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Abstract 
 

My purpose with this investigation is to se what different ways to learn could mean for 

children in school. I also wanted to se how alternative methods in the mathematics learning 

can be used in the mandatory school. My method has been campaign research, it means that 

on-the-spot along with students try an alternative method in mathematics. The previous 

research that has been chosen out in order to give a basis to understanding, gives a good 

background. I want with my search show if the learning situation can be better for divided 

pupils if they work with alternative forms in the mathematic education. I have used an 

alternative method in a form by a mathematic game that is called Multiplic Art. After that the 

pupils who already could do the mathematic table previous tried Multiplic Art, the learning 

situation became better for the pupils. The pupil who couldn’t the multiplication table earlier 

at all improved his result with 100 %. My conclusion was that the learning situation can get 

better not only for the pupils with problems, but also for other pupils who doesn’t have any 

form of difficulties.  

 

Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att undersöka vad olika sätt att lära kan innebära för barn i 

skolan. Jag ville också undersöka hur alternativa metoder i matematikinlärningen kan 

användas i den obligatoriska skolan. Min metod har varit aktionsforskning, det vill säga att på 

plats tillsammans med elever prova en alternativ metod i matematik. Den tidigare forskning 

som valts ut för att ge en grund till förståelse ger en bra bakgrund. Jag vill att med min 

undersökning visa om inlärningssituationen kan göras bättre för enskilda elever om de får 

arbeta med alternativa former i matematikundervisningen. Jag har använt mig av en alternativ 

metod i form av ett matematikspel som heter Multiplikart. Efter att de elever som redan kunde 

multiplikationstabellen sedan tidigare fick prova Multiplikart blev inlärningssituationen bättre 

för dessa elever. Den elev som inte kunde multiplikationstabellen alls sedan tidigare 

förbättrade sitt resultat med 100 %.  Jag kom fram till att inlärningssituationen kan förbättras 

inte bara för elever med viss problematik, utan även för andra elever som inte har någon form 

av svårighet.                                                                  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har en systerdotter som har haft det svårt i skolan, nu är hon under utredning och skall 

snart till Karlstad för en diagnostest på neurologiska kliniken. Hon går på individuella 

programmet. Individuella programmet är till för de elever som genomgått årskurs nio men ej 

fått fullgott betyg i alla ämnen. Här kan de läsa upp sina betyg i lugn och ro för att sedan söka 

till gymnasiet. Det som har gjort mig intresserad är förstås att hon är min systers barn och att 

lärarna har använt en speciell inlärningsmetod på henne. Matematikmetoden är att träna in 

olika moment i t.ex. Multiplikationstabellen genom bilder. Min systerdotter har mycket svårt 

att förstå genom det traditionella sättet det vill säga genom matematisk/logiskt sätt. Vad gör 

då de som använder sig för det mesta av höger hjärnhalva eller behöver bägge för att lära? Det 

är detta som intresserar mig. Min systerdotter använder sig mycket av sin högra hjärnhalva 

hon är praktiskt lagd, syr sina egna kläder, målar och sjunger. Vi har två hjärnhalvor, den 

vänstra hanterar siffror, språk, logik osv. och den högra hanterar bl.a. rim, rytmik, musik och 

bilder. Det bästa vore egentligen att använda sig av båda hjärnhalvor men alla gör inte det. 

Skolan idag är vanligtvis upplagd efter vänster hjärnhalva. Jag vill att min undersökning ska 

kunna bidra till att lärare och elever ska bli medvetna hur alternativa inlärningsmöjligheter 

kan förändra inlärningssituationen för vissa elever och att det finns alternativa 

inlärningsmöjligheter som förmodligen passar alla. För att göra detta kommer jag att använda 

mig av en matematikmetod som går ut på att eleven lär in multiplikationstabellen genom olika 

bildkombinationer. För att läsaren ska förstå hur det kan se ut har jag bifogat bilder i 

multiplikart som hittas på sista sidan. Varför jag valt att ta upp denna problematik inom 

matematikundervisningen är att jag är utbildad 4-9 lärare inom So och Sv och känner att jag 

vill fortbilda mig inom matematikdidaktiken. Detta vill jag göra både för min egen skull och 

för andra i min situation som saknar utbildning inom matematik. Men också för dem som har 

matematik som ämne. Eftersom Jag eventuellt kommer att få undervisa i detta ämne om jag 

skulle arbeta på mellanstadiet.  

 

Skolans värdegrund och uppdrag. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egen unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Eleverna skall få uppleva 

olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 
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känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att få pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.1  

  

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att eleven 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

utvecklar sitt eget sätt att lära, 

 utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

 känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra, 

lär sig att utforska, lära, och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra, 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på 

såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska övervägande, 

Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för  

att bilda sig och få beredskap inför livet,2 

 

 Läroplanen betonar att barn och ungdomar har rätt till att få utveckla sin egen personlighet 

och sitt eget sätt att lära. Att finna sin egen unika egenart och förmågan till eget skapande. 

Detta är något som skolan strävar mot men ibland inte tillräckligt för att nå resultat. Det är 

viktigt att grundskolans lärare får utbildning i hur detta ska kunna uppnås. Alla barn är födda 

med olika egenskaper (att finna sin unika egenart) som de skulle kunna utveckla för att 

tillgodogöra sig kunskap och för att möta framtiden på bästa sätt.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte är att belysa vad olika sätt att lära kan innebära för barn i skolan. Jag vill undersöka 

hur en metod i matematikinlärningen kan användas i den obligatoriska skolan.  

 

 

                                                 
1 Lpo 94, s.11 
2Lpo 94, s. 11 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Hjärnan 

Vi har länge varit medvetna om att hjärnan är uppdelad på olika sätt varje del har sin speciella 

funktion. Längst ner finns hjärnstammen som även kallas för reptilhjärnan just för att den styr 

våra reflexer t.ex. andningen. I mitten finns limbiska systemet även kallat för 

däggdjurshjärnan den styr våra känslor, sexualitet och spelar en viktig roll för ditt minne. 

Längst upp finner vi hjärnbarken den styr funktioner som att tänka, tala, se, höra och skapa. 

