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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur abakusen kan vara ett alternativt verktyg 

för elever med svårigheter i matematik. Sex intervjuer med matematiklärare har genomförts. 

En av dessa lärare arbetade på gymnasiet, tre på högstadiet och två på lågstadiet. Tre använder 

eller har använt abakusen och övriga tre har ingen erfarenhet av den. Studiens resultat visar att 

samtliga deltagare är positiva till att använda abakusen som ett alternativt verktyg för elever 

med svårigheter. De ansåg dock att matematiklärare behöver en bred kunskap om abakusen, för 

att arbeta med eleverna, och att det finns en kunskapströskel som eleverna behöver komma över 

för att lära sig hur abakusen fungerar. Studiens resultat visar också att de deltagande 

matematiklärarna anser att speciallärare har en betydelsefull roll att fylla i detta sammanhang, 

som rådgivare till lärare angående abakusens användning samt funktion. Detta, i kombination 

med att lärarna ger elever grunderna i matematik, leder till att elever med svårigheter i 

matematik lättare tar till sig kunskap i matematikämnet. Avslutningsvis diskuteras betydelsen 

av alternativa verktyg för elever som påvisar brister i matematiken samt speciallärares uppdrag 

att främja, förebygga och stödja elever i svårigheter. 

Nyckelord: embodiment, laborativt material, matematik. specialpedagogik, speciallärarens 

uppdrag.  

Abstract 

The purpose of this study is to investigate if and how the abacus can be an alternative tool for 

students with mathematics difficulties. Six interviews with mathematics teachers have been 

conducted. One of these teachers worked in high school, three in high school and two in primary 

school. Three use or have used the abacus and the other three have no experience with it. The 

study's result show that all participants are positive about using the abacus as an alternative tool 

for students with difficulties. However, they felt that mathematics teachers needed a broad 

knowledge of the abacus to work with the students, and that there was a knowledge threshold 

that the students needed to come across to learn how the abacus works. The study's result also 

show that the participating mathematics teachers consider that special education teachers have 

an important role to play in this context, as advising teachers about the use and function of the 

abacus. This, in combination with the teachers giving the students the basics of mathematics, 

makes it easier for students with difficulties in mathematics to gain knowledge in the 

mathematics subject. Finally, the importance of alternative tools for students demonstrating 

shortcomings in mathematics, as well as specialist teachers' assignments to promote, prevent 

and support students in difficulties, is discussed. 

Keywords: embodiment, laboratory material, mathematics, special education, special teacher's 

assignment. 
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Inledning  

Det finns ett antal storskaliga och internationella kunskapsmätningar bland elever avseende 

matematikkunskaper, exempelvis Programme for International Students Assessment (PISA) 

och Trends in International Matematics and Science Study (TIMSS). Sådana mätningar visar 

tyvärr att Sverige ligger efter de ledande länderna i matematik (OECD, 2015), trots att det har 

skett små framsteg på sistone (Klieme, 2016). Röster har till och med gjort gällande att vårt 

land bör reformera vårt skolsystem för att vi åter ska bli ett av de ledande matematikländerna. 

Exempelvis den internationella Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, 

OECD, som hävdar att ”Sweden should urgently reform its school system to improve quality 

and equity” (OECD, 2015a, bilaga 3).  

Elevers skolprestationer i matematik och andra ämnen beror på många faktorer. Tidigare 

forskning har bland annat visat på ett samband mellan undervisning och elevers prestationer 

(Boaler 2017). Denna typ av forskning visar att elever når målen i större utsträckning om lärare 

har hög kompetens och bedriver god undervisning. Elever med sådana lärare i matematik 

erhåller det stöd och de redskap som de behöver för att utvecklas och lära sig saker på ett smidigt 

och effektivt sätt. 

Jag har egna erfarenheter av att stötta elever i matematikämnet. Dels har jag under många år 

arbetat som lärare, dels har min son svårigheter med detta skolämne. Jag var under lång tid på 

jakt efter något som kunde hjälpa mig att stötta mina elever och min son. Av en slump träffade 

jag en matematiklärare med erfarenhet av att undervisa utvecklingsstörda elever i 

gymnasieskolan. Hon beskrev hur dessa gick från att aldrig ha förstått grunderna till att utveckla 

en förståelse för matematik. Jag blev nyfiken och frågade vad som var hennes knep och hon 

berättade då om hur hon och hennes kollegor hade börjat använda det klassiska räkneredskapet 

abakus, som liknar en kulram med kulor som kan skjutas fram och tillbaka. Jag blev intresserad 

och efter vårt möte sökte jag mer kunskap om detta gamla redskap, som använts sedan antiken. 

Det var både spännande och givande att sedan se hur min son lärde sig att använda abakusen. 

Han räknade och visade med hjälp av den hur han gjorde och blev stolt över att med lätthet 

kunna räkna plus och minus, även gällande stora tal. Med hjälp av abakusen visade han 

förståelse, intresse samt tilltro till sin egen förmåga, vilket ingår i kursplanen för matematik för 

elever i hans ålder (Skolverket, 2011, s.54), och som mor fick jag en behaglig känsla av 

tillfredsställelse och som lärare blev jag nyfiken. Kunde detta redskap kanske användas mer 

ofta i den svenska skolan? 
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Denna studie inriktas mot matematiklärares uppfattningar gällande abakusen som alternativt 

redskap för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik, det som i den dagliga 

skolverksamheten kallas SUM-elever. Här fokuseras speciellt deras uppfattningar om 

speciallärarnas möjligheter att bidra med kunskap och insatser, då speciallärare har ett ansvar 

för att utveckla elevers förståelse för matematik (Skolverket, 2018). Speciallärare ska bredda 

möjligheterna för elever och hitta alternativa vägar i form av matematikdidaktiska nycklar. Det 

finns därför ett ansvar i speciallärarens profession att leda utvecklingen av det pedagogiska 

arbetet för att öka möjligheterna att nå målen och möta behoven hos samtliga elever (Sterner, 

Helenius & Wallby, 2014). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om matematiklärares uppfattningar om 

laborativt material generellt, men abakusen i synnerhet, som verktyg för elever i årskurs ett till 

och med gymnasiet som behöver Särskilda Utbildningsinsatser i Matematik, SUM-elever.  

• Vilken uppfattning har matematiklärare kring laborativt material i sin praktik? 

• Vilka uppfattning har matematiklärare om betydelsen som abakusen har för SUM-elevers 

begrepps- och metodförmåga?  

• Hur upplever matematiklärare att abakusen möjliggör kunskapsutveckling i matematik? 

Tidigare forskning  

Under följande rubriker finns tidigare forskning indelat i stycken utifrån forskningsrapportens 

syfte och frågeställningar. Först blir det ett stycke om matematikdidaktiska perspektivet, detta 

ifrån Bruners (2006) didaktiska perspektiv. Sedan redovisas det laborativa materialet med 

underrubriker om konkreta material samt embodiment, kroppslig inlärning. Därnäst ges en 

introduktion i SUM-elevers begrepps- och metodförmåga följt av en inblick i 

specialpedagogiska perspektiv, samt en avslutande beskrivning av abakusen.  

Laborativt material i matematikundervisningen 

Bruners (2006) kognitiva utvecklingsteori grundar sig i att barn är handlingsbaserade, vilket 

innebär att omvärlden uppfattas och hanteras genom handlingar. Vi som är runt barnet eller 

eleven bör ge förutsättningar för att möjliggöra lärandet genom handlingsbaserade material som 
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exempelvis laborativt material. Bruner (2006) poängterar vikten av att se, känna och uppfatta 

hur saker hänger ihop, för att således skapa en struktur i utbildningen. Med det menas att eleven 

på ett meningsfullt sätt får en helhetsbild av det som ska läras i form av laborativt material. Det 

finns forskning som stödjer detta synsätt (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; 

McIntosh, 2008). Det är viktigt att undervisningen i matematik utgår från det konkreta, och ger 

eleven tid att utveckla grundläggande kunskaper genom att arbeta mer laborativt och med 

multisensoriska material, innan den mer abstrakta och formella matematiken förs in i 

undervisningen. Detta stödjs av forskare som Lundberg och Sterner (2009) påvisar att det 

matematiska tänkandet gynnas av laborativt lärande. De belyser vikten av föremål framför sig 

när eleven räknar, då det kan ge motivation, stöd och stimulans vid inlärning (ibid). Eleven ges 

då förutsättningar till fler uttrycksformer och kommunikationsmedel genom ett föremål. 

