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Sammanfattning: Denna studie riktar sig till lärare i matematik och undersöker om

 ett laborativt arbetssätt kan hjälpa elever i matematiksvårigheter.

 Syftet är att få en klarhet i om ett laborativt arbetssätt kan hjälpa

 elever i matematiksvårigheter. Studien är en litteraturstudie där

 forskares resultat presenteras och jämförs med varandra.

 Kriterier för sökningen har under hela studien varit viktiga, då

 syftet i artiklarna måste stämma överens med vårt syfte. Det har

 varit viktigt att de olika artiklarna har samma syn på

 nyckelbegreppen som vi har. Detta för att en jämförelse ska vara

 möjlig. Resultatet av studien visar att de flesta förespråkar ett

 laborativt och konkret arbetssätt, inte bara för elever i

 matematiksvårigheter, utan för att skapa en tydlighet för alla

 elever. Slutsatsen vi drar är att matematiken måste förklaras på

 ett tydligt sätt för elever i matematiksvårigheter, och då är ett

 laborativt arbetssätt användbart. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION ................................................................................................................................... 1 

INLEDNING .................................................................................................................................. 1 
BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 
SYFTE ......................................................................................................................................... 3 
FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................................................................................... 3 

2. METOD ................................................................................................................................................. 3 

DATAINSAMLING .......................................................................................................................... 3 
SÖKORD ..................................................................................................................................... 4 
URVAL ....................................................................................................................................... 5 
KVALITETSGRANSKNING .................................................................................................................. 8 
DATABEARBETNING ....................................................................................................................... 9 

3. RESULTAT ............................................................................................................................................. 9 

DEFINITIONER AV BEGREPP .............................................................................................................. 9 
ORSAKER TILL MATEMATIKSVÅRIGHETER ............................................................................................ 10 
MATEMATIKSVÅRIGHETER – FÖREBYGGANDE ARBETSSÄTT ..................................................................... 11 
LABORATIVT ARBETSSÄTT FÖR ATT KONKRETISERA MATEMATIKEN ............................................................ 12 
LABORATIVT ARBETSSÄTT – FÖRDELAR .............................................................................................. 13 
LABORATIVT ARBETSSÄTT – NACKDELAR ............................................................................................ 14 
LABORATIVT ARBETSSÄTT – MATEMATIK SOM EN PROCESS .................................................................... 15 
MATEMATIK FÖR ALLA .................................................................................................................. 15 

4. DISKUSSION ....................................................................................................................................... 16 

METODDISKUSSION ......................................................................................................................16 
          SÖKSTRATEGI OCH SÖKORD......................................................................................................16 
          DATABEARBETNING ............................................................................................................... 17 
          ARBETSFÖRDELNING .............................................................................................................. 17 
RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 18 
          DEFINITIONER AV BEGREPP ...................................................................................................... 18 
          LABORATIVT ARBETSSÄTT ........................................................................................................ 18 
          UPPNÅ MÅLEN ..................................................................................................................... 20 
          ELEVER MED ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR ..................................................................................... 21 
          LÄRAREN ELLER ELEVEN? ......................................................................................................... 21 
          ABSTRAKT OCH KONKRET UNDERVISNING .................................................................................... 23 
          KUNSKAPSLUCKOR OCH VIDARE FORSKNING ................................................................................. 24 

5. KONKLUSION OCH IMPLIKATION ....................................................................................................... 24 
 
REFERENSER 
BILAGA 

  



1 
 

1. Introduktion 
Inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar kommer att presenteras under denna rubrik.  

 

Inledning 

Enligt den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) har svenska 15-åringars 

kunskaper i matematik sjunkit de senaste åren. Något som diskuteras flitigt och som även 

uppmärksammats i media. Vi upplever att matematiksvårigheter, som t.ex. dyskalkyli, har 

uppmärksammats mer under de senaste åren. Precis som att dyslektiker behöver konkret 

material i svenska, behöver dyskalkylektiker konkret material i matematik (Lundberg & 

Sterner, 2004). Därför är ett laborativt arbetssätt mer gynnande för dessa elever. Efter 

observationer under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett att barn har mycket 

energi i kroppen, och denna energi anser vi bör tas tillvara på i klassrummet. Med detta 

resonemang i åtanke är ett konkret arbetssätt inte enbart gynnande för elever i svårigheter, 

utan det är ett arbetssätt som kan gynna många elever. Lärarna måste bara hitta ett sätt att 

arbeta så att alla elever gynnas.  

 

I de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2011a) är frasen ”livslång lust att lära” ett 

genomgående tema för alla ämnen, så även matematik. Läroplanens funktion är att delge 

målen för matematik, men ingenstans står det vilka arbetssätt som ska användas för att de ska 

uppnås. Det är upp till varje enskild lärare att välja, och vad vi har sett är att många aktiva 

lärare väljer färdigt material. De motiverar detta val med att ett laborativt arbetssätt är 

tidskrävande och svårare att bedöma.  

 

Ska man lära sig springa måste man kunna gå. Ska man lära sig sjunga måste man kunna 

prata. Ska man kunna behärska algebra måste den grundläggande kunskapen kring 

taluppfattning finnas. För att skapa rätt förutsättningar för elevernas framtida 

matematikkunskaper och intresse för ämnet, har vi sett att de grundläggande kunskaperna 

måste behärskas. Efter att ha sökt forskning inom detta område, har vi upptäckt att just vårt 

område där laborativ matematik kombineras med matematiksvårigheter är en lucka som det 

inte finns särskilt mycket information kring. Forskning finns om matematiksvårigheter och 

laborativt arbetssätt, men ingen med syfte att koppla samman dessa två. Denna studie kommer 

knyta an till taluppfattning i förhållande till matematiksvårigheter och laborativ matematik, 

vilket vi inte funnit någon tidigare forskning om. 

 

Bakgrund 

Tidigare studier från Skolverket (2008) visar att elever har kunskaper i matematik, men de 

kunskaper som finns behöver utvecklas ytterligare för att öka förståelsen för ämnet. Eleverna 

lär sig olika beräkningsstrategier, men vet inte hur de ska användas i praktiken. Skolverket 

(2008) poängterar problematiken med de traditionella arbetssätten som eleverna möter i 

klassrummet, och förklarar att förståelsen inte kan bli bättre genom dessa arbetssätt. Istället 

menar Burns och Hamm (2011) att eleverna bör ges möjlighet att arbeta mer praktiskt då detta 

kan gynna deras matematikutveckling. Genom en variation av undervisningen menar 

Skolverket (2008) att konceptuell kunskap kan uppnås. Konceptuell kunskap innebär att 

eleverna får förståelse för begreppet och kan använda det i flera olika sammanhang, inte bara i 

de procedurer som finns i klassrummet (Skolverket, 2008).  

