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Abstract 
 
Matematikundervisningen kritiseras från flera håll i Sverige, detta är något som märks ute på 

skolorna. Har vi förändrat undervisningen ute på våra skolor eller är det helt andra faktorer som 

har påverkat. Är det så att en ny metod skulle behövas för att kunna förbättra samt höja 

prestationerna hos våra elever. I USA finns det en skola som heter Morningside som använder 

sig av en form av drillmetod i sin undervisning. Vi kommer att studera denna metods första 

implementering i Sverige till största del genom observationer och intervjuer. Även en 

jämförelse mellan de teoretiska grunderna för Morningside och den vanliga skolan har gjorts. 

Eleverna verkar ha en positiv bild av sina erfarenheter av metoden. Ett införande av metoden 

skulle möjligen vara särskilt lämpligt som extraundervisning. Enligt oss skulle dock en 

medelväg mellan de olika teorierna/metoderna möjligen vara den lämpligaste vägen. 
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1. Inledning 

 

Vi har valt att undersöka en undervisningsmetod som kallas ”Morningside”. Den finns för flera 

ämnen inom skolan men vi har valt att koncentrera oss på ”Morningside Math” eller 

”Morningside Mathematics Foundations”. 

 

Svenska elevers kunskaper i kärnämnen ifrågasätts med jämna mellanrum av både lärare, 

politiker, media och allmänhet. Elevers kunskaper i matematik är inget undantag utan kanske 

det som ifrågasätts mest. Ska man hitta en lösning så måste man börja hitta nya sätt att tänka 

och undervisa. 

 

När vi fick höra om en i Sverige ny metod som kallas Morningside så blev vi nyfikna. Metoden 

skulle vara väldigt framgångsrik och ha mycket goda resultat med elever som hade svårt för 

matematik. Inte bara elever som bara hade det svårt utan även de med läs och skriv svårigheter 

och diagnoser som t.ex. ADHD. 

 

För att en metod ska nå framgång så måste den tas emot väl av såväl lärare som elever. Något 

som även är av intresse när en ny metod ska integreras i undervisningen är hur väl den 

överensstämmer med skolans övriga teoretiska plattform och de olika styrdokumenten. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
 

Morningside är nytt i Sverige och har efter vad vi förstår inte testats innan. Det finns inget 

inarbetat arbetssätt för de svenska skolorna så allt är bara på försöksstadiet. 

 

Vårt arbete är därför en första undersökning av hur det här nya arbetssättet tas emot av eleverna 

men även hur metoden förhåller sig till den svenska skolans teoretiska grund. 

 

Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att undersöka ifall Moningside Math är en metod 

som skulle fungera i den svenska skolan. 

För att undersöka detta har vi valt att dela in huvudfrågan i tre underfrågor: 
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- Är morningside math ett arbetssätt som eleverna trivs med? 

 

- Hur förhåller sig Morningside Math till grundskolans teoretiska plattform? 

 

- Hur väl passar Morningside de styrdokument som finns för den svenska skolan? 

 

1.3 Förklaring av centrala begrepp 
 
Baskunskaper – Det finns lite olika tankar om vad begreppet baskunskaper egentligen är. I 

(Löwing & Kilborn 2002) så delar man upp dessa i tre delar. Nödvändiga kunskaper i 

matematik för hem och samhälle. Nödvändiga kunskaper i matematik för arbete och andra 

skolämnen. Nödvändig kunskap för vidare studier i matematik. I vårt arbete så är det de två 

första definitionerna som är aktuella. 

 

Basfärdigheter – Hit räknar man ibland sådant som läsa, skriva och räkna. I vårt arbete så är 

betydelsen snarare de mest grundläggande aritmetiska beräkningarna men även en sån sak som 

hur snabbt man skriver. 

 

1.4 Arbetsfördelning 
 
Andreas: 1, 2.1, 2.1.1, 2.5, 3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3. (6) 
 
Nikola: 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.3, 4.1, 5.1, 6. 
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2  Bakgrund 

I bakgrunden så försöker vi ge en bild av hur Morningside fungerar. Vilka teorier om lärande 

som finns bakom Morningside men även den vanliga svenska skolan för att ge en bild av 

skillnader och likheter. 

2.1 Om Morningside 
 

Metoden Morningside math kommer från Morningside Academy i Seattle. Morningside 

Academy är en skola som vänder sig till elever upp t.o.m. junior highschool som av någon 

anledning har problem i något eller några ämnen. Morningside koncentrerar sig på att lära 

eleverna de tre grundläggande färdigheterna läsa, skriva och räkna. De elever som kommer dit 

stannar där tills de har kommit ifatt i de ämnen/delar de har problem i, en del stannar tills de har 

kommit längre än motsvarande elever i vanliga skolor, och tanken är sedan att de ska fortsätta i 

den vanliga skolan. (http://www.morningsideacademy.org/about/indepth.php) 

 

Morningside Academy erbjuder pengarna tillbaka om en elev inte har kommit två år framåt i 

sin utveckling under ett år i sin svagaste färdighet som undervisas på Morningside Academy. 

Om t.ex. en elev är sämre på att skriva än att läsa och skriva så garanterar Morningside 

Academy att den eleven kommer utvecklas med vad som i den vanliga skolan motsvaras av två 

år. (http://www.morningsideacademy.org/about/indepth.php) 

 

Morningside arbetar mycket med gruppering av elever så att undervisningen kan anpassas 

bättre. Eleverna grupperas olika för varje ämne och t.o.m. del av ett ämne. Dessa grupperingar 

ändras också under skolåret beroende på vilken utveckling varje elev har. 

 

Den del vi har koncentrerat oss på är den del som kallas ”Morningside Math” eller 

”Morningside Mathematics Foundations”. Programmet eller metoden består av fyra 

grundläggande delar. (www.apbs.org/conference/Files/Kent_J.ppt) 

 

Den första delen kallas ”tool skills” (verktygsfärdigheter) och handlar om det grundläggande 

som att läsa och skriva siffror och vilket värde de har. 

(www.apbs.org/conference/Files/Kent_J.ppt) Det här omfattar det vi valt att kalla 

basfärdigheter. I den första delen så går man även in på den enkla aritmetiken. En viktig del 
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som man arbetar med när man lär ut aritmetiken är talfamiljer. Talfamiljerna ska reducera 

antalet matematikfakta en elev behöver memorera med 75 %. 

 

Den andra delen kallas ”computation skills” (beräkningsfärdigheter) och här handlar det om 

längre och svårare tal. (www.apbs.org/conference/Files/Kent_J.ppt) Här bryter man ner varje 

tal i mindre delar. Det finns mer än hundra underfärdigheter som man använder sig av för att 

bryta ner de här beräkningarna till mindre lättare del tal. För att varje elev ska kunna träna på 

just de delar som den är mindre bra på så har man här diagnostiska prov som avslöjar detta. 

 

Den tredje delen av metoden går ut på att man ska lära sig 10 algebraiska metoder för att lösa 

vanliga ”läsetal”. (www.apbs.org/conference/Files/Kent_J.ppt) Här arbetar man med att lära 

eleverna se vad frågan går ut på och sedan ställa upp en ekvation för talet. Genom att lära 

eleverna de här standardiserade metoderna så behöver eleven inte tänka varje gång den ställs 

inför ett läsetal utan lär sig se det mönster som finns. De läsetal de övar på är inte alla 

tillrättalagda utan de har ibland förvirrande fakta med för att lära eleverna urskilja vad som är 

viktigt. 

 

När man arbetar med de här första tre delarna så mäts elevernas prestationer dagligen och förs 

in i speciella diagram. Med hjälp av dessa diagram så kan man följa elevens utveckling och se 

vilka mål man kan sätta upp. Dessa mål är oftast till nästa dag eller till nästa vecka. (Johnson & 

Layng 1994) 

 

Den fjärde delen av metoden handlar mer om problemlösning och slutledning. Även här 

handlar det om att systematisera och lära eleverna standardiserade sätt att tänka och gå till väga 

så att de snabbt ska kunna arbeta igenom ett problem. 

(www.apbs.org/conference/Files/Kent_J.ppt) 

 

Det här sättet att arbeta är något man känner igen i vår svenska skola. Den största skillnaden 

med Morningside är hur koncentrerat man arbetar med det här. Det man gör är att man 

dessutom gör allt på tid. Tanken är att eleverna ska göra allt väldigt fort hela tiden. De börjar 

med att lära sig skriva siffrorna så fort det bara går. De elever vi har arbetat med skulle t.ex. 

komma upp i 120 siffror per minut innan de kunde gå över till att arbeta med aritmetiken. 
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Tanken bakom att det ska gå snabbt är något som kallas ”fluency”. (Johnson & Layng 1994) 

Genom att man hela tiden försöker göra allt så fort så lämnas man ingen möjlighet att sitta och 

tänka och kanske snärja in sig utan lösningen av talen ska ske automatsikt och flytande. Man 

kan jämföra det med att tala ett språk riktigt bra. När man kan ett språk flytande så behöver 

man inte tänka på hur man pratar utan det kommer automatiskt och så är tanken att det ska 

fungera med matematik också. 

 

För att man ska få till en flytande matematik så måste alla moment vara flytande och grunderna 

är viktigast så därför blir även en så enkel sak som att skriva siffror något väldigt viktigt. Ska 

eleverna kunna lösa problem snabbt så måste de se mönster snabbt och kunna ställa upp och 

räkna ut dess ekvationer och tal snabbt. För att kunna räkna ut ekvationerna snabbt så behöver 

man kunna den grundläggande aritmetiken snabbt och den mest grundläggande förutsättningen 

för att kunna få ett bra flyt i räknandet är att man kan skriva siffrorna snabbt. (Johnson & Layng 

1992) 

 

Varför behöver man då vara flytande i matematik? Det är inte så ofta som man hamnar i en 

situation där det är så bråttom med att lösa ett tal. Inte ens under ett prov så brukar det vara så 

bråttom. 

 

Tanken bakom fluency är att elever har svårt att komma ihåg vad de har lärt sig och att när en 

elev behöver tänka för att räkna ut relativt enkla saker så får de problem när de inte bara ska 

lösa enkla saker utan behöver lösa svårare problem samtidigt. Morningside riktar även kritik till 

det vanliga sättet att mäta kunskap. Normalt sett så mäter vi i våra prov i skolan bara hur många 

procent rätt en elev har på ett prov. Vad vi inte tar med i bedömningen är hur lång tid eleven tar 

på sig. (Johnson & Layng 1992) 

 

En av grundtankarna med Morningside är att föra undervisningen närmare den 

naturvetenskapliga vetenskapen. Man vill kunna mäta inlärningen så noga det går så att man 

ska kunna utvärdera undervisningen och förändra den. Detta är önskvärt i all undervisning men 

Morningside poängterar detta särskilt. (Johnson & Layng 1994) 
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2.1.1 Basfärdigheter 

 

I (Kilborn, 1981, s81) uttalas vikten av basfärdigheter tydligt med orden ”Bristande 

basfärdigheter inverkar menligt på baskunskaperna vid en problemlösning”. Att basfärdigheter i 

matematik är viktigt är inget nytt. I USA så blev det en viktig fokus så tidigt som på 40-talet. 

(Kilborn, 1981) 

 

För att utföra en så enkel multiplikation som 87*46 så krävs mellan 50-75 tankehandlingar. 

Tänker man då på att en genomsnittlig person kan hantera sju tankar samtidigt i det som kallas 

arbetsminnet så förstår man vilka problem bristande basfärdigheter kan skapa. (Kilborn, 1981) 

 

Som vi beskrivigt ovan så är en av grundtankarna med Morningside just att stärka elevernas 

basfärdigheter i matematik. För att genom detta underlätta vid de mer komplexa delarna av 

matematiken. 

