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Sammanfattning
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på om programmet Morningside 

Mathematics förbättrade elevernas kunskaper i addition och subtraktion inom talområde 0-19. 

Eleverna som deltog i studien var lågpresterande i matematik och delades upp i två olika 

grupper, kontrollgrupp och behandlingsgrupp. Eleverna i behandlingsgruppen fick 

undervisning i Morningside Mathematics. För att kunna ta reda på om elevernas kunskaper 

förbättrades valde vi, med hjälp av det svenska mätinstrumentet Diamant samt det 

amerikanska mätinstrumentet MBSP, att göra mätningar före och efter eleverna i 

behandlingsgruppen deltagit i programmet. Vi valde att jämföra de elever som deltog i 

programmet med de som inte deltog. Vi kom fram till att vi inte kan veta om elevernas 

kunskaper i addition och subtraktion hade förbättrats. Men det vi har kommit fram till är att 

medelvärdet av behandlingsgruppens resultat har ökat i jämförelse med kontrollgruppen på 

majoriteten av testerna. Vi har i vår resultatdiskussion tagit upp olika faktorer som kan ha 

påverkat elevernas resultat till exempel diagnosers inverkan på elever, individualisering, 

gruppstorlek och personaltäthet.

Nyckelord: Matematik, Morningside Mathematics, MBSP, Diamant, behaviorism.
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1. Inledning

TIMSS undersökning från 2007 visar att sedan mitten av nittiotalet har andelen elever som 

inte klarar av den mest grundläggande matematiken mer än fördubblats, samtidigt som 

andelen elever som presterar på den mest avancerade nivån minskat (Skolverket, 2008). 

Löwing (2008) menar att i skolan har klyftan mellan mål och resultat ökat trots att målen i 

matematik har sänkts något för att möta de eleverna som presterar lägre i matematik. Vi har 

under vår verksamhetsförlagda utbildning fått upplevelsen av att många elever har bristande 

kunskaper i kärnämnet matematik. Vi anser att den här problematiken är viktig att 

uppmärksamma, inte minst för oss själva som blivande lärare i matematik utan även för 

samhället i stort. Skolverket (2010) skriver att kärnämnet matematik, som är en del av vårt 

samhälle, har en hög status och en stor betydelse för landets utveckling och tillväxt. 

Vi har fått ett erbjudande om att delta i ett forskningsprojekt. Det handlar om ett 

matematikprogram som heter Morningside Mathematics och riktar sig till elever som är 

lågpresterande i matematik. Programmet är utvecklat i USA och erbjuder möjligheter för 

elever som ligger efter i matematik i låg- och mellanstadiet att komma ikapp och fortsätta 

framåt (Johnsson & Street, 2004). Forskningsprojektet innebär att Morningside Mathematics 

ska testas på en elevgrupp i Sverige. Vår del i projektet är att utföra mätningar före och efter 

att programmet har genomförts. Vi vill undersöka om det här matematikprogrammet kan 

förbättra elevernas kunskaper i addition och subtraktion. 
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2. Syfte

Syftet är att undersöka om programmet Morningside Mathematics förbättrar elevernas 

kunskaper i addition och subtraktion inom talområde 0-19. Eleverna som deltar i 

undersökningen går i årskurs tre på två olika skolor. 

2.1 Frågeställning

- Förbättrar eleverna som deltar i programmet Morningside Mathematics sina kunskaper 

i addition och subtraktion i jämförelse med de eleverna som inte deltar?
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3. Bakgrund

Här ges en beskrivning av vad programmet Morningside Mathematics (MM) innebär.

3.1 Morningside Mathematics

Johnson och Street (2004) skriver att MM är ett matematikprogram som har utvecklats under 

15 års tid av Dr Kent Johnson på skolan The Morningside Academy i Seattle. Skolan riktar 

sig till elever i grundskolan som kommit efter i undervisningen. Skolan erbjuder möjligheten 

för eleven att komma ikapp i undervisningen för att sedan kunna gå vidare och återgå till sin 

ursprungliga skola igen. Det kan ta olika lång tid beroende på elevens progression. MM täcker 

väsentliga delar av matematikundervisningen för låg- och mellanstadiet. 

Johnson (1996) påstår att en elev som kan omsätta sina baskunskaper i matematik snabbt 

och korrekt har en fördel i vardagslivet. Vidare menar han att med hjälp av dessa kunskaper 

kan eleverna lättare lösa mer avancerade matematikuppgifter. Johnson och Street (2004) 

menar att alla momenten i programmet ska genomföras på snabbast möjliga tid. Tanken 

bakom att det går på tid och ska gå snabbt handlar om fluency. Eleven ska inte sitta och 

fundera ut en lösning utan det ska ske automatiskt och flytande. 

Det finns flera viktiga delar inom programmet MM. Dessa är till exempel lärarens direkta 

och systematiska instruktioner, elevernas aktiva deltagande, mätandet av elevernas 

prestationer och återkoppling av dessa till eleverna samt ett genomgående positivt fokus från 

läraren på elevens ansträngningar och framsteg. En viktig del  i MM är att läraren aldrig kan 

skylla uteblivna framsteg på eventuella brister hos eleven. Läraren är själv ansvarig för att 

anpassa instruktionerna så att eleven lär sig (Johnsson & Street, 2004).  

3.1.1 En svensk version av programmet Morningside Mathematics

I samtal med M. Hassler Hallstedt (personlig kommunikation, 30 november 2010) har vi fått 

information om programmets innehåll och upplägg för veckorna 40-48. Eleverna som deltar i 

programmet är de som benämns behandlingsgrupp i vår undersökning. Eleverna får 

undervisning i den del av programmet som täcker samtliga additions- och 

subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-20. Lektionerna handleds av två lärare med 

specialpedagogisk utbildning och psykologen M. Hassler Hallstedt. Dessa personer har 

tillsammans gjort en svensk version av programmet MM, vilket inneburit att vissa delar har 

gjorts om. I den svenska versionen av programmet ingår bara en liten del av hela MM. 
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Tanken med programmet MM är att eleven ska kunna alla olika övningar med flyt. Eleverna 

får undervisning i MM 1,5 timme per dag alla dagar i veckan. Under lektionerna arbetar 

eleverna med det område som de befinner sig på i programmet, samtidigt som de hela tiden 

får respons på det de gör av lärarna. Sammanlagt finns det 16 områden. Varje område består 

av två till tre talmönster, till exempel 3 3 6 och 2 3 5. Johnson (1996) skriver att tanken är att 

eleven ska använda mindre minne för att lära sig samma saker, endast ¼ av minnet används. 