 

Eleverna måste därmed ha en förståelse för varje enskilt begrepp för att kunna skapa ett 

sammanhang mellan olika matematiska begrepp och kunna generalisera dessa (Skolverket, 

2011b). För att förmågan att generalisera ska utvecklas så mycket som möjligt behöver 
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lärarna i grundskolans tidigare år konkretisera undervisningen och förklara begreppen på 

barnens nivå (Skolverket, 2011b). Detta stöds av Burns och Hamm (2011) som i sin 

undersökning testat olika arbetssätt i matematik. Resultatet visade att laborativt material gav 

bra resultat och författarna menar därför att olika laborativa arbetssätt bör användas för en 

mer konkret undervisning. 

 

I syftet för matematik i de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2011a) står det att eleven 

ska ges förutsättningar för att uppnå ett antal förmågor i ämnet matematik. För att eleverna 

ska tillägna sig dessa förmågor måste läraren därmed variera undervisningen på ett sätt som 

skapar en förståelse för ämnet. Johnsen (1998) beskriver sambandet mellan den inre miljön, 

till exempel matematiksvårigheter, och den yttre miljön, det vill säga undervisningsmaterialet 

och planeringen. Genom att planera en varierad undervisning kan elever i 

matematiksvårigheter få det stöd de behöver för att utveckla sin förståelse för ämnet. 

Kursplanen för matematik i grundsärskolan (2011c) skiljer sig något från grundskolans 

kursplan. Grundsärskolans kursplan har som mål att eleverna ska utveckla de allra mest 

grundläggande förmågorna (Skolverket, 2011c), medan grundskolan även fokuserar på att 

elevernas kunskap ska få ett djup, där de kan reflektera över valda strategier (Skolverket, 

2011a). I en rapport från Skolverket (2011d) gällande matematikundervisningen i 

grundsärskolan läggs fokus på att konkretisera undervisningen. Det står uttryckligen att 

eleverna ska ”arbeta praktiskt med olika laborativa material” (Skolverket, 2011d. s.9) och att 

undervisningen ska ”knyta an till för eleverna vardagsnära situationer utanför själva 

undervisningssituationen” (Skolverket, 2011d. s.9). Att arbeta praktiskt med laborativt 

material menar Burns och Hamm (2011) således kan förbättra elevernas matematikkunskaper.  

 

Enligt de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2011a) ska” Eleverna få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra” (Skolverket, 2011a. s. 9). Detta innebär att eleverna måste ges möjlighet att öva 

på förmågan att samarbeta. Burns och Hamm (2011) menar att ett laborativt arbetssätt gynnar 

elevernas förmåga att samarbeta då de kan kommunicera med varandra och hjälpa varandra 

istället för att be läraren om hjälp. Tankesättet som utgår från att man kan lära av varandra 

kallas för det sociokulturella lärandet (Säljö, 2010). McIntosh (2008) förespråkar ett lärande 

med konkret material och samspel med andra, vilket han anser är grundläggande för optimalt 

lärande. Eleverna ska hela tiden befinna sig i ett stadie där de utmanas och på så sätt 

utvecklas. Grundtanken vi gått in i med detta arbete är att eleverna behöver arbeta 

tillsammans med andra i skolan för optimal utveckling. Ett laborativt arbetssätt innebär ofta 

arbete tillsammans med andra, och med olika typer av verktyg och redskap. Vikten av att 

arbeta med verktyg och redskap för en optimal lärprocess är något som lyfts fram i det 

sociokulturella perspektivet, och här kan vi se en tydlig koppling till det laborativa arbetssättet 

(Säljö, 2010). 

 

Geary (2004, s.9) har i sin studie samlat allmän fakta om matematiksvårigheter och har i sin 

artikel lagt fram tre olika undergrupper som förklarar anledningen till varför 

matematiksvårigheter uppstår: procedurell, semantiskt minne, och visuell-rumslig. Den 

procedurella undergruppen innebär att eleven har svåra strategier för att räkna, gör fel i 

procedurer och förstår inte procedurernas innebörd, samt har svårt att förstå mer komplexa 

strategier.  Undergruppen med semantiskt minne har svårt för aritmetiken, t.ex. att använda 

långtidsminnet för enklare aritmetiska beräkningar. Personer i den visuella-rumsliga 

undergruppen har svårt för rumsuppfattning och taluppfattning (Geary, 2004, s.9, 11-12). 

 

En del matematikssvårigheter kan härledas tillbaka till dyslexi, som är en diagnos inom läs- 
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och skrivsvårigheter. Den grundläggande läsförståelsen skapar svårigheter att förstå 

instruktioner i matematiken (Geary, 2004, s.4). Dyskalkyli kan även orsaka svårigheter att 

minnas det lästa, likt det Geary (2004, s.11) beskrev i undergruppen med semantiskt minne, 

och skapar därför svårigheter när ny kunskap ska befästas. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att de traditionella arbetssätten som eleverna möter i 

klassrummet behöver kompletteras av en varierad undervisning som kan öka elevernas 

förståelse för matematiken (Skolverket, 2008). En varierad undervisning skulle därmed – 

utöver de traditionella arbetssätten – kunna innebära även laborativt material och ökade 

möjligheter till samarbete mellan eleverna. Precis som att dyslektiker behöver olika material 

för att underlätta läs- och skrivsituationer, behöver även dyskalkylektiker material för att lära 

sig matematik (Geary, 2004). 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera existerande forskning som studerar sambandet mellan 

matematiksvårigheter och konkret matematik. Vidare vill vi även undersöka vad befintlig 

forskning säger om laborativt arbetssätt, och hur det kan hjälpa elever i matematiksvårigheter 

till en bättre förståelse.  

 

Frågeställningar 

För att svara på syftet tar vi utgångspunkt i följande frågeställningar 
- Vad säger befintlig forskning om möjligheter att hjälpa elever i matematiksvårigheter genom 

ett laborativt arbetssätt? 

- Hur kan ett laborativt arbetssätt förebygga matematiksvårigheter, enligt tidigare forskning? 

 

2. Metod 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för vårt tillvägagångssätt för att få fram och 

analysera forskning till vår studie.  

 
Datainsamling 

Denna studie har utgått mycket från Högskolan i Halmstads internetbibliotek, Summon, men 

även databaserna ERIC, SwePub och DIVA har använts. Artiklar från Summon och ERIC har 

använts vid insamlingen av data, samt en doktorsavhandling från DIVA. Vid första 

söktillfället i Summon användes övergripande sökord på svenska, så som 

”matematiksvårigheter”, ”dyskalkyli” och ”laborativ matematik”. Vid första söktillfället sökte 

vi även i ERIC och SwePub, dock ändrades sökorden till engelska, detta innebär 

”dyscalculia” och ”laborative mathematics”. Genom att använda både svenska och engelska 

sökord hittade vi mer forskning, då vi upptäckte att det inte fanns särskilt mycket svensk 

forskning inom området. Vid första söktillfället fann vi artikeln av Lunde (2003), Linnanmäki 

(2003) och Malmer (1998). Malmers (1998) artikel var publicerad i en tryckt tidsskrift som vi 

sökte upp. I denna tidsskrift hittade vi även Johnsen (1998) som har använts i bakgrunden. I 

urval 1 hittade vi även några andra artiklar, dessa stämde inte överens med vårt syfte och 

därför valdes de bort i urval 2. 