 

Frågan här handlar inte om man behöver basfärdigheter i matematik utan snarare om 

Morningside Math är ett bra sätt att lära ut dessa i den svenska skolan. Passar den in i 

klassrummet och styrdokumenten? Passar den de svenska eleverna och de svenska lärarna? Det 

är inte möjligt för oss att dra några större slutsatser om det med vår undersökning. Det vi kan 

hoppas på att göra i vår undersökning är att göra en första granskning av Morningside och hur 

väl den fungerar i just vårt fall. 

 

Även om man ser hur väl den verkar ha fungerat utomlands i t.ex. USA så måste man tänka på 

att det finns väldigt stora kulturella skillnader i samhället och kanske speciellt i skolan. 

 

Ett stöd för en sådan konkret och direkt metod som Morningside kan man få i (Löwing och 

Kilborns, 2002). Här menar författarna att alla de nya undervisningsmetodiker som kommit de 

senaste 40 åren visserligen säkert har tillfört den svenska skolan idéer men att de samtidigt inte 

har främjat baskunskaperna i matematik. De menar att dessa nya idéer inte har ändrat lärarens 

sätt i grunden utan bara på ytan. Med en metod som Morningside som är så direkt och konkret i 

sitt genomförande så skulle det vara lättare. 

 



 

 7
  

2.1.2 Morningsidemetoden i undervisningen 

 

Inlärningsmetoden hos Morningside bygger på många analyser kring elevers intag av kunskap. 

Analyserna baseras ofta på elevernas sammansättning av komponenter som de använder sig i 

olika moment. För att kunna använda sig av denna analys måste man tydligt förklara för 

eleverna vilka färdigheter som ska uppnås. Analysen fortgår tills man märker att färdigheten 

hos eleven har blivit automatiserad och en del av dennes beteende, exempelvis kunna rabbla 

multiplikationstabellen. När man talar till eleverna om dessa färdigheter som man ska behärska, 

använder man sig oftast av de mest grundläggande och minsta verktygsfärdigheterna.  

 

Vidare ser Morningside på fyra olika typer av inlärning. Den första av dem är inlärning genom 

fakta, vad har eleven för kunskaper med sig i ryggsäcken. Finns det någon tidigare erfarenhet. 

Den andra typen är färdigheter, kan eleven exempelvis tolka och förstå olika textinnehåll 

genom att återberätta vad som precis har lästs. Den tredje är begreppsuppfattning, förstår eleven 

begrepp som geometri, vet han eller hon vad area innebär när man väl talar om det. Och den 

fjärde typen av inlärning är principer. Då talar man om ifall eleven har sådan förståelse bland 

sina färdigheter så att de kan applicera dessa i olika sammanhang utan att tveka. (Johnson & 

Street, 2004) 

 

Efter de olika fyra inlärnings typer ser de vidare på olika inlärningskanaler. Här analyserar man 

hur eleven sensoriskt uppfattar en instruktion, det vill säga genom syn, hörsel, känsel, lukt 

o.s.v. Därefter beskrivs elevens respons där man ser till hur eleven talar, skriver, uppskattar 

instruktionen som läraren har beskrivit. Exempel på beteenden som analyseras här kan vara att 

eleven hör siffror vilket i sin tur ger en respons av att han/hon skriver ner siffror. Nästa steg kan 

vara att de ser olika tal vilket kan leda till en uppställning av tal och de utför olika beräkningar, 

samt att i sista steget kunna tolka olika problemlösningsuppgifter och veta vad som behöver 

göras rent matematiskt för att lösa den. (Johnson & Street, 2004) 

 

En viktig del av hela analysen är de utvärderingar som görs efteråt. Dessa görs i två steg och 

det första består av ett test som mäter ifall kunskapen har uppnått de kriterier som krävs. 

Kriterierna som ställs i första testet är ifall man behärskar ”fluency”, det vill säga att man har 

ett flyt i sina moment. Den andra utvärderingen testar inlärningsbeteendet med hjälp av 

uppgifter som visar hur väl eleven behärskar instruktionerna om det som ska läras och uppgifter 
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som visar hur väl eleven behärskar nödvändiga och tidigare inlärda färdigheter för att uppnå 

nya mål. 

 

Tidigare i texten har vi berättat om gruppindelning vilket är en arbetsmetod som tillämpas på 

Morningside. Dessa grupper är homogena, vilket betyder att eleverna delas in efter liknande 

egenskaper. Detta skulle kunna vara samma färdigheter, brister, styrkor, svagheter o.s.v. På 

detta sätt kan en lärare fokusera på att använda samma läroplan till alla elever. Dessa homogena 

grupper skiftar mellan de olika ämnena. Det vill säga att en och samma elev kan vara indelad i 

flera olika grupper beroende på dennes färdigheter i de olika ämnena. Gruppen som en elev blir 

placerad i är inte statisk utan i högsta grad levande. Eleven kan förflyttas mellan de olika 

grupperna baserat på deras inlärningsförmåga och framgång. (Johnson & Street, 2004) 

 

Utlärning och inlärning på Morningside delas in i tre faser. Första fasen tillhandahåller 

definierade och relativt kortfattade instruktioner. Dessa instruktioner är oftast riktade och klara 

för att etablera en ny del eller en ny sammansättning av prestationer. Den andra fasen är 

schemalagd träning för ”fluency” med enstaka tidtagning. På det här viset kan man träna sin 

uthållighet vilket är väldigt lämpligt. Tidtagningen görs tillsammans med läraren och via ”peer 

coaching” för att uppnå bästa möjliga flyt i inlärningen. Den tredje fasen är schemalagda 

tillfällen där eleven ges möjlighet att applicera sina kunskaper i nya/andra sammanhang. Här 

försöker de även använda sig av vardagliga händelser där eleven kan tänkas använda sina 

färdigheter och på så sätt kunna visa att de kan använda det vid rätt tillfällen. 

 

Den mesta metodiken som tillämpas inom Morningside math är hämtat från Thomas F. Gilberts 

teorier och böcker. Hans teorier bygger på att man analyserar instruktionerna som ges till 

eleverna samt undersöker responsen och effekterna av dessa instruktioner. Gilberts arbete är 

influerat av B.F. Skinner och använder sig mycket av hans tankar, speciell när han försöker 

hitta olika infallsvinklar i beteendemönstret för att få en bättre undervisning. Denna modell 

analyserar de brister som finns vilken i sin tur kan avgöra var problemen finns hos eleven. 

 

Siegfried Engelmann är också en av grundpelarna i Morningsides metodik inom matematiken. 

Han var även en av grundarna till Direct Instruction. Metodiken som används är väldigt 

växelverkande, rytmisk samt håller ett högt tempo. Enligt denna metod finns det fyra olika 

händelser som är avgörande. Dessa är stimuli/händelse, utförande och konsekvens. (Johnson, 

1996) 
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2.1.3 Hur tillämpas metodiken 

 
De ser på metodiken som en rekursiv process. Arbetssättet följer fyra olika steg genom att börja 

med att demonstrera och visa. Därefter efter följer en exakt vägledning hur de ska arbeta och 

därefter får de jobba självständigt. Det sista steget är ett test eller prov. 

 

Under demonstrationsdelen börjar läraren med att modellera en uppgift en till tre gånger. Efter 

det arbetar läraren tillsammans med eleverna uppgifterna som precis har demonstrerats. Detta 

görs med exakt guidning och alla jobbar tillsammans. Beroende på hur många fel eleverna gör 

avgörs det ifall de får jobba med fler övningsuppgifter eller om de ska gå tillbaka till 

demonstrationerna. När läraren känner att eleverna börjar förstå får de börja jobba på egen hand 

i läroboken. Även i detta steg kan läraren tänkas gå tillbaka till en viss guidning ifall han/hon 

känner att eleverna gör allt för många fel. Det slutliga steget är ett prov eller test. (Johnson & 

Street, 2004) 

 

Direct Instruction är en del av metodiken som används. Dess läroplan är välformulerad och har 

en välstrukturerad ordningsföljd. Lektionerna är uppbyggda efter ett manusliknande innehåll 

för lärarna att använda. Den behandlar väldigt mycket respons på elevers prestation genom 

olika signaler. Responsen kan antingen vara beröm eller korrigering och lärarna undervisar tills 

eleverna visar ett hundra procentigt kunnande. (Johnson & Street, 2004) 

 

2.2 Teorier om lärande 
 

För att skapa sig en lite bättre bild kring vårt arbete börjar vi med att undersöka olika teorier 

kring lärande för att på så sätt bilda sig en vetskap kring elevers tänkande och lärande inom 

matematiken. Det är framför allt fyra olika teorier som vi kommer att diskutera. Dessa är 

behaviorism, progessivism, konstruktivistiskt perspektiv samt det sociokulturella perspektivet. 

 

2.2.1 Behaviorism  

 
När man talar om behaviorism talar man om beteendet hos en individ och då framförallt 

förändringar i beteendet. En definition av beteende är; att kunna observera en individs 

uppförande. (Wyndhamn et al. 2000) 
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Inom behaviorismen talar man om två huvudtermer, dessa är stimuli och respons. Stimuli kan 

vi även kalla för en signal som får människans sinnesceller att reagera varpå det uppstår en 

respons, reaktion på sinnescellernas registrering, som går att observera. Kort beskrivet, något 

sker i en individs närhet och omgivningen kan observera en reaktion. Detta skulle då innebära 

att olika stimuli ger upphov till olika respons. 

 

Det som skiljer behavioristerna genomgripande från de andra teoribildningarna är att de inte ser 

till de inre psykiska processerna eftersom dessa inte kan studeras ”vetenskapligt”. De försöker 

istället att studera de stimuli som kan påverka människan samt de beteenden som individen 

visar upp efter en reaktion. (Wyndhamn et al. 2000). 

 

Ett annat ord som ofta dyker upp bland behaviorister är konsekvens. Med detta menas att man 

anpassar ett stimuli för att få fram ett önskat beteende. För att förstärka ett önskvärt beteende 

kan man ge individen en positiv feedback, exempelvis beröm. På så sätt kan detta leda till att 

individen upprepar det önskvärda beteendet och tillslut accepteras av individen själv. 

 

Den amerikanske psykologen Burrhus Fredric Skinner (1904-1990) är en av de forskare som 

präglat behaviorismen mer än andra. Han arbetade mycket med djur och eftersom hans djur 

oftast var hungriga och motiverade till att utföra beteende som gav dem mat så kunde Skinner 

forma deras beteenden. Hans slutsats var att djur behöver uppleva både fördelar och nackdelar 

med olika beteenden för att dessa ska finnas eller försvinna, detta skulle även visa sig gälla för 

människor.  

 

Dessa fördelar och nackdelar kallade Skinner för förstärkningar för beteende. Utifrån detta fann 

Skinner att positiv förstärkning (belöning) leder till att beteende upprepas. Detta kan man ofta 

observera hos föräldrar som uppfostrar sina barn genom att belöna dem för att ett önskvärt 

beteende ska upprepas. 

 

Ur inlärningssynpunkt skulle man kunna sammanfatta behaviorismen med följande punkter; 

 

• Kunskapen är given och absolut 

• Lärande är till övervägande passivt även om den sker under programmatiska och 

upprepande former. 
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• Eleven ses som en passiv mottagare. 