Som de allra flesta lärare vet så använder barn hjärnan på olika sätt beroende på vilken 

egenskap barnet utvecklat. De tar in information genom de fem sinnena syn, hörsel, känsel, 

lukt och smak. För att förenkla så kan man säga att hjärnan är uppdelad i två halvor den högra 

och den vänstra. Den vänstra sidan betonar ord, logik, siffror, matematik och sekvens. Den 

högra sidan betonar rim, rytm, musik, bilder och fantasi.3 Gardner menar att vi föds med olika 

egenskaper, men att de inte är bestående i given mängd utan att allt kan utvecklas och att det 

finns vissa av dessa som är hjälpta av att de blir stimulerade i tidig ålder. Han utvecklar också 

teorier om att vi har olika dominanser och att vi oftast använder den ena hjärnhalvan något 

mer än den andra och detta tar sig visar sig i att vissa människor har en mer språklig 

begåvning än andra medan några har en stark och en annan har en svag tidsuppfattning. Den 

högra hjärnan har förmågan att se samband, helhet och mönster medan den vänstra har 

förmågan till logik, siffror och ord. För att lärande sedan ska bli möjligt sker en process där 

båda hjärnhalvorna arbetar tillsammans för att utveckla kunskap, men för att kunskapen ska 

bli bestående kopplar hjärnan till en känsla. Sedan lagras kunskapen eller informationen i 

hjärnan.4 Matti Bergström är en finländsk hjärnforskare och läkare, som har ägnat en stor del 

av sitt liv åt att studera hjärnans utveckling. Jag tänker här presentera ett axplock vad som 

hans forskning har lett till. Han säger att hjärnans utveckling är beroende av en tvåsidig 

utveckling. En ensidig utveckling kan leda till värdeinvaliditet. Vad han menar med ensidig 

utveckling är att exempelvis individen har fått en stor mängd kunskap och information under 

sin skolgång, men bara från lärare till elev, men inte fått verktygen för att hantera denna 

kunskap. Det Bergström säger är att den tvåsidiga kunskapen måste följas för att nå optimal 

utveckling i hjärnan. Tvåsidig kunskap är en ström av kunskap från lärare till elev och lika 

mycket elev till lärare. Vi lever idag i ett ordnat samhälle som inte tillåter att eleverna i skolan 

får ge uttryck för sin vildhet, nyfikenhet och entusiasm. Denna vildhet osv. finns i den ström  
                                                 
3 Dryden, Vos, 2002 
4 Gardner, 1998 
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ur hjärnan som måste vara med och utvecklas för att hjärnan i sin tur ska utvecklas som den 

ska. I strömmen av information från elev-lärare finns värdering, idéer, virtuella 

möjlighetsinnehåll, fantasi och kaos detta måste vara ett dubbelsidigt utbyte inte bara elev-

lärare, utan också med samma fantasi, kaos, osv. lärare till elev. Om inte denna ömsesidiga 

kommunikation finns så utvecklas inte barns hjärnor tillfredsställande. Bergström talar också 

om hjärnrevolten detta är när hjärnan inte får utvecklas som den vill. Detta kan vara att eleven 

helt enkelt inte finner sig i detta ensidiga system som skolan kan befinna sig i. Barnet blir 

olydigt.  Hos en exempelvis lärare kan det ge uttryck av utbrändhet och läraren måste byta 

jobb. 5                                                                                                                                                                                                       

 

2.2 Jean Piaget 

Jean Piaget levde mellan 1896-1980 och var verksam i över 40år. Han har länge varit den som 

varit ledande inom den barnpsykologiska forskningen. Han har bedrivit forskning på hur den 

intellektuella utvecklingen har sett ut från det lilla barnet fram till den vuxne. Denna teori 

kallas för Piagets utvecklingsteori. Denna teori delar han in i fyra olika stadier. Det första 

stadiet kallas det sensomotoriska stadiet (0-ca2år). Barnet styrs av en intelligens som gör att 

barnet förstår genom syn, lukt, smak, och syn. Det andra stadiet kallas den preoperationella 

perioden (ca2-6/7 år) Man kan säga att detta stadium är en för period till den verkliga 

operationella perioden nu börjar barnet kunna utrycka sina egna känslor. Nu bildas också 

olika symbolhandlingar, hit hör bl.a. Språk. Tredje stadiet som omfattar min undersökning av 

tre testelever beskriver han så här- Det tredje stadiet den konkret operationella perioden (6/7-

11/12 år) innebär att barnet kan genomföra logiska handlingar som omsätts i verkligheten. 

Men barnet är ändå beroende av hanteringen med de fasta tingen, det vill säga kunna koppla 

tanke till något verkligt. Barnet kan också tänka tillbaka i tiden och förstå konsekvenserna av 

vad det till exempel har gjort eller ska förstå. Därför kan det också se framåt. Barnet kan 

också strukturellt förstå att exempelvis att det finns olika frukter som att bananer är bananer 

och äpplen är äpplen. Barnet kan dra egna riktiga slutledningar från en sak till ett annat. Detta 

gör att barnet nu har det lättare för att förstå t.ex. att  A=B och B=C  är A=C  det är nu som 

barnet kan förstå talsystemet i matematiken. Piaget skriver vidare att barnet inte kan tänka 

logiskt genom att bara stödja sig på lärarens tal, utan måste för att kunna förstå ett 

sammanhang göra konkreta experiment med och i verkligheten. Det vill säga som Piaget 

utrycker det att handen är hjärnans förlängda redskap. Det fjärde stadiet som kallas den 

                                                 
5 Bergström, 1995 
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formellt operationella perioden (ca 11/12-ca 15 år) Nu formas det abstrakta tänkandet, i det 

tredje stadiet kunde barnet tänka logiskt i konkreta situationer nu kan barnet börja tänka 

logiskt i abstrakta situationer. Genom att kunna tänka så här gör att barnet kan planera mer 

långsiktigt t.ex. för sin egen livssituation och framtid6 Hur ser då Piaget på pedagogik? Piaget 

skrev två monografier Oú va l Èducation och Psychologie et pedagogie (1969) här beskriver 

han hur viktigt det är att barn och unga får lära sig genom ett så kallat aktivt handlande. Han 

säger att det viktiga är att lärare inte fokuserar på vad de lär sig utan mer på att lära dem lära. 

Det som är det viktigaste enligt Piaget är att barnen får lära sig att lära nya saker och inte bara 

efterapa som tidigare generationer gjort. Piaget kritiserar föreläsningar eller 

förmedlingspedagogik som han inte tycker är bra. Allt för ensidig envägskommunikation kan 

sluta i tomma ord. Han fokuserar mer på att barnen själva ska få praktiskt utöva saker som ska 

inläras exempelvis att brevväxla med barn utomlands som är ett bra sätt att studera 

internationella frågor. Han säger vidare att barn som själva får erövra kunskaper genom 

erfarenheter har också sin naturliga nyfikenhet och lust att lära kvar. 7 

 

2.3 Learning by doing 

John Dewey 

De flesta som arbetar inom utbildningsvetenskap känner till citatet som den pedagogiska 

filosofen John Dewey yttrade någon gång vid sekelskiftet år 1900. Citatet löd ”learning by 

doing” men vad menade egentligen Dewey? Dewey menade att eleven ska lära genom 

praktiskt arbete, det vill säga att det är eleven som är den aktiva medan läraren ska agera 

handledare och leda eleven in på den rätta vägen. Eleven ska gå från att ha ett konkret mål till 

att nå ett tänkande som är abstrakt.  Eleven ska först praktiskt hantera ett objekt som 

exempelvis innehåller ett problem. Målet är konkret. Efter problemet är fastställt återstår 

uppgiften. Då skall uppgiften studeras för att nå en lösning. Det ska gå från konkret till 

abstrakt. Det abstrakta är vad du kom fram till och vad dina tankar innehöll när du studerade 

objektet. Dewey nämner också fem steg ”how we think” där han delar upp tänkandet i en 

problemlösning.  