 

Efter det första söktillfället hade vi skapat oss en grund till vårt fortsatta arbete och valde då 

att börja söka på synonymer, för att skapa en bredare grund. Synonymerna var ord vi själva 

kom på under tiden som sökningen genomfördes. Under sökprocessen hittade vi författare 

som vi valde att söka vidare på, på detta sätt hittade vi Östergrens (2013) avhandling. I de 

nämnda artiklarna ovan hittade vi andra sökord som vi kunde bygga vidare på. När artiklarna 

lästes igenom hittade vi användbart material i referenslistorna, bland annat en studie av Geary 
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(2004).  

 

För att få pålitliga källor har vi försökt att endast använda primärkällor. Några av källorna är 

sekundärkällor, men då har vi valt att använda dem med försiktighet. Har primärkällor nämnts 

i en artikel har vi försökt hitta denna källa istället, vilket tyvärr inte alltid har fungerat och 

därför har vi fått använda oss av sekundärkällorna istället. I vissa fall var källorna böcker som 

vi inte kunde få tag på, men i andra fall lyckades vi hitta primärkällan och kunde då använda 

oss av den istället, då det är en pålitligare källa. Ett exempel på detta är artikeln av Geary 

(2004) som vi använt i bakgrunden. Denna fann vi i Östergrens (2013) avhandling. 

 

Den andra sökningen skedde då vi valde att dela upp sökorden mellan oss, en av oss fortsatte 

sökningen på laborativ matematik, medan den andra påbörjade sökningen kring 

matematiksvårigheter hos högpresterande elever (se begreppsförklaring, s. 11). Vår syn på 

matematiksvårigheter inkluderar inte enbart de elever som har svårt för matematik, utan även 

de elever som är långt fram i matematikutvecklingen, och därför behöver fler utmaningar. Vi 

valde att inkludera dessa i vår datainsamling. Genom att söka på orden ”duktiga elever” fick 

vi fram artikeln De Bock, Deprez, van Dooren, Roelens och Verschaffel (2011) skrivit om 

svårigheter som elever kan möta i matematiken. 

 

Sökningen kring laborativ matematik fortsatte med huvudfokus i Summon, där vi fann många 

artiklar. De artiklar som valdes ut var de vars abstract bäst passade överens med vårt syfte. 

Detsamma gällde sökningen kring högpresterande elever. Här gjordes däremot en mer 

omfattande sökning på olika databaser, så som ERIC och SwePub, då det var svårare att hitta 

artiklar kring detta som hade sambandet mellan matematik och högpresterande elever. När 

sökorden för högpresterande elever inte längre räckte till, övergick denna sökning istället till 

abstrakt matematik och sökningar kring detta. Abstrakt matematik nämndes ofta i de artiklar 

som handlade om högpresterande elever och därmed fann vi ett nytt sökområde. 

 

Sökord 
Sökorden som användes är indelade i tre olika kategorier, de som ska klargöra vad 

matematiksvårigheter är, de som ger information om ett laborativt arbetssätt, och slutligen de 

ord som förklarar vad taluppfattning är. 

 

Tabell 1: Sökord i respektive databas 
Kategori HH – Summon SwePub ERIC Diva 

Matematiksvårigheter: Duktiga elever AND 

mathematics 

Duktiga elever AND 

matematik 

  

 Dyscalculia Dyscalculia Dyscalculia Dyscalculia 

    Dyscalculia 

AND number 

sense 

 Dyskalkyli Dyskalkyli   

 Gifted children AND 

mathematics 

Gifted children AND 

mathematics 

Gifted children 

AND 

mathematics 

 

 Gifted students AND 

mathematics 

Gifted students AND 

mathematics 

Gifted students 

AND 

mathematics 

 

 Matematiksvårigheter Matematiksvårigheter   

 Talented children 

AND mathematics 

 Talented 

children AND 

mathematics 
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Kategori HH – Summon SwePub ERIC Diva 

 Talented students 

AND mathematics 

Talented students 

AND mathematics 

Talented 

students AND 

mathematics 

 

     

Arbetssätt i 

matematik: 

Abstract math Abstract math Abstract math  

 Abstrakt matte Abstrakt matte   

 Abstrakt matematik Abstrakt matematik   

 Concrete mathematics Concrete mathematics Concrete 

mathematics 

 

 Fun mathematics    

Arbetssätt i 

matematik: 

 

Konkret matematik Konkret matematik   

 Laborative 

mathematics 

Laborative 

mathematics 

Laborative 

mathematics 

 

 Laborativ matematik Laborativ matematik   

 Leka matematik    

 Play mathematics    

 Practic mathematics Practic mathematics   

 Praktisk matematik Praktisk matematik   

 Rolig matematik    

     

Taluppfattning: Taluppfattning Taluppfattning   

 Number sense  Number sense  

Tabellen ovan visar vilka sökord vi använt oss av i respektive databas. Spalten längst till 

vänster visar vilken kategori sökorden tillhör. Syftet med kategorin ”matematiksvårigheter” 

var att hitta en definition av vad det är, samt att hitta arbetssätt som kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Sökningen kring de olika arbetssätten i matematik startade med sökorden ”laborativ 

matematik”, ”konkret matematik”, och ”praktisk matematik” eftersom vi ser en koppling 

mellan dessa tre begrepp, som beskrivits tidigare under rubriken ”Definition”. Vi valde att 

använda oss både av de mer vetenskapliga termerna, så som ”abstrakt”, ”konkret” och 

”laborativ”, men även de vardagliga uttrycken ”leka” och ”rolig”. De abstract vi läste med de 

vardagliga uttrycken som sökord gav oss dessvärre inga användbara artiklar och därför 

använde vi istället de artiklar som vi fann med de vetenskapliga sökorden.  

 

Sökorden i sista kategorin, taluppfattning, användes för att hitta en definition av vad 

taluppfattning är, då vi fann artiklar som talade för att taluppfattningen är grundläggande för 

hela matematiken. 
 
Urval 
I vår datainsamling har en specifik ålder på deltagarna i undersökningarna inte varit ett 

kriterium. De artiklar vi valt har valts ut utifrån resultaten. De resultat som artiklarna visar 

kan generaliseras till alla årskurser i skolan. Elever i svårigheter finns i alla årskurser och 

därför har vi valt att inte utgå ifrån en specifik årskurs. Eftersom många av de begrepp vi 

använt oss av i denna studie går att tolka på flera olika sätt, har vi istället valt att göra vårt 

urval utifrån dessa. Vi har jämfört forskarnas tolkning av olika begrepp med de, av oss 

utvalda, begreppen för denna studie. De artiklar som inte bygger på denna definition av de 

begreppen har exkluderats. Artiklarna ska gå att jämföra och därför ansåg vi att detta var 

viktigt. 
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Vår studie har främst grundats i kvalitativa studier. Endast en kvantitativ studie användes, 

skriven av Linnanmäki (2003). Undersökningen grundas i matematiska prov och 

självbildstester, dessa har vi inte använt oss av i vår studie. Istället har vi använt oss av 

resonemanget som Linnanmäki (2003) skriver. Resonemanget handlar om hur självbilden 

påverkar elevers resultat, samt hur matematiksvårigheter kan uppstå, men också förebyggas. 