• Lärarens roll är auktoritativ, anvisande och kontrollerande. (Wyndhamn et al. 2000) 

 

2.2.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

 

Det konstruktivistiska perspektivet har sin grund hos Piaget (1896-1980) som var en berömd 

forskare inom den kognitiva skolan. Han intresserade sig för hur människor utvecklar sin 

verklighetsuppfattning och sitt tänkande bland annat genom det abstrakta tänkandet i 

matematiska strukturer. Han menade att människan precis som djuren hela tiden måste anpassa 

sig till sin omgivning, denna process kallade han för adaption. Adaptionen består av 

assimilation och ackommodation vilket är två huvudbegrepp inom det konstruktivistiska 

perspektivet.  

 

När man talar om assimilation menar man den process där en person hanterar händelser i 

relation till tidigare erfarenheter. Då människan förändrar sitt gamla beteende efter den nya 

erfarenheten så har ackommodationen skett. Människan har lärt sig något och till följd av det 

och anpassat sig. Denna process är ett led i mänsklig överlevnad. 

 

Konstruktivismen är idag en vanlig teoretisk syn inom lärande. ”I en konstruktivistisk 

kunskapsteori ses kunskap som något människan konstruerar utifrån sina erfarenheter” 

(Riesbeck, 2000, s.35). 

 

Inom konstruktivismen betonas individens egen konstruktion av kunskap till skillnad från 

behaviorism där individen mer ses som en passiv mottagare av information. (Wyndhamn et al. 

2000). 
 

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv – Vygotsky 
 
 
En annan dominerande inriktningen hittar vi i det sociokulturella perspektivet, med 

teoribildningar som har sitt fundament hos Leo Vygotsky. Där är det mänskliga lärandet och 

tänkandet som utvecklas genom att individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser (Säljö, 2000). 
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Fokus läggs på samspelet mellan individ och kollektiv i de sociala situationer som man menar 

är nyckeln till kunskapskonstruktion. Det är när individer eller kollektiv tar med sig någonting 

från de sociala situationerna som man talar om att ett lärande har konstituerats (Säljö, 2000). 

 

Det sociokulturella perspektivet är överens med konstruktivisterna i att barnets aktivitet i 

förhållande till omvärlden står som en central punkt för utvecklingen. Barnet måste själv 

upptäcka relationen mellan olika objekt genom att undersöka, kombinera och manipulera 

dessa.(Säljö, 2000) 

 

 ”Kunskap är således inte någon inre kopia av yttervärlden som lagras i barnet likt ett 

fotografi, utan den konstrueras av individen” (Säljö, 2000, s. 65). 

 

De säger att kunskaper och färdigheter inte enbart kan ses som lokaliserade i hjärnans 

”…invecklade skrymslen och biokemiska processer”, utan att det även finns en kulturell 

kunskap som existerar mellan individer innefattad i samhällsstrukturen (Säljö, 2000, s. 21). 

Dessa skeenden är en viktig förutsättning för vår förmåga att göra en analys av begrepp skriva 

poesi samt lösa ekvationer. Men begreppen, ekvationerna och de poetiska uttrycken finns inte i 

hjärnan som sådan. De har istället med innebörd och mening att göra, och innebörd och mening 

är kommunikativa, och inte biologiska, företeelser. (Säljö, 2000) 

 

Centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet är redskap eller verktyg med vilket 

menas, ”de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 

och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den”. (Säljö, 2000, s. 20). 

 

2.2.4 Progressivism 

 

John Dewey och pragmatismen brukar sammankopplas med progressivismen, vilken bygger på 

att man sätter eleven i centrum istället för de olika skolämnena. 

 

I enlighet med progressivismen ska utbildningen vara aktiv och barnets behov och intressen ska 

stå i fokus samt att barnet ska ses som en helhet. En av grundtankarna är att problemlösning ska 

ersätta inpräglande av de olika ämneskunskaperna. Detta medför att skolan strävar efter att 

skapa olika problemlösningssituationer.  
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Utbildningen ska vara en del av livet, och inte endast en förberedelse för livet, därför bör skolan 

knyta an till barnets hela uppväxt, hem och familj. Vidare ska barnet få träning i att samarbeta 

med andra om det så behövs. Lärarna i progressivismen ska fungera som rådgivaren och ska 

hjälpa barnet att analysera och lösa problem. Man strävar även efter demokrati i skolmiljön, och 

detta sker genom elevinflytande i undervisningen. (Stensmo, 1994) 

 

2.3 Lärarens roll, mål och kunskaper 
 

Hur kan man som lärare ta emot alla dessa elever? En viktig fråga som man bör ställa sig själv 

är: vad är matematik och hur stimulerar jag en elev med en matematisk förmåga? 

  

Det är vanligt att en lärare ser eleverna som en enhetlig grupp. Ibland talas det om att det bara 

är pojkar som är högpresterande och att det är en liten andel i en klass som har en matematisk 

förmåga. Även Winner (1999) bedömer att man inte bör dela upp eleverna i olika grupper. 

Exempel på grupper som hon talar om är till exempel svaga och starka, för hon tror att det är 

lätt att eleverna fastnar i de mönstren. Detta skulle då innebära att eleverna anpassar sig efter 

lärarens förväntningar, vilket i sin tur kan leda till att de inte utvecklas till fullo.  

 

Winner (1999) talar om att många lärare finner svårigheter i att sätta in handlingar när en elev 

presterar bättre en de andra i klassen. Detta menar hon kan oftast bero på att läraren inte har 

tillräckligt med kunskaper inom ämnet. Hon anser att: ”Många lärare som inte har tränats i att 

känna igen tecknen på särbegåvning ser enbart dessa barn som problem och skickar hem 

rapporter om att de är omotiverade, inte vill försöka och inte kan sitta still” (s. 209). 

 

2.3.1 “Teachers manual” 

 

Dr. Kent Johnson anser att en person som hanterar basfärdigheterna i matematik snabbt och 

korrekt har stora fördelar globalt sett. Han tror även att elever som hanterar matematiken 

genom ett automatiserat sätt eller ”fluently” har mycket större fördelar när de senare ska lära 

sig mer komplicerade tal inom division och multiplikation. 

 

Även om en elev kan ge korrekta svar och beräkningar men måste använda sig av exempelvis 

sina fingrar eller om det tar för lång tid, menar Dr. Kent Johnson att detta skulle kunna vara ett 
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hinder för framtida inlärning. Det som står som ett hinder är all den extra energi som läggs ner 

på den enkla matematiken. Tal som 4·4 ska eleven inte behöva fundera över allt för länge, för 

då finns risken att man kommer av sig helt i sitt matematiktal som helhet. (Johnson, 1996) 

 

Hur ser det ut på Morningside? Ett arbetssätt som är vanligt förekommande är peer coaching. 

Detta är ett arbetssätt där två lärare är närvarande vid ett och samma lektionstillfälle där de 

senare diskuterar lektionen efteråt och hjälper varandra med olika problem. Tanken med detta 

är att slippa ”observatörer” mitt under ett lektionspass vilket kan medföra stress och oro hos 

både lärare och elever. Tanken bakom peer coaching är att hjälpa sina kollegor att förbättra sin 

undervisning samt att finnas där som ett stöd eller bollplank om man vill kalla det så. Denna 

metod är även vanligt förekommande bland eleverna där de får jobba parvis och vara varandras 

stöd och hjälp. (Johnson, 1996) 

 

Det första en lärare gör när han/hon ska undervisa med denna metod är att förklara för eleverna 

vad talfamiljer är. Här rekommenderas metoden, Direct Instruction, för att lyckas med detta. 

Läraren ska väldigt tydligt och exakt presentera en välformulerad modell av vad talfamiljer är. 

Därefter ska eleverna tillsammans med läraren, nästan som en kör, upprepa vad som sägs eller 

bli ombedda att säga. Denna interaktion är väldigt intensiv och frekvent, där läraren kan 

presentera från tio till tjugo olika moment i minuten, som eleverna ska lära sig. Läraren ska hela 

tiden ge korrigera eller ge beröm till gruppen beroende på deras svar. 

 

Eleverna släpps inte helt fria förrän de hanterar talfamiljerna relativt skickligt. När de väl 

arbetar själva går läraren runt för att se hur väl ”fluency” fungerar i respektive fall. Är det så att 

en elev tvekar eller svarar fel på en viss talfamilj, införs ett individuellt ”program” för eleven 

att följa. (Johnson, 1996) 

 

2.4 Undersökningar, studier och forskning 
 
Eftersom det inte bedrivigts någon forskning om Morningside i Sverige så har vi här redovisat 

de undersökningar om Morningside som har publicerats i USA. Morningside handlar till stor 

del om att öva upp basfärdigheterna i matematiken och vi har därför redovisat sådan forskning 

men även forskning om hur undervisning bedrivs i matematik på låg och mellanstadiet då det är 

i dessa åldrar som eleverna i vår empiriska undersökning befinner sig. 
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2.4.1 Om Morningside 

 

De som utvecklat Morningside är intresserade av att deras metod sprids och som följd av detta 

så finns det en del arbeten och undersökningar gjorda. Här följer några exempel på 

undersökningar om de metoder Morningside grundar sin undervisning. 

 

I artikeln Breaking the Structuralist Barrier från 1992 beskriver Kent R. Johnson från 

Morningside Academy och T.V. Joe Layng från Malcolm X College fördelarna med att arbeta 

med Morningsides model med ”generative instruction” som baseras på B.F Skinners 

behaviourism jämfört med den vanliga strukturalismen som de anser råder i samhället. De för 

här fram exempel på hur en hög frekvens eller ”fluency” i de enklare matematiska färdigheterna 

ger en ökad förmåga även i de mer komplexa. De hävdar här att dessa vinster inte behöver övas 

utan den mer komplexa förståelsen kommer av sig själv om man bara uppnår en viss ”fluency”. 

De beskriver här olika försök som gjorts med Morningsides undervisningsmetod. Som exempel 

så beskrivs ett försök som gjordes med deltagare mellan nio till fyrtioåtta år. Försöket pågick i 

sex veckor. Här tog de mest avancerade eleverna in vad som motsvaras av 2 års 

matematikinlärning inom områden som ”Mathematics computation” (matematiska beräkningar) 

och ”Problem solving” (problem lösning). 

 

I (Johnson & Lyang, 1994) utvecklar de sina tankar. Här beskriver de historian bakom 

Morningside och samarbetet med Malcolm X men kanske mer intressant är att de går in på 

varför Morningsides modell är ett exempel på tillämpad vetenskap. De tar här upp att varje 

resultat en elev producerar leder den vidare till nästa steg i processen. De går här så långt att de 

säger att allt kan läras ut med Morningsides modell.  

 

I boken The Morningside Model of Generative Instruction: What It Means To Leave No Child 

Behind beskriver författarna K Johnson & E.M. Street (2004) en implementering av 

Morningsides modell på en skola i Kanade som pågick från 1997 till och med 2000. Eleverna 

som var med ökade sina resultat från att ha haft 30 % rätt på de nationella standardproven 1996 

till att ligga närmare 75 % 2000. Redan 1997 så hade resultaten ökat till 45 % rätt. Skolan 

ökade från att ha varit rankad som nummer 13 av 25 1996 till att vara nummer 2 av 25 år 2000. 
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De ovan redovisade texterna är skrivna av Dr. Kent Johnson som är en av de drivande inom 

Morningside och också grundare av Morningside Academy i Seattle. Att hitta oberoende 

undersökningar av hög nivå har visat sig vara svårt. Vi har varit i direkt kontakt med Dr. Kent 

Johnson via mail och inte heller han har inte givit oss några konkreta exempel på sådana. De 

undersökningar vi har hittat har varit studentuppsatser och vi väljer att inte redovisa dessa 

eftersom deras pålitlighet kan ifrågasättas. 