 

Inom forskning om konkreta material används även begreppet embodiment för att beskriva att 

individer förstår och lär via kroppen. Med hjälp av konkreta material lär individer genom sina 

sinnen det, kan ge individen ett nytt sätt att uppleva och förstå matematiken. När vi genom 

kroppen använder våra sinnen lär sig hjärnan saker som befäster sig i minnet på ett starkare sätt 

(Cavell, 2016). Laborativa material ger ett tydligare samband mellan kunskap och kropp. Det 

vi gör med våra kroppar befäster lärandet och ger oss kunskap mer grundläggande menar 

Merleau-Ponty (1999). I kontakt med kreativa lösningar via kroppen lär vi oss att anpassa och 

möjliggöra embodiment. Det kan skapa ökad förståelse för matematiken i skolan för alla elever, 

inte bara de som är i behov av stöd (Merleau-Ponty, 1999). Trots att det finns relativt omfattande 

forskning som stödjer laborativt material i matematikundervisningen så är det den tysta 

läroboksstyrda undervisningen i Sverige har ökat den senaste tiden.  

SUM-elever  

SUM-elever omfattar de elever i skolan som inte når målen i matematik. Dessa elever kan 

uppfattas som en utmaning för matematiklärare. Utmaningarna är i form av stora elevgrupper 

där flertalet av SUM-eleverna har en eller flera diagnoser. När svårigheterna blir fler krävs en 

större verktygslåda hos matematiklärare, menar Hejlskov (2015). Vidare påvisar han att 

matematiklärare med korrekta verktyg kan hjälpa elever på ett skickligare sätt. SUM-elever, 

utifrån Bruners (2006) kognitiva utvecklingsteori, upplever att ökad måluppfyllelse sker 

enklare om de får rätt verktyg i form av exempelvis först praktiskt sedan i bilder. För elever i 

svårigheter är bildbaserat material bättre då elevernas inlärning stärks genom användandet av 

bilder (Ibid). Om vi vill ge elever djupare kunskap inom matematik så bör vi bygga vidare på 
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det som eleven tidigare lärt sig. Föregående inlärningen ska göra den senare inlärningen lättare. 

Det bör ske i ett helhetsperspektiv med en relation mellan det man tidigare lärt ut och att det 

nya materialet görs så konkret som möjligt. Bilder och inlärning som bygger på tidigare 

kunskaper gäller alla elever men särskilt SUM-elevers sätt att ta till sig kunskap. Den kognitiva 

utvecklingsteorin bygger på en spiralbaserad kunskapsmodell där elever lär sig mer och mer. 

Utvecklingsteorin har en vetenskapsgren som ger elever grunder som de sedan kan bygga vidare 

på, genom ett spirallikande sätt. Det är av stor vikt att lärarna gång på gång undervisar de 

grundläggande begreppen, eftersom repetition ger mindre luckor mellan gamla och nya 

kunskaper i kunskapsspiralen (Ibid).  

 

Lärarens kompetens, förmåga och engagemang behövs vid undervisning av SUM-elever. Fler 

ingredienser till framgång är ett synligt ledarskap från lärarens sida. Läraren måste redogöra för 

tydligt innehåll, struktur samt mål, med tillhörande uppföljningar och återkopplingar. 

Tillsammans kan lärare och elever nå längre vid användningen av vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet vid kunskapsinhämtning (skolinspektionen, 2012). Det kan finnas olika 

orsaker till SUM-elevers behov i matematik. Svårigheterna kommer många gånger i ett 

komplext nät där olika ståndpunkter påverkar och förstärker varandra (Ahlberg, 2013). Med de 

ståndpunkterna går det inte att måla upp en rak och enkel väg gällande vad som är bra 

undervisning för SUM-elever (Jess m.fl. 2011). Det är inte bara undervisningen som måste 

beaktas utan även elevernas skilda förutsättningar att kämpa vidare under motgångar, 

misslyckanden och svårigheter. Det kan finnas vinningar i att se över hela skolsituationen för 

eleven och ta den i beaktning vid kunskapsinhämtning. Varje svårighet i skolsituationen måste 

beaktas poängterar Lunde (2011). Enligt McIntosh (2008) finns det ingen universell 

undervisningsmetod som fungerar för alla elever eller alla SUM-elever, men han konstaterar 

däremot att det finns generella framgångsfaktorer som har en positiv effekt på elever och får 

dem att öka sina matematikkunskaper. Detta så som att arbeta i mindre grupper, arbeta enskilt, 

få hjälp med struktur, använda hjälpmedel, tanketavlan eller återkoppling (Ibid). 

 

Enligt Skolverket (2014), sker framgång inom matematiken för SUM-elever i flera steg. 

Framgång kan vara att ta elevens egna tankeprocess i beaktning för att sedan leta efter elevens 

sätt att lära och bygga på elevens intressen för att till sist kunna optimera elevens 

kunskapsinhämtning. Forskning anser att det kan finnas många orsaker till svårigheter i 

matematik. Det kan vara att eleven har sekundära svårigheter, som i sin tur beror på svaga 

kognitiva färdigheter i form av minnesproblematik, resonemang, språk och spatiala system. Det 
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kan även bero på en skev utveckling av en mer specifik förmåga och en svårighet att uppfatta 

och mentalt hantera talförståelse (Lunde, 2011). Det kan vara dyskalkyli, kognitiva faktorer, 

arbetsminne, språkutveckling och matematik, miljöfaktorer, socioekonomiska och 

utbildningsmässiga faktorer, undervisningen, bristfällig undervisning och låga arbetsinsatser 

(Sterner, 2014). Brist på arbetsro, en inre rädsla för att misslyckas igen och igen (Sjöberg, 

2006). Forskning visar att vanliga och gemensamma beskrivningar av trångmål för elever med 

matematiksvårigheter kan vara att eleven har någon form av inlärningssvårighet. Den 

inlärningssvårigheten ser Magne (1998) som ett samband mellan miljön och lärsituationen. Det 

kan visa sig som brister i räkning och taluppfattning. Magne (1998) ställer sig kritisk till att 

sätta SUM-elever i ett fack, just för att de är individer. Svårigheter som skolverket påvisar är 

vanliga missuppfattningar, så som inom områden med tal och antalsuppfattningar. Det kan 

också visa sig som ojämnheter i matematiken där det ena dagen fungerar och andra dagen inte 

fungerar för eleven. Oregelbundna kunskapsbrister som är svårförklarade. Andra svårigheter 

kan vara tidsbegrepp, klockan, år och veckor, men det kan också finnas brister i problemlösning, 

logik och att tänka planerande i flera steg. Brister i förståelsen för enheter, vikt, volym och 

längd. Svårt att hantera eller förstå pengar. Svårt att se bilder framför sig, ex. cirkel och talraden. 

Elever kan påvisa ett pedagogiskt ifrågasättande som försök till att dölja ineffektivt matematiskt 

tänkande. När det gäller räknefelen i addition och subtraktion är det ofta misstag som beror på 

svårigheter att hålla reda på flera steg i huvudet (McIntosh, 2008). 

Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogiska perspektivet är det förhållningssätt som specialpedagogen ska ha, så som 

god empatisk och utvecklande förmåga. Detta därför att en speciallärare och/eller pedagog 

behöver kunna bemöta de elever som behöver stöd. Två grundpelare för ett gott bemötande är 

empati och ärlighet. Empati kan handla om sättet specialpedagogen lyssnar på andra, aktivt och 

reflekterande. Empati kan också vara att försöka sätta sig in i hur den man vill stötta upplever 

världen. Det viktiga är att vara genuint närvarande men att kunna separera sina egna känslor 

från andras utan att vara känslomässigt avståndstagande (Hakvoort och Friberg, 2015). Det 

förhållningssätt som ingår i speciallärarens yrkesprofession bygger på ett synsätt om att alla 

människor har lika värde. Alla ska få möjlighet att ingå i en gemenskap och känna sig delaktiga. 

