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Abstrakt
Ämnet neurodidaktik bygger på hjärnforskning och etablerade teorier inom det pedagogiska 

området. Syftet med vår studie är att  dra slutsatser av de rön vi finner inom hjärnforskningen som 

studerar hur hjärnan fungerar i inlärningssammanhang. Vi har lyft  fram ett antal förutsättningar för 

lärande i vår studie som alla får stöd i aktuell hjärnforskning. Dessa förutsättningar har vi kopplat 

samman med hur hjärnan utvecklas ur ett matematiskt perspektiv. Litteratursökningen har ägt rum i 

faktaböcker och databaser och för att få vägledning har vi kontaktat experter inom området. De 

slutsatser vi drar av våra sammanställda texter visar att kunskaper inom neurologin kan vägleda 

pedagoger i undervisningen. Vår slutsats är att  neurodidaktik bidrar med viktig kunskap om hjärnan 

som kan lämna värdefulla tillskott för pedagoger i undervisningssammanhang i ämnet matematik 

och även i övriga ämnen.
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1. Inledning
Neurovetenskap står än så länge långt ifrån praktisk pedagogik och vissa forskare anser att många 

drar för snabba slutsatser om hur vi ska använda oss av vår kunskap om hjärnan i pedagogiska 

sammanhang. Detta är dock ett forskningsområde på frammarsch och frågan är inte om kunskapen 

ska utnyttjas utan hur den ska utnyttjas. Lärande sker med hjärnan och ett nytt kunskapsområde 

håller på att  ta form - pedagogisk neurovetenskap (educational neuroscience) eller neurodidaktik 

som svenska forskare enats om att kalla forskningsområdet. Det ska också nämnas att Statens 

Offentliga utredningar (SOU 2008:109) anser att det är av vikt att lärandeforskningen kopplas till 

modern hjärnforskning.

     Det kommer ständigt nya rön om hur hjärnan fungerar. Genom effektiva metoder att avläsa 

hjärnan, kan man med stor precision avläsa vilka områden i hjärnan som aktiveras i olika 

situationer. Det har blivit möjligt att få en inblick i hur olika hjärnområden samverkar. Oavsett om 

man intresserar sig för Howard Gardner och hans teorier om multipla intelligenser (MI-teorin) eller 

om man tagit fasta på olika lärstilsteorier kvarstår det faktum att de flesta forskarna idag är överens 

om att individer lär på olika sätt  och att det därför finns behov av att utveckla varierade 

undervisningssätt. Neurodidaktiken söker stöd i hjärnforskningen. Det går till exempel att  visa att 

när vi gör något vi tycker om, ökar kontaktytorna mellan neuronerna. Detta bidrar till att 

uppmärksamheten ökar och att vi både tänker snabbare och bättre. Genom ett varierat 

undervisningssätt ökar sannolikheten att fler elever motiveras.  Vi menar då att även sannolikheten 

för att fler elever når kursplanens mål ökar. 

     Det finns betydande forskning om lärandets förutsättningar som går att  koppla samman med 

ovanstående forskning. Genom att använda sig av varierad undervisning - inspirerad av 

lärstilsteorier, MI-teorin och forskningen kring lärandets förutsättningar - går det att  anta att man 

lyckas engagera fler elever i matematik.

     I detta arbete har vi koncentrerat oss på hjärnforskning kopplat till lärandets förutsättningar och 

vikten av varierad undervisning. En idé om att koppla dessa tre begrepp  till barns matematiska 

utveckling började växa fram i takt med vår ökade kunskap i ämnena. Vår ambition är att samla 

vetenskapliga texter om hur dessa forskningsområden kan användas för att skapa en 

matematikundervisning som kan ta stöd av de nya forskningsrönen inom ämnet neurodidaktik.



4

2. Bakgrund
I denna del presenteras information som är till nytta för att förstå innebörden av vårt arbete som 

enligt Friberg (2006) ses som nödvändigt i en litteraturstudie. Här förklaras neurodidaktikens 

centrala aspekter och dess ursprung. Förklaringar om hur hjärnan fungerar i lärandesituationer samt 

arbetsminnets kapacitet är avgörande för hur vi inhämtar kunskap upptar därför en stor del av vårt 

arbete. Dessutom presenteras skillnaden mellan formell och informell matematik.

2.1. Neurodidaktik och dess bakgrund

Neurodidaktik innebär den kunskap om hjärnans utveckling som kan kopplas till pedagogikS. 

Genom modern teknik som fMRI (functional magnetic resonance imaging), PET-kamerateknik 

(positronemissionstomografi), EEG/ERP (electroencephalography/evenrelated potentials) och NIRS 

(near infrared spectroscopy) gör det möjligt att studera de skeenden och förändringar i människans 

hjärna vid inlärningssituationer (Schillab & Steffensen, 2009). Den neurovetenskapliga forskningen 

används som stöd för att  utveckla pedagogiska metoder. Enligt Ott (2007) är inte tanken att förkasta 

tidigare pedagogisk forskning utan tar stöd av främst Lev Vygotskijs sociokulturella teori och 

variationsteorin där Ference Marton kan ses som en förgrundsgestalt. Ott (2007) skriver att både 

Vygotskij och Marton är kritiska till Jean Piagets teorier på det utvecklingspsykologiska planet. 

Piaget menade i korta ordalag att lärandet ”utvecklades inifrån och ut” (s.82) medan Vygotskijs 

teorier var de motsatta. Vygotskij menade, bland mycket annat, att våra kognitiva förmågor i första 

hand uppstår i samspel med andra (interpsykisk nivå). Därefter sker en bearbetning på det 

individuella planet (intrapsykisk nivå). Enligt Olivestam & Ott (2010) ansåg Vygotskij att barns 

mognadsprocess är beroende av miljöns påverkan. För Vygotskij hänger inlärning och utveckling 

samman, enligt författarna. De menar att Vygotskij ansåg att  inlärning inträffar tidigare än själva 

utvecklingen och anser att lärandet är beroende av omständigheterna. I själva inlärningsprocessen 

tar barnet över kunskaper från en mer erfaren person. Varje sådan övergång kallar Vygotskij den 

proximala utvecklingszonen enligt författarna. 

     Variationsteorin utgår från, starkt  förenklat, fenomenografins område där man studerar olika sätt 

att  erfara ett och samma problem. Variationsteorin försöker finna svar på varför vi erfar samma 

fenomen på olika sätt och vilka mekanismer som orsakar det. Detta är enligt Ott (2007) centralt då 

vårt lärande bygger på vår förförståelse. Enligt Marton & Booth (2000) handlar lärande om att vi 

införlivar ny  kunskap till vår tidigare förståelse och därigenom skapar oss nya begrepp. I 
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variationsteorin talar man om lärandets objekt och menar då att för att kunna erfara ett fenomen 

eller begrepp måste kritiska aspekter kunna urskiljas. För detta krävs variation där olika kontraster 

av fenomenet eller begreppet visas  exempelvis lång-kort – tjock-smal, det vill säga att vi får 

möjlighet att se begrepp ur olika perspektiv. Författarna menar att undervisning bör gå ut på att 

lärare ger underlag för eleverna att kunna urskilja dessa kritiska aspekter i stället för att erbjuda 

färdiga modeller som lotsar eleven fram till ett resultat.

      Utvecklingen av neurodidaktiken är problematisk på grund av att den rör sig inom flera olika 

discipliner – bland andra naturvetenskap, medicin, psykologi och pedagogik (Schillab & Steffensen, 

2009, Ott & Olivestam, 2007). Ämnet neurodidaktik har sitt ursprung i forskningen om hjärnan på 

det medicinska området och inom ämnet neuropsykologi. Neuropsykologi är läran om de relationer 

som finns mellan hjärnans fysiska respektive mentala tillstånd det vill säga mellan hjärnans 

funktioner och människans psykiska aktivitet. Man studerar hjärnans utveckling kopplad till 

uppmärksamhet, koncentration, språk och intelligens samt till minnet (Bergström, 1995). En gren 

av neuropsykologin som är betydande för neurodidaktiken är kognitionspsykologin ( Olivestam & 

Ott, 2010) som är en vetenskap som studerar våra mentala förmågor.