 

Vi har inte hittat någon undersökning som visat på en sämre utveckling för elever som 

undervisats enligt Morningside jämfört med så kallad vanlig undervisning. Vad detta beror på 

vet vi inte. Det kan såklart bero på att de som jobbar med Morningside faktiskt får bra resultat 

men det kan också bero på att de som inte har lyckats inte har publicerat sina resultat. 

 

2.4.2 Om basfärdigheter och matematikdidaktik 

 

Vi har studerat det som skrivits om baskunskaper i matematik eftersom vikten av detta är själva 

grunden för Morningside. Arbeten om matematikundervisning och didaktik har också de 

studerats. 

 

Barbro Grevholm har låtit några forskare i matematikdidaktik från de nordiska länderna skriva 

om sina olika specialområden i olika delar av boken Matematikdidaktik ett nordiskt perspektiv. 

Rolf Hedrén skriver om Räkning i skolan i dag och i morgon. Han behandlar frågan om vad 

som är viktigt för eleverna att lära sig i matematik när miniräknare och datorer blir allt 

vanligare. Behöver vi verkligen lära oss beräkningsalgoritmer när miniräknare är så 

tillgängliga? Han framhäver vikten av att kunna huvudräkning men ifrågasätter vikten av de 

vanliga beräkningsalgoritmerna. I sammanhanget är det ett intressant inlägg eftersom 

Morningside i så hög grad bygger på huvudräkning men också beräkningsalgoritmer. (Hedrén, 

2001) 

 

Madeleine Löwing har gjort en studie som heter Matematikundervisningens konkreta 

gestaltning. Avhandlingens syfte är att studera kommunikationen mellan lärare och elev och 

hon har valt att studera 7 lärares lektioner. För oss var det här en meningsfull avhandling främst 

för att de lärare som studeras till största delen arbetar på låg och mellanstadiet. Vi som båda har 

mest erfarenhet av högstadium och gymnasium kände att vi ville ha en bättre inblick i hur den 

vanliga undervisningen sker i låg- och mellanstadium och genom detta få en bättre idé om hur 
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väl Morningside skulle passa in i undervisningen. En av de frågor som ligger till grund för att 

hon gjort avhandlingen är varför, trots alla insatser, de svenska elevernas kunskaper i 

matematik inte har förbättrats. Detta är också en fråga som ligger till grund för vår uppsats. 

(Löwing, 2004) 

 

Wiggo Kilborn behandlar basfärdigheter i sin bok ”Vad vet fröken om baskunskaper”. Denna 

bok är skriven med Lgr80 som bakgrund och vi har haft nytta av att se hur Kilborn behandlar 

ämnet 1981 när vi försöker jämföra med dagens styrdokument. Boken handlar även om vad 

baskunskaper är, vilken betydelse de har och han går även in på hur de kan undervisas. Detta 

har vi haft nytta av när vi studerat Morningside. (Kilborn, 1981) 
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3. Metod 
 

Morningside Math används bara på en skola i Sverige och där är det i form av ett litet projekt 

vid sidan om den vanliga undervisningen. Vår empiriska undersökning kan betraktas som något 

av en fallstudie över hur den här specifika metoden upplevs av eleverna. (Johansson & Svedner, 

2001) I en fallstudie så utgår man från ett helhetsperspektiv och därför har vi försökt att 

använda oss av olika sätt att samla information om hur eleverna upplever metoden. (Patel & 

Davidsson, 1994) Vi vill tolka och förstå vad som ligger bakom den information vi har fått 

fram i våra undersökningar och därför så kommer vi att analysera de observationer och 

intervjuer vi har genomfört utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. I hermeneutiken så 

närmar man sig sitt forskningsobjekt utifrån sin egen förförståelse. De egna intrycken, 

inlevelsen och tankarna är en viktig del och en tillgång när man ska tolka och förstå sitt 

forskningsobjekt. (Patel & Davidsson, 1991) Detta passar väl in i vårt sätt att arbeta med 

ostrukturerade observationer där vi spenderar mycket tid med eleverna och sedan följt upp med 

kvalitativa intervjuer. De dagliga samtal vi fört med den lärare och den psykolog som håller i 

undervisningen har även de varit en viktig del för att förstå eleverna, våra intryck av dem och 

deras upplevelser. 

 

3.1 Urval 
 

Urvalet i våra empiriska undersökningar är inget vi egentligen har haft något att säga till om. 

Urvalet består av alla som sysslar med Morningside Math i Sverige. De som deltar i metoden är 

sju elever i åldrarna 10-12, en lärare och en psykolog. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

För att svara på frågorna om hur Morningside förhåller sig till styrdokumenten och den svenska 

skolans teoretiska grund så har vi valt att göra en litteraturstudie. 

 

Vi studerar de lärarmanualer och det elevmaterial som finns för Morningside Math. Vi studerar 

även de teorier om lärande som Morningside bygger på. Den teoretiska plattform som finns för 
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den ”vanliga” svenska undervisningen och dess lärare är också den en viktig del. Vi behöver få 

en bild av hur väl Morningsides teori och genomförande stämmer överens med dessa teorier. 

 

När en ny metod ska införas i skolan så är det inte bara intressant hur den förhåller sig till de 

teorier som dominerar skolan. Man måste även undersöka hur väl metoden fungerar med de 

styrdokument som styr skolan. De svenska styrdokumenten i form av läroplaner, kursplaner och 

lokala planer är det vi studerat för att se hur väl Morningsides metod fungerar ihop med dessa 

ramfaktorer. (Löwing, 2004) 

 

I styrdokumenten så har vi letat efter sådant som vi anser skulle kunna vara till hinder för att 

arbeta med Morningside eller om det finns saker som skulle kunna tolkas som stöd för 

Morningsides metod. De dokument vi huvudsakligen har valt att studera är Lpo94, Kursplanen 

för matematik i grundskolan och Halmstads barn och ungdomsplan 2002. 

 

För att svara på om Morningside Math är ett arbetssätt som eleverna trivs med så är empiriska 

studier det lämpligaste. De empiriska studier vi har valt är i första hand dikterade av vad vi har 

att tillgå. Metoden börjar precis att användas så de vi har att tillgå är sju elever, en lärare och 

den psykolog som fört hit metoden till Sverige och också håller i undervisningen på skolan. 

 

De metoder vi har arbetat efter är i huvudsak kvalitativa. Den del som inte är kvalitativ är de 

grafer eller diagram över elevernas färdigheter vi har haft möjlighet att undersöka. I analysen 

av dessa så har vi dock tillämpat en viss kvalitativ tolkning. Det är i början av metodens 

införande och allt är nytt för både lärare och elever. Vi anser därför inte att man bara rakt av 

kan jämföra elevernas resultat med övrig utvärdering av metoden som skett under år av studier 

utan man måste lägga in omständigheterna och tolka resultaten efter de förutsättningarna. 

 

Eftersom det vi studerar är matematikdidaktik och det är en samhällsvetenskaplig 

vetenskapsgren så är det inte möjligt att göra helt objektiva mätningar eller tolkningar. 

(Engström, 2006) Kvalitativa undersökningar är svåra för att inte säga omöjliga att göra helt 

objektiva. (Kvale, 1997) 
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3.2.1 Intervjuer 

 

Frågorna vi gjort upp var inte tvunget att tas i någon speciell ordning och vi siktade på att ta 

upp dem i en så naturlig ordning vi kunde beroende på hur samtalet gick. Frågorna var heller 

inte menade att ställas bokstavligen utan mer tänkta som en allmän fråga som man kunde 

anpassades efter situationen. (Carlsson, 1991) Antalet frågor anpassade vi efter att det var 

elever på låg och mellanstadienivå som vi intervjuade och vi ville därför hålla nere antalet 

frågor för att inte tråka ut eleven. Eftersom eleverna som vi skulle intervjua är unga var vi 

medvetna om att det skulle vara svårt att hålla en djupintervju och få utförliga svar. Intervjuerna 

blev därför ett mellanting mellan ett uppläst frågeformulär och ett vardagssamtal. (Carlsson, 

1991) Eftersom vi vid intervjutillfället lärt känna eleverna lite som personer, visste vi vad de 

hade presterat och vilken utveckling de haft. Detta underlättade för oss att anpassa intervjuerna 

efter varje elev. 

Frågorna vi hade med oss till intervjuerna var: 

- Tycker du det är roligt att jobba med matte så här? Den här frågan användes som en 

inledande fråga för att få en allmän bild av hur eleven upplevde Morningside. 

 

- Om du fick sluta nu. Skulle du göra det? Frågans avsikt var att på ett mindre direkt sätt se hur 

eleven upplevde metoden och om eleven tyckte att undervisningen var stimulerande. 

 

- Hur känns det att jobba med den vanliga matten ibland och den här ibland? Den här frågan 

var tänkt att ta reda på om eleven tyckte att det var förvirrande eller på något annat sätt mindre 

bra att ha de båda undervisningsmetoderna samtidigt och att ta reda på om det skett någon 

samverkan mellan metoderna som gett positivt eller negativt resultat. De har än så länge inte 

kommit så långt i Morningside så att det borde ha skett några större vinster i den vanliga 

matematiken men vi var ändå intresserade av hur eleverna upplevde det. 

 

- Vet du varför ni arbetar som ni gör? Vi ville med den här frågan se om de gjorts medvetna 

om målet med det arbetssätt de använt sig av. Vår tanke var att det kanske ger mer mening åt 

undervisningen om eleverna ser målet med arbetet. 

 

- Tycker du det här har gett dig något/har du lärt dig något av den här undervisningen? 

Återigen så var vår avsikt att se hur eleverna upplevde metoden och om de själva tyckte att 

metoden gjort någon skillnad. 
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- Skulle du vilja arbeta så här oftare? Ytterligare en fråga för att ta reda på hur eleven upplever 

metoden och om de har lärt sig något. Vår tanke var att om de tycker metoden är rolig och 

givande så borde de vilja arbeta mer med den. 

 

- Vad tycker du om alla mätningar ni gör och de diagram (charts) ni fyller i? Stressande? 

Diagrammen och de ständiga resultatmätningarna är en tydlig del av morningsides metodik och 

det är givetvis intressant att se hur eleverna upplever dessa. Vår teori var att de kanske 

upplevde dessa ständiga värderingar stressande och jobbiga eftersom de inte utsätts för något 

liknande i sin övriga undervisning. 

 

- Brukar du jämföra dig med de andra? Ytterligare en fråga för att ta reda på om metodiken 

upplevs stressande eller jobbig på något sätt. Om de jämför sig med de andra i gruppen så kan 

det ge upphov till stress i både positiv och negativ bemärkelse. 

 

- Har din vanliga lärare sagt något? Vi ville här ta reda på om de fått någon feedback från sin 

vanliga lärare om hur de utvecklats i ämnet eller möjligen om läraren uttryckt sig positivt eller 

negativt om metoden eller den tid den tar från övrig undervisning. 

 

- Tror du att du jobbar hårdare/bättre för att du får belöning t.ex. diplom? En av grundpelarna 

i Morningside är belöningssystemet. Vi ville ta reda på vad de tycker om belöningssystemet 

och om de tror att det har påverkat deras sätt att arbeta. 

 

3.2.2 Observationer 

 

När vi har observerat undervisningen så har vi varit med som deltagande observatörer med 

funktionen som hjälplärare. (Carlsson, 1991) Observationerna vi har använt oss av är 

ostrukturerade observationer. (Patel & Davidsson, 1994)  

 

Både vi själva och de som ledde undervisningen tyckte att modellen med en deltagande 

observation skulle passa bäst. Detta för att metoden passar väl in med hjälplärare samt om vi 

suttit vid sidan om med anteckningsblock, videokamera eller bandspelare skulle kunna vara ett 

störande moment för undervisningen. Det var från början tänkt att lektionerna skulle 
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videofilmas men efter att ha försökt detta under de första lektionspassen så ansågs det vara 

störande för undervisningen. 