Det ska finnas en strävan att uppväga de bristande förutsättningarna och skillnaderna som 

ibland förhindrar eleverna att tillgodogöra sig nya kunskaper. Dessa grundar sig i sin tur i 

Salamancadeklarationen som beskrivs i Specialpedagogik i professionellt lärarskap (Bruce, 

Rubin, Thimgren och Åkerman, 2006). De resonerar att förhållningssättet kräver att 
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specialpedagoger och speciallärare är lyhörda, kan avläsa situationer som uppstår samt ha 

beredskap och flexibilitet. Vidare behöver specialläraren kunna förhålla sig till läroplaner och 

styrdokument och samtidigt lyssna på och bekräfta elever. Ytterligare behöver speciallärare ha 

ett bra förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnens möjligheter att utvecklas till 

nyfikna och lärande människor. Medverka på elevhälsans främjande arbete med att använda 

lågaffektivt bemötande för att möta elever och sprida lugn och skapa förutsättningar för fortsatt 

arbete (Runström och Nilsson, 2017). Vidare menar Vingsle (2017) att det är viktigt att vi som 

är runt elever är medvetna om elevers egna inre dialog om sig själv till sig själv. Medvetenhet 

för elevens egna feedback om skolprestationerna. Om vi kan förhålla oss till dessa tankar som 

eleven har om sig själv, kan vi stödja eleven att konstruera mer användbar feedback. Detta för 

att eleven ska uppfatta vad hen kan göra för att utvecklas framåt och utveckla sitt egna lärande. 

Ta kontroll och ha självreglerat lärande (ibid).  

Det specialpedagogiska perspektivet har som utgångspunkt att läraren har en nyckelroll i 

elevens framsteg och lärande (Lundberg och Sterner, 2009). För att skapa högre 

matematikdidaktiska potentialer bör läraren ha bra matematiska kunskaper, didaktisk 

medvetenhet och en förståelse för hur elever lär sig. Teorier och verktyg om lärande kan staka 

ut vägar och skapa trygghet i att förebygga svårigheter, och hjälpa elever som är i behov av 

särskilt stöd i matematik (Lundberg och Sterner. 2009). Det övergår till att vara speciallärarens 

uppdrag att stötta läraren i form av en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i de frågor som 

rör matematikutvecklingen (Svensk författningssamling, 1825–2018). Det specialpedagogiska 

perspektivet har fått ett förtydligande i sin yrkesroll och dess funktion. Det som ingår är ansvaret 

för kartläggning av elever med svårigheter, att bistå med konkreta stödinsatser för elever med 

behov av särskilt stöd och att arbeta förebyggande samt utvecklande inom det pedagogiska 

området (Möllås, Gustafson, Klang, och Göransson, 2017). 

Specialpedagogen/specialläraren behöver ha ett helhetsperspektiv med elevens behov i fokus 

för att skapa och ge eleven den stimulans och stöttning som eleven behöver. Det är tillsammans 

med omgivningen som eleven utvecklas (Vygotskij, 1978). Liknande menar Lunde (2011) att 

kommunikation i matematikundervisningen genom metoden ”talk-moves” kan bidra till att öka 

elevaktiviteten, därigenom kunskapen, med klassrumsdiskussioner kring ett matematiskt 

innehåll, i form av strukturerade matematiska diskussioner. Med dessa ”talk-moves” menar 

Lunde (2011) att läraren får fler verktyg att bjuda in samtliga elever att delta i utvecklande 

klassrumsdiskussioner. Läraren kan också använda dessa verktyg till att möjliggöra för eleverna 
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att utveckla sina egna kunskaper. Detta innebär i sin tur en möjlighet för eleverna att komma 

förbi utantillinlärning (Ibid). Kotte (2017) menar att lärarens positiva uppfattning tillsammans 

med adekvata uppdrag är att skapa förutsättningar till detta genom inkludering (Ibid).  

 

I Läroplanen (Skolverket, 2011) står att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket, 2011, s.6). Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2011, s.7). Vidare ska ”Skolan främja 

elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer” (s.8). Trots att det finns styrdokument som ska 

följas för att elever ska nå skolans mål, är det många elever i Sverige som inte gör det. I ett PM 

från Skolverket (2019) finns en rapport om slutbetygen i grundskolan våren 2018. Där 

framkommer det att drygt 11% av de 110 000 niondeklassarna är underkända i matematik. Av 

dessa finns det 12 000 flickor och pojkar med nyinvandrad eller okänd bakgrund och de kanske 

har tidigare erfarenheter av denna abakus som ett konkret material. Forskning tyder på att 

abakusen än idag används i flera länder (Henrikson, 2008).  

Abakus 

Abakusen är en kulram som har en platta eller ram med stavar eller trådar där kulorna flyttas 

uppåt eller nedåt (Figur 1). Abakusen användes redan på antiken 3000 f.Kr och används 

fortfarande än i dag i länder som Japan och Kina. I Japan kallas den soroban och i Kina kallas 

den suan pan, i Ryssland heter den stjoty (NE.se, 00). Det unika med abakusen är att den 

underlättar vid inlärning genom att man direkt ser och känner antalet i form av symboler (kulor). 

En svensk traditionell kulram har vågräta linjer med tio kulor på varje rad, ofta fem färgade på 

ett vis och de andra fem på ett vis. Abakusen har kulorna på lodräta linjer, vilket synliggör 

positionssystemet i förhållande till antalet kulor, samt underlättar tydliggörandet vid 

tiotalsövergångar. Den består av en platta med kulor, dessa kulor kan skjutas fram och tillbaka. 

Vid användandet av ramen lägger man den i knät eller på bordet framför sig. De vertikala 

stavarna räknas från höger med ental till större tal åt vänster. Kulan i den undre gruppen har 

värde ett när den nuddar bommen (avgränsaren i mitten). Tanken är att när ingen kula nuddar 

bommen är det noll. När en kula på den nedre raden nuddar, om vi börjar från höger, blir värdet 

ett. När alla fyra kulor nuddar bommen blir det läge att växla upp till en jämn femma. Då flyttas 

en av de övre kulorna i samma stav mot bommen och de fyra nedre kulorna flyttas tillbaka till 
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sin utgångspunkt. Vi står då på värdet fem. Om en kula från nedre delen av staven nu flyttas 

upp mot bommen, så visar det fem plus ett, alltså siffran sex. Av tradition används tummen vid 

jordkulorna på nedre raden under bommen och pekfingret vid de himmelska kulorna över 

bommen (Eng, 2010).  

 

 

   

  Eng (2010) 

Figur 1. Kulram (vänster) och tre olika abakuser (höger). 

Neuman (1992) skriver om det strukturerade 5-talet som finns i alla kulturer där 

decimalsystemet används. En av anledningarna till att vi format decimalsystemet är för att vi 

har fem + fem fingrar. Vi kan också se femsystemet i vårt firande av 25- och 75årsdagar. 

Strukturen återkommer i att fem kulor följaktligen är hälften av kulorna är röda och hälften är 

blå på våra kulramar.  Det är av stor vikt att ge barn som inte börjat skolan ännu idén om att 

hitta 5-talet i handen (Ibid). 

 

Kudō, Hasegawa, Kimura, & Kurihara, (2016) framhåller liknande åsikter i sina studier, att 

många bitar i ens tänkande utvecklas med hjälp av abakusen, så som koncentration, 

memorering, insikt, samt att hjärnan jobbar växelvis med att se svaret i bilder kontra siffror. I 

Japan har de en test som är på tio minuter, i den testen ska du visa multiplikation med sexsiffriga 

tal på abakusen. Det är då din koncentrationsförmåga som bedöms. Som inspiration berättar 

Kudō m.fl. om en läkare vid Nippon School som visar att höger hjärnhalva jobbar vid 

användandet av abakus. Det är också den som är grunden till inspiration, problemlösningar och 

uppfinningar. Hjärnan jobbar och motoriserar mönster som sedan lagras i det långsiktiga 

minnet. Beräkningsprocessen är så snabb och det gäller att vara uppmärksam så din insikt ökas. 

Vid beräkningar med abakus förbättras förmågan till informationsbehandling. Man blir bra på 

snabbläsning och får ett bra fokus när man lyssnar på när problemen läses upp (Ibid). I studier 

från Wang, Geng, Yao, Weng, Hu, (2015) påvisar de att abakusen förbättrar 

matematikförmågor, så som grundläggande aritmetisk förmåga, och verkställande funktion, så 
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som t.ex. arbetsminnet. De visade detta genom att använda två grupper, där en grupp inte 

jobbade med abakusen och en grupp jobbade två timmar i veckan med abakusen. Efter tre år 

gjordes tester på eleverna. Den grupp som arbetat med abakusen påvisade bättre resultat på 

arbetsminnet och aritmetiska förmågan (Ibid).  