 

 

 

 
                                                 
6 Jerlang, 2003 
7 Stensmo, 1994 
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Jag har sammanfattat lite ur varje steg för att förklara i korthet vad Dewey menar. 

 

1. Problemsituation. När människan ställs inför ett problem som hon inte av sina 

erfarenheter kan lösa har hon två val. Ska jag lösa detta problem eller ska jag inte. 

2. Problemdefiniering. Om hon valt att lösa situationen står hon inför ett problem 

som hon ska lösa. Hur ska hon lösa problemet kan hon med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter lösa det eller måste hon finna nya vägar. 

3. Hypotesformulering. Här handlar det om hur hon gör för att lösa problemet. 

Vilka material, instrument och handlingsmöjligheter finns det. 

4. Testande. Nu har hon bestämt sig för en hypotes och denna ska omsättas i 

handling. Sedan återstår det att se om människans hypotes löser problemet. Om det 

gör det blir det bestående säker kunskap. Men om hon inte skulle lösa situationen 

innebär det inte att hon har förlorat i sitt problemtänkande utan Dewey hävdar att 

om man misslyckas lär man sig ytterligare något. Han hävdar också att människan 

lär mer av motgångar än av framgång.8 

 

I min undersökning har jag använt mig av Deweys 4 olika steg, detta har jag gjort genom att 

börja att fastställa vilken min problemsituation var. 1. Min problemsituation var att låta 

eleverna lösa tal i multiplikationstabellen, ex 5 * 8. Min andra situation var att fastställa  

2. min problemdefiniering här bestämde jag mig för ta nya vägar och låta eleverna lösa det på 

ett annat sätt än det Logisk/Matematiska som vanligtvis används i skolan. Jag valde att genom 

bilder låta eleverna träna in multiplikationstabellen. I mitt tredje steg fastställde jag vilken 3. 

min hypotesformulering var. Här valde jag att lösa mitt problem genom att använda 

matematikspelet Multiplikart. Nu skulle jag 4. testa om min hypotesformulering håller. Löser 

jag problemet genom min hypotesformulering? Ja det gjorde jag och det blev säker kunskap 

av det som jag fick fram.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Stensmo, C. 1994 
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2.4 De sju intelligenserna 

Howard Gardner 

Det finns många olika teorier om pedagogik och hur man lär in kunskap på bästa sätt. 

Howard Gardner är en modern forskare som är professor vid Harvard graduate school of 

education i USA. På Harvard 1967 startades en undersökning hur konstnärlig begåvning 

utvecklas och fungerar, då var Howard student men intresset växte för olika intelligenser och i 

dag är han biträdande chef för projektet, Project zero. Projektet har på senare tid utvecklats till  

att ha en mera pedagogisk inriktning. Howard Gardner var den första som kom ut med att 

människans intelligens inte går att mäta genom vissa bestämda tester, och sedan fastställa en  

intelligens utan att veta vad som kännetecknar just detta barn. Detta kallar han för 

multiintelligenser.  Dessa beskriver han i sin bok de sju intelligenserna (1983) Som öppnar  

vägen för sju olika sätt att undervisa istället för ett. Gardner har utvecklat två intelligenser till 

på senare år men jag kommer att koncentrera mig på sju. Han ser två trender i vår nutid. Ett är 

det kontextuella och det andra är det distributiva synsättet. Det kontextuella beskrivs ungefär 

så här. Att vara människa idag i ett modernt samhälle är inte detsamma som att leva på 

järnåldern och diametralt olikt att leva i en indianstam med en skriftlös kultur, eller i ett 

urbaniserat utvecklingsland. Därför kan man inte säga att man kan mäta intelligens på samma 

sätt överallt. Utvecklingsforskare antog förr att människan hade en definierbar intelligens som 

är densamma vart hon än lever. Nu betraktar de flesta forskare att intelligens är ett samspel 

mellan människors anlag och förutsättningar eller utvecklingsmöjligheter och begränsningar i 

den omgivande kulturen. Den andra trenden det distributiva beskrivs så här. Detta synsätt 

beskriver mer om förhållandet mellan människan och de saker som omger henne. Ungefär 

som min intelligens finns inte bara i mitt huvud utan också genom ex vilken penna jag 

använder, eller om jag sitter på en hård pinnstol eller ligger i en soffa och löser problem. Men 

vem säger att det ena är mer rätt än det andra. Gardner menar att det är en mix av dessa två 

trender, plus en rad andra faktorer som spelar in som t.ex. hur människan är och vilka 

begåvningar hon innehar. Gardner beskriver människans intelligens som en kreativ människa. 

Han nämner flera kända intelligenta personer som besitter det som han kallar 

multiintelligenser som jag senare kommer att redogöra för. Han tar upp Sigmund Freud, 

Albert Einstein, Igor Stravinskij, Pablo Picasso, T.S Elliot, Martha Graham och Mahatma 

Gandhi. Alla dessa människor är intelligenta var och en på sitt sätt därför att de har fått 

utveckla sina egna egenskaper på sina villkor.9  

                                                 
9 Gardner, Howard. de sju intelligenserna, 1998 
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Här kommer en beskrivning av de nio intelligenserna.  

• Verbal/Lingvistisk intelligens  

Denna intelligens används i historieberättande och skapande, i alla former av humor som 

lekar med ord eller roliga ordvändningar. Denna intelligens används ofta när man använder 

metaforer eller analogier. Den används också när man ska lära sig grammatik och satslära. 

Typiska exempel på denna intelligens är Poeter, författare, talare och dramatiker. 

• Logisk/Matematisk intelligens 

Personer som har denna intelligens använder sig av ett vetenskapligt tänkande dvs. i sådana 

situationer som kräver problemlösning eller i när personen står inför en ny utmaning. När 

personen exempelvis ska räkna, det kan handla om växel tillbaka i affären eller 

multiplikationstabellen i skolan. Denna intelligens har hand om de tankar som styr planeringar 

framåt, när de prioriterar eller när de ska kategorisera något som t.ex. Färg, form eller  

Artbestämningar.  Typiska exempel på denna intelligens är vetenskapsmän, 

dataprogrammerare, advokater eller matematiker. 