M. Hassler Hallstedt (personlig kommunikation, 30 november 2010) berättar att vilket område 

eleven befinner sig på är helt individuellt. Varje enskilt område innehåller fem till sex 

delområde. Varje delområde innehåller olika övningar som eleverna ska arbeta med, dessa 

beskrivs nedan. De olika övningarna som beskrivs behandlar endast addition och subtraktion. 

1. Box sheet: Består av olika talmönster, till exempel 3 3 6 eller 2 3 5. Om boxarna 

består av talmönster med två lika siffror ska eleven skriva fram en additionslösning 

och en subtraktionslösning som till exempel 3+3=6 och 6-3=3. Består däremot 

talmönstret av tre olika siffror som till exempel 2 3 5 ska eleven skriva fram två olika 

additionslösningar och två subtraktionslösningar i boxen. Efter att eleven skrivit fram 

de olika lösningarna ska hon/han muntligt kunna säga de olika kombinationerna på 

fyra sekunder (för talmönster med två lika siffror) eller sex sekunder (för talmönster 

med tre olika siffror). När eleven gjort klart detta kan han/hon gå vidare till nästa 

övning. 

2. Tredje talet: Detta är motorn i själva programmet och består av samma talmönster som 

behandlats i box sheet. Här ska eleven se mönster och memorera dessa utan att behöva 

tänka efter. Målet med övningen är att eleven ska genomföra 50 uppgifter på en minut. 

3. Addition och subtraktion: Består av enkla tal som eleven ska lösa, till exempel 3+3=_ 

och 7-3=_. Målet med övningen är att eleven ska genomföra 50 uppgifter på en minut. 

4. Tredje talet kumulativ: Detta är en samling uppgifter där alla områden som hanterat 

talmönster finns med, till exempel i område 4 finns alla talmönster från område 2-4 

med. Målet med övningen är att eleven ska genomföra 50 uppgifter på en minut. 

5. Addition och subtraktion kumulativ: Består av enkla tal. Alla områden som eleven 

gjort hittills finns med. Målet med övningen är att eleven ska genomföra 50 uppgifter 

på en minut. 

6. Review: Den här övningen finns inte med i alla områden. Tanken är att eleven ska 

göra en övning där alla områden som tidigare gjorts finns med och sammanfattas. 

Målet med övningen är att eleven ska genomföra 60 uppgifter på en minut. 
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De utsatta mål som finns för varje område kan individanpassas. Läraren kan då låta eleven gå 

vidare i programmet, trots att de inte uppnått målet 50 uppgifter på en minut, detta för att 

elevens motivation och utveckling inte ska påverkas negativ (personlig kommunikation, M. 

Hassler Hallstedt, 30 november 2010).

Samtidigt som eleverna under lektionen arbetar vidare med sitt område har de också en 

graf som de ska fylla i. Efter varje avslutad övning skriver eleven in sitt resultat (antal gjorda 

uppgifter) i en graf som heter Timingschart. Detta är en personlig graf som ska visa elevens 

egen utveckling och när han/hon uppnått ett mål. Lutningen på grafen visar utvecklingen. 

Efter varje avslutad lektion går lärarna tillsammans igenom alla elevernas grafer och tittar på 

deras resultat i Timingschart. Lärarna använder sig av en graf som heter Dailychart. 

Dailychart används för att kunna se hur snabbt en elev lär sig över en längre period. Poängen 

med Dailychart är att lärarna kan sätta upp mål för varje elev. Genom att föra in resultaten 

som eleven haft under dagen i Dailychart och titta på lutningen, så kan de utifrån detta sätta 

ett mål för eleven till nästa lektion. Detta mål skriver lärarna in i varje elevs Timingschart. 

Målen som lärarna sätter är individuella för varje elev (personlig kommunikation, M. Hassler 

Hallstedt, 5 december 2010). 

I programmet MM används även ett rapportkort som eleverna får med sig hem varje dag. 

Rapportkortet är till för att skriftligt uppmärksamma och visa eleverna och föräldrarna vad 

eleven har gjort under lektionen. Lärarna gör några kommentarer varje dag i rapportkortet 

(personlig kommunikation, M. Hassler Hallstedt, 30 november 2010).
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4. Teoretisk utgångspunkt

Här ges en beskrivning av vår teoretiska utgångspunkt.

4.1 Skinner

Säljö (2000) skriver om Burrhus Fredric Skinner, en amerikansk psykolog, som vidgade 

behaviorismen och kopplade den till vardagliga beteenden. Med behaviorism menas de 

förändringar som sker med en individs beteende. Skinner upptäckte genom observationer att 

positiva resultat ledde till att individer upprepade sina beteenden. Genom att belöna individen 

när den hade utvecklats fick den respons på det den hade gjort. Wyndhamn, Riesbeck och 

Schoultz (2000) tar upp begreppen respons och stimuli som viktiga inom behaviorismen. Med 

respons menas det beteende som går att observera. Innan det sker en respons måste det ha 

skett en händelse, det vill säga stimuli. Stimuli bestämmer hur beteendet uppstår. Wyndhamn 

et al. menar att det är konsekvenserna av ett beteende som avgör om beteendet kommer att 

upprepas. Detta kan kopplas till när en elev löser en matematisk uppgift och får den rättad på 

något sätt. Är svaret korrekt får eleven någon form av beröm, det räcker med att läraren nickar 

jakande till eleven, eleven vet då att svaret är korrekt och detta verkar förstärkande på eleven. 

Detta leder till att eleven fortsätter att repetera detta och lär sig mer. Responsen påverkar vad 

vi gör. Säljö (2000) tar upp att Skinner även har gjort en modell för lärande i 

utbildningssammanhang som har sin grund i behaviorismen. Den handlar om att ge omedelbar 

förstärkning när en elev ger ett korrekt svar. Är svaret inkorrekt sker ingen förstärkning. 

Wyndhamn et al. (2000) menar att synen på lärande inom behaviorismen handlar om 

förstärkning av förbindelserna mellan stimuli, respons och konsekvens. Genom att utföra 

upprepande övningar stärks förbindelserna så mycket att det mål som satts upp nås. Till 

exempel kan detta jämföras med att titta på antal rätt utförda huvudräkningsuppgifter på en 

specifik tid, vilket kan ses som ett beteende hos en individ. Får man vid ett sådant tillfälle rätt 

förstärkning kan detta leda till eleven kan bygga vidare på sina kunskaper. Lärande inom 

behaviorismen handlar inte om några mentala processer utan bara om det observerbara 

beteendet.
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5. Litteraturgenomgång

Här presenteras relevant litteratur för vår undersökning.