 

Anledningen till att vi valde ostrukturerade observationer var att vi inte på ett naturligt sätt i vår 

roll som hjälplärare skulle kunna föra anteckningar under lektionen. När man gör 

ostrukturerade observationer så är förkunskap viktigt och detta passade väl in både i tidsplanen 

och för vår roll som hjälplärare. Ostrukturerade observationer har dessutom den fördelen att de 

är flexibla och ger observatörer en stor möjlighet att anpassa sina observationer efter hand som 

observatörens kännedom kring situationen ökar. (Patel & Davidsson, 1994) 

 

3.2.3 Utvecklingsdiagrammen 

 

En av de stora delarna i Morningsides metod är att eleverna och deras framgång bokförs 

mycket noga och utvärderas dagligen. Deras dagliga utveckling går att följa i deras ”daily 

chart” och ”timings chart”. I timings chart så bokförs de flesta av deras resultat under dagen 

och sedan tar man det bästa resultatet från dessa och för in det i daily chart. På så vis ser man 

tydligt vilken utveckling eleverna har. 

 

Vi har valt att inte lägga någon stor vikt vid diagrammen utan se dem som ett kompletterande 

underlag för våra intervjuer och observationer. 

 

Metoden har olika utvecklingskurvor som eleverna bör följa. Om eleven följer en brant 

utvecklingskurva så är det ett gott betyg åt metoden. Följer elevernas utveckling en brant kurva 

så är det en indicier till att de trivs med metoden och att den fungerar för dem.  

 

Utvecklingsdiagrammen är ett kvantitativt sätt att se hur väl metoden fungerar men eftersom vi 

i vår undersökning inte är intresserade av de resultat som eleverna presterar utan hur de 

upplever metoden så ser vi mer på hur kurvorna ser ut och hur de förändras över tid än vilken 

nivå de når. Tanken är att vi möjligen ska kunna styrka våra observationer av hur eleverna 

upplever metoden med hjälp av diagrammen. Om vi t.ex. tycker att vi kunnat observera att en 

elev har förändrat sin attityd under lektionerna och vi samtidigt kan se att elevens utveckling i 

diagrammen överensstämmer med de observationerna så stärker det dem. 
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3.3 Procedur 
 

Vi har haft turen att kunna vara med när metoden introduceras och observera hur den tas emot 

av elever och lärare. Under dessa observationer så har vi varit deltagande observatörer under 

två veckor av undervisningen. (Patel & Davidsson, 1991) Förutom våra observationer när vi 

närvarat i klassrummet så har vi även haft tillgång till videofilmer av de första 

lektionstillfällena med samma elever. 

 

Vi läste först in oss på ämnet Morningside Math, hur det fungerar, teorin bakom och 

utvärderingar av resultat. Vi studerade de teoretiska grunderna för den vanliga skolan för att se 

hur de stämmer överens med Morningsides idéer. Läroplanen studerades för att det är ramen 

inom det undervisningen bedrivs och som sådan naturligtvis en viktig förutsättning. (Engström, 

2006) 

 

Med det som bakgrund var vi sedan med och gjorde våra deltagande observationer och 

intervjuer. Från dessa har vi sedan försökt att avgöra hur Morningside Math kommer att 

fungera i den svenska skolmiljön och med svenska elever. Det är väldigt vanskligt att försöka 

sig på några generella slutsatser med en så relativt liten empirisk grund men till viss del bör det 

vara möjligt att göra sådana spekulationer. (Alvesson, 1994) 

 

Eftersom vi själva och våra intryck av metoden är en förhållandevis stor del av det totala 

tillgängliga material som finns så ger det en svår situation för oss som undersökare. Man får 

vara uppmärksam på att våra attityder till metoden kan bli en stor del inte bara genom att det är 

vi som skriver utan genom att vi kan påverka den lilla gruppen påtagligt. Vi har dock varit 

medvetna om detta och försökt att agera så att vi ska ha så liten inverkan som möjligt. 

 

3.3.1  Intervjuer 

 

Vi hade ursprungligen planerat att vi båda två skulle närvara vid varje intervju för att på så sätt 

försöka maximera reliabiliteten i tolkningen av den intervjuades reaktioner. (Patel & 

Davidsson, 1991) Efter att ha spenderat tid med eleverna under våra observationer så tog vi 

ändå beslutet att bara vara en som intervjuade varje elev. Det gjorde vi för att vi är övertygade 

om att vi på så sätt påverkade den intervjuade mindre. Vi spelade in intervjuerna så att vi kunde 
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analysera vad som faktiskt sades utan att behöva lägga så mycket kraft på detta vid 

intervjutillfället. (Patel & Davidsson, 1991) 

 

Innan vi började intervjuerna så förklarade vi att vi skriver en uppsats och att vi ville ta reda på 

vad de tyckte om den undervisning som de fick. Vi förklarade också att vi inte hade något med 

deras lärare att göra och att vi inte skulle ta med några namn i vår uppsats eller tala om för 

deras lärare vad de sagt under intervjun. 

 

Skolan där försöket med Morningside bedrivs har en väldigt begränsad yta och det finns inte 

några bra möjligheter att ha ett specifikt rum för intervjuerna. Det ledde till att vi vid varje 

intervju fick leta upp någon lämpligt ställe där intervjun kunde genomföras. Vi gjorde 

bedömningen att detta inte var ett problem utan kanske till och med en fördel. Varje intervju 

fick nu en mer inofficiell känsla och vi upplevde att eleverna kändes avslappnade. (Carlsson, 

1991) Vi frågade eleverna om det gick bra för dem att vi spelade in intervjun för att vi då slapp 

anteckna så mycket. För de allra flesta elever så var detta inget problem men två elever 

uttryckte viss tveksamhet och då användes inte inspelning. Intervjuerna gick bra och vi 

upplevde att alla de intervjuade eleverna kändes lugna och avslappnade. Det kändes inte som 

om de höll tillbaka några åsikter i sina svar. 

 

Intervjusvaren analyserades först efter vad varje enskild person sagt för att jämföra med våra 

observationer av varje elev. Intervjusvaren sorterades också in efter varje fråga utan någon 

koppling till den enskilda eleven för att få en allmän bild av uppfattningarna i varje fråga. Vi 

gjorde även en allmän sortering av intervjusvaren efter vilken uppfattning om metoden de 

representerade. (Johansson & Svedner, 2004) 

 

3.3.2 Observationer 

 

Vi har deltagit i undervisningen som handledare och hjälp åt den psykolog som har det 

huvudsakliga ansvaret för metoden. Eleverna har inte varit medvetna om att vi är där för att 

studera hur de arbetar och upplever undervisningen. Vi tror inte att vår medverkan kommer 

påverka elevernas beteende på något avgörande sätt eftersom vi är hjälplärare och det är något 

som faller sig naturligt i undervisningssituationen. (Patel & Davidsson, 1991) Även om det 

enligt t.ex. (Carlsson, 1991) kan anses som mindre etiskt att inte göra de undersökta objekten 

medvetna om vår egentliga avsikt med att vara där så anser vi inte att det är ett problem i den 



 

 25
  

här undersökningen. Eleverna gjordes medvetna om varför vi var där när de senare blev 

intervjuade och det visade sig inte vara några problem. Vi ser istället vinsterna med att vi fick 

en mer naturlig relation till eleverna när de trodde att vi var hjälplärare än om de trott av vi var 

där för att observera dem. Eftersom vi var där som hjälplärare så gav det oss inte möjlighet att 

föra anteckningar under lektionen utan dessa fick vi göra efteråt. Detta kan ha gjort att vi missat 

mer än om vi kunnat anteckna allt medan vi observerade men vi tror ändå att vinsten är större 

än förlusten. Patel rekommenderar i sin bok att man åtminstone varannan timme bör dra sig 

tillbaka från det man observerar för att göra mer sammanhängande anteckningar. (Patel & 

Davidsson, 1994) Då varje lektion med eleverna inte varade mer än en halvtimme så anser vi 

inte att vi har missat så mycket i våra observationer på att inte ha haft möjlighet att föra 

anteckningar under lektionerna. 

 

När man använder sig av ostrukturerade observationer så bör man vara väl förberedd och ha 

läst in sig på ämnet men även helst ha lite erfarenhet av det som skall observeras. (Patel & 

Davidsson, 1994) Innan vi gjorde våra observationer så hade vi läst in oss på vad Morningside 

Math går ut på. Vi hade även pratat mycket med den psykolog och den lärare som håller i 

undervisningen. Detta var inte bara en förutsättning för vår undersökning utan även för att vi 

skulle kunna agera som hjälplärare. 

 

Vi var inte med de första dagarna av undervisningen för att ge klassen en chans att hitta sina 

positioner innan vi kom men vi har haft tillgång till de videoinspelningar som gjordes av de 

första lektionerna. Observationerna må ha varit ostrukturerade i avseendet att vi inte haft 

möjlighet att anteckna särskilt mycket under våra observationer men eftersom varje lektion inte 

varat mer än en halvtimme så anser vi inte att vi missat särskilt mycket. 

 

Eftersom gruppen elever var ganska liten och att de dessutom satt runt ett och samma bord så 

har vi under våra observationer kunnat ha relativt god översikt över alla elever. Vi har dock 

under undervisningen varit mer koncentrerade på någon eller några elever och därför har våra 

observationer under varje lektion haft dels en mer koncentrerad del på en elev men även en mer 

allmän del där olika elever behandlas i mindre omfattning. 

 

Efter varje lektion så har vi deltagit i utvärderingen av eleverna tillsammans med lärarna och 

har genom detta kontinuerligt fått även deras observationer och tankar. Under diskussionerna 

och utvärderingarna med läraren och psykologen så har vi fört anteckningar både över våra 
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observationer och tankar men också det läraren och psykologen har tillfört. Efter detta så har vi 

utvecklat våra tankar lite mer genomgående i en form av dagbok. 

 

När vi gjort våra anteckningar från våra observationer så har vi sorterat dem under varje elev. 

På det här sättet så har vi kunnat följa hur våra observationer av eleverna har förändrats under 

de två veckorna av observationer. Detta ger oss en bild av hur varje enskild elev upplever 

metoden och den eventuella förändring som skett. Detta kan vi sedan jämföra med våra 

intervjuer som skett efter de två veckor vi varit med som observatörer. Vi kan här jämföra våra 

observationer med utvecklingsdiagrammen som förts parallellt med våra observationer. För att 

även få en allmän bild så har vi sorterat våra observationer efter uppfattningar (Johansson & 

Svedner, 2004) om metoden om det observerade kan tolkas som ett tecken på positiv eller 

negativ reaktion på metoden. 

 

3.3.3 Utvecklingsdiagram 

 

De utvecklingsdiagram som används är det dagliga diagrammet ”daily chart” och 

mätdiagrammet ”timings chart”. I mätdiagrammet så bokförs alla de lärarövervakade mätningar 

som görs och den bästa mätningen varje dag förs sedan över till det dagliga diagrammet. I det 

dagliga diagrammet så kan man se vilken utveckling varje elev har och det finns ett antal 

standardiserade stegringar som används för att mäta undervisningens effektivitet. Om eleven 

inte utvecklas tillräckligt snabbt så finns det förslag på hur man kan ändra undervisningen. 