 

I en japansk artikel om abakusen för blinda (Carson & June, 1964) står att efter åtta månaders 

användning för en blind grupp elever i lågstadiet. Kunde man se en klar förbättring hos de 

blinda eleverna, gällande två tester som gjordes på gruppen. De menar att abakusen är en 

praktisk och effektiv metod för att övervinna beräkningsproblem som blinda möter (Ibid). 

Liknande forskning kring abakusen för blinda finns i Sverige gjordes i en studie av räkneramen 

och dess användning bland elever med grav synskada i årskurs 1–4 (Eng, 2010). Forskningen 

är gjord på blinda elever i lågstadiet. Den lyfter fram tydliga resultat i form av att eleverna som 

arbetat med abakusen blev bättre på att ställa upp tal, blev tryggare på talområdet 1–100 och 

fick en bra förståelse för positionssystemet. Eng (2010) menar att detta verktyg också kan hjälpa 

seende elever och att abakusen är ett multisensoriskt verktyg.  

Matematikdidaktiska perspektiv  

I Bruners didaktiska perspektiv finns en stegring av inlärning. Perspektivet har en 

undervisningsprocess som består av att lärare bör stegra inlärningen. Det kräver en tydlig 

struktur i utbildningen. För att stegra inlärningen är laborativa övningar en bas till inlärning i 

matematik. Detta för att åskådliggöra för eleven hur saker hänger ihop. Åskådliggöra och skapa 

struktur innebär att mycket annat kan relateras till det redan byggda, på ett meningsfullt sätt. 

Alla elever kan lära sig. SUM-eleverna behöver likt alla elever en tydlig konkret undervisning. 

Inte vänta med undervisning utan ge bättre redskap och tydlighet. För nästa steg i hans teori 

gäller mognaden att lära sig. Det är inte bra att skolor slösar bort meningsfull tid genom att 

skjuta upp undervisning. Det finns viktiga områden som bedöms för svåra för eleven. Bruner 

(1960) menar att alla barn kan lära sig komplicerat material bara det är rätt upplagt 

kunskapsmässigt. Det som eleven ska lära sig bör vara uppbyggt i en spiralprincip, från vår 

läroplan. Till sist lyfter Bruner (1960) tankar om motivet till lärandet. Väcka elevens intresse 

och först då når eleven högre. Väcka intresset från eleven att vilja lära sig. Inte bara för att få 

bra betyg utan för att förstå på ett djupare plan (Ibid).   
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Metod 

Under följande metodavsnitt presenteras mer ingående metoder som använts i 

forskningsrapporten, samt hur intervjuerna var utformade såsom urval av informanter, 

genomförande, bearbetning av insamlat material samt analys och hur den etiska aspekten har 

beaktats.  

Val av metod  

I denna studie har en kvalitativ metod valts och för att samla in data genomfördes 

personintervjuer med ämneslärare i matematik. För att fånga och förstå deras erfarenheter och 

perspektiv inom de valda ämnet. Den här kvalitativa studien grundar sig på sex intervjuer av 

erfarna matematiklärare, där tre av informanterna använder eller har använt abakusen och där 

tre inte har använt abakusen. Studiens syfte är fånga matematiklärarnas erfarenheter inom valda 

ämnet, vilket också var något som eftersträvades i forskningsintervjuerna som skapades enligt 

Kvale och Brinkman (2014) möjlighet att förstå pedagogernas perspektiv och fånga deras 

erfarenheter inom det valda ämnet. Intervjuarens frågor inom området spelar roll under 

samtalets gång, då följdfrågor kan vara avgörande för att få mer förståelse om informanternas 

värld. Ytterligare anser Bjørndal (2005) att den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse 

för ett problemområde.  

Intervjuer/hur intervjuerna utformades 

En intervjuguide (bilaga 2) konstruerades med ett antal förutbestämda grundfrågor, baserade på 

forskningsrapportens syfte och frågeställningar: Vilken uppfattning har matematiklärare kring 

laborativt material i sin praktik? Vilken uppfattning har matematiklärare om betydelsen som 

abakusen har för SUM-elevers begrepps- och metodförmåga? och Hur upplever 

matematiklärare att abakusen möjliggör kunskapsutveckling i matematik?  

 

Intervjufrågorna är formulerade så det finns en öppenhet i frågan, detta för att kunna ändra 

karaktär till en lägre grad av strukturering och skapa chansen att ställa följdfrågor utifrån 

informantens svar, samt för att inte styra lärarna utan låta dem uttrycka sig med egna ord inom 

området och ge dem chans att fördjupa ytterligare (Patel och Davidson, 2011). Vid intervjuerna 

är tankar ifrån Hägg och Kouppa (2007) med, för de lägger stor vikt vid att vara en god lyssnare. 

Vid flera tillfällen användes också sammanfattningar av vad den intervjuade sagt, vilket bidrar 

till samförstånd mellan informanter och intervjuare. Genom sammanfattningarna får 
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informanten höra det som hen berättat och kan då bekräfta, lägga till eller höra informationen 

på ett annat sätt, vilket möjliggör att infomaten ofta kan berätta mer och omformulera sig om 

så behövs. Efter intervjun är det viktigt med en sammanfattning för att få en bekräftelse på att 

det man hört har uppfattats rätt. 

Urval 

Informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, ett så kallat icke sannolikhetsurval 

(Bryman, 2018). Givet de premisser som gällde för denna studie bestämdes det att data skulle 

samlas in från lärare som var enkla att komma i kontakt med. Inledningsvis kontaktades en 

matematiklärare som sedan fick föreslå vem som skulle kunna intervjuas därnäst. Urvalet blev 

på så vis ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2018). Först tillfrågades tre matematiklärare som 

inte använt abakusen och tre som använt abakusen, samt en forskare inom abakusområdet. 

Matematiklärarna svarade ja, men tyvärr sa forskaren nej, till att delta. Sedan mailades 

informationsbrevet (bilaga 1) och intervjuguiden (bilaga 2) till de matematiklärare som svarat 

ja till att delta i intervjun. Av de matematiklärare som valdes jobbade tre med och har använt 

abakusen. En var nyligen pensionerad från gymnasienivå och två arbetar fortfarande i 

lågstadiet. Av de som inte har erfarenhet av abakusen är en nyligen pensionerad från högstadiet 

och två jobbar fortfarande i högstadiet och är fortfarande aktiva i sin undervisningsgrupp. 

Samtliga har mer än tjugo års erfarenhet av att undervisa i matematik. För att anonymisera dem 

så har jag skrivit in dem på annat vis i redovisningen. Där har jag också delat på dem utifrån de 

som använt abakusen och de som inte använt abakusen. För att få en tydlig överblick av 

resultatdelen delades intervjupersonerna upp på två grupper. 

 

Tabell 1. De sex deltagande matematiklärarnas erfarenheter och undervisningsnivå. 

Matematik- Abakuserfarenhet Förkortning i Skolnivå 

lärare i klassrummet uppsatsen   

1 Har använt abakus Ha1 Gymnasiet 

2 Har använt abakus Ha2 Lågstadiet 

3 Har använt abakus Ha3 Lågstadiet 

4 Har inte använt abakus Hi1 Högstadiet 

5 Har inte använt abakus Hi2 Högstadiet 

6 Har inte använt abakus Hi3 Högstadiet 

 



 

12 

 

Genomförande  

Intervjuerna föregicks av ett utskick innehållande information om forskningsrapporten samt en 

mall med frågor som skulle ligga till grund för samtalet. De medverkande matematiklärarna 

hade inte några invändningar mot innehållet och tre av dem hade möjlighet att mötas i person. 

Intervjuerna med de övriga skedde över Skype, men samma externa verktyg för ljudupptagning 

användes vid samtliga intervjuer för att inte gå miste om detaljer i det framförda materialet. 

Samtalet utgick som planerat utifrån den tidigare utformade samt bifogade mallen, med 

undantag för ett antal följdfrågor. Under samtalet var det viktigt att uppvisa ett empatiskt och 

respektfullt lyssnande i form av att lämna tid och utrymme för den intervjuade. Tålamod och 

självbehärskande av det egna behovet att uttrycka sig var av yttersta vikt under intervjuerna 

(Pramling och Samuelsson, 2008). Efter intervjuerna transkriberades materialet i sin helhet för 

att minimera möjligheten att förbise eventuell kontext, och gallringen av materialet följde sedan 

den fullständiga transkriberingen. De utvalda delarna som kom att publiceras i 

forskningsrapporten gick först igenom den intervjuade i fråga för att erhålla dennes medgivande 

för publicering.  