5.1 Kommunikation mellan elev och lärare

Löwing (2008) påstår att kommunikationen är en stor del i hela undervisningen. 

Kommunikationen mellan lärare och elev är den viktigaste kommunikationen. Inom 

matematiken finns många begrepp som lärarna och eleverna måste känna till för att kunna 

kommunicera med varandra. Dock sker, enligt eleverna, den mesta av kommunikationen 

mellan elev och läromedel. Denna enkelriktade kommunikation kräver mycket av eleven. 

Eleven måste ha många förkunskaper för att förstå vad som står i läromedlet. Läromedel inom 

matematik innehåller ofta svåra begrepp och ord. Många elever har svårigheter med att förstå 

texten i läromedlen. 

5.2 Diagnosers inverkan på eleverna

Nämnaren (1995) skriver att diagnoser kan ha en negativ inverkan på eleven. Det är viktigt att 

komplettera diagnosresultaten med att diskutera med eleven för att få reda på hans/hennes 

tankegångar. Det kan vara så att eleven har fastnat på en uppgift och därav förlorat mycket 

tid. Även Ahlberg (2001) tar upp att för att ta reda på varje elevs kunskaper på bästa sätt, 

behövs inte bara rena kunskapsprov utan även samtal och observationer. Nämnaren (1995) 

menar även att en annan sak att tänka på är att poängsumman inte enbart säger vad eleven kan 

och inte kan utan den säger även om eleven är bättre eller sämre än sina klasskompisar. En 

undersökning av PRIM-gruppen i Stockholm visar att elever kan utföra matematiska uppgifter 

i vardagssituationer även om dessa kunskaper inte har visats på diagnoserna. Det är viktigt att 

tänka på att matematiken i skolan kan vara svår för eleven att sätta i ett sammanhang.

5.3 Diamant – Diagnoser i Matematik

Skolverket (2009a) skriver att instrumentet Diamant innehåller diagnoser som ska kunna visa 

och kartlägga elevernas kunskaper i grundläggande aritmetik och är utformade utifrån 

kursplanens mål. Diamant består av 55 diagnoser uppdelade på sex områden. De sex 

områdena är aritmetik, bråk och decimaltal, talmönster och formler, mätning, geometri samt 

statistik. Varje område är indelat i mindre områden där det finns ett antal diagnoser med olika 

svårighetsgrader. För att klara de olika diagnoserna krävs speciella förkunskaper. Meningen 
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med diagnoserna är att läraren ska få hjälp med att avgöra vilka förkunskaper eleven har och 

vilka den saknar. Genom att ta reda på vilka förkunskaper eleven har blir det lättare för 

läraren att individualisera undervisningen. Att individualisera undervisningen handlar om att 

veta var varje elev befinner sig i sin utveckling. Skolverket (2009b) beskriver diagnosen AG3 

(bilaga 1) som tillhör området aritmetik. AG3 består av 48 uppgifter uppdelade på åtta 

områden som behandlar talområdet 10-19 inom addition och subtraktion med tiotalsövergång. 

Eleverna ska hinna genomföra diagnosen på tre till fyra minuter. Tar det längre tid, kan det 

innebära att eleven saknar vissa kunskaper inom detta talområde. 

5.4 MBSP - Monitoring Basic Skills Progress

MBSP är ett test som kommer ifrån USA. Testerna är utformade för att ge lärarna ett 

mätinstrument som kan visa elevers utveckling över ett helt skolår. MPSP innehåller två 

sorters tester. De heter Basic Math Computation (aritmetiska färdigheter inom addition, 

subtraktion, multiplikation och division) och Basic Math Concepts and Applications 

(matematisk förståelse). Basic Math Computation innehåller sex testområde (computation) 

som finns i 30 olika versioner (sheets), vilket eliminerar risken för att elever ska kunna 

memorera uppgifterna. Computation 1 är enklast. Sedan ökar svårighetsgraden för varje 

computation, vilket innebär att Computation 6 är svårast. Svårighetsgraden stiger alltså inte i 

takt med de olika versionerna. Testerna är avsedda för att kunna användas varje vecka och de 

utgår från kursplanens mål i USA. Computation 1 (bilaga 2) och Computation 2 (bilaga 3) är 

tester inom området aritmetiska färdigheter och behandlar addition och subtraktion i form av 

uppställda tal. Testerna består av vardera 25 uppgifter som ska utföras på två minuter. (Fuchs, 

Hamlett & Fuchs, 1999). 

5.5 Baskunskaper och individualisering

Löwing och Kilborn (2002) skriver om baskunskaper i matematik. Med baskunskaper menar 

de kunskaper som behövs för att lösa vanliga problem i vardagen. En baskunskap består, 

enligt Löwing och Kilborn, av att förstå ett begrepp och koppla det begreppet till sina 

färdigheter. En färdighet utan begreppsförståelse, eller tvärtom, menar de är meningslös. 

Enligt Skolverket (2008) är en basfärdighet något som ofta används när algoritmer utförs per 

automatik. En baskunskap handlar inte om det konkreta utan mer om kunskaperna för att 

förstå ett begrepp. Löwing och Kilborn (2002) påstår att det inte står i kursplanens 

uppnåendemål hur läraren ska göra för att se till att alla elever får dessa baskunskaper. 

Läraren måste själv bryta ner målen. 
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Löwing och Kilborn (2002) menar att det är väldigt viktigt att läraren har goda 

ämneskunskaper och planerar sin undervisning på ett sätt så det kan ske en individualisering. 

Att anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov innebär att individualisera. För att 

kunna individualisera måste läraren känna eleverna väl och veta vilka förkunskaper de har. 

Skolverket (2009a) menar att det är viktigt att läraren kan individanpassa undervisningen. 

Läraren kan med hjälp av Diamant se på vilken kunskapsnivå elever ligger samt bör ligga och 

utgå ifrån den när han/hon planerar undervisningen. Löwing & Kilborn (2002) påstår att 

diagnoser i form av test, mäter bara elevers kunskaper och inte deras tänkande. 