2.1.1. Hjärnan

Hjärnan är en viktig del av nervsystemet. Den består av två hjärnhalvor med olika funktion 

sammankopplade med hjärnbalken. De två hjärnhalvorna täcks av hjärnbarken som bearbetar 

inkommande information. Det limbiska systemet är involverat med våra känslor och består bland 

annat av hippocampus och amygdala. Hippocampus har betydelse för nybildning av våra minnen, 

vår rumsuppfattning och vårt belöningssystem. Amygdala är kopplad till hippocampus och 

aktiveras vid starka känslor som till exempel när vi upplever hot eller njutning. ”En aktivering av 

amygdala leder till att blodtrycket ökar, pulsen stiger, musklerna spänns, men det  leder också till ett 

slags ”tunnelseende”(Olivestam & Ott 2010, s. 94). Tunnelseende innebär att vid, en för individen 

stark emotionell händelse, begränsas uppmärksamheten och minnet på grund av att  fokus endast 

ligger på det som får individen att uppleva starka känslor (Schwarts & Reisberg, 1991). 

     Cellerna i hjärnan kallas neuroner. Människan har ca 22 000 gener som alla finns representerade 

i varje cell, så även i neuronerna. Generna utgör vårt genetiska arv och det är de som organiserar de 

ca 100 miljarder neuroner vi har med oss från födseln. Varje neuron består av en cellkärna och har 

ett  långt utskott, axon, som leder impulser ut från cellen. Varje cell har också flera kortare utskott, 

dentriter, som leder nervimpulser in till cellen. Med dessa utskott skapas kontakter med andra 

neuroner. Kontaktytorna kallas synapser. Dentriternas uppgift är att samla information som kan 
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vara antingen exiterande (retande) eller hämmande. Om det exiterande överväger sänds en signal 

via axonet  ut från cellen som kan vara kopplad till närmare tusen andra celler. Signalen i axonen 

leds elektriskt och i synapsen sker en kemisk överföring till nästa neuron. Detta biokemiska system 

fortplantas med signalsubstanser (neurotransmittorer) som gör det möjligt för neuronerna att 

kommunicera med varandra. Signalsubstanserna är inblandade när vi känner, tänker, upplever och 

minns och är nära förknippade med vårt belöningssystem. Utöver denna enorma mängd neuroner 

utvecklas ca tio gånger fler stödceller, så kallade gliaceller som assisterar nervcellerna. Dessa virar 

sig runt neuronernas axon vilket kallas myelinisering. Myelinets isolerande förmåga gör att 

nervimpulser kan fortplanta sig snabbare. Myeliniseringen i pannloben är vanligtvis inte färdig 

förrän i 20-25 årsåldern och det är där som människans abstrakta tänkande är beläget. Förmågan att 

kunna abstrahera har en stark koppling till vår matematiska utveckling (Olson m.fl. 2007).

     I fostrets hjärna bildas ett överskott av hjärnceller med ”felaktiga” kopplingar. Många av dessa 

tillbakabildas vid brist på stimulans. Gerald Edelman, amerikansk läkare och forskare som fick 

Nobelpriset i medicin 1972 myntade uttrycket ”neural darwinism”. Bara de mest lämpliga 

nervcellerna och de mest aktiva synapserna överlever (survival of the fittest). Denna upptäckt har 

nu uppmärksammats på senare år inom det neurodidaktiska området. För att hjärnan ska kunna 

utvecklas normalt krävs att  den stimuleras. Forskning har visat att  undermålig stimulans innan 

skolåldern orsakar en oåterkallelig förlust av synapskopplingar. Neurovetaren Donald Hebb 

uttryckte redan 1949 principen som ”Use it  or lose it” där han pekade på vikten av att använda våra 

hjärnceller innan de tillbakabildas. Tillbakabildade hjärnceller innebär att mycket energi går åt till 

att söka nya vägar i de neurala nätverken för att skapa fullgoda funktioner (Olivestam & Ott, 2010).

     Studier på både människor och djur, skriver Goldberg (2003), har visat  att hjärnan är kapabel till 

förändring långt upp i åren och förmodligen hela livet igenom, det vill säga att den behåller sin 

plasticitet. Detta banar nya tankegångar inom neurodidaktiken och Goldberg föreslår att  ”istället för 

att  forma eller omforma specifika mentala processer, satsa på att omforma själva hjärnan” (s.239). 

Ekman (2010-11-30) påpekar på sin föreläsning att det gäller att skapa förutsättningar för att få så 

formbara synapser som möjligt då forskning visat att  kognitiv träning förändrar hjärnan. Han menar 

att  målet med träningen är optimala frontallober med hjärnceller som har ett rikt grenverk och med 

spänstiga synapser.

     Goldberg (2003) menar att hjärnan kan ses som en hel orkester med en dirigent som sitter i 

frontalloberna och dirigerar hjärnans alla aktiviteter. Frontalloberna är inte kopplade till någon 

enskild funktion i hjärnan men förknippas med våra exekutiva funktioner som hjälper oss planera 

och styra våra handlingar målinriktat. ”Dirigentens” funktion är speciellt  viktig i situationer där nytt 

kunskapsstoff ska läras in som ännu inte blivit automatiserat. ”Systemet” är enligt  Geake (2009) 
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nära förknippat med våra minnen. Till ”systemet” kopplas faktorer som den neurala hastigheten (jfr 

myelinisering i 2.1.1.) och arbetsminnets kapacitet som bidragande orsaker för att  underlätta vår 

inlärning.

2.1.2. Arbetsminnet och exekutiva funktioner

 Arbetsminnet är mycket  viktigt för vårt tänkande och har stor betydelse när vi ska lösa komplexa 

problem och vid läsförståelse. Även när vi ska komma ihåg långa instruktioner och vid 

huvudräkning. Arbetsminnet är involverat  när vi lär oss nya saker. Ett väl fungerande arbetsminne 

underlättar vår inlärningsförmåga. Arbetsminnet går att  träna upp och undersökningar har visat att 

träning kan öka arbetsminnets kapacitet med upp till 10 procent. Med PET-kamerateknik1 går det att 

se synliga förändringar i mängden dopaminreceptorer (jfr signalsubstanser i 2.2) i hjärnan - som 

förknippas med kognitiv förmåga - när uppmärksamhet och arbetsminne tränas (Klingberg, 2007).	  

Till våra exekutiva funktioner hör bland annat förmåga att planera, initiera och avsluta handlingar, 

att  tänka i abstrakta termer och att anpassa oss till ändrade omständigheter. Även problemlösning 

kopplas till våra exekutiva funktioner (Adler & Adler, 2006). 

     Arbetsminnet består av tre centrala delar: den centrala exekutiva funktionen vilken har två 

hjälpsystem – det auditiva och det visuella. Det auditiva systemet finns i den vänstra hjärnhalvan 

och det visuella systemet i den högra hjärnhalvan (Baddeley, 2007; Adler, 2010). Den centrala 

exekutiva funktionen hämtar data från långtidsminnet och planerar vårt  arbete. Den dirigerar 

dessutom vår uppmärksamhet och koordinerar det  auditiva och det visuella systemet. 

Hjälpsystemen håller viktig information i minnet under tiden vi löser ett problem. I det auditiva 

systemet har vi vår språkförståelse och vår språkproduktion och det är involverat när vi behandlar 

ord och siffror.  Det visuella systemet inbegriper spatial förmåga2  och hänger samman med vår 

fantasi och kreativitet (Adler, 2010). Detta kallas på fackspråk för rymduppfattning som inbegriper 

förmågan att subitisera3 och förmågan att bygga upp  den mentala tallinjen.4 Rymduppfattning syftar 

på något som inte kan hänföras till våra vanliga sinnesintryck och hänger nära samman med vår 

rumsuppfattning (Adler, 2007). När vi utför aritmetik5  lagras de tal samt deras delresultat i det 

1	  Positronemissionstomografi	  –	  en	  teknik	  för	  a9	  avbilda	  hjärnan

2	  SpaCal	  förmåga	  handlar	  i	  stora	  drag	  om	  vår	  förmåga	  a9	  uppfa9a	  världen	  omkring	  oss	  (Adler	  &	  Adler,	  2000)

3	  Förmåga	  a9	  kunna	  urskilja	  grupper	  med	  två	  eller	  tre	  föremål	  med	  enda	  blick	  (Lundberg&Sterner,	  2009).

4	  Förmåga	  a9	  bedöma	  tals	  relaCva	  storlek	  på	  en	  abstrakt	  nivå	  -‐	  en	  spaCalt	  utspridd	  tallinje	  (Lundberg&Sterner,	  2009).