• Visuell/spatial intelligens 

Handlar om förmågan att använda sin fantasi. Att kunna flyga iväg i sina tankar och föreställa 

sig en annan plats eller kunna visualisera och föreställa sig färg och form ex inredning i ett 

rum med färg och form eller att kunna få ner en bild de har framför sig på ett papper eller få  

en ritning på ett papper till att bli färdig i vår inre syn. Typiska exempel på denna intelligens 

är arkitekter, grafiska tecknare, skulptörer eller konstnärer. 

• Kroppslig/Kinestetisk intelligens 

Den här intelligensen handlar om att kunna ta in saker genom kroppen. Sådana saker som 

kroppen bara vet hur det ska utföras som tex dansa, promenera , jogga, spela teater och att 

sätta ord på sina känslor genom rörelser. Typiska exempel på denna intelligens är Dansare, 

skådespelare, idrottsmän och mimare. 

• Musikalisk/Rytmisk intelligens 

Här utrycker personerna hur de mår eller vad de känner genom rytmer och musik Typiska 

exempel på denna intelligens är musiklärare, kompositörer, dansband, rockgrupper eller 

orkestrar. 

• Interpersonell intelligens 

Vi använder oss av Interpersonell intelligens när vi tillhör dvs arbetar i grupp. Det kan vara ett 

fotbollslag eller någon sorts av förening. De är bra i kommunikation med andra människor de 
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 tar in känslor från andra och lätt kan läsa av en grupp eller andra enskilda individer. De kan 

lätt förstå hur någon har det och har en stark empatisk förmåga. De blir en del av andra 

människor. Typiska exempel på denna intelligens är studievägledare, lärare, terapeuter och 

religiösa ledare. 

• Intrapersonell intelligens 

Vi använder oss av Intrapersonell intelligens när vi reflekterar över något framför allt vårt inte 

jag. Vi upplever och kan se oss utifrån. Individerna har en förmåga till självkännedom och att 

handla på ett lämpligt sätt utifrån denna kunskap. De har en intuitiv förmåga och upplever 

harmoni och helhet om sig själv. Typiska exempel på denna intelligens är filosofer, 

psykiatriker, andliga ledare och forskare. 

 

2.5 Inlärning i Matematikundervisningen 

Gudrun Malmer 

Gudrun Malmer är en erkänd matematikforskare som forskat kring och om 

matematikundervisning i över 50 år. Hon tycker bland annat att undervisningen ska utgå från 

elevernas egna upplevelser, erfarenheter och möjligheter. Malmer skriver i boken Bra 

matematik för alla10 hur det finns olika inlärningsnivåer i matematik. Här talar hon om att den 

största orsaken till att elever slås ut är att de inte får den tiden och stödet som är viktigt för 

just den eleven. Detta säger hon beror på att läraren helt enkelt inte har tid. Inlärningsnivåerna 

är uppdelade från ett till sex och skall följas från början för att matematikinlärningens klimax 

skall uppnås. 

Jag har gjort en sammanfattning av Malmers sex olika nivåer. Det som finns beskrivet här är 

ett sammandrag av hur hon har tänkt. 

Nivå 1. Tänka-Tala   

 Alla elever har olika förutsättningar, och det som är viktigt är att se till elevernas egen 

verklighet, att hitta de erfarenheter som eleverna har och ta sin utgångspunkt där. Förkortat så 

betyder det att här ska man betona elevernas erfarenheter, ordförråd och associationer. Ett 

exempel på hur man kan arbeta är att låta barnen göra sina egna matteordlistor så fort de kan 

skriva.  

Nivå 2. Göra-pröva 

Jag nämnde Piaget lite tidigare där han sa att handen är hjärnans förlängda redskap och det 

styrker vad Malmer här skriver. Att eleverna får arbeta med sina händer att få laborera med 

                                                 
10 Malmer,1999, 2002 
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olika matte tal och andra sorters problemlösningar gör att eleverna kan få ett inre bildarkiv 

och de får ett starkare logiskt tänkande. Förkortat så betyder det att här ska man laborera, göra 

konkret handlande. Ett exempel på detta är att använda färgstavar som består av stavar med 

olika färg och längd. Den kortaste är en centimeter och vit, den längsta är tio centimeter och 

orange.  Genom detta kan leka sig fram till olika saker som att mäta.  

Nivå 3. Synliggöra 

Det är viktigt att få visa och strukturera sina tankar på väg mot ett abstrakt tänkande i en egen 

form som de själva väljer, men också få berätta och beskriva sin framställning hur den än ser 

ut. Eftersom eleverna nu har fått bearbetat ett problem på ett eget sätt efter sina egna 

erfarenheter och förutsättningar är de nu mer mottagliga och motiverade för att ta emot hjälp.  

Det som eleven känner då är att hon har fått upplevt sin egen roll i inlärningen. Här betyder 

detta att man ska presentera olika sorters representationsformer.  

Nivå 4. Förstå – formulera 

Här på nivå 4 skriver hon att många lärare börjar undervisa. Att börja undervisa på denna nivå 

anser hon är fel. Här saknar eleverna viktiga erfarenheter, de har inga ord och förstår inte det 

abstrakta symbolspråket. En sak blir inte exempelvis mer begriplig om en lärare skriver med 

större bokstäver, och har eleven ett svagt språk försvårar det begreppsbildningen. Det är här 

som lärarens pedagogiska utbildning och fantasi får komma till sin rätt, genom att konstruera 

ett problem på ett lättbegripligt sätt. Här betyder det att läraren ska presentera det abstrakta 

symbolspråket. Barnet är van symbolspråket och praktiskt tänkande sedan tidig ålder, därför 

måste läraren gradvis presentera det abstrakta tänkandet. 

Nivå 5. Tillämpning 

Ett fel som många lärare gör i tillämpningen av t.ex. En problemlösning, är att i aritmetiken 

ökar svårighetsgraden lika mycket som i textens komplexitet vad gäller 

innehållsuppfattningen. Detta gör att många elever tycker att det blir för svårt och ger upp. 

Framför allt de elever som har dålig avkodningsförmåga eller innehållsuppfattning 

(dyslektiker/dyskalkelitiker). Det viktiga här är att stegvis öka svårighetsgraden, de språkligt-

logiska ska alltid presenteras först i tal och aritmetiken ska hållas mycket enkel och sedan öka 

på. Det betyder att tillämpningen är viktig. 