5.6 Personaltäthet och gruppstorlek

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) har gjort en kunskapsöversikt på 

strukturella faktorer och pedagogiska kvaliteter i förskolan och de första åren i grundskolan i 

USA och Storbritannien. Liknande forskning har inte utförts i Sverige. Asplund Carlsson et 

al. kom fram till att gruppstorleken är viktigare än personaltäthet. De kom även fram till att i 

mindre barngrupper sker mer samspel mellan lärare och elev, medan samspelet i större 

barngrupper sker mer eleverna emellan. Likadant är det i barngrupper med högre 

personaltäthet, där sker också den mesta interaktionen mellan lärare och elev. Skolverket 

(2003) skriver att det inte finns några större studier med fokus på personaltäthet och 

gruppstorlek, oftast dras det bara slutsatser om att det är självklart att elever i små grupper lär 

sig mer eftersom de får mer individuell tid. Skolverket menar att gruppstorleken och 

personaltätheten är viktig men att det finns många andra viktiga faktorer som till exempel 

personalens pedagogiska kompetens, lokalernas storlek, ljudnivå och stress bland personal 

och barn. Ejlertsson (2003) tar upp olika faktorer som kan påverka resultatet, detta kallar han 

standardisering. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa variabler när data tolkas så att resultatet 

inte blir missvisande. Det kan vara variabler som kön och ålder med flera

5.7 Barns möte med matematiken och algoritmer

I kursplanen för matematik i grundskolan står det att:
Grundskolan  har  till  uppgift  att  hos  eleven  utveckla  sådana  kunskaper  i  matematik  som 

behövs för att  fatta välgrundade beslut i  vardagslivets många valsituationer, för att  kunna 

tolka  och  använda  det  ökande  flödet  av  information  och  för  att  kunna  följa  och  delta  i 

beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 

fortsatt utbildning och ett livslångt lärande (Skolverket, 2009c, s.4)
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Frågan är då om eleverna genom olika former av tester verkligen utvecklar sina kunskaper i 

matematik och kan använda den i andra sammanhang? Stendrup (2001) skriver 

återkommande i sin text om det här, att förstå matematikens begrepp och förankra den till 

verkligheten. Alltför ofta handlar matematiken om att lära sig utantill, att memorera 

kunskaperna inför till exempel ett prov. Memorering handlar om ett ytligt sätt att minnas. Vet 

till exempel en elev att 5+5=10, betyder inte det att eleven har förstått att addera talen. 

Kilpatrick, Swafford, och Findell (2001) tar upp fem olika krav som elever bör behärska inom 

begreppet grundläggande färdigheter i matematik. Ett av dessa krav handlar om att ha 

förmågan att effektivt lösa uppgifter med flyt, procedural fluency.

Enligt Ahlberg (2001) grundläggs barnens första matematiska erfarenheter i samspel med 

andra människor. Det är oftast någon form av problemlösningar som barnen möter, det kan 

vara att sortera olika leksaker efter storlek, färg eller form. Ahlberg påstår att det är välkänt att 

matematiken som barnen möter i skolan skiljer sig från matematiken de möter i vardagen. När 

människan möter ett svårt problem i vardagen diskuterar hon oftast det med andra. En studie i 

Brasilien visade att det som var viktigt att lära sig i skolan inte var något som behövdes i 

vardagen. Studien visade även att barn klarar av matematiska problem i vardagen men när de 

möter liknande problem i skolan klarar de inte dem. 

Ahlberg (2001) skriver att meningen med algoritmräkning är att eleverna ska lära sig 

proceduren för att sedan tillämpa den till svårare problem. Men ofta börjar eleverna träna 

algoritmer innan de har förstått talens värde. Då handlar algoritmräkning istället om att lära 

sig placera alla siffror på rätt ställe och inte om att förstå varje tals värde. På en del skolor har 

det därför bestämts att eleverna inte ska lära sig träna algoritmer förrän i år 5. Det är viktigt att 

skolan bestämmer hur och när algoritmerna ska införas i undervisningen. Wyndhamn et al. 

(2000) menar att synen på lärande inom behaviorismen handlar om förstärkning av de 

förbindelserna som finns mellan stimuli, respons och konsekvens. Ett exempel på detta kan 

vara att titta på antal rätt utförda uppgifter på en specifik tid. I jämförelse med det Ahlberg 

beskriver kan man se att det är själva proceduren att utföra algoritmräkningar, samt 

problemlösningar som är i fokus. Medan fokus inom det behavioristiska lärandet ligger vid att 

förstärka själva beteendet hos individen.
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6. Metod

Här presenteras tillvägagångssättet i vår undersökning. 

6.1 Val av metod 

Vi har valt att undersöka om eleverna som ingår i undersökningen förbättrar sina kunskaper 

inom addition och subtraktion. För att ta reda på detta har vi gjort förmätningar och 

eftermätningar med eleverna. Vid mätningarna har vi använt oss av mätinstrumenten Diamant 

och MBSP på grund av deras höga validitet för det vi ville undersöka. En hög validitet 

innebär att mäta det man avser att mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). Testerna vi använder oss 

av har även hög grad av standardisering och strukturering. Patel och Davidson (2003) skriver 

om grader av standardisering som påverkas av frågornas utformning. Helt standardiserat är 

det om det finns fasta frågor som är identiska till alla som deltar i undersökningen. Patel och 

Davidson tar även upp strukturering. Strukturering handlar om hur mycket personen lämnas 

utrymme att tolka frågorna. Frågor utan fasta svarsalternativ är helt strukturerade. I vårt fall 

handlar det inte om frågor utan om matematiska uppgifter.

Metoden vi har valt har inslag av kvantitativ forskningsmetodik. Patel och Davidson 

(2003) skriver att den metod som väljs beror på den information som samlats in. En 

kvantitativ forskning, menar de, handlar om forskning som innebär mätningar vid 

datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder kan ses som två ändpunkter, där kvantitativ forskning enbart handlar om 

statistiska analyser och kvalitativ forskning enbart behandlar verbala analyser. Oftast befinner 

sig forskningen någonstans där emellan.