5	  AritmeCk	  är	  den	  gren	  inom	  matemaCken	  som	  handlar	  om	  rent	  räknande	  och	  innefa9ar	  elementära	  egenskaper	  hos	  speciella	  
aritmeCska	  operaConer	  på	  tal.	  De	  tradiConella	  operaConerna	  är	  addiCon,	  division,	  mulCplikaCon	  och	  subtrakCon	  (Marton&	  Booth,	  
(2000).
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auditiva systemet som behandlar exakta (formella, se 2.6) beräkningar. Visuell och spatial 

information lagras in i det visuella systemet där bland annat den mentala tallinjen och deras resultat 

visuellt representeras när vi behandlar approximativa (informella, se 2.6) beräkningar (Adams & 

Hitch, 1998, Adler, 2010).

     Vid behandling av talfakta, exempelvis 8+2=10 som lätt kan automatiseras, ska detta betraktas 

som en färdighet och inte som faktakunskap. Denna process sker i den centrala exekutiva 

funktionen via långtidsminnet där vi lagrar färdigheter. Det innebär att  de två övriga systemen inte 

belastas. Här spelar snabbheten en stor roll då arbetsminnet endast kan belastas en kortare tid (jfr 

2.1.1.) (DeStefano & LeFevre, 2004). 

     När ensiffriga aritmetiska problem ska behandlas engageras alltid den centrala exekutiva 

funktionen medan det auditiva systemet används då mer komplicerade procedurer utförs. 

(DeStefano & LeFevre, 2004). Detta betyder att elever som inte utvecklat  talfakta och inte byggt 

upp den mentala tallinjen, belastar arbetsminnet i så hög grad att det  blir svårt att lägga fokus på det 

egentliga problemet (Bentley, 2008).

2.2. Formell och informell matematik

Unenge m fl. (1994) skiljer på vardagsmatematik och skolmatematik. Vardagsmatematik innebär 

den matematik vi ägnar oss åt i vår vardag och kan benämnas vid informell matematik. Genom att 

låta barn få använda sig av informell matematik kan övergången underlättas till skolmatematiken 

och på så vis kan en känsla av trygghet skapas. Skolmatematik är den matematik som består av 

”matematiska lagar, regler och skrivsätt” (s. 53) och kan benämnas vid formell matematik. Den 

formella matematiken bygger på språkrelaterade nätverk i hjärnan och aktiverar vänstra hjärnhalvan 

och det auditiva systemet. Där behandlas inkommande information och talar om för oss hur vi på 

bästa sätt kan klä en tanke i ord. Detta innebär att formell matematik måste talas. Den informella 

matematiken aktiverar kretsar i den högra hjärnhalvan som vanligtvis är inblandad när vi bearbetar 

data som har med storleksordning att göra. 



9

3. Syfte
Syftet med vår studie är att  studera och dra slutsatser av de forskningsrön vi finner inom 

hjärnforskningen. Ämnet neurodidaktik bygger på de forskningsrön om hjärnan som kan kopplas 

till lärande samt till etablerade pedagogiska teorier. Tanken är att  finna stöd för ett varierat 

undervisningssätt med lärandets förutsättningar som utgångspunkt när vi undervisar inom 

matematik för de tidigare åren. 

Vår frågeställning:

Hur kan vi dra nytta av neurodidaktik i vår matematikundervisning i de tidigare åren?
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4. Metod
Detta arbete är en litteraturstudie där vi sökt information i böcker, artiklar, avhandlingar och 

databaser. Vi har granskat  aktuell forskning för att söka svar på vår fråga. Friberg (2006) 

rekommenderar att kalla all information som söks efter för ”text” som då definierar alla ”former av 

det skrivna ordet som finns tillgängligt och är offentligt” (s.37). Vi har även använt oss av 

tidningsartiklar och mailkontakter i form av intervjuer för vidare textsökning.

    Vi har valt göra en kvantitativ beskrivande studie som enligt Segesten (2006) är en lämplig metod 

när det är svårt att göra direkta jämförelser mellan det insamlade materialet men där det är möjligt 

att diskutera mål som är önskvärda. 

    

 4.1. Avgränsningar

Området neurodidaktik är omfattande och berör många forskare. Det ska nämnas att  det inte råder 

enighet bland dem alla. Vi har valt  ut forskare och författare som ställer sig positiva till 

utvecklingen inom detta område. Om vi istället valt att  titta på studier som enbart berört det 

pedagogiska området där hänsyn inte tagits till de neurodidaktiska forskningsrönen hade 

förmodligen ett annat resultat visats. 

4.2. Litteratursökning

Vi har valt  att utgå från Fribergs (2006) beskrivning av hur en litteratursökning genomförs där 

tanken med en litteraturstudie är att få fördjupade kunskaper inom ett visst  ämne. Vår ambition har 

varit  att utveckla och fördjupa våra kunskaper i ämnet neurodidaktik genom att  sammanställa de 

olika texter vi funnit relevanta. I den inledande litteratursökningen fick vi en grund för sökarbetet 

och en uppfattning om vilka avgränsningar som var lämpliga. Detta resulterade i en systematisk och 

en osystematisk informationssökning (Östlundh, 2006). Den systematiska sökningen har hjälpt oss 

att  få struktur i arbetet och den osystematiska sökningen har breddat vår kunskap och varit 

inspirerande.                                

     Den kritiska granskningen har gjorts genom att enbart välja texter som är av vetenskaplig 

karaktär i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter, uppsatser samt facklitteratur. Vårt 

sökande har skett  i databaserna Libris, ERIC, ELIN, DiVA, och PubMed. Många av texterna vi 

funnit har skett via direktsökning på internet via Google och i bibliotekets databaser. Under 

sökprocessens gång lärde vi oss vilka sökord som var de mest användbara: Neurodidaktik, 

Educational Neuroscience, Pedagogisk Neurovetenskap, Pedagogik, Matematik, Mathematics, 

Numeracy, Literacy, Dyskalkyli.
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     Eftersom forskningsområdet neurodidaktik är relativt nytt var det svårt att  finna lämplig 

litteratur, speciellt inom det matematiska området. I vårt sökande fann vi en utställning på 

Universeum i Göteborg där hjärnforskning kopplad till lärande presenterats. Utställningen tydliggör 

möjligheterna att  påverka våra hjärnor och därmed också förutsättningarna för lärande och 

välbefinnande. Utställningens frontfigur, Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi vid 

Sahlgrenska akademin, har intresserat sig för neurodidaktik. I samband med utställningen 

anordnades en lärarfortbildning där Ekman föreläste. Vi deltog på föreläsningen där vi gavs tillfälle 

att  personligen prata med Ekman och övriga föreläsare. Vi kontaktade Ekman på grund av att vi 

ville ha litteraturtips. Han hänvisade oss till Aadu Ott, Carl E. Olivestam samt Ingrid Ohlén. Ott är 

en av pionjärerna på området neurodidaktik tillsammans med Olivestam, docent vid 

Strömstadsakademin i Sverige. Vi kontaktade Ott via mail där han bistått  med ovärderliga söktips. 

Ohlén är lektor i matematik och kemi vid Högskolan i Kristianstad. 

4.3. Urval och tolkning

Friberg (2006) påtalar att i en litteraturstudie är det mycket viktigt att  informera tänkta läsare om 

hur litteraturen analyserats. Den text vi valt att presentera i detta arbete har analyserats enligt ett 

hermeneutiskt synsätt (Bryman, 2002) vilket har inneburit att vi försökt få fram textens mening 

utifrån författarens perspektiv. Bryman (2002) anser att  hermeneutik innebär data samlas in och 

analyseras samt att de insamlade texterna ska förstås i ett sammanhang. 

      Vi började med att gå igenom de texter vi bestämt oss för att bearbeta. Därefter valde vi ut de 

texter som var relevanta för vårt syfte, dels de texter som behandlade det allmändidaktiska området 

och dels det matematikdidaktiska området. Vi har varit  noga med att välja texter som har ett 

vetenskapligt värde. Vår önskan har varit  att  ge läsaren en överblick av de texter vi analyserat där 

vår tolkning av texterna är av kvalitativ karaktär. I vår analys har målet varit att belysa de texter 

som förklarar varför det kan vara positivt att ha ett neurodidaktiskt perspektiv i sin undervisning.