Nivå 6. Kommunikation 

Det är viktigt att integrera matematikundervisningen med andra ämnen exempelvis med bild, 

slöjd eller hemkunskap. Många elever förstår inte varför de ska läsa matematik, och kan inte 

läraren förmå dem till att förstå varför det är viktigt har de misslyckats. Det är därför viktigt 

att de får arbeta utifrån verklighetsförankrade exempel för att inse att det faktiskt är viktigt.  
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Gudrun Malmer skriver vidare att många elever som har det svårt i matematik har svag 

abstraktionsförmåga och oklara föreställningar många gånger på grund av att deras ordförråd 

är begränsat. Det är därför som det är viktigt att eleverna får arbeta med som hon kallar det 

hand och öga det vill säga att få laborera med sina händer och sedan ta in genom sitt seende 

för att sedan få förståelsen. Det är viktigt att eleverna också tycker det är roligt för då ökar 

koncentrationsförmågan som vissa elever har svårt att hålla. Hon betonar också vikten av att 

det som ska uppnås är bästa möjliga kunskap inte mesta möjliga kunskap. Man måste först ge 

barnet lust att lära, inte att man ska kunna för kunnandets skull, utan bara att lusten kommer 

för att lära kommer kunskapen automatiskt. Här är kommunikationen viktigt.11 

 

2.6 Inlärningstil 

Vad är inlärningsstil? För att ett barn eller vuxen ska lära in något så måste den behandla 

informationen och då kan man fråga sig hur behandlar just den personen informationen? Barn 

är begåvade med flera olika perceptuella förmågor. Perceptuella förmågor menas med att vi 

lär med alla våra sinnen. Ibland har ett barn en stark perceptuell förmåga, oftast kanske det 

barnet har svårt att hänga med i undervisningen men kan klara sig bra om den information 

som ska läras in sker genom just genom den speciella perceptuella kanal som det barnet har. 

Gör läraren det, kan barnet klara sig bra. Om informationen som ska behandlas är lätt behövs 

ingen speciell inlärningsstil men är informationen svår då behövs en speciell inlärningsstil. 

Det finns två olika sätt som kännetecknar hur de flesta barn lär in ny information. Den första 

är analytikern, han lär sig genom att exempelvis ta ordet häst varje bokstav måste förklaras h-

et som ett vässande och ä-et smälter in i h-et osv.. och till slut har man ordet h ä s t. 

Analytikern måste lära in problemet steg för steg. Det andra är det globala barnet, han har 

mycket svårt för att lära in som det analytiska barnet. De lär in bäst genom symboler, humor, 

illustrationer och genom bilder. De lär sig också genom att känna igen sig själva och genom 

berättelser som sagor eller historier. När de ska lära in förstår de problemet lättare om det 

presenteras genom en anekdot. Exempel H ä s t e n pustade och frustade, eller mulen var 

alldeles varm på h ä s t e n, och så har det globala barnet lärt in ordet häst men mer efter sin 

förmåga. Enligt Dunn lär barnet in genom hörsel, syn, beröring eller upplevelser. Vi vet också 

att barn sällan minns det de hör, under 30 % av barn minns det som de har fått höra. Dessa  

 

                                                 
11 Malmer, 1999, 2002 
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barn kallas för auditiva. Ändå envisas vi vuxna med att förklara saker för dem. Det är inte så 

konstigt att barn sällan minns det vi säger åt dem just på grund av att de helt enkelt har svårt 

att minnas att vi sagt till dem. Av de barn i förskola och grundskole åldern är 40% visuella. 

De minns ungefär tre fjärdedelar av det de läser eller ser. Men hur lär då de allra flesta barn, 

det är genom att få röra, handskas med och hantera olika uppgifter och problem. En annan 

stor grupp är kinestetiska barn, de lär lättast in genom praktiskt arbete ex att få laga mat till 

många personer då kan de lära in matematik på ett bra sätt, eller att få bygga något 

exempelvis en lekstuga12  

 

2.7 Preciserad Frågeställning 

Hur kan alternativa inlärningsmetoder förändra inlärningen för elever i matteundervisningen 

 

3 Undersökningens upplägg och genomförande  

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Den metod jag valde var Aktionsforskning. Viktiga moment i aktionsforskning är att som 

forskare det vill säga jag, iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som 

där sker. Genom denna process blir jag delaktig i förloppet och kan därmed genomföra och få 

en bättre förståelse att agera utifrån.13 Eftersom mitt syfte var att studera hur olika alternativa 

metoder i matematiken kan förändra inlärningen för barn i skolan, var min bedömning att göra 

min undersökning med elever på plats i skolan. I mitt experiment ingick tre elever. Jag 

använde mig av två multiplikationstest med eleverna. Ett test före för att få se hur deras 

kunskap såg ut innan, för att sedan lära in en matematikmetod på dem som heter Multiplic 

Art. Jag ägnade fem lektions timmar med eleverna som var utspridda på 1,5 veckor. Jag 

avslutade undersökningen med samma multiplikationstest som jag gjorde före testet med 

matematikmaterialet, för att se om resultatet blev bättre eller sämre med Multiplic Art. 

Multiplikationstesten innehöll tjugo olika kombinationer av multiplikationstal. Multiplic Art 

är ett nytt mattespel som innebär att man lär in genom bilder. I spelet ingår en platta där tal 

två – nio symboliserar varsin bild, exempelvis åttan står för bläckfisk (åtta armar) femman 

står för 

                                                 
12 Dunn, Dunn & Treffinger, 1995 
13 Rönnerman, K, 2004 
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 (handen) detta lärs in. Dessa olika symboler ingår sedan i en färgglad bild där fantasin är 

obegränsad. Barnet hittar själv på eller tillsammans med lärare sin historia om varje bild. 5 * 8 

= 40, siffran 40 finns med som någon sorts aktör i bilden som i denna kombination en 

febertermometer. Denna bild lärs sedan in. När eleven får talet 5 * 8 = 40 så kan eleven tänka 

på bilden och därigenom förstå vad talet blir. Två bilder i Multiplic Art finns med som bilaga 

för att förklara hur det kan se ut. 

 

3.2 Genomförande 

Jag kommer här att presentera resultatet genom att i berättande text beskriva varje träff enskilt 

från varandra. Därefter kommer jag att visa resultatet i test av multiplikationstabellen före 

multiplikart i tabellform och sedan vad resultatet blev efter Multiplic Art. 

 

Träff 1 

Första gången jag träffade eleverna som deltog i experimentet var när jag utförde det första 

multiplikationstestet. Jag träffade dem en och en och förklarade för dem vad jag skulle göra. 

Jag berättade att testet innehöll 20 olika multiplikationskombinationer och att jag skulle ta tid 

på dem. Varje elev gjorde testet själva tillsammans med mig.  