Utifrån vilken stegring varje elev har så bestäms sedan vad nästa dags mål ska vara och en 

målbox ritas in i mätdiagrammet för att eleven ska få en tydlig bild av vad som förväntas av 

den. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

För att svara på frågorna om hur Morningside förhåller sig till de svenska styrdokumenten och 

den svenska skolans teoretiska plattform har vi undersökt teorierna bakom den svenska skolan 

och skolans styrdokument och jämfört dessa med Morningside och dess teori och praktiska 

genomförande. 
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För att ta reda på hur Morningsides metod upplevs av eleverna har vi gjort observationer under 

två veckor av undervisningen och sedan när undervisningen avslutats för terminen så har vi 

intervjuat elever och lärare. Det finns en svårighet att undersöka en så abstrakt sak som hur en 

metod upplevs av elever och då speciellt i lägre åldrar. 

 

För att få en god reliabilitet i vår studie så har vi använt oss av flera olika sätt att studera 

metoden. (Carlsson, 1991) I vårt fall har dessa varit tre stycken. Observationer, intervjuer och 

utvecklingsdiagram. 

 

Vi har varit med vid många observationstillfällen. Vi har intervjuat alla som har medverkat som 

både lärare och elever. 

 

Vi har varit två personer med olik inställning till metoden som har genomfört observationer 

både samtidigt och vid olika tillfällen. (Carlsson, 1991) 

 

Vi förlade intervjuerna så sent i vår planering som vi kunde för att ge elever och lärare en 

maximal chans att anpassa sig och skaffa sig en bra bild av metoden och hur de upplever den. 

 

Intervjuer är ett lätt och klart sätt att ta reda på vad personer tycker om något eller hur de 

upplever det. I en intervju är det dock svårt att ta reda på mer än vad den intervjuade säger rent 

bokstavligt. Den intervjuade kan t.ex. svara något bara för att den tror att det är vad intervjuaren 

vill höra. Vi anser att vi har gjort klart för de intervjuade att vi är helt neutrala i frågan men man 

kan ändå inte vara säker. 

 

Observationerna har varit ett sätt för oss att se om vad vi sett stämmer överens med vad som 

sägs i intervjuerna. Genom att först observera elever och lärare under två veckor så anser vi att 

vi har förberett oss väl för intervjuerna och att kunna avgöra om den intervjuade faktiskt säger 

vad den verkligen tänker. 

 

Tabellerna är en tredje indikation på hur metoden upplevs av eleverna. Kan vi i tabellerna se ett 

mönster som stärker eller motsäger vad vi sett och hört i observationer och intervjuer så ger det 

oss ytterliggare information. Tabellerna är ett kvantitativt instrument som kompletterar våra i 

övrigt kvalitativa intervjuer och observationer. 
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Metoden har bara precis börjat användas och både lärare och elever är nya för den. Detta 

medför att våra resultat gäller just i dagsläget och inte kan anses pålitliga längre fram när mer 

erfarenhet av metoden hunnit samlas. Eftersom Morningside bara används på ett ställe med ett 

väldigt begränsat elevunderlag så är det inte aktuellt att dra några större allmängiltiga slutsatser 

men detta är inte heller något vi eftersträvat. 

 

3.3 Etiska överväganden 
 

Etiskt blir det möjligen lite svårt. Även om vi inte skriver vilken skola det är vi har varit på, 

vem det är som håller i undervisningen eller namn på elever så skulle det gå att ta reda på 

eftersom det bara finns på ett ställe i Sverige. Vi har dock gjort vad vi har kunnat och inte 

publicerat några uppgifter uppsatsen om skolans, elevers, lärare och handledares namn. 

 

Vi väljer dessutom att inte publicera våra anteckningar om våra observationer eller vår 

transkribering av intervjuerna. Genom detta så hoppas vi att vi på bästa sätt har skyddat 

elevernas integritet. 

 
 

3.4 Metoddiskussion 
 

Vi har ingen tidigare praktisk erfarenhet av att använda intervjuer och observationer på ett 

sådant sätt som vi nu gjort. Vi har heller ingen stor erfarenhet av elever i de åldrarna som vi har 

studerat. Detta är dock inget vi kan ändra och vi har försökt kompensera genom att t.ex. vara 

med under många lektioner för att dels öka våra observationer och lära känna eleverna för att 

underlätta våra intervjuer. 

 

Som vi tidigare nämnt så kan vi ha haft en stor påverkan på den lilla gruppen. Detta har inte 

kunnat undvikas och vi har varit medvetna om problemet. 

 

Eftersom vår närvaro har ökat lärartätheten så skulle man kunna spekulera om att detta kan ha 

påverkat resultaten då eleverna har fått mer hjälp och uppmärksamhet från lärare. 
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4 Resultat 

Vi väljer här att enbart försöka presentera resultaten och lämna analysen av dessa till kapitel 5. 

4.1 Hur förhåller sig Morningside Math till grundskolans teoretiska 

plattform? 
 

Den teori som lyser igenom starkast hos Morningside är behaviorismen. Mycket tydligt kan 

man hitta olika typer av belöning och respons mellan lärare och elever i undervisningsmiljön. 

Under våra observationer var belöningssystemet det första som vi stötte på i och med att läraren 

använde sig av detta när eleverna kom i tid till sin lektion. Sedan fortsatte denna belöning under 

lektionens gång för att hela tiden förstärka elevernas beteenden inför nästa gång de träffas. 

Även progressivismen är en teori som dyker upp som oftast, med det välkända uttrycket 

”learning by doing”. Hela tiden sitter eleverna med övningar där de får repetera sina uppgifter 

på ett väldigt strukturerat sätt. Dessa övningar varvas hela tiden med träning i bakgrunden på 

eventuellt de delar i kunskapen som brister en aning. Exemplet där är en av eleverna som hade 

lite problem med siffran fem. Han fick vid nästa lektionstillfälle träna på siffran fem innan han 

kunde gå vidare med sina övningar. 

 

Jämförelsevis med den svenska skolan som bygger sina teorier på det kognitiva och 

sociokulturella lärandet. Inom det kognitiva tänkandet ser vi bland annat hur elever jobbar från 

ett mer självständigt perspektiv där de själva måste plocka fram sina tidigare kunskaper för att 

klara av sin skolgång. Läraren finns tillgänglig snarare mer som ett verktyg för eleven att 

använda än att stå framme vid tavlan och ha en undervisning. Tydligt märks även hur eleverna 

jobbar utifrån sina egna förutsättningar och tidigare kunskaper, vilket kan medföra en bred 

kunskapsnivå i ett klassrum. Relationen lärare – elev är inte lika tydlig i våra svenska skolor 

som den hos Morningside. Det sociokulturella lärandet utmärker sig på så vis att svenska elever 

har ett samspel med sin mentor/lärare och på så vis ta till sig nya sätt att tänka, agera och 

resonera, det vill säga att en dialog mellan de två används som en undervisningsmetod. Medan 

på Morningside är det läraren som ger direktiven på vad som ska göras. 

 

Det som är den största skillnaden dessa två emellan är nivågrupperingen som används på 

Morningside. Detta är en modell som inte används längre i den svenska skolan. Inom 

matematiken fanns det innan en viss nivågruppering med allmän och särskild matematik på 
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grundskolans senare år men detta är borttaget. Morningside använder sig av denna gruppering 

hela tiden och bygger sitt koncept på denna princip. I den svenska skolan talar man ogärna om 

olika nivåer bland eleverna, man vill gärna att alla ska ta del av samma undervisning men som 

gärna ska vara individualiserad.  

 

Ser man vidare på själva undervisningsmiljön kan man se att Morningside använder sig av 

lärarledda lektioner med en fast struktur medan man i svenska skolorna bedriver ett 

demokratiskt förhållningssätt, där eleven får vara med till en viss del av planeringen och jobbar 

väldigt individuellt. Fastän Morningside använder sig av den auktoritära läraren är beröm och 

respons på elevernas engagemang en viktig del av undervisningen. Jämförelsevis i den svenska 

skolan där man ibland kan stöta på en auktoritär lärare finner man inte berömmet på samma 

sätt, eftersom modellen med katederundervisning är på väg att försvinna. 

 

4.2 Hur förhåller sig Morningside till skolans styrdokument? 
 

Om man funderar på att iföra en ny undervisningsmetod i skolan så är det naturligt att man 

undersöker hur väl den kan passa in i den svenska skolan och en del av det är om det eventuellt 

kan finnas hinder för just den metoden i styrdokumenten. En lärare i Sverige har stor frihet hur 

man utformar undervisningen inom vissa ramar. 

 

 
4.2.1 Möjliga problem för Morningside i sitt förhållande till styrdokumenten 

 

Letar man efter sånt som skulle kunna användas mot Morningside så behöver man inte gå 

längre än läroplanens kunskapssyn. Idag så är den konstruktivistiska kunskapssynen 

dominerande i läroplanen. (Löwing & Kilborn, 2002) Eftersom Morningside i högsta grad kan 

ses som en representant för en drillskola så kan detta ses som ett problem. (Wyndham, 1991) 

 

En del av Morningside som kan ses som kontroversiell är att den använder sig av 

nivågruppering. Detta är något som ständigt diskuteras och anses vara kontroversiellt i den 

svenska skolan. Det finns dock inget konkret i läroplanen som säger att man inte får använda 

sig av det. 
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I Lpo94 så står det tydligt att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. (Lpo94) Läraren 

skall utforma varje elevs undervisning baserat på dess behov och förutsättningar. (Lpo94) 

Morningside använder sig av samma metodik för alla elever fast med olika nivå. Skulle man 

enbart använda sig av Morningside så skulle detta i så fall kunna skapa problem med den delen 

av läroplanen. En liknande formulering kan man hitta i HBoUP. (Barn- och ungdomsplan för 

Halmstads kommun, 2002) 

 

I kursplanen för matematik i grundskolan kan man läsa att eleven skall lära sig att argumentera 

för sitt tänkande både muntligt och skriftligt, generalisera och föra logiska resonemang. 

(Matematik – Kursplan) Även detta kan ses som ett problem för införandet av Morningside. 

Morningside betonar inte i första hand dessa punkter utan de kommer senare i utbildningen. 

 

Att man i (Matematik – Kursplan) talar om självständighet och kreativitet som viktiga 

bedömningsgrunder kan tolkas som en nackdel för Morningside. 

 

De mål för grundskolan som ställs upp i (Matematik – Kursplan)  där t.ex. geometri, längder, 

areor och volymer betonas hittar man lite stöd för i Morningside. 

 
 
4.2.2 Stöd för Morningside i styrdokumenten 

 
Vilket stöd har då Morningside i styrdokumenten? 

 

I HBoUP så står det speciellt nämnt att man ska prova nya pedagogiska idéer och metoder. 

(Barn- och ungdomsplan för Halmstads kommun, 2002) I Baskunnande i matematik så betonar 

man vikten av metodutveckling och försöksverksamhet. (Baskunnande i matematik 2003) 

 

Den del av Morningside som man kan hitta starkt stöd för är de utvecklingsschema man hela 

tiden för över elevernas utveckling. Vikten av att dokumentera elevers lärande och ha klara 

rutiner för detta nämns i (Allmänna råd och kommentarer: Den individuella utvecklingsplanen, 

2005) och i (grundskoleförordningen (1994:1194) kan man läsa att läraren fortlöpande skall 

informera vårdnadshavare och elev om elevens skolgång. I (Allmänna råd och kommentarer: 

Den individuella utvecklingsplanen 2005) kan man läsa att dokumentationen ger eleven en 

tydligare bild av sina framsteg och skapar en synlighet och struktur. Den individuella 
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utvecklingsplanen är i Morningside i högsta grad något som används aktivt och målmedvetet 

både på kort och lång sikt. 