       Under arbetets gång har vi skapat egna ”mentala” hypoteser som fört oss närmare vårt  mål, så 

kallad induktion, genom vår vilja att söka svar på dessa frågor. Vårt urval har i sin tur medfört en 

deduktion där vi dragit slutsatser av de insamlade texterna. Vi anser att  vår litteraturstudie har en 

hög reliabilitet då vi gjort en omfattande sökning inom det avgränsade området. Detta har lett till att 

vi enbart använt oss av de texter som styrker vårt syfte. Vi anser att  validiteten är god på grund av 

att hänsyn har tagits till vår avgränsning. 
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4.4. Etik

Vi har kontaktat betydande forskare inom det neurodidaktiska området för att  få tips om hur vi ska 

söka information. Rolf Ekman har sagt ja till att använda delar av hans föreläsning i vårt  arbete. 

Ingrid Ohlén har bistått med ett utdrag ur en ännu opublicerad artikel där hon har givit oss tillstånd 

att använda hennes namn i vårt arbete. De uppgifter hon bistod med handlar bland annat om 

arbetsminnets och språkets betydelse för barns matematikutveckling. Den bild vi använt oss av som 

visar hur kopplingar sker mellan synapserna har vi fått tillstånd att använda. Vi kontaktade 1177.se 

som hänvisade oss till den medicinska illustratören Kari C. Toverud. Vi tog kontakt med henne via 

mail där hon gav sitt medgivande att använda bilden på de villkor som den nu presenterats.
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5. Resultat
I detta avsnitt kommer vi att redovisa den text vi samlat in. Redovisningen belyser dels 

neurodidaktikens betydelse för den allmänna inlärningen och dels neurodidaktikens betydelse för 

matematikundervisningen. 

5.1. Vad är lärande ur ett neurodidaktiskt perspektiv?

Hjärnan visar sig, enligt Jensen (1997), vara genetiskt förprogrammerad för många av 

inlärningsfunktionerna varav förmågan att lära sig matematik är en. Hjärnans hundra miljarder 

celler kan skapa många nervförbindelser när alla cellerna är sammanlänkade, det vill säga att 

cellerna med hjälp av dendriterna förgrenar sig och kommunicerar med sina synapser som 

därigenom förbinds med andra celler. Lärande är delvis en rent fysiologisk aktivitet  i hjärnan som är 

starkt kopplat till våra minnen. Ur ett neurovetenskapligt perspektiv ”tar allt lärande sin första 

början i avfyrningen mellan neuroner i hjärnan” skriver Nilsson (2007 s.26). När vi lär sker ett 

samspel mellan neuroner och våra båda hjärnhalvor med hjärnbalken som förbindningslänk. 

Inkommande information bearbetas i hjärnbarken och beroende på vilka delar i barken som 

aktiveras bearbetas denna information på olika sätt. Lärandeprocessen hos en individ är beroende av 

hjärnans neurala plasticitet kombinerat med tidigare erfarenheter och i vilken miljö det  sker. Det 

pågår en ständig process av modifierande av det som vi redan vet. Synaptisk plasticitet innebär att 

kopplingarna mellan synapserna är under ständig förändring. Med hjälp av signaler aktiverar de 

varandra och för varje gång förändras hjärnan lite. Det är då vi talar om att  lärande sker (Olivestam 

& Ott, 2010).

      Zull (2002) anser att det finns fyra hörnstenar i människans lärande: samla in, analysera, skapa 

och agera. Dessa fyra hörnstenar har var och en ett speciellt  avgränsat område i hjärnan, dessa 

områden har i sin tur kontakt med övriga delar i hjärnan. Därför anser Zull (2002) att om vi i vår 

undervisning har detta i åtanke ger vi eleverna en chans att  använda hela hjärnan. Han menar att 

undervisning är konsten att ändra hjärnan genom att skapa villkor som leder till en förändring i den 

lärandes hjärna.

     

5.2. Lärandets förutsättningar

Forskare, bland andra Ekman (2010-11-30), Olivestam & Ott  (2010) och Adler & Adler (2006) tar 

upp olika aspekter som är viktiga för att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande. Den 
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moderna hjärnforskningen har visat att  blodflödet i hjärnan ökar vid positiv stimulans. De 

förmånliga utgångspunkter som vi funnit i litteraturen presenterar vi nedan.

5.2.1. Samspel mellan lärare och elev

Forskning har visat  att  samspel mellan lärare och elev tycks vara en av de allra viktigaste faktorerna 

för att eleverna ska lyckas i skolan (Ekman, 2010-11-30). Studier gjorda av Dweck (1999, 2006) 

visar att många elever tror att deras förmåga att  lära är en fast egenskap som inte kan utvecklas. De 

tror att de besitter en viss intelligens som inte går att ändra på. Studierna visade att det är avhängigt 

hur läraren uttrycker elevens prestationer. Om läraren påtalar elevens intelligens när han/hon gör 

något bra kommer eleven att referera till sin intelligens. Om läraren däremot berömmer elevens 

ansträngningar bidrar det till att eleverna upplever en känsla av att vara kompetenta. Eleverna tror 

då på sin förmåga att  utveckla kunskap  genom att anstränga sig. Om lärare lyckas ge eleverna en tro 

på att de kan lyckas och att deras intellektuella kapacitet är något som de själva kan påverka, ökar 

deras lust och motivation. 

     Enligt Rossi (2007) förutsätter kunskaper i matematik språkkunskaper. Språket spelar en stor roll 

för att utveckla förmågan att förstå abstrakta fenomen. Rossi menar att det är läraren som ska hjälpa 

eleverna att utveckla matematiska begrepp med hjälp av språket. 

     Positiva känslor är enligt Spitzer (2005) förutsättningen för värdefullt lärande. Under negativa 

inlärningsomständigheter, som till exempel hot eller andra negativa förhållanden, har forskning 

visat att vi då endast  är kapabla till att lära enskilda fakta (Baron-Cohen et al, 2000; Hansen, 2000; 

Spitzer, 2005). Under sådana förhållanden aktiveras amygdala och kan vid stark rädsla blockera 

minnet och upplevelsen av själva undervisningen (Spitzer 2005). När amygdala är aktiverad får vi 

svårt att se sammanhangen i det vi lär oss. Han menar vidare att om känslan av att inte kunna 

påverka en situation som upplevs som svår att hantera drivs individen in i en cirkel av negativ 

stress.

5.2.2. Utveckling av kognitiva verktyg

Enligt Marton & Booth (2000) bör lärande ur ett variationsteoretiskt perspektiv inriktas på att 

utveckla elevers förmåga att urskilja kritiska aspekter (se 2.1.). Lärare bör se till att  erbjuda sådana 

möjligheter hellre än att endast erbjuda färdiga lösningsmodeller. Enligt  författarna leder detta till 

att  lärare förser eleverna med kognitiva verktyg som går att anpassa till framtida obekanta 

situationer. Gerrbo (2007) ser i detta ett samband med Spitzers (2005) studie där han lägger fram 

tanken att allmängiltiga kognitiva verktyg är att föredra då det vore slöseri med hjärnans resurser att 
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ha ett  kognitivt verktyg för varje ny situation vi stöter på. Gerrbo ser också ett likartat resonemang 

hos Gärdenfors (2005) som kallar Martons kritiska aspekter för mönster. Gärdenfors menar att när 

vi tar till oss kunskap skapar vi samtidigt ett mönster. Även om vi glömmer bort den rena 

faktakunskapen består de mönster som byggde upp kunskapen. Dessa mönster kan vi använda i nya, 

främmande situationer. 

     Ahlberg (1992) skriver att elevers metakognitiva6 förmågor och elevers vetskap om sina egna 

strategier är bland det viktigaste när vi lär in matematisk problemlösning. Adler (2007) hävdar att 

grunden för att lösa räkneoperationer är själva tankeprocessen. Tänkandet är en form av 

medvetenhet och han poängterar språket som ett betydelsefullt redskap för att tänka. Ett kognitivt 

förhållningssätt är enligt Adler (2007) en strukturerad inlärningsprocess där ett eget ansvar är 

tydligt. Inlärningen följer en struktur och genom strukturen utvecklar eleven sin kunskap och sin 

självkännedom.   