Vi har valt att enbart göra mätningar med eleverna därför att vi ansåg att mätningar var det 

bästa sättet att använda oss av för att få svar på vår frågeställning. Vi hade med fördel kunnat 

utföra intervjuer och observationer för att kunna förstå hur eleverna har tänkt när de utfört 

diagnoserna samt deras upplevelse av testsituationerna, men detta är inte vårt syfte med 

undersökningen. Vi ansåg att tiden inte skulle räcka till för att utföra intervjuer och 

observationer. Fördelarna med att utföra mätningar i form av diagnoser är att vi kan ta in 

större mängd resultat.
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6.2 Urval

Vi har inte själva valt ut vilka elever som ska delta i undersökningen. Kommunen som de två 

olika skolorna befinner sig i har valt ut vilka skolor som skulle vara med. Två klasser i år tre 

har valts ut för att vara med i projektet. Eleverna i dessa klasser har fått ett papper hemskickat, 

där deras målsmän fått fylla i om deras barn får delta i undersökningen eller inte. På uppdrag 

av M. Hassler Hallstedt har vi låtit eleverna göra AG3 fyra gånger under förmätningarna och 

utifrån dessa resultat valdes de med lägst resultat ut till att ingå i antingen kontrollgrupp eller 

behandlingsgrupp. När testerna var rättade, valdes de 26 eleverna (tolv från klass A samt 

fjorton från klass B) med lägst resultat ut, till att ingå i antingen kontroll- eller 

behandlingsgrupp. För att bestämma vilka elever som skulle tillhöra vilken grupp gjordes, 

enligt M Hassler Hallstedt, en randomisering (personlig kommunikation, M. Hassler 

Hallstedt, 2 december 2010). Tabellen (Tabell 6.1) visar hur många som tillhör kontrollgrupp 

samt behandlingsgrupp från varje klass.  

6.2.1 Inklusionskriterier

De eleverna med 37 rätt eller lägre av 48 maxpoäng fick inkluderas i kontroll - eller 

behandlingsgrupp. Det var 32 av 51 elever som passade in under dessa kriterier efter den här 

delen av urvalet. 

6.2.2 Exklusionskriterier

En del av de hittills utvalda eleverna har valts bort från urvalet på grund av olika orsaker. 

Några av de tillfrågade har nekat till att delta i programmet. En elev flyttade. Andra som inte 

får delta i programmet är elever som går i särskola, elever som inte deltar i all ordinarie 

undervisning, elever med diagnostiserad språkstörning, utvecklingsstörning eller hörselskada 

och elever med mer än 30 % frånvaro från ordinarie undervisning (personlig kommunikation, 

M. Hassler Hallstedt, 9 december 2010). De 32 elever med 37 eller färre rätt på AG3 testades 

mot dessa exklusionskriterier och kvar blev 26 elever.

Tabell 6.1 Gruppindelning 

Behandlingsgrupp: De elever som deltar i programmet MM.

Kontrollgrupp:  Elever  som  ej  är  med  i  programmet  MM men  som  har  likvärdiga 

resultat som eleverna i behandlingsgruppen. 

Grupp Antal elever klass A Antal elever klass B

Behandlingsgrupp 6 7
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Kontrollgrupp 6 7

6.3 Genomförande

Här beskrivs tillvägagångssättet när vi utför för- och eftermätningarna med eleverna, samt 

sammanställning av resultat. 

6.3.1 Mätningarna

Vi utför mätningar med alla 51 eleverna varje gång därför att ingen elev ska känna sig 

utpekad eller bortglömd. Klasserna som deltar i undersökningen består av 29 respektive 22 

elever. Då vi är två stycken som utför den här undersökningen har vi möjligheten att dela upp 

varje klass i två grupper och därmed utföra mätningarna i mindre grupper. Detta gör vi av 

praktiska skäl, därför att eleverna inte ska sitta för tätt och kunna titta på varandras svar och 

störa varandra. Vi är noga med att bestämma innan vilken information som ska ges inför varje 

test så att alla elever får samma instruktioner. Allra första gången vi genomför mätningarna 

ger vi tillsammans instruktionerna i helklass för att försäkra oss ännu mer om att alla får 

samma information. 

I tabell 6.2 nedan visas vilka tester som utförs vilka veckor. Vi gör flera förmätningar och 

eftermätningar med MBSP Computation 1 och 2. Upprepade mätningar av samma personer 

som ger olika resultat, ger i en kvantitativ forskningsmetod låg reliabilitet (Patel & Davidson, 

2003). AG3 gör vi fyra gånger under förmätningarna för att ett urval ska kunna ske. 

På AG3 får eleverna fyra minuter på sig att göra så många uppgifter de hinner, medan de 

på Computation 1 och 2 får två minuter på sig. Eleverna ska hinna genomföra AG3 på tre till 

fyra minuter, tar det längre tid, kan det innebära att eleven saknar vissa kunskaper inom 

talområde 10 – 19 (Skolverket 2009b). Enligt Fuchs, Hamlett och Fuchs (1999) ska 

Computation 1 och 2 utföras på två minuter.
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Tabell 6.2 Schema för Morningside Mathematics ht 2010 

MBSP 1: Monitoring Basic Skills Progress, Computation: 1.

MBSP 2: Monitoring Basic Skills Progress, Computation: 2.

D: Diamant, AG3. 

Förm.: Förmätning.

Efterm.: Eftermätning.

(B): Enbart Klass B utförde MBSP 1 & 2

MM-undervisning: 13 elever deltar i MM. 

Vecka Datum Mätning

34 2010-08-27 Förm. D + MBSP 1 (B)

35 2010-09-02 Förm. D + MPSP 1 & 2 
(B)

36 2010-09-10 Förm. D + MBSP 1 & 2 

37 2010-09-16 Förm. MBSP 1 & 2 (B)

38 2010-09-24 Förm. D + MBSP 1 & 2 

39 2010-10-01 Förm. MBSP 1 & 2

40-48 MM-undervisning

49 2010-12-06 Efterm. D

49 2010-12-07 Efterm. MBSP 1 & 2

50 2010-12-13 Efterm. MBSP 1 & 2

50 2010-12-17 Efterm. MBSP 1 & 2

6.3.2 Sammanställning av resultat

När vi ska sammanställa vårt resultat har vi valt att använda oss av en form av statistisk 

analys. Ejlertsson (2003) påstår att dra slutsatser om grupper istället för enskilda individer är 

typiskt för en statistisk analys. Han menar också att det är vanligt att jämföra medelvärden när 

det handlar om att utföra kvantitativa mätningar. För att veta om medelvärdena ger en korrekt 

bild måste det ske en hypotesprövning, en beräkning för att med säkerhet kunna säga att det 

föreligger en skillnad mellan två grupper. För att en hypotesprövning ska kunna utföras bör 

det finnas minst cirka 30 värden att utgå ifrån.