 

I Summon exkluderades allt som inte är vetenskapliga publikationer, och som inte blivit 

vetenskapligt granskat. Dessa exklusionskriterier är genomgående för alla sökningar som 

genomförts i Summon. På vissa sökord fick vi många träffar, då valde vi, istället för att 

avgränsa sökningen ytterligare, att endast läsa sammanfattningar till de artiklar vars nyckelord 

stämde överens med vårt syfte. Vi ansåg att om våra nyckelord inte stämde överens med vårt 

syfte, fanns ingen anledning för oss att läsa igenom dem. Vi var tvungna att göra någon form 

av avgränsning då vi på vissa sökningar fick orimligt många artiklar att läsa, och därför 

gjordes denna avgränsning. I SwePub och ERIC var vi noggranna att kontrollera så artiklarna 

var vetenskapligt granskade, då detta var ett kriterium som måste uppfyllas i vår studie. 

 

I urval 1 fick vi fram tolv artiklar eller avhandlingar, vid databearbetningen togs fyra bort då 

dessa inte uppfyllde våra krav kring jämförbarhet och syfte. I urval 2 finns åtta artiklar kvar 

som vi använt i vårt resultat. 

 

Tabell 2: Databas använda källor är tagna från 

SÖKORD Valda källor / databas källan är tagen från 

Dyskalkyli   

Dyscalculia   

Matematiksvårigheter Linnanmäki, Karin 2003 / HH – Summon 

Malmer, Gudrun 1998 / HH – Summon 

Lunde, Olav 2003 / HH - Summon 

Konkret matematik   

Concrete mathematics   

Abstrakt matematik  Lennerstad, Håkan 2005 / HH - Summon 

Abstract mathematics De Bock, Dirk; Deprez, Johan; Van Dooren, Wim; Roelens, Michel; 

 Verschaffel, Lieven 2011 / ERIC 

Laborativ matematik   

Laborative mathematics Rystedt, Elisabeth; Trygg, Lena 2010 / HH - Summon  

Praktisk matematik   

Practic mathematics   

Leka matematik   

Play mathematics   

Rolig matematik   

Fun mathematics   

Duktiga elever AND matematik   

Gifted children AND 

mathematics 

  

Gifted students AND 

mathematics 

  

Abstrakt matte   
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SÖKORD Valda källor / databas källan är tagen från 

Taluppfattning   

Number sense   

Talent children AND 

mathematics 

Rotigel, Jennifer V; Bossé, Michael J 2007 / ERIC 

Talent students AND 

mathematics 

  

Abstract math    

Dyscalculia AND number sense Östergren,Rickard 2003 / DIVA 

 

I tabellen visas alla sökord som använts vid sökningen. För sex av sökorden hittade vi artiklar 

som gick vidare till urval 2. I övriga sökord fann vi inga artiklar som passade med vårt syfte. 

Det är åtta artiklar som användes i urval två. Gearys (2004) artikel, som vi fann i Östergrens 

(2013) avhandling, är en av artiklarna som valdes bort, denna valde vi att använda oss av i 

bakgrunden istället.  

 

Tabell 3: Sökhistorik 

I tabellen ovan finns de sökord som gick vidare till urval 1. 

 

Det var endast tre artiklar från urval 1 som inte kvalificerades till urval 2. Vi var från början 

medvetna om vilken typ av information vi sökte efter och därför blev urval 1 litet. Efter att ha 

läst 36 sammanfattningar fick vi en bild av vilka vi kunde välja bort. Då våra kriterier var 

detaljerade redan från början blev det enkelt att välja bort artiklar, och detta gjorde att urval 1 

blev litet. Sökordet ”matematiksvårigheter” gav 17 träffar i Summon, tio av dessa valde vi att 

läsa sammanfattningar på. De andra sju var artiklar vars nyckelord inte stämde överens med 

vårt syfte och våra nyckelord, och därför valdes dessa bort direkt. Fem av artiklarna stämde 

överens med våra krav och kvalificerades till urval 1. Efter att ha läst igenom dessa noggrant 

valdes tre av dem ut till urval 2. ”Laborativ matematik” gav många träffar, Summon gav oss 

406 träffar på detta sökord. Efter ungefär 50 artiklar hade vi hittat sju vars nyckelord stämde 

överens med våra och valde att inte gå vidare, utan läste istället sammanfattningarna på dessa 

artiklar. En av de sju valde vi att använda, både i urval 1 och 2. ”Abstrakt matematik” gav oss 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

Operatorer 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

sammanfattningar 

Urval 

1 

Urval 

2 

2014-

04-01 

HH – 

summon 

matematiksvårigheter 

 

17 10 5 3 

2014-

03-12 

HH - 

Summon 

Laborativ matematik 406 7 1 1 

2014-

03-12 

HH - 

Summon 

Abstrakt matematik 39 5 1 1 

2014-

03-12 

HH - 

Summon 

Praktisk matematik 27 4 1 0 

2014–

03-13 

ERIC Abstract mathematics 2096 5 1 1 

2014-

04-13 

ERIC Talent children AND 

mathematics 

73 4 1 1 

2014-

04-13 

Diva Dyscalculia AND 

number sense 

3 1 1 1 
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39 träffar, medan när vi valde att söka samma sak på engelska, det vill säga ”abstract 

mathematics”, fick vi över 2000 träffar. I båda sökorden valdes fem intressanta artiklar ut, och 

i båda sökorden kvalificerades en av dessa fem artiklarna vidare till urval 1 och även till urval 

2. I vissa fall hittade vi samma artikel vid sökningen på ”abstrakt matematik” och ”abstract 

mathematics”. Läste vi artikeln först på ”abstrakt matematik”, läste vi inte om den på 

”abstract mathematics” och då har vi valt att endast lägga in artikeln under ett av sökorden i 

tabellen. 