5.2.3. Hur elever uppfattar sina egna kognitiva och intellektuella förmågor

Vi förknippar vår förmåga till inlärning med vårt minne enligt Kornell & Bjork (2009). Deras studie 

är intressant då den visar hur vi värderar vårt intellekt i förhållande till vårt minne. Studien visar att 

vi övervärderar vårt minne respektive undervärderar vilken effekt inlärning har på vår förmåga att 

minnas. Resultaten pekar på, enligt forskarna, att vi tror att  vårt minne är stabilt över tid och att det 

inte gynnas av vidare inlärning. Ytterligare en studie genomförd av Blackwell m.fl. (2007) visar att 

om elever får lära sig att  skapa egna uppfattningar om sina kognitiva och intellektuella förmågor har 

det stor betydelse för hur de handskas med sitt eget lärande. De elever som fick lära sig att hjärnan 

kan ses som en muskel som går att träna upp blev fascinerade av att  de kunde påverka sin egen 

intellektuella utveckling. 

5.2.4. Repetition, variation, lärstilar och MI-teorin

Ott (2007) menar att hjärnan behöver både variation och repetition för att på ett optimalt sätt koppla 

ihop nätverk av neuroner. Han påpekar vidare att ur ett  neurodidaktiskt perspektiv styr hjärnans inre 

neurala nätverk människans yttre beteende. De impulser vi får utifrån vår omvärld förändrar 

hjärnans inre konstruktion. Ott (2007) menar att Hebbs princip som går ut på att hjärnan behöver 

stimulans för att synapskopplingarna inte ska tillbakabildas ligger till grund för tankegångarna om 

hjärnans neurala plasticitet. Det innebär att hjärnan påverkas genom hela livet av yttre 

6	  metakogniCon	  innebär	  en	  medvetenhet	  om	  den	  kunskap	  man	  har	  och	  en	  medvetenhet	  om	  si9	  eget	  tänkande
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omständigheter vilket kontinuerligt resulterar i förändringar i synapskopplingarna. Inom det 

neurodidaktiska området anser man att det är dessa förändringar som leder till lärande och detta 

kopplas samman med Piagets tankegångar om assimilation och ackommodation. I 

lärandesituationer assimilerar vi ny information som sedan gör att våra gamla tankemönster ändras 

vilket i sin tur leder till ackommodation. Då har nya tankestrukturer och ett lärande uppstått.

      Zull (2002) har tagit fasta på Hebbs princip  där han drar en parallell mellan uttrycket ”repetition 

är studiernas moder” och att de synaptiska kopplingarna stärks. Ott (2007) påpekar att inom 

variationsteorin har detta utvecklats till ”variation är studiernas moder” (Ott, 2007 s. 94). Forskning 

har visat att det är bra med mångsensorisk stimulans när vi lär enligt Ott  (2010). Det innebär att 

samtidigt som vi lär är det positivt om våra sinnen påverkas samtidigt via syn, hörsel och känsel. 

Ott poängterar även vikten av social stimulans i inlärnings sammanhang.

     Detta är något de olika lärstilsteorierna har tagit fasta på. Jensen (1997) menar med en 

inlärningsstil det sätt på vilket man föredrar att tänka, bearbeta information och förstå verkligheten. 

Det finns flera olika lärstilsteorier där var och en lägger tonvikt vid att individer lär sig på olika sätt 

med våra sinnen som utgångspunkt. Den mänskliga hjärnan använder sig av olika metoder för att 

lära sig saker, beroende på omständigheter och behov av att överleva. Jensen påpekar att det bästa 

sättet att nå alla elever är att ge dem variation och valmöjligheter. 

      Gardners (1999) MI-teori teori går ut på att  olika intelligenser finns representerade i 

motsvarande moduler i hjärnan. Gardner räknar upp sju olika intelligenser: verbal-lingvistisk, 

logisk-matematisk, musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinestetisk, visuell-spatial, interpersonell, 

intrapersonell. På senare år har Gardner utökat med fler antal intelligenser som han benämner 

existentiell intelligens och naturintelligens. Beroende på vilken preferens individen har är det 

fördelaktigt att stimulera utifrån de olika intelligensernas utgångspunkter. 

5.2.5. Lärares attityder och förväntningar

Hyde m.fl. (2008) har genomfört en studie som visat att lärares olika förväntningar på pojkars och 

flickors matematiska hanterande skapar olika resultat. Studien visar att lärare ofta förväntar sig att 

flickor ska ägna sig åt formell matematik medan pojkarna förväntas vara mer innovativa (och därför 

ägna sig åt informell matematik)7. Studien visar även att ju högre förväntningar lärare har på sina 

elever, där man betraktar flickor och pojkar som olika grupper, desto bättre resultat visas. Dessutom 

finns en studie genomförd på blivande förskollärare av Gresham (2007) som tyder på att lärare som 

är trygga och kunniga i sin matematikundervisning resulterar i att eleverna blir mer positiva och 

7	  Förfa9arnas	  anmärkning
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säkra i sitt  förhållningssätt  till matematik. Enligt Rossi (2007) är lärares ”beliefs”8 (s.59) antagligen 

lika viktiga i läroprocessen som det innehåll som ska läras ut”. I detta innefattar Rossi även lärares 

attityder och värderingar.

5.2.6. Uppmuntran, humor, överraskning och lust

Allt som är nytt  kräver mycket energi av hjärnan säger Ekman (2010-11-30) på sin föreläsning. 

Genom det faktum att synapserna ökar när vi har roligt går det att dra kopplingar till barns lek. I 

leken är det viktigt att vara öppen för fria tolkningar. Roliga och spännande upplevelser lockar 

nervcellerna att öka sina förgreningar.   Ekman anser att det är viktigt att lärarna tillsammans med 

sina elever utmanar hjärnan i form av överraskningar för att vidareutveckla begrepp som eleverna 

har svårt att  förstå. Olivestam & Ott (2010) skriver att positiva upplevelser utlöser en 

dopaminproduktion (jfr signalsubstanser i 2.1.1.) som ger oss en känsla av välbefinnande som 

skapar gynnsammare förutsättningar för lärande. 

     Ekman (2010-11-30)) tar upp i sin föreläsning att forskning på laboratorieråttor har visat att 

råttor som har roligt blir smartare än de som inte har det. I försöket stimulerades råttornas alla 

sinnen och de fick chans till interaktion och problemlösning. Forskningen visade att det  bildas fler 

synapser och att nervtrådarna blir längre och mer förgrenade och nya nervceller kan bildas vilket 

underlättar inlärning.  Adler (2007) påpekar att det är viktigt att använda humorn vid arbete med 

matematik för att kunna klara att hitta olika möjliga vägar till att lösa problem; detta stimulerar 

tänkandet och fördjupar förståelsen för aritmetiska tecken.

5.2.7. Näring, motion och vila 

Det gäller att skapa goda förutsättningar för att få så formbara synapser som möjligt. Bränsle för 

hjärnan är syre, kolhydrater, fett  och proteiner. Bra mat ökar prestandan och motion är bra för 

syresättningen. Fysisk aktivitet bidrar till att ett  hormon utsöndras i hjärnan som påverkar 

synapsbildning och reparerar nervkopplingar. Vi behöver vila men sömn är inte enda sättet för 

hjärnan att koppla av. Det viktigaste är att vi hittar något som gör oss lugna säger Ekman 

(2010-11-30).

8	  Schoenfeld	  (1985)	  menar	  a9	  u9rycket	  ”belief”	  handlar	  om	  a9	  bygga	  upp	  en	  persons	  subjekCva	  kunskap	  om	  sig	  själv,	  om	  
matemaCk,	  om	  omgivningen	  och	  de	  moment	  som	  behandlas	  i	  olika	  matemaCkuppgiXer.
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5.2.8. Imitation

Imitation är en viktig förutsättning för inlärning. Hjärnforskning har visat att  då den lärande iakttar 

en företeelse aktiveras samma delar av hjärnan som hos den som utför företeelsen. Förmodligen 

beror detta på att personens iakttagelse förbereder hjärnan för att kopiera denna aktivitet. Studier 

har visat att spegelneuroner spelar en avgörande roll när vi imiterar (Cullberg Weston, 2005). Vi är 

födda med en förmåga att härmas och mycket tyder på att härmandet eller speglandet 

uppmärksammas och medvetandegöras vid undervisning och lärande. Uppmärksamhet innebär att 

vissa noder (knutpunkter) förbereds för informationsbehandling genom att de aktiveras. Påverkan 

via spegelneuroner innefattar ofta ett implicit lärande som betyder att eleven lär utan att veta om det 

(Olivestam & Ott, 2010).