Vi har valt att redovisa de sammanställda resultatens medelvärden i linjediagram där vi 

jämför kontroll- och behandlingsgrupp. Statistiska centralbyrån (2010a) menar att 
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linjediagram är bra att använda för att visa data som är insamlad från olika tidpunkter. 

Linjediagram utgår från data som finns i tabeller. Vi kommer att redovisa elevernas resultat 

klassvis (se tabell 6.3) för att sedan ta ut ett medelvärde för varje klass och test. Statistiska 

centralbyrån (2010b) skriver att ett medelvärde tas ut genom först att addera alla värden och 

sedan dela summan med antal värden. Resultaten för varje test kommer vi att redovisa i ett 

linjediagram för varje klass. Sammanlagt kommer det att bli sex olika grafer. Medelvärdet för 

AG3 tas ut från en AG3-mätning före och en efter programmet genomförts. Medelvärdet för 

MBSP Computation 1 tas ut från sex mätningar före programmet för Klass B och från tre 

mätningar för Klass A. Medelvärdet för MBSP Computation 2 tas ut från fem mätningar före 

programmet för Klass B och från tre mätningar för Klass A. Efter programmet MM är 

genomfört tar vi ut ett medelvärde från tre mätningar för båda klasserna. När vi sedan 

analyserar resultaten är det viktigt att vi försöker vara objektiva. Men Denscombe (2004) 

påstår att ingen människa kan vara helt objektiv. För att vara helt objektiv måste människan 

vara helt opartisk och inte blanda in egna åsikter eller fördomar.

Tabell 6.3 Gruppindelning i klasserna

De grupper som benämns A tillhör Klass A. De grupper som benämns 

B tillhör Klass B.

Grupp Antal elever
Behandlingsgrupp A 6

Kontrollgrupp A 6

Behandlingsgrupp B 7

Kontrollgrupp B 7

6.4 Etik

Vi har tagit del av vetenskapsrådets rekommendationer om forskningsetiska principer. De 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet beskriver består av fyra olika krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2007). M. Hassler Hallstedt har hanterat och utfört informationskravet och 

samtyckeskravet för den här undersökningen. Vi har fått information om att både 

informationskravet och samtyckeskravet har genomförts på ett etiskt tillvägagångssätt 

(personlig kommunikation, M. Hassler Hallstedt, 16 december 2010). Enligt 

konfidentialitetskravet ska alla personuppgifter i undersökningen avidentifieras, alla 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2007). 
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Vi har tagit del av detta genom att vi inte nämner några namn på de elever eller skolor som 

deltar i undersökningen. Vi har inte heller med testresultaten för varje enskild elev utan 

bedömer dem som två grupper, därmed går det inte att lista ut vilket resultat en viss elev har. 

Enligt nyttjandekravet ska de uppgifter som vi fått in endast användas för undersökningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2007). Vi kommer inte använda uppgifterna vi har till något annat 

än den här undersökningen. 

6.5 Metoddiskussion 

Kvantitativa inslag finns i vår undersökning eftersom vi använder oss av olika mätningar på 

eleverna som vi sedan statistiskt bearbetar och analyserar. Vi valde att använda oss av 

diagnosen AG3 och testerna MBSP Computation 1 och 2 därför att de har en hög validitet för 

vår undersökning. AG3 innehåller uppgifter inom talområde 10-19 i både addition och 

subtraktion (Skolverket, 2009b) vilket hamnar under det område vi undersöker. Det finns 

ingen litteratur om vilka talområden MBSP-testern befinner sig i. Dock är vår tolkning vid 

närmare granskning av MBSP-testerna att Computation 1 består av uppgifter inom talområde 

0-10 och Computation 2 består av uppgifter inom talområde 10-19. 

Testerna vi använder oss av har en hög grad av standardisering och strukturering. Enligt 

Patel och Davidson (2003) är frågornas utformning helt standardiserad om det finns fasta 

frågor som är samma till alla som deltar i undersökningen. De tar även upp begreppet 

strukturering. Frågor utan fasta svarsalternativ är helt strukturerade. I vårt fall är frågorna 

uppgifter i våra tester. AG3 och MBSP Computation 1 och 2 har en hög grad av 

standardisering därför alla elever får samma uppgifter. De har även hög grad av strukturering 

därför att det finns ett rätt svar på uppgifterna. 

Vi lät eleverna göra AG3 fyra gånger under förmätningarna. Konsekvensen av att göra 

AG3 fyra gånger på fem veckor är att det kan ske en form av memorering av talen, eftersom 

AG3 bara finns i en version. En sådan memorering sker inte vid MBSP-mätningarna, därför 

att de finns i många olika versioner. Eftersom MBSP är ett veckotest har vi försökt så långt 

det varit möjligt, att utföra dessa en gång i veckan. Våra mätningar har en låg reliabilitet 

därför att resultaten av mätningarna inte ger samma resultat varje gång. Eftersom det är 

människor som ska räkna ut olika uppgifter är det knappast möjligt att få fram samma resultat 

vid alla mätningar. Vi var tvungna att få in resultaten senast vecka 50 för att hinna skriva klart 

arbetet. Därför har mätningarna gjorts flera dagar vecka 49 och vecka 50, men vi försökte 

lägga mätningarna så långt ifrån varandra vi kunde.
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Något som också bör tas med i diskussionen är när på dygnet vi har utfört mätningarna på 

eleverna. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning märkt att elever ofta är mer alerta 

på förmiddagarna. Vi valde därför att utföra mätningarna på förmiddagarna vilket även 

elevernas lärare tyckte var en bra idé då de hade samma uppfattning som vi.

Vi valde att jämföra klasserna var för sig därför att Klass B hade arbetat med uppställda tal 

(MBSP Computation 1 och 2) förut, medan Klass A aldrig hade sett uppställda tal när vi först 

träffade dem. Det hade därför inte varit rättvist att jämföra klasserna emellan, som det var 

tänkt från början, eftersom de inte hade samma utgångsläge. Det är även därför vi inte har 

utfört lika många mätningar med Klass A som vi har gjort med Klass B (se tabell 6.2). 

Eftersom många av eleverna inte hade en aning om hur ett uppställt tal skulle lösas, bestämde 

vi i samtal med elevernas lärare att vi inte skulle göra MBSP-testerna de första veckorna, så 

att eleverna hade en chans att lära sig grunden i den formen av algoritmräkning.