Träff 2 

Andra träffen presenterade jag Multiplic Art för dem. Jag började med att berätta hur själva 

talnyckeln fungerar för dem. Talnyckeln beskriver varje siffra från 2-9 med en bild som i sin 

tur associerar till något som att exempelvis katten står för siffran nio och vi associerar till nio 

liv. Eleverna fick sedan öva in bilderna så att de kunde dem. Den sista tiden vi hade kvar 

började eleverna med handledning av mig att titta på bilderna som föreställde var och en ett 

multiplikationstal. 

Träff 3 

På tredje träffen fortsatte vi som tidigare, den enda skillnaden var att eleverna utökade 

berättelserna. Vi övade tillsammans som tidigare och det gick bra.  

Träff 4 

På den fjärde träffen började jag att öva in bilderna genom att låta eleverna berätta om dem en 

och en för mig och för varandra. Jag associerade till något i bilden det kan vara exempelvis 

ordet feber. De fick berätta vilka aktörer det fanns på bilden och vad för bild som talet var =  

ex. 40. De fick också berätta vad för siffror som var inblandade i kombinationen ex. 5 * 8. 

Detta gjorde de utan att se på någon av bildkombinationerna.  
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Träff 5 

På den femte träffen gjorde vi en extra koll tillsammans på ungefär 20 minuter och jag gjorde 

som ovan att jag associerade till något i varje bild och de fick var och en svara vilken 

multiplikationskombination det var. 

Nu var det dags för multiplikationstest två. Var och en fick komma in till mig och göra testet 

på tid. Jag gav dem en kort instruktion och sedan fick de sätta igång.  

 

3.3 Urval 

Platsen för undersökningen var en liten byskola i Värmland. Jag valde att låta tre elever få 

delta, därför att fler elever hade tagit för mycket tid, färre elever hade varit för lite att 

undersöka. Jag tog kontakt med specialläraren som frågade barnen om de ville vara med, det 

ville de. Det togs också kontakt med föräldrar som var väldigt positiva och gav sitt 

medgivande. Dessa elever går hos en specialpedagog och har varierande svårigheter. Två 

elever går i fjärde klass, en går i sjätte klass. En av eleverna kan inte multiplikationstabellen 

alls. En av dem kan den medelmåttigt och den tredje ganska bra. Deltagarna var handplockade 

av specialläraren eftersom det är hon som känner eleverna bäst av skäl till deras svårigheter. 

Elev 1 har ingen diagnos utan han lider av ett mycket dåligt självförtroende och självkänsla. 

Elev 1 har heller inga läs och skrivsvårigheter eller matematikproblem. Elev 2 är utredd av 

logoped som har kommit till slutsatsen att eleven har dyslexi och ADHD. Hans matematiska 

förmåga är godkänd men ADHD hindrar den matematiska förmågan att nå målen. Elev 3 kan 

inte multiplikationstabellen alls. Därför har av anledning till elevens utredda Dyslexi och 

Dyskalkyli inte gjorts något multiplikationstest före av hänseende till specialläraren, eftersom 

eleven skulle ta så illa vid sig att misslyckas ännu en gång. Testet kommer att göras efter att 

eleven lärt sig Multiplic Art. Elev 3 är mycket duktig på att teckna och måla han är också 

musikalisk. Elev 3 har heller ingen automatisering, vilket betyder att eleven kan ha svårt att 

starta igång utan hjälp. Eleven har också nästan inget arbetsminne och har knappt någon 

taluppfattning. Valet av just den eleven gjordes av specialpedagogen eftersom hon ville att 

eleven skulle få chansen att få prova ett annat sätt att lära.  
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3.4 Validitet 

Validiteten på min undersökning anser jag är god eftersom jag har utformat ett 

multiplikationstest som eleverna fått göra. Mätmetodens omfattning var 20 multiplikationstal. 

Jag gjorde multiplikationstestet före eleverna lärt sig multiplic Art. Hur många rätt eller fel 

som blivit har varierat men alla har fått samma utgångsmöjlighet. Eftersom jag gjorde samma 

multiplikationstest efter att eleverna lärt sig multiplic Art anser jag att genom detta har jag 

säkert fastställt en korrekt mätning och slutsats. Lektionstiden var bestämd tillsammans med 

pedagoger på skolan och med överinseende av dem fick jag ett rum att göra min undersökning 

i.  

 

3.5 Reliabilitet 

Undersökningen har genomförts med noggrannhet och mätningarna är korrekt gjorda. 

Eftersom metoden jag använt mig av bl.a. Test av multiplikationstabell gjorde att svaren både 

före och efter multiplic Art har varierat vilket också har varit meningen, eftersom det var 

avsett att mäta skillnaden före och efter. Men testen i sig har god reliabilitet. Experimentens 

resultat utföll som väntat. Jag har varit närvarande hela tiden under undersökningens gång.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Jag tog kontakt med specialläraren på skolan och frågade henne muntligt om jag fick göra min 

undersökning på deras skola. Det fick jag och specialläraren tog i sin tur kontakt med 

föräldrar och barn som godkände min förfrågan.  
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4 Resultat 

 

4.1 Resultat av observationer 

Jag har observerat eleverna under experimentet av Multiplic Art, jag är medveten om att det 

till viss del är mina egna upplevelser och tyckanden som skildras.  Experimentet gick 

tillfredställande och eleverna var nöjda. De hittade på fantasiberättelser om varje bild som 

gjorde att de kom ihåg bilden. Den största skillnaden eleverna emellan var att jag kunde 

urskilja en stor förändring hos elev 3 under tiden som gick med Multiplic Art. Skillnaden var 

att redan nu efter en lektionstimme med Multiplic Art kunde han nästan alla 

multiplikationstal. Även hos de andra märktes det att det var en viss skillnad till det bättre 

under tidens gång med Multiplic Art. Det såg jag genom att det gick snabbare för dem att 

svara på tal i multiplikationstabellen. En annan förändring var att de hade mycket roligt 

tillsammans. Den slutsatsen kunde jag dra genom att eleverna själva tydliggjorde detta genom 

att framföra att som till exempel – Oh va kul det här är! Eller – Varför är det bara tjugo tal vi 

ska lära oss, det finns ju fler roliga bilder i kartongen! – Snälla Mia vi kan ju det redan kan vi 

inte fortsätta med de andra bilderna! 

Samarbetet mellan eleverna gick bra, enligt specialpedagog har dessa tre aldrig kunnat 

samarbeta särskilt bra. Det såg jag genom att de hjälpte varandra och som nämnt tidigare att 

de tyckte det var roligt. För att ge ett exempel så hade elev tre det jobbigt med några tal i 

multiplikationstabellen, och utan min inblandning ställde sig elev två upp, han började skriva 

på tavlan och förklara hur elev tre skulle tänka för att det skulle bli lättare att minnas de tal 

som elev tre hade det jobbigt med (det var inte genom Multiplic Art metoden som han 

förklarade ur.) När experimentet var inne på den sista träffen kände jag att eleverna var redo, 

de hade varit mycket duktiga och de visade att de kände igen och kunde beskriva bilderna 

mycket bra, det kändes nu att de började bli redo för multiplikationstest två.  
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4.2 Tabellbeskrivning  

Här följer en presentation av multiplikationstest ett och två i tabellform. 