 

Etiska ställningstaganden 

I informationsbrevet fanns information om den etiska aspekten och dataskyddsförordningen, 

som beskriver att det som informanterna säger kommer att transkriberas och tas med i 

forskningsrapporten. Det som blivit nedskrivet kommer bli tillgängligt för att ge informanten 

en chans att ha åsikt om. Informanten kan vid senare tillfälle meddela om något ska tas bort 

eller läggas till. Den information som informanten kommer avlämna blir placerad på ett säkert 

ställe och bevaras inlåst så ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. Vidare beskrevs i 

informationsbrevet att redogörelsen av resultatet kommer att ske så att ingen person kan 

identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation för andra 

studerande samt i form av en skriftlig forskningsrapport. När forskningsrapporten är färdig och 

accepterad kommer den att bli sökbart i en databas vid universitet i Umeå. Det framgår också i 

brevet att det inspelade materialet, och annat underlag för studien, kommer att förstöras när 

forskningsrapporten är godkänd. Informanten ges möjlighet att ta del av den färdiga 

forskningsrapporten, genom att få en kopia av rapporten. Det beskrevs i brevet som 

informaterna skrev under att allt deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan närmare besked om varför de vill avbryta.  
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Databearbetning och analys 

Alla intervjuer bearbetades genom att de transkriberades. Detta för att skapa en sammanställd 

text av vad som blivit uppenbarat vid intervjuerna. Jag transkriberade intervjuerna för att kunna 

lyfta fram de mest väsentliga delarna. Jag använde det som var relevant för studiens 

forskningsfrågor, för att underlätta analysen och spara tid. Det väsentliga var vad 

matematiklärarna svarade och därför transkriberade jag dem i löpande text. Jag har lyft ut citat 

ur intervjuerna för att säkerställa vad matematiklärarna menade och lagt in dessa citat i 

analysen. När alla intervjuer fanns i text gjordes en sortering. Vid sortering av transkriberingen 

gjordes tabeller se tabell 2 nedan. Först utifrån frågeställningarna i denna forskningsrapport. 

Sedan i fyra spalter där frågan var längst till vänster. Det gick till på följande vis, utifrån 

forskningsrapportens syfte och frågeställningar. Först utifrån frågorna i intervjuguiden i tre 

spalter. En spalt till höger där abakusanvändarna placerades. En spalt till vänster där icke 

användare av abakus placerades. I spalten i mitten hamnade tankar och åsikter som var av 

liknande karaktär från båda sidor. Då hamnade alla nyckelord under varandra. Detta för att 

skapa översikt och en tydlighet kring nyckelorden. Efter transkriberingen påbörjades skrivandet 

av forskningen och bearbetningen av det insamlade materialet. Analysen och skrivandet gjordes 

utifrån matematikdidaktiskt perspektiv.  

 

Tabell 2. Den modell som användes för att sammanfatta intervjuutsagorna. 

  Sammanfattningar     

Fråga eller Lärarna som inte Gemensamma eller Lärarna som 

diskussionspunkt använt abakus liknande uppfattningar har använt abakus 

1       

2       

3       

Osv …       

 

I denna forskningsrapport har perspektivet varit utifrån Bruners teorier kring hur elever lär sig. 

Han menar att det inte är en enkel upprepning av rutiner och begrepp utan ett åberopande av 

individens förmåga att tänka. Där varje erfarenhet kommer att ge en ny riktning och detta skapar 

ny användbar kunskap, för hela livet (Bruner, 1990). 
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Resultat  

Studiens samlade resultat är att samtliga matematiklärare ställde sig positiva till användandet 

av abakusen som ett alternativt verktyg för elever i svårigheter. En viss problematik och ett 

antal eventuella hinder gällande abakusen framkom även under intervjuerna. Ett mönster som 

snabbt kunde urskiljas var skillnaderna mellan de med tidigare erfarenhet av abakusen och de 

utan någon erfarenhet. De matematiklärare utan erfarenhet var mer benägna att belysa olika 

typer av problem och utmaningar medan de med erfarenhet redogjorde för fler positiva aspekter 

av verktyget. I följande resultatredovisning kommer citat att återges och varje intervjuperson 

kommer att anges med de förkortningar som tidigare presenterades i tabell 1, exempelvis Ha1, 

Ha2 och så vidare. 

Matematiklärarens uppfattning kring laborativt material 

Alla de intervjuade lärarna var positivt inställda till laborativt material. De kunde se flera 

fördelar då eleverna upplevde det laborativa tillvägagångssättet som roligt, lustfyllt samt 

stimulerande. Materialet gav även en ökad tydlighet i matematikundervisningen eftersom 

eleverna fick utföra ett praktiskt arbete innan de skulle skriva ner siffror i matematikboken. En 

liknande synpunkt var att det laborativa materialet synliggjorde matematiken på ett enkelt sätt 

och gav därför fler nycklar till kunskap.  

Abakusens betydelse för SUM-elevers begrepps- och metodförmåga 

Utifrån matematiklärarna framkom det att positionssystemet blev väldigt tydligt med hjälp av 

abakusen. En matematiklärare (Ha2) påpekade att abakusen var till hjälp för SUM-elever vid 

stora tal eftersom att kulorna befinner sig på samma position som siffrorna i positionssystemet. 

- I metodförmågan gynnas eleverna av den tydliga tal och positionsstrukturen och genom det 

får de en förståelse för t.ex. växlingar och positionssystemet (Ha3). 

Via abakusen kunde en elev visa för matematikläraren vad hen klarade av genom att via 

abakusen förklara hur hen tänkt och gjort när hen gjort en uträkning. -Kan tänka mig att en del 

beräkningsmodeller kan åskådliggöras tydligare genom abakusen (Hi2). 

Abakusen möjligheter att bidra till kunskapsutveckling i matematik  

I detta avsnitt beskrivs hur matematiklärarna upplever att abakusen möjliggör 

kunskapsutvecklingen. Avsnittet avslutas med en sammanställning av de problematiska 

aspekterna kring abakusanvändandet.  
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En aspekt var att abakusen är ett tydligt och omfattande redskap, och undervisningen blev därför 

mer ”hands on” (Ha3). Med abakusen kopplades matematiska uträkningar till händerna och 

fingrarna, munnen och rösten, tankarna och hjärnan samt hörseln och öronen. -Multisensoriskt 

verktyg. Alla kulorna sitter fast rullar ej iväg det är strukturerat. Tydlig koppling till 5 och 10. 

Handen. Tydliggör 5-kompisar och 10-talet (Ha2) -Ger en mycket fysisk bild av siffrorna och 

dess värde (Ha1). En annan aspekt var att den skapade och ökade stimulansen för eleverna. 

Stimulansen ökade genom en ny spännande upplevelse med abakusen, som tidigare var oprövad 

och okänd i gruppen. Man kunde även berätta att det är så här de räknar i Kina, Japan och 

Ryssland. -Om inte annat vore det roligt att låta eleverna få prova ett verktyg som både haft 

stor historisk betydelse men även används i stora delar av världen (Hi2).  

Matematiklärarna utan tidigare erfarenhet av verktyget påvisade att det kräver tid och tålamod 

för att kunna bli bekväm med abakusen. Det är tid som både elever och lärare ofta upplever att 

de inte har.  -Vissa elever kan se det som slöseri med tid eftersom de är invanda med att det är 

siffror på papper som ger snabba resultat (Hi3). Andra synpunkter kring abakusen var bland 

annat den frånvarande kopplingen mellan matematikböckerna och abakusen. Eftersom 

abakusen inte är inkluderad i de aktuella matematikböckerna upplevde flera lärare att eleverna 

såg abakusen som ytterligare ett steg i uträkningarna. -Eleverna såg abakusen som en sak och 

matteboken som en annan sak. De använde inte abakusen till att räkna de uppgifter som var i 

den vanliga matteboken med abakusen (Hi2). En annan synpunkt var förändringen i sättet att 

se på abakusen vid olika räknesätt så som multiplikation, divsion, addition och subtraktion. I 

multiplikation och division används den på ett annat sätt än vad den gör vid subtraktion och 

addition. Olika räknesätt kan vara svårt för SUM-elever då de behöver växla strategi under 

uträkningarna, även fast de använder ett och samma verktyg. Detta kan också leda till att 

abakusen förvandlas från att vara positionsbunden till att bli stapelbunden. Ytterligare en 

synpunkt som framkom belyste en problematik angående ljudet. Det uppstår ett ljud varje gång 

kulan slår mot bommen och när kulorna flyttas slås de mot varandra hela tiden. Om det 

förekommer flera elever i samma klassrum som räknar i olika tempon kan det till slut skapas 

en hel orkester av oljud. -Ljudet kan för en del elever upplevas som jobbigt (Ha3).  