Något som är viktigt att poängtera är att det har skett många mätningar och det har ibland 

hänt att några elever har varit sjuka. Inget resultat från dessa elever finns då med från den 

veckan. Eftersom ett medelvärde tas ut genom att summan av värdena divideras med antalet 

värden (Statistiska centralbyrån, 2010b) kommer det inte att påverka det slutgiltiga resultatet. 

Varför vi har valt att redovisa resultaten i form av linjediagram beror på att det passar vår typ 

av undersökning. Vi har alla resultat från mätningarna i tabeller och vi jämför resultat från 

olika tidpunkter. Dessa aspekter tar Statistiska centralbyrån (2010a) som kriterier för att välja 

att använda sig av linjediagram för att redovisa resultat.  Enligt Ejlertsson (2003) bör det 

göras en hypotesprövning vid en statistisk analys. Vi har dock inte kunnat utföra någon sådan, 

därför att vi inte har tillräckligt många värden. Vi har till exempel endast fem värden för AG3 

och kontrollgrupp A.

När vi analyserar resultaten kommer vi att försöka ha ett objektivt förhållningssätt genom 

att inte blanda in egna åsikter och fördomar. 

6.6 Bortfall

Av de 13 elever i kontrollgruppen fick en elev räknas som ett bortfall. Eleven har inte velat 

genomföra alla tester och ibland avbrutit mitt i testet. Elevens resultat går därmed inte att 

bedöma. Vi har därför valt att resultatet för den här eleven tas bort. Det återstår tolv elever i 

kontrollgruppen (fem elever i kontrollgrupp A) och 25 elever totalt i undersökningen. Om det 

däremot bara har hänt någon enstaka gång att en elev har vägrat att slutföra ett test, har vi valt 

att inte räkna med det testet.
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7. Resultat

I detta avsnitt presenteras de resultat som vi har fått fram från för- och eftermätningarna. I 

linjediagrammen visas poängen för testen i y-axeln, medan x-axeln visar vid vilken mätning 

resultatet är ifrån. Y-axeln visar högsta samt lägsta möjliga poäng för respektive test. Värdena 

vid punkterna visar resultatets medelvärde vid för- respektive eftermätningarna.

7.1 Jämförelse mellan för- och eftermätning Klass A

Nedan presenteras resultaten från mätningarna med Klass A. Efter bortfallet består 

kontrollgruppen av fem elever och behandlingsgruppen av sex elever. 

Figur  7.1  Kontrollgruppens  medelvärde  är  samma  vid  både  för-  och 

eftermätningarna. Behandlingsgruppens medelvärde har ökat. 
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Figur  7.2  Figuren  visar  att  båda  gruppernas  medelvärdet  har  ökat.  

Behandlingsgruppens ökning är större än kontrollgruppens.

Figur 7.3 Både behandlings- och kontrollgruppens medelvärde har ökat 

vid  eftermätningarna.  Behandlingsgruppens  ökning  är  större  än 

kontrollgruppens.

7.2 Jämförelse mellan för- och eftermätning Klass B

Nedan presenteras och analyseras resultaten från mätningarna med Klass B. Bortfallet berörde 

inte den här klassen, därför består fortfarande kontroll- och behandlingsgrupp av vardera sju 

elever.
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Figur 7.4 Figuren visar att medelvärdet har ökat för både kontroll- och 

behandlingsgrupp. 

Figur 7.5 Figuren visar att kontroll- och behandlingsgruppens medelvärde 

har  ökat.  Behandlingsgruppens  medelvärde  har  ökat  mer  än 

kontrollgruppens medelvärde. 
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Figur  7.6  Figuren  visar  att  både  kontroll-  och  behandlingsgruppens 

medelvärde  har  ökat.  Behandlingsgruppens  medelvärde  vid 

förmätningarna  är  lägre  än  kontrollgruppens  medelvärde. 

Behandlingsgruppens medelvärde har ökat mer än vad kontrollgruppens 

medelvärde har.
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8. Resultatdiskussion 

Här kommer vi diskutera de olika faktorer som kan ha påverkat elevernas resultat och 

medelvärden som visas i linjediagrammen. Enligt Ejlertsson (2003) är det viktigt att ta hänsyn 

till olika variabler när data tolkas så att resultaten inte blir missvisande.

Behandlingsgruppen består av 13 elever som leds av två lärare och en psykolog, vilket är 

en hög personaltäthet, samt är gruppstorleken liten om vi jämför med vad eleverna är vana 

vid. Klass A är 22 elever med en till två lärare och Klass B är 29 elever med två lärare. Enligt 

Asplund Carlsson et al. (2001) finns det forskning på att det mesta av samspelet vid hög 

personaltäthet och liten gruppstorlek sker mellan lärare och elev. Löwing (2008) skriver att 

kommunikationen mellan lärare och elev en viktig del i undervisningen. Eleverna i 

behandlingsgruppen kommunicerar ofta med lärarna under programmet MM, de får respons 

på det de gör, vilket är en del av behaviorismen. När en elev utvecklats får eleven en respons 

på det den gjort (Wyndhamn et al., 2000). Eleverna får även en respons genom rapportkortet. 

Varje dag skriver lärarna ner vad eleven har gjort under lektionen. Säljö (2000) menar att 

respons leder till att en individ upprepar sina beteenden, vilket också är en del av 

behaviorismen. Detta kan vara en anledning till att resultatet har ökat för behandlingsgruppen. 

Vår teoretiska utgångspunkt är främst kopplad till programmet MM i sig, men även vår 

undersökning har en koppling till behaviorismen och Skinner. Wyndhamn et al. (2000) tar 

upp att genom att utföra upprepande övningar stärks förbindelserna så mycket att det mål som 

satts upp nås. Till exempel kan detta jämföras med att titta på antal rätt utförda 

huvudräkningsuppgifter på en specifik tid, vilket kan ses ett beteende hos en individ. Lärande 

inom behaviorismen handlar inte om några mentala processer utan bara om det observerbara 

beteendet. Vi utför i vår undersökning diagnoser i form av huvudräkningsuppgifter på en 

specifik tid.