 

Vid sökordet ”praktisk matematik” fanns 27 träffar, varav fyra artiklars nyckelord passade in i 

vårt syfte. En av dessa använde vi i urval 1, men vid närmare granskning valdes denna bort 

från urval 2. Vid två sökningar använde vi oss av en boolsk operator, AND. Detta var för att 

vi ville begränsa sökningen till att handla om matematik, då exempelvis ”talent children” kan 

handla om mer än matematik. Sökordet ”talent children AND mathematics” gav 73 träffar, 

varav 4 valdes ut för vidare granskning. Även i denna sökning använde vi oss endast av en 

artikel i urval 1 och 2. Det sista sökordet som gav oss artiklar där sammanfattningarna stämde 

överens med våra krav var ”Dyscalculia AND number sense”. Vid denna sökning var 

huvudfokus att hitta specifik information om dyskalkyli. Sökningen gav oss tre träffar, och en 

av artiklarna lästes vidare. Denna artikel gav oss den information vi sökte och därför 

användes den i urval 2 och inga fler artiklar lästes 

 

Kvalitetsgranskning 
Vår kvalitetsgranskning har utgått från de mallar som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) har utarbetat för att kontrollera vetenskapligheten i forskning. De artiklar 

vi valt att använda oss av har haft resultat och slutsatser som vi ansett vara rimliga. En artikel 

var negativ till ett laborativt arbetssätt, och kan anses vara subjektiv, då den inte ser både för- 

och nackdelar med detta arbetssätt. Denna artikel använde vi ändå, då vi har valt att ställa 

denna mot de artiklar som är positiva till ett laborativt arbetssätt. På så sätt har vi fått olika 

perspektiv på laborativ matematik som arbetssätt. Ett krav som har funnits för all sökning är 

att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade, vilket bör innebära att de är skrivna utifrån 

vetenskapliga principer och genomförda med vedertagen vetenskaplig metod. Om dessa 

förutsättningar uppfyllts anser vi att studiens slutsatser är pålitliga. 

 

Vi har använt oss av en artikel av Olav Lunde (2003). Den är tryckt i ”Nordisk tidsskrift for 

spesialpedagogikk”, en tidning som publicerar artiklar med forskning kring bland annat 

matematik. Denna artikel såg vi som användbar då den gav oss grundläggande information 

om matematiksvårigheter. Från ”Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk” använde vi även 

oss av artiklar av Gudrun Malmer (1998) och Karin Linnanmäki (2003). I Malmers artikel 

gavs ett förslag på en arbetsmetod som vi ansåg var hållbar för matematikundervisning, trots 

att den var anpassad efter Lpo 94 kunde vi koppla denna metod till Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Linnanmäkis (2003) artikel handlade om elevers inställning till matematik och hur elevers 

inställning till matematik kan förändra deras resultat i ämnet. 

 

Rotigel och Bossé (2007) har en mindre tydlig disposition, men vi valde att använda den för 

att vi ville ha in information kring svårigheter som kan uppstå då en elev är högpresterande i 

matematik. Vi ansåg att det var en pålitlig källa då den är granskad av sakkunniga och sedan 

publicerad i en tidsskrift. Även De Bock, Deprez, Van Dooren, Roelens och Verschaffels 

(2011) artikel är publicerad i en liknande tidsskrift, och har en tydlig disposition med 

referenslista, och därför ansåg vi att denna var pålitlig. Lennerstads (2005) artikel är 

publicerad i en pedagogisk tidsskrift, och har en disposition med referenslista.  
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Vi har valt att använda oss av en doktorsavhandling, skriven av Rickard Östergren (2013). 

Rickard Östergren är en disputerad forskare i matematik, och avhandlingen vi använt oss av 

hittade vi i DIVA. Därför anser vi att detta är en pålitlig källa att använda oss av. I denna 

avhandling hittade vi en artikel av Geary (2004) i referenslistan som vi valde att använda oss 

av i bakgrunden som en primärkälla. Eftersom Östergren refererar till artikeln i sin 

doktorsavhandling, och den dessutom är publicerad i en vetenskaplig tidsskrift, valde vi att 

använda oss av den i vår studie. 

 

Vid sökningar i Summon hittade vi en kunskapsöversikt om laborativ matematik skriven av 

Rystedt och Trygg (2010). Denna har vi ställt oss kritiska till, då det inte är en avhandling 

eller artikel. Det är ingen systematisk litteraturstudie men har en väl beskriven metod. Denna 

kunskapsöversikt har vi själva haft som kurslitteratur i matematikkursen, och det är en av 

anledningarna till att vi valt att använda den trots att det inte är en avhandling eller artikel. 

Dessutom är den utgiven av Göteborgs universitet och publicerad i NCM, Nationellt centrum 

för matematikutbildning. Eftersom NCM valt att publicera den, ansåg vi att det var en bra 

källa för att få information kring laborativ matematikundervisning, som forskningen handlade 

om. Rystedt och Trygg har använt sig av databaser där vetenskapliga artiklar finns 

publicerade, exempel på dessa är ERIC och MathEduc. De har valt att söka referenser i 

NCMs referensbibliotek, och eftersom detta är ett nationellt centrum för matematikutbildning 

anser vi att det är en säker sökmotor. Vi har använt oss av denna kunskapsöversikt med 

försiktighet, eftersom den inte är vetenskapligt granskad. Däremot är den skriven utifrån de 

nationella styrdokumenten, vilket gör att den är användbar i vår studie. 

 

Databearbetning 

För att bearbeta det material vi valde att använda efter kvalitetsgranskningen, skrev vi upp 

viktig information från respektive artikel på post-it-lappar. Därefter organiserades dessa 

utifrån rubrikerna ”matematiksvårigheter”, ”laborativ matematik” samt ”jämförelse”. Post-it-

lapparna i varje rubrik sorterades därefter utifrån hur vi ville att texten skulle fortlöpa för att 

få en röd tråd. Efter detta började resultatet skrivas, med hjälp av post-it-lapparna var det lätt 

att få en struktur och vi kunde analysera texten för att skapa förståelse.  

 

När resultatet av detta arbete var färdigt läste vi igenom materialet och intressanta tankar som 

väcktes skrevs ner för att sedan kunna diskuteras. Ämnen som vi ansåg vara intressanta lyftes 

ut, diskuterades och skrevs sedan ner i diskussionen. Även diskussionen rubriksattes för att 

skapa en tydligare struktur för läsaren. 

 

3. Resultat 
Nedan följer först definitioner av begrepp som är viktiga för förståelsen av denna studie, 

därefter följer resultaten av vår litteratursökning enligt följande teman: Först presenteras 

litteraturen angående matematiksvårigheter. Därefter följer resultaten angående ett laborativt 

arbetssätt. Slutligen kombineras dessa för att besvara våra frågeställningar. 

 

Definitioner av begrepp 
Under denna rubrik lyfter vi fram ett antal relevanta begrepp vi funnit i de studier vi granskat. 

Då dessa kan tolkas på olika sätt och för vidare läsning krävs att läsaren är medveten om 

begreppens betydelse i denna studie. 

 

Högpresterande elever 

Ett begrepp som kommer användas genomgående för elever som ligger mer än en årskurs före 

de andra i sin matematikutveckling. 
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Matematiksvårigheter 

Elever, antingen med eller utan en diagnos, som befinner sig i svårigheter att ta till sig 

matematiken. De har svårt att ta till sig den grundläggande taluppfattningen. Dyskalkyli är en 

diagnosticerad svårighet som innebär att personen med denna diagnos har svårt att ta till sig 

de grundläggande matematikkunskaperna, taluppfattning och aritmetik (Östergren, 2013, s.7). 