En sista synpunkt var att abakusen kunde uppfattas som barnslig i de högre åldrarna och därför 

kunde den anses som onödig. –Fungerar säkert bra vid yngre åldrar. Det kan uppfattas 

barnsligt att använda vid äldre åldrar (Hi2).  
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Analys  

Syftet med denna forskningsrapport är att bidra med kunskap om matematiklärares 

uppfattningar om abakusen som verktyg för SUM-elever. Här nedan följer en resultatdiskussion 

med utgångspunkt i forskningsfrågorna och med koppling till tidigare forskning  

Matematiklärares uppfattningar kring laborativt material 

Majoriteten av matematiklärarna ansåg att laborativa material underlättar övergången från 

praktisk till abstrakt undervisning. Det bygger också Bruners (2006) kognitiva utvecklingsteori 

på, då han menar att det är genom sina handlingar som elever lär sig. Cavell (2016) framhåller 

en liknande teori, där han lyfter fram möjligheten för individen att uppfatta och lära sig genom 

embodiment, kroppslig inlärning. En annan synpunkt från matematiklärarnas uppfattningar 

kring laborativt material var att det gav eleven fler nycklar till kunskap. Det är en del i 

speciallärarens uppdrag att förbereda alternativa vägar till elever i svårigheter inom matematik, 

och det är således upp till dem att ta fram förslag och förbereda laborativt material för att 

underlätta för eleverna. Det ingår i speciallärarens praxis att arbeta på alla olika nivåer inom 

skolan. Vid tillfällen då flertalet i en klass inte har godkända betyg, kan specialläraren genom 

en kollegial samverkan stötta lärare eller skapa grupper där pedagoger och lärare stöttar 

varandra. Specialläraren har därför en ledande roll i att se till att lärare kan rådfråga och hjälpa 

varandra inom bland annat matematikområdet (Kotte, 2017). Nisser (2014) påtalar vikten av att 

vara nära verksamheten för spontana insatser och på fler sätt kunna möta elever och kollegor 

där de befinner sig. För att kunna nå eleven behöver specialläraren ibland agera som lärarens 

förlängda arm. Det ska därför finnas möjligheter att göra båda planerade samt oplanerade 

observationer under matematiklektionerna. 

Abakusens betydelse för SUM-elevers begrepps- och metodförmåga 

Matematiklärarna i studien kunde se fördelar med abakusen som verktyg för SUM-elever. De 

utan tidigare erfarenhet kunde genom abakusen tänka sig in i SUM-elevers sätt att resonera och 

att ett antal beräkningsmodeller kan tydliggöras med hjälp av verktyget. Begreppslig förståelse 

innefattar förståelse och användning av matematiska begrepp och procedurer. Behärskandet av 

procedurer innebär att eleverna på ett flexibelt och precist sätt sen kan utöva dessa procedurer. 

Begreppslig förståelse är en av de förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen. 

De ska kunna se samband mellan matematiska begrepp och samtidigt ha förmåga att analysera 

och använda dessa. Bruners (2006) kognitiva utvecklingsteori innebär att man går från 
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laborativa material för att sedan i skrift visa vilka begrepp man behärskar inom matematiken. 

Verktyg som man kan ha i handen och som kan användas till att illustrera hur man tänker ger 

en bra grund för att bli tryggare i vad man vet. Det blir ett föremål att ha i händerna som i sin 

tur påverkar hjärnan att lättare visa att man förstår och behärskar matematiken. Forskning 

påtalar att utforskande och upptäckande aktiviteter anses vara av avgörande betydelse för SUM-

elever enligt Lundberg och Sterner (2009) och Lunde (2012).  

En annan infallsvinkel utifrån studien var att behärskandet av en procedur ansågs vara 

ytterligare en förmåga. Eleverna ska lösa och formulera matematiska problem samt välja 

strategier och metoder med omtanke. En matematiklärare såg att ett antal elever klarade 

proceduren på abakusen. Matematiklärarna menade att taluppfattning är grundläggande inom 

matematiken. När elever visar proceduren och framför allt hur de tänker, kan taluppfattningen 

bli svårdefinierad. Taluppfattning innebär bland annat att ha färdigutvecklad förståelse för tals 

storlek, enkla talfakta, dubbelt så mycket, hälften så lite, talkamrater med mera. Man ska även  

kunna utföra enkla huvudräkningar samt förstå och använda räknelagarna. En annan 

infallsvinkel  var att elever fick en möjlighet att visa för läraren hur de tänkt. SUM-elever har 

ofta svårigheter med att föra över och tillämpa kunskaper i nya situationer och behärskar ofta 

få, osäkra och primitiva strategier (Lunde, 2011). Abakusen tydliggör uträkningsmodeller och 

visar hur elever tänker. Matematiklärarna nämnde vid intervjun kraften i det odelade 5-talet. 

Med det menas att flera kulturer har ett mönster av att para ihop en mängd, detta med anledning 

till att vi har ett bestämt antal fingrar på händerna, fem plus fem fingrar. Det kan vi tillika se i 

vårt femsystem där firande av 25- och 75årsdagar sker. Även kulrammar är utformat efter detta 

system, då hälften av kulorna är röda och hälften blåa. Detta belyser också forskning som 

påvisar att det är av stor vikt att ge barn som inte börjat skolan ännu idén om att hitta 5-talet i 

handen (Neuman, 1992).   

Abakusens möjligheter att bidra till kunskapsutveckling i matematik 

Vid intervjuerna uttryckte matematiklärarna att det ibland behövs förtydligande kopplingar för 

att möjliggöra matematiktänkandet. Att befästa kunskap genom att både kroppen och hjärnan 

jobbar samtidigt möjliggör även kunskapsutvecklingen eftersom man kopplar samman handens 

rörelser med siffror på papper. Med abakusen kan eleverna antingen räkna högt eller i huvudet 

under tiden de arbetar med talraden. För att stödja kunskapsutvecklingen menar Skolverket 

(2011c) att huvudsyftet med praktisk undervisning är att eleverna ska få matematiken 

presenterad för sig på fler sätt än bara genom en bok. En praktisk process som abakusen kan 
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därför anses som en alternativ undervisningsmetod. En varierad undervisning är lämplig vid 

färdighetsträning och användningen av abakusen behöver inte enbart ske när matematiken ska 

konkretiseras. Detta för att främja elevens sätt att lära samtidigt som läraren kan observera 

vilken strategi som används. Vid fel strategi sker övningar av färdigheter på ett missgynnande 

vis. Detta leder till att elevens kunskap inte kan utvecklas på ett korrekt sätt. Matematiklärarnas 

upplevelser var att abakusen förtydligade begreppsförmågan och de fyra räknesätten. Men det 

är ett förtydligande under förutsättning att det föregicks av en matematisk kommunikation och 

förmågan att sätta in metoden i ett sammanhang. Viktigt är att man kommunicerar om vad man 

gör och varför man gör det. Redskapet i sig självt förtydligar inte matematiken utan det måste 

ske i ett sammanhang och genom kommunikation om de matematiska uträkningarna man gör, 

enligt matematiklärarna. I metodförmågan gynnas eleverna av den tydliga tal- och 

positionsstrukturen och genom det får de en förståelse för exempelvis växlingar samt  

positionssystemet. Abakusen ger en mycket fysisk bild av siffrorna och deras värde. Den grupp 

som en av matematiklärarna (Ha2)  haft visade sig säkrare i positionssystemet än andra grupper 

hen haft.  

