Bilaga 5: Beräkningar 

Matematisk modell för beräkning av andel av 

inlärningsmodaliteter i undervisningsfaktorer 

Låt UF betecknar en undervisningsfaktor. Undervisningsfaktorer som är av intresse 

för beräkning i uppsatsen är undervisningssätt och läromedel. 

Låt oss anta att en undervisningsfaktor UF förekommer i ett antal olika former UFi, 

där ni ,...,1= , t.ex. undervisningsfaktor ”undervisningssätt” förekommer som 

laboratoriet, grupparbete osv., eller undervisningsfaktor ”läromedel” förekommer som 

bok, stenciler osv. 

För varje form UFi av undervisningsfaktorn har man andel av inlärningsmodaliteter 

[V], [A] och [K] enligt den respektive relativa frekvensfördelningen Vi, Ai och Ki, där 

%100=++ iii KAV  (se22 Bilaga 3, s.52). Det kan visas som tabell: 

Form av undervisningsfaktor [V] [A] [K] 

UFi Vi Ai Ki 
 

eller som ekvation: 

]K[]A[]V[ ⋅+⋅+⋅= iiii KAVUF   

Låt Ni betecknar frekvensen av formen UFi i undervisningsfaktor. Det kan visas som 

tabell: 

Form av undervisningsfaktor Frekvens 

UFi Ni 
 

eller som ekvation: 

∑ ⋅=
i

ii UFNUF
 

                                                 
22 Exempel hur man beräknar frekvensfördelningen av inlärnings modaliteter i en undervisningsfaktor. 

(1) 

(2) 
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Från (1) och (2) får man: 

( )∑ ⋅+⋅+⋅⋅=
i

iiii KAVNUF ]K[]A[]V[  

eller 

]K[]A[]V[ ⋅







⋅+⋅








⋅+⋅








⋅= ∑∑∑ i

i
ii

i
ii

i
i KNANVNUF  

Eftersom undervisningsfaktorn själv består av inlärningsmodaliteter [V], [A] och [K]: 

]K[]A[]V[ ⋅+⋅+⋅= UFUFUF KAVUF  

fås från (4) och (5): 

∑ ⋅=
i

iiUF VNV ,    ∑ ⋅=
i

iiUF ANA    och   ∑ ⋅=
i

iiUF KNK  

eller normaliserad för att få relativ fördelning: 

∑
∑ ⋅

=
++

=

i
i

i
ii

UFUFUF

UF
UF

N

VN

KAV

V
V %  

∑
∑ ⋅

=
++

=

i
i

i
ii

UFUFUF

UF
UF

N

AN

KAV

A
A %  

∑
∑ ⋅

=
++

=

i
i

i
ii

UFUFUF

UF
UF

N

KN

KAV

K
K %  

där %100%%% =++ UFUFUF KAV . 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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Beräkning tillämpad på undervisningssättet 

1) Aktuell undervisningsfaktor UF är undervisningssätt. Den förekommer som: 

 UF = ”Undervisningssätt” 

UF1 Laboratoriet 
UF2 Gemensam genomgång och enskild räkning 
UF3 Gemensam genomgång och gemensam räkning 
UF4 Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 
UF5 Grupprojekt inom ämnet matematik 
UF6 Grupprojekt ämnesövergripande 
UF7 Arbete med olika mattespel/mattelek 
UF8 Arbete med datorbaserade läromedel 

2) Relativa frekvensfördelningen (Bilaga 3, tabell 2, s. 55) av inlärningsmodaliteter 

för de olika formerna är: 

 UF = ”Undervissningssätt” [V] [A] [K] 

UF1 Laboratoriet 12,50% 25,00% 62,50% 
UF2 Gemensam genomgång och enskild räkning 50,00% 37,50% 12,50% 
UF3 Gemensam genomgång och gemensam räkning 42,86% 42,86% 14,29% 
UF4 Självständig arbete med lärarhandledning under 

matematiklektioner 
62,50% 25,00% 12,50% 

UF5 Grupprojekt inom ämnet matematik 37,50% 37,50% 25,00% 
UF6 Grupprojekt ämnesövergripande 37,50% 37,50% 25,00% 
UF7 Arbete med olika mattespel/mattelek 25,00% 12,50% 62,50% 
UF8 Arbete med datorbaserade läromedel 50,00% 30,00% 20,00% 