Vid användning av detta begrepp har vi valt att använda oss av uttrycket ”i 

matematiksvårigheter” istället för ”med matematiksvårigheter”. Anledningen till detta är att vi 

anser att ”med” syftar till att barnet har en matematiksvårighet som definierar barnets 

personlighet, ”barnet med matematiksvårigheter”. När vi istället väljer att säga ”i 

matematiksvårigheter” menar vi att elever för tillfället befinner sig i en svårighet, men barnet 

definieras inte av det. Att säga att barnet är i en svårighet skapar en mer positiv klang av 

begreppet. 

 

Vi har valt att se högpresterande elever som elever som kan vara i matematiksvårigheter, då 

även dessa kan möta problem i matematiken (Rotigel & Bossé, 2007). Exempel på detta kan 

vara att de inte blir tillräckligt mycket utmanade och därför tröttnar på ämnet. Om de 

högpresterande eleverna har kommit långt i sin matematikutveckling kan läraren ha svårt att 

stimulera deras behov, samtidigt som andra elever behöver stimuleras på en lägre nivå. 

 

Laborativt arbetssätt  

Detta innebär ett arbete utanför matematikboken och att arbeta på ett lekfullt, men fortfarande 

lärorikt sätt. Ett laborativt arbetssätt är synonymt med ett praktiskt arbetssätt, där syftet är att 

konkretisera matematiken och göra den synlig för eleverna på ett roligt sätt. (Rystedt & 

Trygg, 2010, s.4) 

 

Konkret matematik 

En del i det laborativa arbetssättet är konkret matematik. Det innebär att använda sig av 

material som eleverna kan se och ta på, t.ex. klossar, knappar, pinnar, tärningar. Sådant som 

eleverna kan ta in med sina sinnen. Den abstrakta matematiken tas ner på en konkret nivå som 

gör den mer lätthanterlig för eleverna. (Rystedt & Trygg, 2010, s.22) 

 

Abstrakt matematik 

Allt matematiskt som går att generalisera. Den abstrakta matematiken kan tillämpas i alla 

situationer och är inte beroende av ett sammanhang. (Rystedt & Trygg, 2010, s.3) 

 

Taluppfattning 

Detta definieras i denna uppsats som förståelsen av storleken av ett tal, och dess plats i 

positionssystemet. Taluppfattning innebär att förstå hur talen förhåller sig till varandra. 

(Östergren, 2013, s.11) 

 

Orsaker till matematiksvårigheter 
Under denna rubrik beskrivs matematiksvårigheter och orsaker som ligger till grund för dessa. 

Lunde (2003, s.254) har studerat matematiksvårigheter och specialpedagogik i matematik, 

och har i sin artikel kommit fram till orsaker som ligger till grund för att svårigheter i 

matematik uppstår. Dessa orsaker delas in i tre delar: Undervisningens upplägg, att eleven har 

utvecklat en inlärningsstil som inte fungerar med undervisningsformen, och att de olika 

delarna i matematiken inte kopplas samman och därför skapas inget sammanhang för eleven. 

Lunde (2003, s.252) menar att många som är i matematiksvårigheter har svårigheter med den 

grundläggande taluppfattningen, vilket är grunden för fortsätt matematikutveckling. 
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Matematiksvårigheter kan enligt Östergren (2013, s.18) förklaras av neurologiska 

nedsättningar, och diagnosticeras som dyskalkyli. Östergren (2013) har genomfört tre studier 

med totalt 63 barn där olika matematiska förmågor testades. Studierna visade att elever som 

har fått diagnosen dyskalkyli inte nödvändigtvis behöver vara i samma sorts svårigheter i 

matematiken. Östergren (2013, s.18) beskriver sex olika former av dyskalkyli, vilket innebär 

att det inte finns någon exakt beskrivning av hur svårigheter visar sig.  

 

 

Det finns även forskning från de andra nordiska länderna som belyser andra aspekter kopplat 

till matematiksvårigheter. Enligt Linnanmäki (2003) poängterar exempelvis den finska 

skolans läroplan att lärare måste hjälpa eleverna till en god självuppfattning i skolämnena. 

Lärarens inställning, dels till ämnet, men även till eleverna, är grundläggande för en god 

utveckling. Risken för svårigheter ökar om lärarens inställning gentemot eleverna är negativ. 

Om läraren går in med inställningen att eleven är dålig på matematik, kommer också elevens 

resultat i ämnet att försämras (Linnanmäki, 2003, s.219). I sin forskning har Linnanmäki 

(2003) utgått från matematiska prov och självbildstest som gjorts på 900 elever i årskurs två, 

fem och nio. Detta för att kartlägga hur elevernas inställning påverkar deras resultat. 

Resultaten av testerna visade att det inte enbart är lärarens inställning som ligger till grund för 

elevens matematikutveckling, elevens egen inställning är lika viktig. Om eleven under en 

längre period vid upprepade tillfällen får försämrade resultat, kommer elevens utveckling avta 

(Linnanmäki, 2003, s.219). I undersökningar som genomfördes på 1970-talet framkom det att 

en central faktor som effektivt ökade elevers prestationer i matematik, var att öka deras 

självkänsla (Linnanmäki, 2003, s.211).  Det finns en mängd olika orsaker till varför 

matematiksvårigheter uppstår. Enligt Linnanmäki (2003) kan lärarens inställning påverka om 

eleverna hamnar i matematiksvårigheter, men även elevernas egen inställning är viktig.  

 

Matematiksvårigheter - Förebyggande arbetssätt 

Under denna rubrik kommer förebyggande arbetssätt i matematiken att läggas fram. Det är 

skolans ansvar att se till att varje elev når upp till målen för godkänt menar Malmer (1998, 

s.141). I sin forskning har Malmer (1998) utarbetat en arbetsform, baserad på observationer i 

klassrummet, som ska fungera förebyggande mot matematiksvårigheter. Genom att arbeta 

förebyggande kan läraren undvika att eleverna hamnar i matematiksvårigheter (Malmer, 

1998). Som tidigare nämndes är en god inställning till matematik viktigt för elevernas 

utveckling i ämnet. Detta styrks av det arbetssätt som förespråkas i undersökningarna från 

1970-talet. Undersökningarna visar exempelvis att specialundervisning kan bidra till bättre 

självuppfattning (Linnanmäki, 2003, s.211-212). 

 

Att gå tillbaka till grunderna och arbeta med den grundläggande undervisningen är viktigt för 

att förebygga svårigheterna i matematik (Malmer, 1998, s.141). Detta menar även Lunde 

(2003, s.254) är en nödvändig åtgärd vid svårigheter. Genom att gå tillbaka till grunderna kan 

svårigheter och missförstånd förminskas. Lunde (2003, s.255) menar vidare att det inte alltid 

är tydligt var svårigheten ligger, och förespråkar därför observationer som hjälpmedel för att 

ta reda på vad som behöver göras. 