En annan sida av hur matematiklärarna upplevde att abakusen möjliggör kunskapsutvecklingen 

i matematik var genom hur sinnen används vid användandet av abakusen, så som hörsel, syn, 

känsel (Ha1). Några såg dessa kopplingar i vidare steg och förklarade att det blir flera tydliga 

kopplingar. Som tidigare nämnts kan abakusen kan hållas i handen och stimulerar därför känsel 

och syn (Ha1). Abakusen stimulerar även generell motorik, taktil motorik, rumsuppfattning 

samt färg och form (Hi3). Det var elever som uppskattade rutinen i räknandet med abakusen 

eftersom det blev en upprepning som görs om och om igen. Bruners (2006) kognitiva 

utvecklingsteori avser laborativa material som vi sätter i handen med en grundtanke att väcka 

elevens egna nyfikenhet, som i sin tur bildar den drivkraft som ligger till grund för elevers 

lärande. Vidare menar han att man bör sträva efter att väcka elevens egna intresse att lära för 

att på så vis främja elevens lärande. Han kallar det för nyfikenhetsmotivet.  

Problematik kring abakusen 

Alla lärarna identifierade eventuell problematik med att använda abakusen som hjälpmedel i 

matematikundervisningen. De synpunkter som framkom var också olika beroende på om 

läraren hade eller inte hade erfarenhet av abakusen. De lärare som inte använt abakusen beskrev 

till exempel abakusen som tidskrävande. De beskrev också att abakusanvändandet ställer högre 

krav i form av tålamod vilket är något som elever med svårigheter i matematik upplever att de 
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inte har.  En annan aspekt av abakusen som framkom vid intervjuerna med matematiklärarna 

var att det krävs en förändring i sättet att se på abakusen vid räknesätt som multiplikation och 

division jämfört med addition och subtraktion. Ytterligare en aspekt kring abakusen som 

yttrades var att SUM-elever upplevde ljudet som uppstår när varje kula träffar bommen som 

störande. Det smällande ljudet från ett flertal abakusar skapade många ljudintryck och kunde 

därför upplevas som jobbigt och irriterande. Störande ljud och brist på arbetsro lyfter forskaren 

Sjöberg i sin doktorsavhandling, där han erfar att SUM-elever kan vara lättstörda. I sin 

vetenskapliga skrift framhåller han att: ”Brist på arbetsro var något som till exempel 

genomgående bekymrade eleverna” (Sjöberg, 2006, s.220). Vid intervjuerna framgick det att 

abakusen upplevdes som  ytterligare en metod att lära sig, vilket var en jobbig tanke för ett fåtal 

elever. Sagda elever såg det som slöseri med tid eftersom de redan är vana med siffror på 

papper. De lärare som inte tidigare hade använt abakusen påpekade även att abakusen kan 

upplevas som ett barnsligt verktyg bland de högre åldrarna.  

Avslutande diskussion 

Här diskuteras studiens metod och resultat samt förslag på framtida forskning. 

Metoddiskussion 

Utgångspunkten för denna studie var att lyfta fram och belysa matematiklärares uppfattningar 

om att användanda abakusen för SUM-elever. Studien grundar sig på sex intervjuer från erfarna 

matematiklärare, där tre av dem har använt abakusen och tre av dem inte har gjort det. Med 

dessa utgångspunkter var valet av en kvalitativ metod lämplig då det möjliggjorde en 

kartläggning och analys av matematiklärarnas uppfattningar på ett djupare avseende. Till 

exempel, intervjuerna gjorde det möjligt att erhålla en relativt god förståelse för de svårigheter 

med att använda abakusen som framkom i samtalen med de intervjuade lärarna. Dessa problem 

hade kanske inte varit lika lätta att fånga med en annan datainsamlingsmetod. Här kan det också 

vara av intresse att nämna att den ursprungliga tanken var att genomföra en replikationsstudie 

som byggde på någon liknande studie, från ett land där abakusen används mer regelbundet, 

exempelvis Japan eller Kina. Dock, det hade troligtvis varit än mer tidskrävande och det 

beslutades att en enklare design skulle användas. 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här forskningsstudien är att beskriva matematiklärares uppfattning om laborativt 

material generellt, men abakusen i synnerhet, som verktyg för SUM-elever.  
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Forskningsfrågorna som min forskningsrapport belyser är vilken uppfattning matematiklärare 

har kring laborativt material i sin praktik. Matematiklärare och tidigare forskning visade att 

laborativa material underlättar övergången från praktiskt till abstrakt. Det bygger också Bruners 

(2006) kognitiva utvecklingsteori på. Han menar att det är genom sina handlingar som elever 

lär sig. Liknande anser Cavell (2016) för att laborativa material ökar möjligheter för individer 

att lära och uppfatta med kroppen och embodiment. Om fler sinnen som syn och känsel 

samverkar, så fastnar kunskapen bättre i minnet (Ibid). Från matematiklärares uppfattning 

angående laborativa material var att det gav eleven fler nycklar att välja på. De laborativa 

materialen uppfattades som mer lustfyllda för eleverna, det är också en viktig aspekt.  

 

Det finns tydliga fördelar med abakusen för SUM-elever. Men det finns fler tankar som till 

exempel att en matematisk kommunikation och att sätta in metoden med abakusen i ett 

sammanhang. Viktigt är att man pratar om vad man gör med abakusen, sätter ord på handlingen. 

Metodförmågan genom abakusen uppfattas för eleven som en annan eller en ny metod, detta 

möjliggör chanserna att nå resultat för de som gillar nytt, för andra kan nya verktyg uppfattas 

som en utmaning. Abakusen som redskap bara helt av sig själv förtydligar inte, utan mer i ett 

sammanhang och genom samtal om de matematiska uträkningar man gör via abakusen. 

Matematiklärarna kunde se en tydlig koppling i tal och positionsstrukturen och genom det får 

de en förståelse för t.ex. växlingar och positionssystemet. Detta eftersom abakusen ger en 

mycket fysisk bild av siffrorna och deras värde. Den grupp som använt abakusen kunde visa en  

säkrare sida vid arbete med positionssystemet. Med tydlighet finns då bra förutsättningar att ta 

fram abakusen vid de tillfällen då positionssystemet är i fokus.   

 

Resultatet av den här undersökningen är att alla matematiklärare i min studie ställer sig positiva 

till användandet av abakusen som ett alternativt verktyg för elever i svårigheter. Det är dock en 

kunskapströskel att komma över när eleven lär sig att förstå och använda abakusen. Resultatet 

visar att lärarna behöver bred kunskap om abakusen för att arbeta med eleverna. Det kan 

förmodas vara troligt att lärarna som redan hunnit introducera abakusen för sina elever inte 

längre upplever de negativa aspekter som de icke erfarna lärarna initialt framhöll. Istället 

poängterade de vana abakusanvändarna enbart ljudet som problematiskt.  Det kan innebära att 

det sker ett skifte av problematiken när man väl satt användandet av abakusen i system. Ljudet 

kanske däremot kan upplevas som avkopplande för människor efter en tids användning. Då kan 

man hamna i en mentalitet där man jobbar för att man hör andra som jobbar. Men innan man 
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kommit till den nivån så kan ljudet vara en belastning eftersom att SUM-elever kan vara 

lättstörda av ljud (Sjöberg, 2006). Andra åsikter av problemen med användandet av abakusen 

för SUM-elever var att den kan uppfattas som barnslig. Då speciellt om en elev i klassen har 

den och resten inte. Så ska man pröva den så kan ett förslag vara att låta hela gruppen pröva 

samtidigt.  

 

Som speciallärare i matematik och innehavande av en rådgivande yrkesroll kan ändå abakusen 

vara ett alternativ att bygga vidare på till läraren. Läraren kan sedan i sin tur ge elever grunderna 

i abakusen vid matematiklektionen, så eleverna får en stabil platta av kunskap att stå på. Då 

kanske i synnerhet vid tillfälle med stora tal vid subtraktion och addition samt 

positionssystemet.  Alternativa verktyg vid ökad kunskapsinhämtning är en av speciallärarens 

uppdrag, samt att främja, förebygga och stödja elever i svårigheter (Svensk författningssamling, 

1825–2018). Viktigt är också att i alla lägen stötta eleven med att se möjligheterna i sin egen 

kraft, sin egen inre dialog, våga växa med misstag och fel, reglera sitt eget lärande med egna 

inre bra dialoger som för elevens tänkande framåt. ”Vi kan inte heller blunda för att eleverna 

skapar sig intern feedback utifrån den information so sina skolprestationer som de får och då 

bör undervisningen främsta mål vara att stödja eleven i att konstruera så användbara intern 

feedback…”(Vingsle, 2017, s.53). Lärare är ”formare” menar filosofen Konfucius (551 f.Kr.- 

479 f.Kr) han ansåg också att vi föds lika och formas genom utbildning och övning. Det är en 

tanke som gör att det blir extra viktigt i min roll som ”formare” att våga se eleverna som olika. 