 

Läser man grundskolans mål i (Matematik – Kursplan) så ger Morningside en bra utbildning i 

de flesta av de områden som betonas där. Detta gäller målen för slutet av femte såväl som 

nionde skolåret. 

 

4.3 Hur trivs eleverna med metoden? 
 

Vi hade från början en ambition att få en bredare bild av hur eleverna upplevde metoden. Efter 

en tid av observationer så avgränsade vi oss dock till att undersöka om eleverna reagerade 

positivt på metoden och om de trivdes att arbeta efter den. 

 
4.3.1 Intervjuer 

 

Den allmänna meningen bland eleverna verkar vara att de tycker det är roligt att vara med i 

projektet med Morningside. Vad exakt de tycker är roligt är svårare att sätta fingret på men den 

vanligaste spontana kommentaren är att det är roligt att skriva mycket. Att de skriver mycket är 

antagligen den tydligaste bilden av Morningside för eleverna så här långt i projektet. Det som 

kommer fram i flera fall vid en uppföljning av den här allmänna attityden är att många av 

eleverna upplever det som väldigt positivt med den lilla gruppen som arbetar med Morningside. 

De känner att de får mer tid och med läraren och trivs med de andra eleverna. 

 

Det verkar vara en allmän tro bland eleverna att de genom att vara med i projektet med 

Morningside kommer att bli bättre på matematik. Möjligen så känner de själva så här men i 

samtalet med eleverna så är intrycket att detta är något de fått höra från lärare och föräldrar. En 

intressant faktor i sammanhanget är att flera av eleverna missar mycket slöjd på grund av att de 

är med i Morningside men det är ändå ingen tvekan om att de inte ser det som att felet ligger 

hos Morningside. Det är snarare så att de tycker att slöjden borde ligga annorlunda. 

 

Över hälften av eleverna anser att de har haft nytta av Morningside i den vanliga 

undervisningen. De skriver snabbare nu än innan och det tycker de underlättar i den vanliga 

undervisningen t.ex. så har några av eleverna fått beröm från sin vanliga lärare att de nu arbetar 
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snabbare och mer koncentrerat i matematikboken än tidigare. En intressant åsikt är att det är 

roligare med Morningside för att man inte räknar matte där utan bara skriver tal och att det är 

enklare. En annan tycker inte att det är någon större skillnad mellan matematiklektionerna. 

 

Eleverna anser själva att arbetet i morningsideprojektet har gett dem något. Det alla tycker att 

de har lärt sig är just att skriva snabbare och bättre. De flesta har bara övat på att just skriva 

tillräckligt snabbt för att kunna gå vidare till nästa steg. Det är också tydligt att de flesta elever 

är nöjda med den tid de arbetar med Morningside och inte önskar mer tid. De halvtimmespass 

man använt sig av verkar vara en lagom period för eleverna att arbeta så koncentrerat som 

metoden kräver. 

 

Reaktionerna på mätningar, diagram och målboxar är i stort sett positiv. Eleverna verkar 

särskilt positiva till de diagrammen som förs över deras utveckling. Det är tydligt att de tycker 

att det är bra att de vet vad de ska klara och när. Den stressfaktor som uttrycks av några är 

tidmätningarna. Att en elev t.ex. erkänner att den har skrivigt i siffror efter det att tiden 

egentligen har gått ut kan ses som att de upplever stress. Detta är även något vi har observerat 

när vi har varit med på lektioner. Anledningen till att de skriver i efter det att tiden har gått ut är 

för att klara målboxen så även om de tycker det är bra med tydliga mål så kan de känna sig 

tvungna att fuska lite för att nå dem. De elever som tycker att de är lite stressande uttrycker 

samtidigt att det är bra att veta vad man ska klara och när. 

 
Att eleverna känner en viss stress i samband med mätningarna ska inte bara ses som något 

negativt. Det visar sig att de allra flesta elever jämför sig med de andra men att de är medvetna 

om att alla håller på med olika saker och det därför inte är en tävling. Några elever säger sig 

dock ha lite tävling med varandra och verkar tycka att det är roligt. Det är heller inte så att det 

bara är de snabbaste som tycker det är roligt utan även de som tillhör de som är långsammare. 

 

Alla elever verkar tycka att det är positivt med det belöningssystem som används. Det är tydligt 

att eleverna gillar att få belöningarna och att de jobbar för att få dem. Även om några inte anser 

att belöningarna gjort att de jobbat hårdare så säger de samtidigt att de tycker att det är roligt. 

 

Medvetenheten om varför de arbetar som de gör verkar ligga på ungefär hälften. De som har 

bäst koll säger att de ska lära sig skriva snabbare så de ska kunna räkna snabbare och det är nog 
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den nivå man kan förvänta sig att de ska förstå. När vi försökt förklara idén med metoden för 

någon efter intervjun så försvinner de helt tydligt iväg i egna tankar och verkar uttråkade. 

 

4.3.2 Observationer 

 

Eleverna verkar överlag följa metoden. De redovisar sina läxor och talar om hur mycket de 

gjort. De fall av elever som slarvat med läxorna verkar också sammanfalla med de elever som 

inte implementerat belöningssystemet på ett tillfredsställande sätt. 

 

Eleverna kommer oftast i tid till lektionen och av vad vi förstått efter samtal med lärare så är de 

bättre på att komma i tid till Morningside än till t.ex. stödundervisning som de också lämnar det 

vanliga klassrummet för. Detta kan antagligen härledas till de belöningar som ges till de elever 

som kommer i tid. 

 

Arbetet under lektionen är intensivt och eleverna är väldigt koncentrerade på sitt eget och ges 

inte mycket chans att distraheras. Elevernas koncentration på uppgiften har vi upplevt som 

något förvånande. Det har egentligen inte funnits någon tendens hos eleverna att bryta upp 

arbetet med prat om annat. På den här punkten är antagligen vi som observatörer en tydlig 

faktor eftersom vi har agerat som hjälplärare och höjt lärartätheten. Detta blir säkerligen extra 

påtagligt i en så liten grupp. Det ska dock sägas att även de lektioner där det bara har varit en 

lärare närvarande har flytigt på utan distraktioner och med koncentration på uppgiften. 

 

Arbetet under lektionen verkar vara beroende av att eleven ska komma in i sättet att arbeta. De 

elever som inte varit närvarande lika mycket och missat tid har svårare att arbeta lika bra. Vi 

upplever att kontinuitet är en viktig faktor. De elever som har haft problem med närvaro, 

attityd, läxor och resultat i början har mot slutet av våra observationer när bättre följer metoden 

upplevts som mer positiva. 

 

I några fall så har vi noterat en växande frustration med metoden. Vissa elever har tidvis känt 

sig understimulerade. Detta är då inte bara elever som legat långt fram i sin utveckling utan 

även elever som presterat relativt låga resultat. 

 

Eftersom vi varit på skolan en viss tid både innan lektionen och efter så har vi noterat att 

eleverna verkar tycka om de lärare de har i Morningside. Saker som glada tillrop och 
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spexigheter utanför lektionssalen visar på att eleverna verkar uppskatta lärarnas närvaro. Det 

visar på att de kopplar lärarna till något positivt. Här har vi inte betraktat elevernas reaktioner 

på oss själva som observatörer utan bara de lärare som i huvudsak håller i undervisningen. 

 

4.3.3 Diagram 

 

När man studerar diagrammen så kan man se att de som vi i våra observationer ansett följa 

metoden väl och verkar uppleva den positivt är de som utvecklas i jämn takt. Dessa elever är 

inte bara de som i vanliga fall betecknas som högpresterande utan även de som lägre 

presterande. 

 

När vi studerar de fall som vi ansett oss se en förändring av attityden över tid så blir det dock 

svårare att se något mönster. Hos någon elev så ser man en förändring som sammanfaller med 

våra observationer men hos andra så verkar utvecklingen mer vara en följd av minutform än 

någon klart urskiljbar trend. 
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5 Resultatdiskussion 

 

Nedan diskuterar vi de resultat vi redovisat i kapitel 4. 

5.1 Teori 
 

Vi har verkligen har fått jämföra två olika ”läger” bland teorierna. Den ena sidan ägnade sig 

nästan helt till att automatisera inlärningen genom olika betingningar medan den andra, vår 

svenska skola, jobbar mycket med att eleven ska ha ett lite mer fritt tänkande kring sin 

inlärning.  

 

Båda lägren har fördelar och nackdelar med sin inlärning. Om man hade kunnat hitta en gyllene 

medelväg mellan de två så tror vi att matematikinlärning hade kunnat förbättras. Fördelar med 

automation kan vara exempelvis inom multiplikationsinlärningen vilket underlättar bråkräkning 

för eleven väldigt mycket. Bråkdelen som är ett senare kapitel inom matematiken där man 

snarare måste fundera kring lösningen än att kunna det utantill finner vi fördelarna inom det 

kognitiva tänkandet, det vill säga att det är en viss mognad hos eleven som krävs för att förstå 

sambandet. 

 

Nackdelar som vi kan hitta bland de olika teorierna skulle kunna vara att vi idag, för att ta 

samma exempel med multiplikation, koncentrerar oss för mycket på att förklara för våra elever 

i de låga åldrarna varför 3·3 är 9, istället för att bara att lära ut det som om de vore glosor i 

engelskan. Å andra sidan så hade inte en automation varit helt fördelaktig heller om den skulle 

följa våra elever under hela skolgången, detta skulle till en viss del hindra dem från eget 

tänkande och deras kreativa förmåga skulle antagligen hämmas. 

 

5.2 Styrdokument 
 

Morningsides metod ligger på många sätt långt ifrån hur vi tänker oss den svenska skolan. 

Morningsides huvudsakliga uppgift är dock att i vända sig till elever som har svårt för 

matematik och om man använder den på detta sätt så behöver de ovan nämnda problemen inte 

vara till hinders för att Morningside ska kunna implementeras i den svenska skolan. 
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Vi tror vi att Morningside rätt använt passar väl in under den svenska skolans styrdokument. 

 

5.3 Hur trivs eleverna med metoden? 
 

När man studerar de intervjuer vi har genomfört så undrar man ibland om elevernas attityder till 

metoden är en följd av hur de verkligen upplever metoden eller ett resultat av propagandan som 

föregått metodens introduktion. När en elev t.ex. säger att den inte vill sluta i projektet med 

metoden föra att den vill bli bättre på matematik så kan man misstänka att det är vad den har 

fått höra att den blir om den arbetar med metoden. Elever i lägre åldrar tror på det de blir 

tillsagda och det blir svårt att avgöra om de säger vad de säger för att de själva verkligen tycker 

så eller för att de har hört att det är så det är. 

 

Projektet med Morningside har troligen också fått en positiv bild hos eleverna eftersom det 

gjorts i en så liten grupp. Flera elever har talat om att de tycker om den lilla gruppen och de 

elever som är med. 

 

Vår närvaro under så många lektioner har säkert också påverkat eleverna. Vi har höjt 

lärartätheten och flera elever har nämnt att de tycker det är bra att vara med i 

Morningsideprojektet eftersom de får mer hjälp där än annars. Det ska dock sägas att ordet 

hjälp nog handlar mer om uppmärksamhet än faktisk hjälp. 

 

Eleverna har dock inte bara påverkats positivt. Några av eleverna har missat slöjdundervisning 

som följd av att de deltar i projektet och de har under intervjuerna nämnt att de saknar slöjden. 

Detta kan kanske uppväga lite av den positiva påverkan som skett i övrigt. 