Tabell 1, resultat före bildspelet multiplic Art. 

Tabell 1  

Test 1 

Antal minuter och sekunder Resultat av 20 

Elev 1 00,53 minuter 19 

Elev 2 02,09 minuter 18 

Elev 3 n/a  n/a 

 

 

Tabell 2, resultat efter bildspelet multiplic Art. 

Tabell 2 

Test 2 

Antal minuter och sekunder Resultat av 20 

Elev 1 0,42 minuter 20 

Elev 2 1,37 19 

Elev 3 3,58 20 

 

 

4.3 Analys 

 

Tabell 1 

Vad vi ser här är elevernas resultat på multiplikationstesten. Tabell 1 visar grundkunskapen 

hos två av eleverna. Elev 3 uteblev av orsaker jag redan nämnt därför finns inte något resultat 

markerat på honom. Grundkunskapen är ganska god, förutom att elev 1 och elev 2 skiljer sig 

ganska mycket från varandra i tid. Elev 1 har inte några svårigheter förutom att hans 

självförtroende är dåligt. Elev 3 har dyslexi/ADHD och på grund av det har svårt att sitta stilla 

och koncentrera sig. Detta kan ha inverkan på hans resultat i tid 

Tabell 2 

Här är elevernas resultat efter Multiplic Art. Elev 1 har förbättrat sitt resultat med 11 sekunder 

och fått alla rätt vilket är en förbättring mot test 1. Elev 2 har också förbättrat sitt resultat med 

0,72 sekunder jämfört med test 1. Eleven har också ett fel mindre än när han gjorde test 1. 

Elev 3 som av hänsyn till hans svårigheter inte gjorde test 1 är det svårt att jämföra, men ser 

man till att han inte kunde multiplikationstabellen alls (enligt speciallärare) så är resultatet 

tydligt. Eleven går från att inte kunna tabellen alls till att göra den på tiden 3,58 minuter och 
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få alla rätt. Vi ser också att förändringen när det gäller antal fel inte har förändrats så mycket 

detta kan bero på att elev 1 och elev 2 redan kunde multiplikationstabellen innan och de var 

färgade av det gamla sättet att räkna. Resultatet på tid skiljer sig ganska mycket om man 

jämför elev 3: s resultat mot elev 1 och elev 2. Detta kan bero på att elev 3 inte är van att få 

sitta ner och göra ett matematiktest överhuvudtaget. Han har också dyskalkyli vilket medför 

att hans taluppfattning är mycket nedsatt, därför kan den längre tiden bero på detta. De tal de 

hade haft fel på i första testet kunde de nu. 

 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis gick experimentet som det skulle, det vill säga varje träff som jag hade 

med eleverna gick som planerat och Multiplic Art fungerade bra. Eleverna verkade positiva 

under experimentet och detta beror antagligen på att de inte hade arbetat på det här viset förut. 

Elev 3 hade svarat väldigt bra på Multiplic Art och det passade hans diagnos 

dyskalkyli/dyslexi mycket bra. Specialläraren hade valt elev 3 för att han hade den speciella 

diagnosen dyskalkyli/dyslexi därför var specialläraren mycket nöjd med resultatet i test 2. Det 

fungerade även bra för elev 1 och elev 2. Det jag fått fram är att det är möjligt i 

undervisningen att använda alternativa metoder för inlärningen i matematik som fungerar. 

Framför allt på elever med både dyslexi och dyskalkyli men även för elever som inte har 

någon uttalad diagnos men ändå behöver stöd. Genom att använda en metod som Multiplic 

Art har inlärningssituationen förändrats mycket till det bättre för eleven som har 

dyskalkyli/dyslexi. De andra två eleverna hade också förbättrat sina resultat genom att tiden 

blev kortare och de hade mindre fel i andra multiplikationstestet, det vill säga inlärningen 

hade förändrats även här. Elev 3 var svagast från början men ändå fick han fler rätt i det andra 

multiplikationstestet än elev 2. Den enda skillnaden var att elev 3 hade längre sluttid Det är 

anmärkningsvärt att eleverna bara hade 3,5 timmar att lära in metoden multiplic Art och 

genom detta förbättrade sina resultat. Framför allt elev 3 som förbättrade sitt resultat med 100 

%.  
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5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Den metod jag valt för undersökningen det vill säga att låta elever göra ett multiplikationstest 

före och ett efter experimentet med Multiplic Art har varit bra. Jag har insett att underlaget för 

undersökningen har varit för tunt. Därför skulle jag ha behövt ett större underlag. Det hade 

varit bra att låta fler elever i olika åldrar delta, och för att göra det hela mer intressant och för 

att få en bättre bredd på resultatet skulle det ha varit intressant att få göra intervjuer på vad 

eleverna själva hade tyckt innan experimentet, och efter när de hade fått pröva Multiplic Art. 

Något som jag också inser nu är att det var synd att jag inte gjorde multiplikationstest 1 på 

elev 3 då hade det framkommit mycket klarare hur stort framsteg elev 3 hade gjort. 

 

5.2 Diskussion 

Det har varit mycket intressant att arbeta med det ämne jag har valt, det vill säga hur 

inlärningssituationen i matematik kan förändras för elever i skolan. Vad min undersökning 

också har väckt för funderingar är att ibland kan det även vara bra att kunna använda sig av 

andra metoder i olika ämnen i skolan för att tillgodose elever med behov av andra 

inlärningsmetoder. I Läroplanen står det att skolan ska sträva efter att låta eleven få utveckla 

sin nyfikenhet och lust att lära.14 Sin nyfikenhet och lust att lära sitter i den enskilde elevens 

egna egenskaper. Hur ska en elev kunna få chansen att utveckla sina egenskaper när skolan 

nästan enbart använder sig av logisk/matematisk intelligens i sin undervisning i matematik. 