 

3) Stickprovet (tabell 7, s. 27) ger uppgifter om hur de olika formerna förekommer i 

verkligheten: 

 UF = ”Undervissningssätt” iN  

UF1 Laboratoriet 2 
UF2 Gemensam genomgång och enskild räkning 22 
UF3 Gemensam genomgång och gemensam räkning 19 
UF4 Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 17 
UF5 Grupprojekt inom ämnet matematik 6 
UF6 Grupprojekt ämnesövergripande 4 
UF7 Arbete med olika mattespel/mattelek 11 
UF8 Arbete med datorbaserade läromedel 7 
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4) För inlärningsmodalitet [V] får man UFV : 

 UF = ”Undervissningssätt” ii VN ⋅  

UF1 Laboratoriet 0,25 
UF2 Gemensam genomgång och enskild räkning 11,00 
UF3 Gemensam genomgång och gemensam räkning 8,14 
UF4 Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 10,63 
UF5 Grupprojekt inom ämnet matematik 2,25 
UF6 Grupprojekt ämnesövergripande 1,50 
UF7 Arbete med olika mattespel/mattelek 2,75 
UF8 Arbete med datorbaserade läromedel 3,50 
 Summa V fördelning ∑ ⋅=

i
iiUF VNV  40,02 

 

5) För inlärningsmodalitet [A] får man UFA : 

 UF = ”Undervissningssätt” ii AN ⋅  

UF1 Laboratoriet 0,50 
UF2 Gemensam genomgång och enskild räkning 8,25 
UF3 Gemensam genomgång och gemensam räkning 8,14 
UF4 Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 4,25 
UF5 Grupprojekt inom ämnet matematik 2,25 
UF6 Grupprojekt ämnesövergripande 1,50 
UF7 Arbete med olika mattespel/mattelek 1,38 
UF8 Arbete med datorbaserade läromedel 2,10 
 Summa A fördelning UF i i

i

A N A= ⋅∑  28,37 

6) För inlärningsmodalitet [K] får man UFK : 

 UF = ”Undervissningssätt” ii KN ⋅  

UF1 Laboratoriet 1,25 
UF2 Gemensam genomgång och enskild räkning 2,75 
UF3 Gemensam genomgång och gemensam räkning 2,71 
UF4 Självständig arbete med lärarhandledning under matematiklektioner 2,13 
UF5 Grupprojekt inom ämnet matematik 1,50 
UF6 Grupprojekt ämnesövergripande 1,00 
UF7 Arbete med olika mattespel/mattelek 6,88 
UF8 Arbete med datorbaserade läromedel 1,40 
 Summa K fördelning ∑ ⋅=

i
iiUF KNK  19,61 
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7) Slutlig andel av den relativa fördelningen av inlärningsmodaliteter i de använda 

undervisningssätten är23: 
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eller: 

UF [V] [A] [K] 

Undervisningssätt 45% 32% 22% 

                                                 
23 Procentvärden är avrundade till hela procent. 
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Beräkning tillämpad på läromedel 

1) Aktuellt undervisningsfaktor UF är läromedel. Den förekommer som: 

 UF = ”Läromedel” 

UF1 Bok 
UF2 Datorbaserade läromedel 
UF3 Matematikdidaktisk material 
UF4 Stenciler 
UF5 Annat läromedel 

2) Relativa frekvensfördelningen (Bilaga 4, tabell 2, s. 57) av inlärningsmodaliteter 

för de olika formerna är: 

 UF = ”Läromedel” [V] [A] [K] 

UF1 Bok 62,50% 25,00% 12,50% 
UF2 Datorbaserade läromedel 50,00% 30,00% 20,00% 
UF3 Matematikdidaktisk material 22,22% 22,22% 55,56% 
UF4 Stenciler 62,50% 25,00% 12,50% 
UF5 Annat läromedel 36,36% 36,36% 27,27% 

 

3) Stickprovet (tabell 8, s. 28) ger uppgifter om hur de olika formerna förekommer i 

verkligheten: 