5.2.9. Motivation

Swetz (1996) menar att genom att ta uppgifter ur elevernas vardag, utanför skolans värld, kan öka 

deras motivation. Enligt Adler (2007) är det viktigt för motivationen att eleverna har en känsla av 

att  kunna styra sina egna mål i undervisningen. Han menar också att det är uppgifternas struktur – 

inte mängden uppgifter – som hjälper eleverna att fokusera på det som ska lösas. Adler anser att det 

är betydelsefullt att eleven får en upplevelse av att ha lyckats i ett arbete och att  utveckla ett eget 

belöningssystem då detta medför en ökad lust och motivation för ämnet matematik. Med tanke på 

att  minnet är selektivt, menar Adler, är det lätt att glömma det man är bra på och därför fokusera på 

det man misslyckats i. 

    Olivestam & Ott (2010) skriver att, en för eleverna positiv miljö, är ur ett neurodidaktiskt 

perspektiv väsentligt. Det innebär att amygdala inte aktiveras på grund av att  förutsättningarna är 

gynnsamma. Hippocampus stimuleras om elevers inre föreställningar stämmer överens med de yttre 

omständigheterna (se 2.1.1.). Författarna menar att  motivation är en av de viktigaste faktorerna för 

inlärning och att social interaktion är väsentlig. De menar även att negativ kritik som ges till barn 

under tolv år är inte lönsamt då de inte kan tillgodogöra sig kritiken. 

5.3. Barns tidiga matematiska utveckling

Lundberg & Sterner (2009) skriver barns matematiska utveckling börjar redan vid födseln och att 

den medfödda förmågan att kunna subitisera ligger till grund för utveckling av vår taluppfattning. 

Förmågan att föreställa sig en mental tallinje spelar också en viktig roll i barnens matematiska 

utveckling. Den baseras delvis på förmågan att subitisera och förmågan till taluppfattning. 

Utvecklas inte den mentala tallinjen tillfredställande får det negativa konsekvenser i utvecklingen 
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av vår räkneförmåga. En bristande taluppfattning innebär att ha svårigheter med grundläggande 

”numeriska färdigheter som att jämföra antalet punkter i två avgränsade mängder” (s.7). 

     En ”bristfälligt utvecklad tallinje kan handla om störningar i språkförmåga, uppmärksamhet, arbetsminne 
och visuell föreställningsförmåga. Samspel mellan olika delar av hjärnan och samspel mellan hjärnan och 
den yttre miljön kommer att  ha inverkan på hur barnets taluppfattning kan utvecklas” (Paterson m.fl. 2006, s.
7).

Adler (2007) skriver att vid barns utveckling av matematik kring skolstarten, aktiveras till större 

delen den vänstra hjärnhalvan, där det auditiva systemet är beläget. Det betyder att språket  på ett 

påtagligt sätt är involverat. I den högra hjärnhalvan finns det visuella systemet där vi delvis 

bearbetar visuell och spatial information (tolkning av vår omvärld).  För att barn ska få en god start 

i sin matematiska utveckling krävs att de får en bra start i sin språkliga utveckling. Ohlén (2009) 

som studerat döva barns matematikutveckling, har visat att de döva barn som tidigt får ett 

hörselimplantat inopererat har en bättre matematisk utveckling än de döva barn som inte får det. 

Ohlén (2009) menar därför att det är viktigt att matematiken och språket får utvecklas tillsammans 

för att det ska bli möjligt  att förstå matematik på ett abstrakt plan, som till exempel förmågan att se 

den mentala tallinjen. När vissa numeriska processer automatiseras sker en förflyttning, grovt sett, 

från den exekutiva funktionen till långtidsminnet; detta betyder alltså att arbetsminnet blir avlastat 

(Hubbard 2008). 

Baskunskaper i matematik är enligt  Löwing och Kilborn (2002) nödvändigt för att klara 

vardagslivet. För att kunna använda matematik måste vi veta vad matematik innebär, och för att 

kunna lära barn matematik måste vi förstå hur barns matematiska utveckling sker. Johnsen Höines 

(2008) talar om begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Begreppsinnehållet innefattar de tankar och 

uppfattningar vi har av vår omvärld. Begreppsuttryck innefattar de sätt vi kan uttrycka våra tankar 

och idéer med via språket. För att  kunna utveckla matematiska begrepp måste möjligheter ges att 

kommunicera matematik. Då ger vi elever en chans att gå från ett andra ordningens språk  till ett 

första ordningens språk. Det innebär att gå från ett, för eleven, abstrakt begrepp som inte till fullo 

förstås, till ett begrepp som har en tydlig innebörd för eleven. När begreppet är konkretiserat blir det 

lättare för eleven att formulera i ord och med språkets hjälp redogöra för vad begreppet står för. 

Johnsen Höines menar att det är lärarens uppgift att  underlätta övergången med hjälp  av olika 

representationsformer (se nedan).

      Malmer (1990) beskriver den monografiska metoden. Det är en analytisk metod som innebär att 

man går från helheten till delarna till skillnad från den syntetiska där man går från delarna till 

helheten. Man tar hänsyn till att  de fyra räknesätten är förbundna med varandra och att barn ser dem 

som en helhet. Barnen får använda sig av sina egna strategier och de räknesätt  som de önskar. 
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Tanken är att  vuxna ska gå in i uppgiften tillsammans med barnen och analysera vilken strategi de 

använt och att  man då som lärare tänker på att undervisningen måste gå från det konkreta mot det 

abstrakta. Genom att talen behandlas allsidigt utan att  införa symboler samtidigt ser man till att det 

formella symbolspråket inte ska förvirra barnen när de talar matematik. På så sätt får de använda 

sina egna uttryck för att sätta namn på begrepp. Barnen är av naturen kreativa och tycker att det är 

roligt att finna egna lösningar. Med denna metod får man en tydlig inblick i om barns strategier när 

de tar sig an en uppgift och deras kreativitet  kan visa sig i många olika uttryck och ändå komma 

fram till ”rätt” svar.

      Bentley (2008) och hans team från Göteborgs universitet utförde ett projekt där tanken var att 

förbättra den sociala situationen i ett antal klasser i Lilla Edet genom att förbättra 

matematikundervisningens kvalité. Studien visade bland annat att läromedlen inte gav goda 

förutsättningar för att skapa korrekta strategier. Det innebär att  eleverna lär sig felaktiga strategier 

som befästs mer och mer vartefter de använder dem upp i de högre skolåren. För att minska risken 

för elevers inlärning av felaktiga strategier är det viktigt att eleverna får tillfälle att  diskutera 

matematik med både lärare och kamrater.

     Neuman (1989) har kommit fram till att om ett barn inte kan förstå relationen mellan talen 1-10 

kan det inte utveckla typiska räknefärdigheter. Barn måste ges tillfällen att få kunskap om talen. 

Neuman poängterar talens ordinala och kardinala aspekter (att sju betyder både sju och sjunde) är 

avgörande för erfarandet av tal. Enligt Neuman lär sig barn räknefärdigheter i tre steg: i ett första 

steg använder de fingrarna eller saker. I steg nummer två använder de symboler i sina 

räkneövningar. Det sista steget innebär att de lär sig talfakta utantill.

     Modern teknik9 som används för att studera hjärnan gör det möjligt att  se de förändringar som 

pågår i barns hjärna kopplat till deras språkutveckling (Ohlén 2009). Enligt  Kuhl (2007) utvecklas 

språkprocessen utifrån barns sociala förmågor. Olika studier visar att det finns känsliga perioder, 

bland annat när det gäller utveckling av våra sinnen, språket och högre kognitiva funktioner (Nelson 

2000). Dessa kritiska perioder är förknippade med utvecklingen av våra synapskopplingar. Detta 

går att koppla till Hebbs princip ”Use it or lose it” där han menar att chans måste ges till att 

utveckla vissa förmågor tidigt i livet annars går vi miste om många neuronala nätverk. Studier har 

visat att döva barn som inte fått ett hörselimplantat har svårare att lära sig matematik. Detta skulle 

bero på att teckenspråket kräver ett större arbetsminne (Wilson & Emmorey,1997; Nunes 2004).

      När barn möter nya begrepp är det viktigt att bemöta ett begrepp så mångsidigt som möjligt 

menar Eriksson (1996). Det ingår en mångfald av uttrycksformer i begreppsbildning, man talar då 

9	  fMRI (functional magnetic resonance imaging), EEG/ERP (electroencephalography potentials) och NIRS (near 
infrared spectroscopy
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om olika representationsformer: verklighet, språk, konkret material, bild och symboler. Alla dessa 

kriterier ska helst ingå i elevens begreppsbildning för att underlätta övergången från konkret 

tänkande till abstrakt tänkande.
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6. Analys och diskussion
I följande avsnitt  kommer vi att diskutera både resultat och metod. I resultatdiskussionen har vi 

sammanställt och dragit slutsatser som vi anser styrker vårt syfte. I metoddiskussionen diskuterar vi 

litteraturstudiens för- och nackdelar.