Vi har tidigare tagit upp att diagnoser kan påverka eleven negativt och att det är viktigt att 

komplettera diagnoser med intervjuer och observationer. Eftersom vi enbart utför 

diagnoser/tester med eleverna och varken kompletterar med intervjuer eller observationer kan 

våra resultat vara missvisande. Vi har inte observation som metod men när vi utför testerna 

med eleverna kan vi se om någon elev är okoncentrerad eller vägrar utföra ett test. Om vi 

tydligt kan se att en elev inte slutför ett test, har vi valt att inte räkna med det testet för den 

eleven. Hade vi valt att ta med ett test där eleven inte har försökt, skulle vårt resultat bli 

missvisande. 
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Det finns många förklaringar på vad en baskunskap respektive basfärdighet är. Det finns 

inget korrekt svar. Men både Skolverket (2008) och Löwing och Kilborn (2002) påstår att en 

baskunskap består av en begreppsförståelse och koppla den förståelsen till sina färdigheter. 

Frågan vi ställde oss (se s. 10) var om elever utvecklar sina kunskaper i matematik genom att 

göra tester och om de kan omsätta dem i vardagen. Det är inget vi har ett rätt svar på, men 

MM handlar om att lära sig olika talmönster och kunna dem automatiskt med flyt. Det som 

eleverna i behandlingsgruppen gör under veckorna 40-48 har ingen tydlig koppling till 

vardagslivet. Det går därför inte att veta om eleverna enbart lär sig utantill, utan att förstå, 

eller om de kan koppla undervisningen i MM till problem i vardagen. Nämnaren (1995) 

skriver att elever kan utföra matematiska uppgifter i vardagssituationer även om dessa 

kunskaper inte har visat sig på diagnoserna. I kursplanen (Skolverket, 2009c) står det klart 

och tydligt att grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla kunskaper i matematik som 

behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivet. 

Enligt Nämnaren (1995) kan diagnoser ha en negativ inverkan på elever. Våra 

mätinstrument AG3 och MBSP Computation kan ha en negativ inverkan på eleverna därför 

att de utförs på tid, vilket kan vara stressande för eleverna. Utifrån egna erfarenheter som 

elever har vi själva upplevt stress vid tidsbegränsade tester. Därför anser vi att det är en viktig 

aspekt att lyfta då elever kan förknippa detta med olika känslor, negativa som positiva. 

Skolverket (2009a) skriver att en viktig del i undervisningen är individualiseringen. I 

programmet MM har varje elev egna mål som de ska nå. Lärarna sitter efter varje lektion och 

går igenom vad varje elev har presterat under dagen och sätter upp ett mål inför kommande 

lektion. I grafen Timingschart kan de se elevens resultat för varje lektion. De kan därmed 

individualisera undervisningen och se vad varje elev behöver öva på med mera. 

MBSP-testerna som vi utför med eleverna enbart består av uppställda tal som är en form av 

algoritmer. Klass A hade aldrig sett den formen av algoritmer tidigare. Vi trodde därför att de 

skulle ha mycket lägre resultat vid förmätningarna än Klass B. Men tittar vi på 

linjediagrammen för dessa test (se s.19-22) är det ingen större skillnad på elevernas 

utgångsläge. Klass A har till och med några poäng högre vid förmätningarna. En del elever lär 

sig hur algoritmer ska lösas innan de förstått talens värde (Ahlberg, 2001). En tolkning av 

varför Klass A har bättre resultat än Klass B på MBSP Computation 1 och 2 vid 

förmätningarna kan bero på att de precis har gått igenom den typen av algoritmräkning, 

medan eleverna i Klass B inte har det lika färskt i minnet. Ahlberg (2010) tar upp att det är 

skolan som bestämmer när eleverna ska börja arbeta med algoritmräkning. 
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Den svenska versionen av MM som beskrivs i vår uppsats skiljer sig ifrån det ursprungliga 

programmet av MM som används i USA. Eleverna som deltagit i den svenska versionen här i 

Sverige har arbetat med programmet MM i åtta veckor. Som Johnson och Street (2004) 

skriver kan eleven vara kvar på The Morningside Academy fram tills dess att han/hon har 

kommit ikapp i undervisningen. Med andra ord kan det vara så att vissa elever behöver mer 

tid och för att hinna komma längre inom programmets områden. Att programmet endast pågår 

under åtta veckor kan därför vara något som påverkat resultatet negativt. 

Med hjälp av medelvärden ser vi varje grupps resultat. Genom att titta på linjediagrammen 

kan vi inte se hur många poäng varje elev har ökat, vilket kan innebära att en elev förbättrat 

sitt resultat avsevärt medan en annan elev inte har förbättrats alls. Detta kan påverka 

medelvärdet för hela gruppens resultat både negativt och positivt. Vi kan därmed inte se om 

elevernas kunskaper har förbättrats efter att programmet MM har genomförts. Hade vi istället 

tittat på varje enskild elevs resultat för de olika testerna, samt utfört en större studie, hade vi 

haft större möjlighet att få reda på om kunskaperna för varje elev förbättrats. Om studien varit 

större hade även en hypotesprövning kunnat ske och vi hade då kunnat se om gruppernas 

resultat förbättrats eller inte. Varför vi inte valde att titta på varje enskild elev berodde på den 

korta tiden vi hade på oss.
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9. Slutsats

I vår undersökning har vi kommit fram till att medelvärdet för behandlingsgruppens resultat 

har ökat i jämförelse med kontrollgruppens medelvärde på majoriteten av testerna. Men om 

elevernas kunskaper har förbättrats kan vi inte veta därför att vi inte har kunnat utföra en 

hypotesprövning. Vi kan inte heller veta om det är programmet MM i sig som har påverkat 

den resultatökningen vi kan tyda i linjediagrammen. Vi har under arbetets gång kommit fram 

till att studien är för liten och utförs på för kort tid för vi ska kunna se om det enbart är MM 

som påverkar elevernas resultat. Det finns många olika faktorer som kan ha påverkat 

resultaten. Vår undersökning kan vara ett startskott för vidare forskning om hur Morningside 

Mathematics skulle kunna användas i den svenska skolans matematikundervisning.
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10.  Förslag till vidare forskning

Eftersom MM är något nytt i Sverige finns det massor av områden att forska vidare på. Till 

exempel hade det varit intressant att se om MM hade kunnat fungera som en del av den 

ordinarie undervisningen i matematik i den svenska skolan. Ett annat forskningsområde skulle 

kunna vara att kritiskt granska programmet i förhållande till kursplanen i matematik eller att 

studera elevernas upplevelser av programmet och hur det påverkar dem psykiskt. Det hade 

även varit intressant att studera resultaten av vår studie utifrån ett genusperspektiv genom att 

jämföra flickor och pojkars resultat.
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