Gardner menar att alla människor innehar olika sorters intelligenser.15 För att människan eller 

eleven som det handlar om här utvecklas i rätt riktning, ska de få sin undervisning individuellt 

anpassad för just den intelligens som passar dem. Det kan säkert vara svårt för en lärare att 

hinna med, men lärare och människor i allmänhet är efter den undervisningsmetod som gäller 

här i Sverige så kallade värdeindivider, så som Matti Bergström uttrycker det.16 Det vill säga 

att vi är indoktrinerade till att lära in så mycket kunskap som möjligt, då är det också klart att 

lärare som värdeinvalider, eftersom enligt hennes mått att mycket kunskap bra, inte gör 

någonting annat än att trycka in så mycket som det bara går i elevens hjärna, alternativa 

inlärningsmöjligheter får ingen plats i undervisningen. Alla lärare är förstås inte 

                                                 
14 Regeringskansliet, utbildningsdepartementet 1998 
15 Gardner, Howard. de sju intelligenserna,  1998 
16 Bergström, 1995 
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värdeinvalider men många. När ett skolbarn som Elev 3 har problemet att han lider av både 

dyskalkeli och dyslexi och blir utsatt för all den kunskap som måste in uppstår det kaos. Vart 

hamnar då Elev 3 i situationen, han hamnar direkt längst ner på skalan och har han riktig otur 

och träffar fel pedagoger i skolan kan han bli ett hopplöst fall. Vad som hänt med Elev 3 är att 

efter jag har varit där och gjort mitt experiment, har situationen blivit annorlunda för honom. 

Från att ha nästan varit ett hopplöst fall när det gäller multiplikationstabellen till att han nu 

kan tjugo tal i tabellen har hans självförtroende stärkts och experimentet har löst upp knutar 

och blockeringar hos honom som enligt specialläraren har förhindrat honom att gå vidare i 
matematiken. Jag jämför hans utveckling i experimentet med en upp och nervänd tratt. Från 

att ha varit nästan stängd har han nu öppnat upp sig själv och insett att det faktiskt går att lära 

men inte på det vanliga sättet. I boken alla barn är begåvade på sitt sätt skriver författarna att 

barn har flera olika perceptuella förmågor, men ibland har barnet bara en perceptuell förmåga. 

Många gånger har det barnet svårt att hänga med i undervisningen. Det är då viktigt att 

inlärningen sker genom den speciella perceptuella kanal som just det barnet har.17 Min 

upplevelse efter mitt experiment är att elev 3 är ett sådant barn som måste stimuleras och lära 

genom att man tar reda på hans speciella förmåga för att sedan använda sig av det. Elev 1 och 

elev 2 kunde multiplikationstabellen före, men som jag nämnde i resultatet har de också 

förbättrat sina resultat. Gudrun Malmer skriver i sin bok bra matematik för alla att när det 

gäller alla barn så är det viktigt att få laborera och använda sig av andra sorters 

problemlösningar än den vanliga logisk/matematiska intelligensen använder sig av18. Som att 

få använda en form som de själva väljer, exempelvis Multiplic Art. Genom att få göra det och 

arbeta efter sina egna förutsättningar och erfarenheter är de nu mer mottagliga och motiverade 

för att ta emot hjälp. Detta stämmer in på alla elever som deltog i mitt experiment. Det var 

väldigt roligt att göra undersökningen på plats tillsammans med eleverna. Det var ett ständigt 

utbyte av tankar och idéer både när det gäller elev – lärare och lärare – elev. När man arbetar 

tillsammans på detta sätt stödjer jag vad Matti Bergström säger i sin bok Neuropedagogik att 

det måste vara ett utbyte inte bara elev – lärare utan också på samma villkor lärare – elev för 

att det ska bli en fullständig utveckling för barnets hjärna. Nu är jag inte naiv och tror att bara 

att man som lärare tar hänsyn till vad sina elever har för multintelligenser så fixar sig allt. Så 

är det inte det finns många olika faktorer som måste tas i beaktande. Vad jag kommit fram till 

är att det underlättar inlärningssituationen för elever att använda sig av andra metoder än den 

vanliga. Gudrum Malmer och Matti Bergström har som gemensamt att de talar om en sak och 

                                                 
17 Dunn, Dunn & Treffinger, 1995 
18 Malmer,1999, 2002 
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det är att massan av kunskap som lärs ut i dag är för betungande för eleverna.19 Det tas för 

stor hänsyn till mängden kunskap. Hur eleverna sedan lär in den är inte relevant utan är du en 

MVG elev så är du också bäst. Malmer säger att det som gagnar eleven minst är mesta 

möjliga kunskap istället är det som gagnar eleven bäst är bästa möjliga kunskap.20 Matti 

Bergström säger också att hjärnans utveckling mår sämst av och inte minst krymper av för 

mycket kunskap. Han talar om värdeinvaliden där eleven vet mycket men inte fått några 

verktyg hur han ska hantera all denna kunskap.21 Därför tycker jag att det kan vara bra med ett 

alternativt spel som Multiplikart där den tvåsidiga kunskapen ger ett utbyte lärare och elev. 

Både lärare och elev har roligt tillsammans, där fantasin och nyfikenheten får fria händer och 

det hela blir en lek. Många jag talat med frågar mig, men hur får de 

talförståelsen/taluppfattningen genom detta spel? Vissa har den med sig men om man tar ett 

fall som Elev 3 som lider av både dyskalkeli och dyslexi så är det inte säkert att hans problem 

är avhjälpt och han plötsligt får detta. Det som jag tidigare nämnt är att om barn som har det 

jättejobbigt och som får tillgång till ett sådant här material tidigt, så hjälper det eleven att inte 

tappa tron på sig själv. Multiplikationstabellen är fortfarande så central i 

matematikundervisningen och många lärare kämpar fortfarande med att alla ska lära sig den 

utantill för att då få med de elever som kanske lär in på ett annat sätt är Multiplic Art bra.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Jag har alltid undrat varför det inte satsas mer på att lära lärare att undervisa med alternativa 

inlärningsmetoder som att använda sig av bilder, associationer, känslor, lukt osv. för att 

stimulera perceptuella förmågor. Forskare gjorde studier redan vid sekelskiftet och skrev vad 

viktigt det var att barn behöver använda sina olika sinnen för att läras in kunskap och för att 

hjärnan ska utvecklas positivt. Utvecklaren till Multiplikart förstod att det saknades bra 

material på marknaden som underlättar inlärningen hos alla och framför allt de som har en 

viss problematik i matematikinlärningen, och som innefattar alla sinnen. Ett enkelt spel som 

gör så mycket. Varför inte vidareutveckla andra metoder som har sin grogrund i ett laborativt 

material som multiplikart där alla sinnen får vara med att arbeta för fulländad inlärning för 

hjärnan. Min undersökning är relativt liten, men det skulle behöva göras ett mycket större 

experiment där flera klasser får vara med och delta på alla nivåer från små barn till 

gymnasieelever. Det finns också många vuxna som säger att – Jag har aldrig kunnat lära mig 

                                                 
19 Malmer, 1999, 2002. Bergström, 1995 
20 Malmer, 1999, 2002 
21 Bergström, 1995 
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multiplikationstabellen. I vuxenutbildningen skulle också ett spel kunna utvecklas men för 

vuxna. 
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