 

I sin forskning har Malmer (1998) utarbetat ett arbetssätt, baserat på observationer i 

klassrummet, som ska fungera förebyggande mot matematiksvårigheter. Genom att arbeta 

förebyggande kan läraren undvika att eleverna hamnar i matematiksvårigheter (Malmer, 

1998). Det förebyggande arbetssättet innebär enligt Malmer (1998) att läraren utgår ifrån att 

det finns sex olika inlärningsnivåer inom matematiken. Den första, och grundläggande, nivån 
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för inlärning innebär att skapa en förståelse för de begrepp som matematiken innehåller. Varje 

nytt område påbörjas med att eleverna får söka efter ord som är nödvändiga för att kunna lära 

sig området. Genom diskussioner ges eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd. Det 

viktiga i denna nivå är att eleverna förstår begreppen och kan göra jämförelser för fortsatt 

arbete.  

 

Nästa nivå utgår från ett konkret arbetssätt. Laborativt material ska vara en stor del av 

undervisningen. Eleverna ska kunna ta på föremålen och på ett kreativt sätt kunna hantera 

dessa. Risken med denna nivå är att undervisningen inte är lärorik för eleverna. Malmer 

(1998, s.142) menar att materialet inte bara kan ges ut till eleverna, utan de måste få lära sig 

att använda materialet i ett meningsfullt sammanhang. Efterhand som elevernas förståelse 

ökar kan läraren närma sig nivå tre. Här ska eleverna kunna använda det laborativa materialet 

i en representation, för att närma sig en mer abstrakt tankegång. När eleverna sedan beskriver 

sin representation blir tankegångens hållbarhet synliggjord.  

 

I nivå fyra möts eleverna av matematikens abstrakta värld. Elevernas konkreta tankar 

omvandlas till ett abstrakt uttryckssätt, t.ex. kunna skriva ner ekvationer och visa 

tankegången. Eleverna ska kunna använda sig av det matematiska språket inom området. För 

att utveckla kunskaper vidare ska eleverna i nivå fem kunna tillämpa kunskapen de lärt sig i 

olika situationer. De ska själva förstå när och hur olika matematiska regler ska användas. 

Genom detta får eleverna träna sin problemlösningsförmåga. Det slutgiltiga steget i 

arbetssättet innebär att eleven ska kunna använda sin kunskap för att kommunicera med andra 

om matematik. Genom reflektioner, förklaringar och diskussioner ges eleverna möjlighet att 

träna upp denna förmåga (Malmer, 1998, s.144). 

 

Malmer (1998) ser kritiskt på sin utarbetade modell då hon menar att det är uppbyggt på en 

lång process och samarbete, vilket kräver tid. För att alla elever ska kunna bli sedda och 

därmed också bedömda, krävs det att mer än en resurs finns tillgänglig i klassrummet. Detta 

menar Malmer (1998, s.144) kostar pengar, men detta jämnas ut med det belopp som skolan 

annars behövt läggas på elever i svårigheter. Arbetssättet med de sex stegen som Malmer 

(1998) arbetat fram, stöds av Lunde (2003, s.252), som menar att det abstrakta tänkandet 

måste underbyggas av det konkreta arbetet. För att elevernas matematikkunskaper ska kunna 

effektiviseras måste eleverna kunna tänka abstrakt och förstå matematiken på denna nivå. 

 

Laborativt arbetssätt för att konkretisera matematiken 

Vi har tittat på vad ett laborativt arbetssätt innebär i praktiken. Enligt Malmer (1998, s.142) 

innebär det att eleverna får undersöka och arbeta kreativt, materialet går att ta på och då blir 

matematiken mer konkret. Vidare menar Malmer (1998, s.143-144) att ett laborativt arbetssätt 

förstärker den grundläggande matematiken, och skapar därför en stadigare grund inför svårare 

uppgifter. 

 

Malmer (1998, s.143) delar upp konkret material i fem olika rubriker. Den första är material 

för sortering, jämförelse och klassificering, vilket innebär material i olika färg eller form som 

eleverna kan använda för att jämföra och sortera. Ett annat sorts material är till för tal och 

taluppfattning. Här handlar det om att ha en mängd av någonting som eleverna kan använda 

för att räkna. Relationsmaterial lär ut relationen mellan olika tal, här kan eleverna på ett enkelt 

sätt se om olika tal väger lika eller om det är olika. Till exempel kan de här lära sig att 2 < 4. 

Rubrik fyra handlar om enheter, där materialet underlättar för att kunna väga, mäta eller räkna 

med pengar. Den sista rubriken är namngiven ”Övrigt” och här finns bland annat material 

som hjälper eleverna med geometri (Malmer, 1998, s.143). 
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I ett laborativt arbetssätt används ofta konkret material. Rystedt och Trygg (2010) har 

granskat forskning från flera databaser och presenterar bland annat i sin kunskapsöversikt 

förslag på konkret material som kan användas i ett laborativt arbetssätt. Ett förslag som 

Rystedt och Trygg (2010, s.8) tar upp är olika sorters spel. De skriver att spel tillför mycket 

till matematikundervisningen och skapar en ny form av färdighetsträning. Eleverna får en 

möjlighet att använda det matematikska språket och får då träna sig i att använda språket på 

ett korrekt sätt. Däremot finns det nackdelar med att använda spel. Eleverna kan uppfatta 

spelen som tråkiga, eller meningslösa. Spelen måste ha en mening för att hjälpa eleverna i 

deras matematikutveckling (Rystedt & Trygg, 2010, s.11). De Bock, Deprez, Van Dooren, 

Roelens och Verschaffel (2011) har i sin artikel genomfört matematiska tester, både konkreta 

och abstrakta, och poängterar risken med att använda till exempel spel som konkret material i 

matematikundervisningen. De menar att eleverna inte ser matematiken i spelen utan endast 

ser tillbaka på det som ett spel (De Bock et al., 2011). Det finns mycket laborativt material 

som kan användas i skolan, men precis som med spelen, finns det många andra för- och 

nackdelar med det laborativa materialet. Nedan följer de mest väsentliga för- och nackdelar 

som lyfts fram i den tidigare forskningen. 