Lärare upplever möjligtvis ett kontinuum och att elever hela tiden strömmar in och ut i tre års 

intervaller. Men från elevens synvinkel är denna tid så extremt viktig. Som formare måste lärare 

försöka hitta vägen till kunskap för varje elev ökar varje elevs chans att lyckas. I egenskap av 

speciallärare finns redan flera verktyg i min verktygslåda, och tillsammans med kollegor och 

andra speciallärare så finns många verktygslådor. En del ledande länder inom 

matematikundervisning och matematikresultat använder ett verktyg som vi tycks missa. Det 

intressanta är att de börjar med detta verktyg tidigt. Redan vid fem år får de en abakus. Detta 

tyder på att ett vinnande koncept kan vara att börja tidigt med abakusen.  

Förslag till fortsatt forskning  

Lyfta elever i matematiskt tänkande är ett spännande arbete. Stödja, främja och förebygga är en 

ständigt pågående process. Eftersom syftet är att stärka och utveckla undervisningens kvalitet 

och öka måluppfyllelsen för eleverna, skulle det vara intressant att intervjua fler lärare som av 

erfarenhet sett och upplevt vad som fungerar. Eventuellt göra en stor verktygslåda med samlad 
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erfarenhet av lärare som bevisligen har lyckats. Vad gjorde de, för att lyckas? Hur förändrade 

de sin undervisning för att öka måluppfyllelsen?  
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ikō. Tōkyō: Iwanami Shoten. 

Lind, R. (2014). Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

Lunder, L (2011) Kommunikation i matematikundervisningen Kan metoden ”talk-moves” bidra 

till att öka elevaktiviteten i klassrumsdiskussioner kring ett matematiskt innehåll? Umeå: 

Examensarbete.  

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det? aktuell forskning om svårigheter att 

förstå och använda tal. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs 

universitet.  

Lunde, O. (2012). När siffrorna skapar kaos matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Johanneshov: TPB.  

Lundberg, Ingvar & Sterner, Görel (2009). Dyskalkyli - finns det? Aktuell forskning om 

svårigheter att förstå och använda tal. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, 

Göteborgs universitet.   

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: en handbok. (1. uppl.) Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet.  

Merleau-Ponty, M. (1999). Kroppens fenomenologi. (1. uppl.) Göteborg: Daidalos. 

Möllås, G., Gustafson, K., Klang, N. & Göransson, K. (2017). 

Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: en analys av sex 

fallstudier. Karlstad: Karlstad universitet.  

Nationellt centrum för matematikutbildning (2000). Matematik från början. (1. uppl.) 

Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Univ.  

NE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedin   

Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. (1. uppl.) Stockholm: Utbildningsförlag. 

OECD (2015c). Improving schools in Sweden: An OECD perspective. Paris: OECD.  



 

25 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Pramling Samuelsson, I. & Pramling, N. (red.) (2008). Didaktiska studier från förskola och 

skola. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning.  

 

Runström Nilsson, P. (2019). Pedagogisk utredning och kartläggning: att analysera och 

bedöma elevers behov av särskilt stöd. (Fjärde upplagan). Malmö: Gleerup. 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?: en multimetodstudie av eleven i 

matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2006. Umeå. 

Sterner, G., Helenius, O. & Wallby, K. (2014). Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. 

Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. 

Skolverket Sverige. Statistiska centralbyrån (2011). Riksnivå 2011: [Elektronisk resurs]: 

Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 

/ D. 1, Utbildningsresultat: grundskola, gymnasieskola, Komvux, svenskundervisning för 

invandrare. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2019. (Sjätte upplagan). [Stockholm]: Skolverket. 

Skolinspektionen (2012). Framgång i undervisningen: en sammanställning av 

forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Stockholm: 

Skolinspektionen. Vetenskapsrådet Expertgruppen för etik (2016). God forskningssed. 

Johanneshov: MTM.  

 

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2018. (Femte upplagan). Stockholm: Skolverket.  

Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 [Elektronisk resurs]: rapportering om 

utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten., Skolverket, Stockholm, 2014 

 

Vingsle, C. (2017). Formativ bedömning och självreglerat lärande: vad behöver vi för att få 

det att hända? Diss. (sammanfattning) Umeå: Umeå universitet, 2017. Umeå.  

 

Vygotskij, L.S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. 

Cambridge, Mass.: Harvard U.P.  

Wang C, Geng F, Yao Y, Weng J, Hu Y, et al. (2015) Abacus Training Affects Math and Task 

Switching Abilities and Modulates Their Relationships in Chinese Children. PLOS ONE 

10(10): e0139930. Article Source: Abacus Training Affects Math and Task Switching Abilities 

and Modulates Their Relationships in Chinese Children. 

Wede, J (2009) Artefakter - en väg mot bättre begreppsförståelse i matematik. Malmö: 

Examensarbete. 

 



 

 

Bilaga 1  

Hej  

Mitt namn är Veronica och jag läser på Högskolan i Umeå. Min förfrågan handlar om ditt 

deltagande i min forskningsrapport om abakus för SUM-elever (Särskilda Utbildningsinsatser 

i Matematik). 

I min forskning kommer jag att forska och skriva om abakusen som alternativt verktyg för 

SUM-elever. Studien är en forskningsrapport på avancerad nivå som en del i min utbildning till 

speciallära i matematik vid högskolan i Umeå.  

Syftet med denna forskningsrapport är att bidra med kunskap om matematiklärares uppfattning 

gällande abakusen som alternativt verktyg för SUM-elever. Vilka fördelar och nackdelar kring 

abakusen finns? Hur skulle abakusen den fungera som ett laborativt hjälpmedel för SUM-

elever.  

Studien kommer att göras med sex matematiklärare och en forskare inom området, varav tre 

som arbetar med abakusen och tre som inte arbetar med den. Metoden som jag valt är kvalitativ 

via intervjuer. Vid intervjun kommer jag att komma in på din uppfattning av abakusen för SUM-

elever? Det är viktigt att du tar dig tid och skriver det du tänker och tycker om frågorna.  

Det du säger kommer jag transkribera och ta med i min rapport. Därpå kommer jag delge dig 

transkriberingen för att ha åsikt om. Du kan då meddela om något ska tas bort eller läggas till. 

Den information du kommer avlämna blir placerad på ett säkert ställe och bevaras inlåst så 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. Redogörelsen av resultatet kommer att ske så 

att ingen person kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation för andra studerande samt i form av en skriftlig rapport. När forskningsrapporten 

är färdigt och accepterad kommer den att bli sökbart i en databas vid universitetet i Umeå. 

Inspelat material och annat underlag för studien, kommer att förstöras när forskningsrapporten 

är godkänt. Du har möjlighet att ta del av forskningsrapporten genom att få en kopia av 

forskningsrapporten.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare besked 

om varför du vill avbryta.  

Ansvariga för studien är Veronica Flyrén Barrsäter. Har du frågor om studien är du välkommen 

att höra av dig till mig. 

Veronica Flyrén Barrsäter 

Student 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Frågeformulär gällande abakusen 2019 

Vad heter du?_____________________ 

Inledande frågor 

Vilket stadie jobbar du på?  

Hur länge har du arbetat på skola som lärare?  

Hur länge har du undervisat i matematik?  

 

1. Använder du abakusen? 

 

1 Svar: 

2. Kan du tänka dig någon koppling till 

flera sinnen med abakusen? 

 

3. i så fall vilka?  

4. Vad ser du för fördelar med 

abakusen? 

 

5. Vad ser du för nackdelar med 

abakusen? 

 

6. På vilket sätt skulle abakusen kunna 

bidra till ökad kunskapsutveckling i 

matematik? 

 

7. Vilken betydelse tror du abakusen 

har för SUM-elever? (Särskilda 

Utbildningsinsatser i Matematik) 

 

8. Vilken betydelse ser du kring 

begrepps- och metod-förmågan 

gällande användandet av abakus? 

 

9. Hur ser du på abakusen som 

laborativt material? 

 

10. Vore toppen om du skrev ned några 

egna tankar kring abakusen? Tack  
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(Klieme, 2016). 