6.1. Resultatdiskussion

Under de senaste decennierna inom neurologin har det skett en omfattande kunskapsutveckling 

gällande kopplingen mellan hjärna och inlärning. Tidigare uppfattningar var baserade på att hjärnan 

var färdigutvecklad tidigt i livet. Genom den moderna tekniken kan forskning idag visa på hjärnans 

förmåga att utvecklas och förändras kontinuerligt hela livet. Kunskapen visar idag att hjärnceller 

nybildas så länge vi lever. Det borde innebära att vi har förmåga att utveckla vårt matematiska 

tänkande genom hela livet. Att lära sig något innebär att hjärnan förändras. Som lärare har vi ett 

ansvar att skapa förutsättningar för elevernas inlärning. Ur ett neurologiskt perspektiv är det många 

faktorer som påverkar lärandet. Vi vill med detta arbete visa att ett  neurodidaktiskt perspektiv kan 

berika matematikundervisningen. 

     Grunden för allt värdefullt lärande baseras på goda relationer, en trygg miljö och ett  väl 

fungerande arbetsminne. Då ges eleverna goda möjligheter att använda båda hjärnhalvorna så att de 

kan utveckla sina matematiska färdigheter. Som lärare är det vår skyldighet att göra barnens 

matematiska miljö rikare där vi ger dem tillfälle att utveckla sina kognitiva förmågor i samspel med 

andra enligt Vygotskijs  teori (Ott, 2007). 

6.1.1 Arbetsminnet och matematik

Arbetsminnet består av tre centrala delar: den centrala exekutiva funktionen, det auditiva och det 

visuella systemet (Baddeley, 2007; Adler 2010). Dessa delar är mycket betydelsefulla när vi ägnar 

oss åt matematik. I vår matematikundervisning måste vi vara medvetna om arbetsminnets betydelse 

bland annat för att det involverar förmågan till abstrakt  tänkande. Dessutom innefattar det vår 

förmåga att planera, bedöma och värdera vad som är av betydelse för att  ta sig an en uppgift. Vi 

tycker därför att  det är angeläget att barn får automatisera matematiska strategier för att avlasta 

arbetsminnet. Innan en automatisering kommit till stånd belastas arbetsminnet med beräkningar 

som i sig inte leder till en lösning. Då barn till exempel utvecklat 10-kompisarna till en färdighet 

innebär det att sådan information hämtas i långtidsminnet och därför avlastar arbetsminnet. Vid nya 

uppgifter har då kapacitet frigjorts till att  lägga fokus på det som är väsentligt, nämligen på 

tankeprocesserna att  komma fram till en lösning (Adler 2007). Ett  väl fungerande arbetsminne är 
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gynnsamt för alla. Vi anser att oavsett om vi har problem med arbetsminnet eller inte, gynnas alla 

elever av en effektiv träning av arbetsminnet. 

För att frigöra från kapacitet  i arbetsminnet och därmed underlätta för eleverna att bibehålla sin 

motivation till att åta sig svårare uppgifter tycker vi som Hebb att repetition är studiernas moder. 

Här tänker vi oss att det går att variera sätten att repetera på så att eleverna inte upplever det som en 

oändligt lång färdighetsträning där skolboken råder allena. Det går att ordna många variationer av 

färdighetsträning i form av lekar och spel, både inomhus och utomhus. Då arbetar vi även i enlighet 

med variationsteorin och dess kritiska aspekter (Marton & Booth, 2000) där vi ger eleverna 

tillfällen att möta ett och samma begrepp  under olika omständigheter. De får använda sina 

förkunskaper för att skapa ny förståelse. Vi menar då att  varje olik omständighet borde bidra till att 

begreppen vidgas och lättare kan överföras till en automatiserad strategi. Genom att automatisera 

vissa processer avlastas arbetsminnet så att kapacitet  i det auditiva och visuella systemet kan 

utnyttjas mer effektivt. 

6.1.2. Den tidigaste matematikutvecklingen

Forskning har visat enligt Lundberg & Sterner (2009) att förmågan att  subitisera och förmågan att 

bygga upp den mentala tallinjen är avgörande för vår matematiska utveckling. Dessa båda förmågor 

representeras, enligt Adler (2010), i det visuella systemet som innefattar vår rumsuppfattning, 

fantasi och kreativitet. Fungerar inte dessa båda förmågor normalt stör det utvecklingen av vår 

taluppfattning som är väsentlig när vi ska utveckla vårt matematiska kunnande. Det har visat  sig att 

störningar i utvecklingen av den mentala tallinjen kan härstamma från en bristande utveckling av 

vår språkförmåga (Lundberg & Sterner, 2009). Adler (2007) menar att  vid den tid då barn börjar 

skolan behandlas matematik företrädesvis i den vänstra hjärnhalvan där det auditiva systemet är 

beläget och är starkt kopplat  till vårt språk. Detta beror på att de flesta barn innan skolåldern ännu 

inte automatiserat några matematiska tankeprocesser. Även Malmer (1990) och Ohlén (2009) 

uttrycker att barn måste få chans att tala matematik i ett tidigt skede. Eftersom språk och 

rumsuppfattning verkar vara nära förknippade med vår matematiska utveckling anser vi att det är 

viktigt ur ett neurodidaktiskt perspektiv att stimulera dessa faktorer. Vi tycker att personal i 

förskoleverksamhet bör ha denna kunskap för att  i ett tidigt skede kunna uppmärksamma eventuella 

brister hos barnen. Om pedagoger vet vad som ligger till grund för barnens svårigheter i matematik 

kan de skapa situationer där barnen får bättre möjligheter att utveckla sin matematiska förmåga. 
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6.1.3. Matematik i de tidigare åren

 När barnen får uttrycka matematik med hjälp av språket används den del av hjärnan som hanterar 

verbalt lärande (auditiva systemet) (Adler, 2006). För att eleverna ska få chans att koppla ihop 

matematik och språk måste vi som pedagoger se till att skapa goda möjligheter till interaktion, dels 

mellan lärare och elev och dels eleverna sinsemellan. När pedagoger har vetskapen om vikten av 

förmågan att kunna subitisera och vikten av att utveckla den mentala tallinjen har vi lättare att 

uppmärksamma elevers svagheter i ett tidigt skede. Vi tror att  om vi lägger fokus på interaktion i 

klassrummet istället för att låta eleverna arbeta självständigt i läroböckerna ökar möjligheterna att 

upptäcka vad elevernas brister ligger i. 

     För att utveckla det abstrakta tänkandet, som är förknippat med det visuella systemet, måste vi 

gå via språket (Adler 2007; Ohlén 2009). Vi kan ge elever möjligheter att utveckla sitt matematiska 

språk genom att låta dem arbeta med olika representationsformer där de får möjlighet att uttrycka 

sina tankegångar ur olika infallsvinklar med hjälp av språket. Detta kan ske i form av dialoger och 

grupparbeten där läraren hela tiden är med för att stödja och uppmuntra eleverna. Då anser vi att  vi 

närmar oss det som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen enligt Olivestam & Ott 

(2010). Eleverna tar stöd av sina förkunskaper och sitt språk och får hjälp av en mer erfaren person 

för att uttrycka hur de förstår uppgiften och vad de vill uppnå. Vygotskij menar då att en förändring 

i barnets begreppsvärld uppstår snabbare än utan den mer erfarnes stöd. Då lägger vi även grunden 

för Johnsen Höines (2008) idé som innebär att vi ska öka barnens möjligheter att gå från ett andra 

ordningens språk till ett första ordnings språk. För att kunna erbjuda den möjligheten till alla elever 

måste vi, i första hand, ta reda på deras förkunskaper. 