 UF = ” Läromedel” iN  

UF1 Bok 21 
UF2 Datorbaserade läromedel 4 
UF3 Matematikdidaktisk material 5 
UF4 Stenciler 18 
UF5 Annat läromedel 7 
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4) För inlärningsmodalitet [V] får man UFV : 

 UF = ” Läromedel” ii VN ⋅  

UF1 Bok 13,13 
UF2 Datorbaserade läromedel 2,00 
UF3 Matematikdidaktisk material 1,11 
UF4 Stenciler 11,25 
UF5 Annat läromedel 2,55 
 Summa V fördelning ∑ ⋅=

i
iiUF VNV  30,03 

 

5) För inlärningsmodalitet [A] får man UFA : 

 UF = ” Läromedel” ii AN ⋅  

UF1 Bok 5,25 
UF2 Datorbaserade läromedel 1,20 
UF3 Matematikdidaktisk material 1,11 
UF4 Stenciler 4,50 
UF5 Annat läromedel 2,55 
 Summa A fördelning UF i i

i

A N A= ⋅∑  14,61 

6) För inlärningsmodalitet [K] får man UFK : 

 UF = ” Läromedel” ii KN ⋅  

UF1 Bok 2,63 
UF2 Datorbaserade läromedel 0,80 
UF3 Matematikdidaktisk material 2,78 
UF4 Stenciler 2,25 
UF5 Annat läromedel 1,91 
 Summa K fördelning ∑ ⋅=

i
iiUF KNK  10,36 
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7) Slutlig andel av den relativa fördelningen av inlärningsmodaliteter i de använda 

läromedlet är24: 
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Läromedel 55% 27% 19% 

                                                 
24 Procentvärden är avrundade till hela procent. 
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Bilaga 6: Råd för lärare att bemöta elevers olika lärstilar 

Boström25 ger råd hur man ska organisera undervisning så att den matchar elevers 

olika inlärningsstillar. 

Visuella elever 

Man får inte tala till dem medan de skriver ned viktig information. Det är bra att lärare 

ger målande beskrivningar så att dessa elever kan använda sin fantasi och sitt inre 

bildseende. Lärare bör uppmuntra dem att använda tankekartor och olika grafiska 

framställningar. Pennor i olika färg är bra att använda när man undervisar visuella 

elever. Visuella elever lär sig bra när de skriver av och skriver om texter. För att 

utvidga deras inlärningsmöjligheter är det bra att erbjuda pussel och rollspel till 

visuella elever. 

Auditiva elever 

De lär sig bäst när de lyssnar. Det är fördel att spela in lektioner för att dessa elever 

sedan kan repetera lektionsinnehållet. Det är bra att ställa frågor till dem medan man 

ger dem instruktioner, då får man dem att lyssna ännu mer koncentrerat. Par- och 

grupparbete passar till auditiva elever. Där kan de prata och dela sina idéer och 

kunskaper med andra. Det är bra att använda audioläromedel när de är tillgängliga. 

Kinestetisk/taktila elever 

För att fånga uppmärksamheten hos kinestetisk/taktila elever bör lärare börja lektioner 

med praktiska moment anknutna till elevernas personliga livserfarenhet. De gillar 

tematiska projektarbeten. Lek, spel och experiment är fångar lätt deras 

uppmärksamhet. Det är bra att man spelar upp olika historiska episoder eller 

vetenskapliga upptäckter. Datorn är väldigt bra läromedel för många av dessa elever. 

Det är bra att man tillåter dem att göra egna läromedel (t.ex. inlärningskort, 

elektroniska spel och liknande). Kinestetiska/taktila elever är ofta mycket kreativa om 

man tillåter dem att planera på egen hand. När de satt sig in i ett ämne kan de arbeta 

dygnet runt. Man bör inte utmana dem för mycket och i onödan, man måste ge dem 

tillräcklig tid för att tänka själva. De behöver en ledare som inspirerar dem och inte 

trycker på för att få saker och ting gjorda. 

                                                 
25 Boström, Lena: Från undervisning till lärande, Brain Books AB, 1998, ss. 65–72 