 

Försöker man se bortom allt som kan ha påverkat dem så verkar bilden vara positiv. De tycker 

om att undervisningen är tydlig med en klar metod och klara mål. Vi har uppfattat att de 

upplever detta som en positiv kontrast till den övriga undervisningen. Morningsides användning 

av målboxar och diagram ger eleverna en tydligare bild av vad som förväntas av dem och det 

blir lättare att se sina egna framsteg. Detta är något som grundskolans användning av portfolio 

delvis syftat till men Morningsides mer kvantifierade version verkar fungera bättre. Det man 

skulle kunna se som en negativ del av diagrammen är den stress som vi observerat i några fall. 

Stressen har dock inte varit särskilt omfattande och är troligen inte större än vid någon annan 
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typ av undervisning. Man kan ändå vara observant på den och vara beredd på att den möjligen 

ökar när eleverna kommer till de senare delarna av metoden och deras matematikkunskaper 

sätts på större prov. 

 

Frustrationen som vi observerat hos några av eleverna var något vi på förhand diskuterat och 

förväntat oss. Vi var dock osäkra på hur det skulle visa sig i de åldrar som eleverna befinner sig 

i. Vi trodde även att det skulle vara tydligare och mer frekvent förekommande än vad vi 

observerat. Frustrationerna kan i några fall kopplas samman med den bristande erfarenhet av 

undervisning och pedagogiskt tänkande som psykologen hade. Vi kunde även observera en viss 

frustration när eleverna p.g.a. undervisningssituationen hölls tillbaka i sin utveckling. 

 

Det är intressant att se att flera elever har uttryckt sitt gillande till att de i Morningside inte 

räknar så mycket utan skriver mer. Det blir intressant eftersom metoden delvis går ut på att 

skriva fortare och tänka mindre. När eleverna tycker det är roligt att skriva så är det något man 

kan utnyttja till metodens fördel. 

 

Den motvillighet som vi tidigt under våra observationer såg hos några av eleverna verkade 

minska med tiden. Detta fick vi även sedan bekräftat vid de senare intervjuerna med lärarna. 

När eleverna kom in i arbetssättet och belöningssystemet började fungera med föräldrar så gav 

det en bättre attityd hos eleverna. 

 

Belöningssystemet verkar fungera som tänkt. Eleverna får ett diplom när de gjort som lärarna 

sagt åt dem t.ex. kommit i tid eller klarat en målbox och när de fått tillräckligt många diplom så 

kan de få något hemma som t.ex. att de får bestämma efterrätt någon dag. De små belöningarna 

de får är så små att de antagligen skulle ha kunnat uppnå samma sak genom några minuters tjat 

hemma istället för att prestera allt de måste prestera i skolan. Det verkar följaktligen inte vara 

belöningarnas storlek som har effekt utan just den positiva förstärkningen och bekräftelsen. 
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6 Slutdiskussion 

 
”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas 
lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla.” - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet s6 

 
 

Morningsidemetoden kan tyckas vara väldigt aktuell i dagsläget inom 

matematikundervisningen, frågan är bara ifall den är genomförbar. Det första problemet som 

man skulle stöta på var den homogena gruppindelningen, vilket är lite av tabu inom den 

svenska skolan. Modellen bygger väldigt mycket på direkta instruktioner med övervägande 

lärarledda lektioner och vi anser att detta skulle kunna vara en räddning för våra elever. Dagens 

skolor jobbar mycket idag med att få eleverna engagerade i själva undervisningsplaneringen 

vilket vi anser kan vara ett problem. Vi anser att eleverna inte är tillräckligt mogna för att klara 

av en sådan uppgift samt att de mår mycket bättre av att bli ledsagade genom lektionerna 

åtminstone på den tidigare delen av grundskolan. 

 

Efter att ha varit i kontakt med Dr. Kent Johnson, grundaren till Morningside, märkte vi att 

Morningside metoden skulle kunna vara ett problem eftersom det är mer tidskrävande, 

åtminstone i början. Det tar ungefär ett år att helt behärska metoden vilket medför  extra arbete 

för lärarna. Redan idag tycker våra svenska lärare att tiden är knapp och skulle då en ny metod 

börja användas skulle det möjligen medföra en del protester bland lärarna.  

 

Morningside math skiljer sig väldigt mycket från den regelbundna undervisningen vilket kan 

medföra vissa problem med implementeringen av den nya metoden. Ska den användas till fullo 

eller bara delvis, hur gör vi? Vid första mötet med eleverna där metoden användes, tyckte vi att 

själva upplägget var väldigt märkligt. Detta grundade sig säkerligen i att vi inte hade förväntat 

oss att metoden skulle vara så uppenbar med just deras belöningssystem och därför blev första 

intrycket en aning tveksamt. När vi hade varit med ett antal gånger kunde man skapa sig en 

annan bild och då vände även vår syn på metoden. Vi märkte rätt så snabbt att belöningssystem 

som användes var populärt bland eleverna, en klassisk positiv förstärkning som är hämtad från 

B.F. Skinner där man vill att ett beteende ska upprepas t.ex. komma i tid eller gjort läxan. 
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När vi nu efterhand reflekterar över den undervisning som eleverna fick ta del av kan den 

tyckas lite enformig för de mer begåvade eleverna. Att repetera siffror kanske hade upplevts lite 

enformigt och inte alls utvecklande. Antagligen finns det även lösningar åt detta men det är 

inget som vi har fått erfara. De elever som deltagit i metoden som skulle kunna klassas som 

begåvade har dock oftast visat en förvånande arbetsmoral och det är möjligt att våra farhågor på 

det här området är onödiga. 

 

Tidigare i vårt arbete har vi sagt att vi inte skulle värdera de resultat som presterats, men om vi 

ändå skulle göra ett uttalande så tycker vi att de resultat som eleverna uppvisat inte är speciellt 

anmärkningsvärda. Enligt diagrammen som fylls i dagligen, ska en elev gärna visa en kurva 

som växer mycket snabbare än de eleverna uppvisat. Det vi tycker är märkligt är att den 

matematik som dessa elever har arbetat med är det första och möjligen enklaste steget, för att 

inarbeta sin ”fluency”. Vi vill inte på något vis säga att dessa elever skulle prestera sämre än 

andra. Till deras fördel kan sägas att stor vikt i den matematikdel som de har arbetat med ligger 

i motoriken hos eleven. Hur snabbt man kan arbeta upp sin motorik är något vi saknar kunskap 

om. Vi själva har försökt oss på denna metod och märkt att det krävs en hel del koncentration 

och övning för att prestera bra. Inte nog med att man ska skriva felfritt, det ska även vara läsligt 

och snabbt. De resultat som uppvisas är dock, som vi tidigare nämnt, beroende av att metoden 

är så ny och ovan för både lärare och elever. 
 

Av de sju elever som vi följde under vår observation var det två stycken som hade gått vidare 

till att räkna additionstal. Hos dessa två elever kunde vi se ett positivt resultat jämfört med vad 

de hade presterat från början. Elev nummer ett hade 23 stycken felfria additionstal i starten och 

efter dessa inledande veckor fick hon ihop 47 felfria additionstal. Lika positivt resultat blev det 

för elev nummer två som hade ökat från 15 till 29 felfria tal. Det är svårt och säga varför 

eleverna presterade så mycket bättre efter dessa veckor. En anledning som vi tror kan bidra till 

detta kan vara de skrivövningar som de arbetat med. Att öva upp sin hastighet i skrivteknik kan 

vara en anledning, men det låter vi vara osagt. Hastigheten kan lika gärna vara till hjälp inom 

andra ämnen just bara för att motoriken har blivit förbättrad. Det vi vet med all säkerhet är att 

resultatet blev bättre. 

 

En av eleverna som vi intervjuade nämnde att den normala matematiken flöt på bättre. 

Morningsides metod skulle kunna vara en anledning till detta. Vi tror att det intensiva 

arbetssättet även kan påverka den normala undervisningen på ett positivt sätt. En sak är vi 
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överens om, och det är att flytet i att skriva siffror snabbt och felfritt underlättar nog en hel del 

för eleven då man ska använda sig av siffror 
 

En tanke som den ansvariga läraren hade om elevernas prestationer på den vanliga matematiken 

kan vara att de under Morningside metoden hela tiden testas och mäts, vilket skulle kunna bidra 

till att eleverna associerar matematiken med prestationer vilket för med sig bättre resultat under 

den vanliga undervisningen. 

 

En sak som vi diskuterade väldigt tidigt i början om av våra observationer var att den ansvariga 

läraren inte var utbildad pedagog, dennes utbildning var beteendevetare och psykolog. Vi kunde 

allt som oftast hitta vissa brister i undervisningen som kanske en vanlig pedagog inte hade 

förbisett. Detta tror vi skulle kunna vara en viktig faktor i elevernas prestationer. Det är stor 

skillnad och kunna en metod och att tillämpa en metod. Pedagogiken är en viktig del i 

undervisningen och det var den som vi saknade ibland. Det positiva i sammanhanget är att den 

andra läraren är utbildad pedagog och på så sätt skulle de kunna ha en levande diskussion vad 

som skulle kunna ändras respektive förbättras. 

 

Vi tror att en drillningsmetod som Morningside har sina fördelar i många situationer i skolan. 

Den ”fluency” som eftersträvas i matematikens basfärdigheter ger väl dokumenterade fördelar 

när väl de mer komplexa delarna av matematiken ska behandlas. Vi tror att metoden antagligen 

lämpar sig bäst för elever som har problem med matematiken vilket ligger helt i linje med 

metodens användning i USA. Den konstruktivism som kan anses dominera den svenska skolan 

idag passar troligen inte alla elever och Morningside representerar ett attraktivt alternativ som 

rätt använt skulle kunna ge även dessa elever en bättre möjlighet att utveckla sina matematiska 

färdigheter. 

 

Vi har nu presenterat en metod som eventuellt skulle kunna användas. Då metoden inte är 

beprövad under en längre tid här i Sverige så är det väldigt svårt för oss och säga ifall den 

skulle kunna byta ut vår ordinarie matematikundervisning. Det skulle innebära stora 

förändringar, inte bara på skolan utan även hos våra lärare. Undervisningsmetoden som sådan 

skiljer sig väldigt mycket från den ordinarie undervisningen och inga lärare i Sverige har någon 

erfarenhet av den. Vi kan tänka oss att metoden möjligtvis skulle kunna fungera som 

extraundervisning för vissa elever om man hade ett par enstaka lärare som fått en utbildning i 

metoden. 
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7 Uppföljningsförslag 

 

Vi har i vår undersökning bara varit med under den första tiden som metoden implementerats. 

Vi kan därför inte se några egentliga resultat av metoden så det skulle vara intressant att se 

vilka resultat som man kan se när metoden använts under en längre tid. 

 

Han som försöker introducera Morningside i Sverige och som huvudsakligen hållit i den 

undervisning som vi studerat försöker införa metoden på andra ställen och få igång fler försök. 

Detta öppnar för fler fallstudier och ett bättre underlag. 

 

Under denna period som vi har skrivit vårat arbete har vi blivit informerade om att ytterligare 

en kommun i Sverige har engagerat hundra lärare som kommer att börja med Morningside math 

på sina respektive skolor. Detta skulle även kunna vara en intressant uppföljning ifall denna 

modell är något för den svenska skolan 

 

Även vår kontakt Dr. Kent Johnson menade att vi skulle ta kontakt med honom senare under 

våren -08 för att ta del en utvärdering som kommer att göras på deras matematik elever. Den 

kommer att baseras på tre års undervisning. Ta del av den informationen kanske inte talar om 

för oss hur det skulle kunna se ut eller fungera på våra skolor, men samtidigt kanske man kan 

skapa sig en uppfattning hur effektiv den kan vara. 
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Bilaga 

Ett ”daily chart”. 

 