     För att  eleverna ska få möjlighet att använda hela hjärnan när de behandlar matematik – särskilt 

vid problemlösning - anser vi att  det  är lämpligt att låta dem jobba efter Zulls (2002) modell: samla 

in, analysera, skapa och agera. Vi menar då att i insamlingsperioden får eleverna stora chanser att 

använda sig av sina förkunskaper eftersom vi tror att det är förkunskaperna som ligger till grund för 

det som eleverna vill samla in. När eleverna vill förstå sitt material (uppgiften) gör de det genom att 

analysera materialet (uppgiften) som resulterar i ny kunskap. Därigenom kan de skapa sig en ny 

förståelse. Denna nya insikt kan leda till ett nytt förhållningssätt till materialet  (uppgiften) som kan 

medföra förmåga att skapa och agera ur ett nytt perspektiv. När eleverna får arbeta efter Zulls 

modell antar vi att vi skapar en grund för goda strategier som de kan använda i nya, framtida 

uppgifter. Detta är även något som Gerrbo (2007) uppmärksammat. Gerrbo menar att Marton & 
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Booth (2000), Spitzer (2005) och Gärdenfors (2005) samtliga menar att det  är viktigt att  utveckla 

funktionella, generella kognitiva verktyg som går att applicera på nya, framtida situationer.                                 

       Att använda sig av olika representationsformer är en fördel, tycker vi, för att uppmärksamma de 

kritiska aspekterna när vi lär. Möjligheter att  få se uppgiften ur olika infallsvinklar enligt Marton & 

Booth (2000) ökar elevernas förståelse.  Ett exempel på detta är en elev som inte kunde lära sig 

klockan. Eleven hade svårt att förstå den inbördes relationen mellan tim- och minutvisare. Läraren 

kom då på idén att plocka bort minutvisaren för att tydliggöra. Det innebar att eleven plötsligt 

förstod vad timvisaren hade för funktion och eleven fick då en känsla för de inbördes relationerna 

mellan de båda visarna och därmed fortsatte inlärningen i rätt riktning. 

6.1.4. Vikten av en god klassrumsmiljö

 I de fall där vi möter barn som känner obehag inför matematik bör vi som lärare undersöka om 

skolmiljön upplevs hotande på något vis. Enligt Spitzer (2005) är en trygg inlärningsmiljö 

förutsättningen för meningsfullt lärande. Om eleverna upplever otrygghet, hot eller känner sig 

stressade aktiveras amygdala. Det innebär att barnen kan få svårt att sätta in nya kunskaper i sina 

rätta sammanhang och vid stark rädsla kan det även blockera minnet (Baron-Cohen et al, 2000; 

Hansen, 2000; Spitzer, 2005). Som lärare måste vi vara medvetna om hur vi uttrycker oss för att 

barnen ska känna sig trygga. 

     Vi vet att  vi är födda med en förmåga att härmas (Cullberg Weston, 2005). I 

inlärningssammanhang spelar det en stor roll. Detta har visat sig ha en stor betydelse för vår 

inlärning på ett  undermedvetet plan. Spegelneuroner bidrar till att vi lär utan att tänka på det 

(Olivestam & Ott 2010). När eleverna uppmärksammar läraren innebär det att  vissa noder 

(knutpunkter) förbereds för informationsbehandling genom att de aktiveras Det innebär att vi måste 

vara medvetna om hur vi uttrycker oss både språkligt  och kroppsligt rent allmänt. När vi talar 

matematik är det viktigt att vi formulerar oss korrekt så att barnen har en god förebild att imitera. 

      Samspelet mellan lärare och elev är av stor betydelse visar Dwecks (1999;2006) studier. Om 

läraren lyckas få sina elever att tro på sig själva ökar deras motivation markant. Blackwells m.fl. 

(2007) studie är intressant då den visar att elever som får lära sig att hjärnan kan ses som en muskel 

som går att träna, förändras deras syn på sitt eget lärande. Detta motiverar eleverna att anstränga sig 

mer: de uppfattar sina kognitiva förmågor som något som går att utveckla. Vi anser att  om eleverna 

har en inre drivkraft att söka kunskap bidrar de själva till att  stimulera sin hjärna. Ekman 

(2010-11-30) menar tillsammans med andra författare att hjärnstimulans bidrar till en ökad 

synapsbildning. Nervtrådarna blir längre, mer förgrenade och nya nervceller kan bildas. Forskare, 
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bland andra Ekman, tror idag att kunskapandet ligger just i själva synapsen. Stimulans påverkar 

även våra signalsubstanser som i sin tur påverkar våra känslor. Beroende på om vi upplever vår 

omgivning som positiv eller negativ skapas med hjälp  av olika signalsubstanser ett visst 

stämningsläge. Som pedagog är det viktig att vara medveten om att vi i hög grad kan bidra med hur 

eleverna upplever sin skoltid. I detta sammanhang får vi inte glömma bort den fysiska aktiviteten 

som påverkar en speciell typ av signalsubstans som bidrar till ökad synapsbildning samt som 

reparerar nervkopplingar. 

      Studier har visat enligt  Ekman, (2010) att när vi gör något vi tycker om ökar kontakten mellan 

synapserna. Detta bidrar till att koncentration, uppmärksamhet, lust, samt motivation ökar. Med 

vetskapen om att amygdala aktiveras i situationer där eleverna inte känner sig trygga är det viktigt 

att som lärare se till att skapa en miljö där alla elever känner sig tillfredsställda. 

     För att  öka elevernas motivation tycker vi att det är viktigt att eleverna får en chans att utveckla 

sina tankegångar efter ”eget huvud” innan den formella matematiken introduceras. Vi tror att många 

barn är naturligt intresserade av matematik framförallt  med tanke på vår medfödda förmåga att 

subitisera. Det faktum att människan verkar vara utrustad med, redan från födseln, förmågan att 

kunna hantera enklare matematik tyder på, tror vi, att det går att likställa vid en inre drivkraft för att 

kunna hantera sin vardag där matematiska situationer uppstår. Vi anser att denna drivkraft måste 

hanteras varsamt i barns matematiska utveckling för att deras lust inte ska klinga av. Vi anser att 

genom att hela tiden ha som mål att möta eleven där den befinner sig ökar vi chanserna att väcka 

elevers lust för matematik.  

Vi kan variera och förändra undervisningen efter varje elevs unika behov så att alla sinnen hos 

eleverna tillgodoses och stimuleras. I kursplanen i matematik10  finns ett antal verb som 

Emanuelsson i en artikel i nämnaren (2:1999), grupperat på detta vis:

”känna igen, undersöka, jämföra, hantera, bestämma, mäta, avbilda, uppskatta, upptäcka, ange, 

tolka, beskriva, skapa, reflektera, inse, förstå, använda, formulera, och lösa”(s.13).

Bakom valen av dessa verb ligger år av forskning enligt Emanuelsson och hänger intimt samman 

med vad som anses vara en god matematikundervisning idag. Vi anser att vår ökade kunskap inom 

det neurodidaktiska området har utrustat oss med kunskap som förser oss med möjligheter att sätta 

in dessa verb i sina rätta sammanhang.

10	  	  Gäller	  även	  för	  kursplanen	  i	  matemaCk,	  2000	  (Skolverket)
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6.2. Metoddiskussion

Vi genomförde en litteraturstudie som vi fann vara en lämplig metod för vårt syfte. Eftersom en 

litteraturstudie består av en ansenlig mängd text som ska läsas och analyseras är det svårt att på 

dessa grunder genomföra en empirisk undersökning. De inkluderade texterna i studien är av 

kvantitativ karaktär. Vår tolkning av texterna däremot är av kvalitativ karaktär som förmodligen 

avspeglar sig i vårt resultat.

    Vår sökning har ägt  rum i olika databaser, fackböcker, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar 

där vi funnit lämpligt material. Det material vi samlat in har speglat flera aspekter av området 

såsom neurodidaktik, hjärnans uppbyggnad, hjärnans funktion, lärandets förutsättningar samt hur 

barn lär matematik, vilket vi anser styrker validiteten i vår litteraturstudie.

    Om vi valt att inkludera litteratur där forskare och författare hade haft en klar kritisk inställning 

till utvecklingen inom området neurodidaktik skulle resultatet förmodligen visa upp en mer 

nyanserad bild. Vår begränsade tid att skriva och vårt begränsade utrymme i denna uppsats har varit 

en av faktorerna till att vi valt att endast sammanställa de texter vi funnit stödja vårt syfte. 

6.3

Förslag till fortsatt forskning

I vårt  sökande har vi funnit information som tyder på att kvinnors och mäns hjärnor har olika 

strukturer vilket skulle kunna bidra till att vi hanterar matematik annorlunda beroende på vilket kön 

vi har. Med tanke på den genusdebatt som förs i dagens skola skulle det vara intressant att 

undersöka om de skillnader vi kan se mellan könen kan härledas till olika hjärnstrukturer.
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