 

Laborativt arbetssätt – Fördelar 
Under denna rubrik har fördelar med det laborativa arbetssättet sammanställts. Ett laborativt 

arbetssätt skapar en inspirerande och spännande introduktion till nya området inom 

matematiken, det väcker ett intresse och eleverna blir mer motiverade (Rystedt och Trygg, 

2010, s.4). Genom ett laborativt arbetssätt används flera olika sinnen och det blir på så sätt 

lättare för eleverna att befästa kunskapen. När eleverna har arbetat med ett område praktiskt 

har de lättare för att gå tillbaka till det praktiska och på så sätt skapa ett sammanhang i arbetet 

mot abstraktion. Eleverna får lättare för att koppla matematik till vardagen, 

omvärldskunnandet ökar (Rystedt & Trygg, 2010, s.4). Malmer (1998, s.142) beskriver vikten 

av begreppsanvändningen inom matematiken, om eleverna får använda begreppen i ett 

sammanhang skapar det också en större förståelse för begreppet. Detta poängterar även 

Rystedt och Trygg (2010, s.4) som en av fördelarna med ett laborativt arbetssätt. När eleverna 

arbetar laborativt med matematiken blir det tydligare för dem att matematik finns i vår 

vardag. Detta anser även Rotigel och Bossé (2007, s.21), som i sin artikel har arbetat fram 

rekommendationer för högpresterande elever i matematik, vara en stor fördel med 

arbetssättet. Får eleverna en större förståelse för att matematik är en del av vardagen ökar 

också intresset för att lära sig mer, enligt Rystedt och Trygg (2010, s.4), vilket gynnar 

elevernas fortsatta lärande. När intresset ökar blir elevernas syn på matematik mer positiv och 

genom att visa matematiken som finns i vår vardag får eleverna en vidare syn på vad 

matematik innebär. (Rystedt & Trygg, 2010, s.4) 

 

Rystedt och Trygg (2010, s.17) citerar Charles Laisant, som på tidigt 1900-tal gav följande 

råd till föräldrar för att deras barn skulle få en så bra matematikundervisning som möjligt: 

”Examine the laboratory of the school: the weigths, the measures and surveying instruments. 

If you do not find such tools, run away and do not return.” (Rystedt & Trygg, 2010, s.17) 

Detta citat menar de ger en tydlig bild av att laborativt material har funnits länge, och redan i 

början av 1900-talet uppmuntrades lärare att använda sådant material (Rystedt & Trygg, 2010, 

s.17). Ett verklighetsnära och konkret material är viktigt för matematikutvecklingen, speciellt 

i de yngre åldrarna (Linnanmäki, 2003, s.210).  

 

Laborativt material har länge använts, inte bara i matematikundervisning utan även i 

vardagen. Rystedt och Trygg (2010, s.15) beskriver hur människor redan på 1800-talet 



14 
 

använde pärlor för att hålla reda på antal. Än idag kan pärlor användas för att t.ex. skapa 

mönster eller som ett material för att räkna eller sortera (Malmer, 1998, s.143). Matematiken 

finns överallt, vilket är viktigt att poängtera för eleverna. Arbetet med matematiken är kopplat 

till verkligheten och i det mesta vi gör i vår vardag ingår någon form av matematik, så som 

konst, teknik eller sport. Ett exempel på en leksituation som fördjupar elevernas 

matematikkunskaper är pusslet ”Suduko” som kräver logiskt tänkande och som elever som 

kommit olika långt i sin matematikutveckling kan finna glädje i (Rotigel & Bossé, 2007, 

s.22). Sammanfattningsvis kan alla elever ha nytta av ett laborativt arbetssätt då det kan skapa 

förståelse och glädje för matematiken. 

 

Laborativt arbetssätt – Nackdelar 
Denna rubrik sammanställer de nackdelar som finns kring ett laborativt arbetssätt. Den 

vanligaste faktorn som många författare menar kan bli en nackdel, är det som Malmer (1998, 

s.142) beskriver som meningsfullt arbete. Malmer (1998, s.142) menar att om det inte finns 

någon tydlig plan för hur arbetet ska hjälpa eleverna i deras utveckling, kommer eleverna inte 

heller lära sig någonting av uppgiften. De Bock et al. (2011, s.122) ifrågasätter om eleverna 

verkligen lär sig någonting av att arbeta med konkret material. Som tidigare beskrevs finns en 

risk att eleverna endast kopplar det de lärt sig till den isolerade övningen. Rystedt och Trygg 

(2010, s.23) menar att materialet på egen hand inte kan förväntas förbättra resultaten, utan att 

läraren måste skapa en mening med materialet. Resultatet som uppnås med materialet är 

beroende av hur och hur ofta läraren väljer att arbeta med det. Om läraren endast delar ut 

laborativt material till klassen vid enstaka tillfällen, utan att förklara materialets syfte, 

kommer inte elevernas förståelse för materialet, och därmed ämnet, att öka. Det krävs att 

eleverna får arbeta med materialet regelbundet. Nackdelen är att det kräver tid, vilket inte 

alltid finns (Rystedt & Trygg, 2010, s.4). 

 

De Bock et al. (2011) är negativa till det laborativa arbetssättet och menar att symbolträning 

är bättre än praktiskt arbete. De menar att det konkreta materialet begränsar användningen och 

påvisar det som tidigare beskrevs att elevernas kunskap blir isolerad till just den övning som 

berörde matematikområdet. De Bock et al. (2011) menar vidare att ett abstrakt arbetssätt är 

bättre då eleverna tidigt lär sig att kombinera regler på en abstrakt nivå och kan generalisera 

reglerna, och därmed uppnå en högre abstraktionsnivå. Kan matematikens regler generaliseras 

kan de också användas i många olika situationer, och förståelsen för ämnet ökar (De Bock et 

al., 2011, s.122). 

 

En annan nackdel med det laborativa arbetssättet som De Bock et al. (2011, s.209) beskriver 

är att en del elever är så kallade ”abstract learners”. Dessa elever gynnas av att arbeta på en 

abstrakt nivå, och har svårare för att koppla det konkreta arbetet till en abstrakt nivå. 

Tänkandet går snabbare i den abstrakta nivån, när förmågan väl är utvecklad. Lennerstad 

(2005) har sammanställt forskning som bekräftar matematiken som ett eget språk. Eftersom 

den abstrakta matematiken är ett internationellt språk, som kan användas överallt, är det 

viktigt att eleverna kan använda sig av detta språk. Att effektivisera det matematiska 

tänkandet är en viktig del i matematikutvecklingen (Lennerstad, 2005, s.34). Rystedt och 

Trygg (2010, s.3) poängterar också vikten av att, efter hand som eleverna utvecklas, gå mer 

mot det abstrakta tänkandet. Matematik är abstrakt och generellt och kräver därför att 

tänkandet är abstrakt och generellt (Rystedt & Trygg, 2010, s.3). 

 

Relationen mellan det konkreta materialet och de matematiska begreppen är inte alltid 

självklar. Därför måste läraren tydliggöra denna relation för eleverna (Rystedt och Trygg, 

2010, s.22). Ett laborativt arbetssätt kräver mer resurser och tid (Rystedt & Trygg, 2010, s.4), 
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medan ett arbete med matematikboken inte är lika resurskrävande (Malmer, 1998, s.142). Ett 

arbete med matematikboken har en större garanti för att eleverna når målen, då de är 

utarbetade utifrån läroplanen. Med ett laborativt arbetssätt riskerar läraren att missa något av 

målen i matematik (Malmer, 1998, s.142). 

 

De som är negativa till det laborativa arbetssättet menar sammanfattningsvis att den abstrakta 

matematiken är ett internationellt språk och att det därför är detta som måste läras ut till 

eleverna (De Bock et al., 2011). Dessutom kräver det laborativa arbetssättet mer resurser och 

tid, vilket undviks med abstrakt undervisning (Malmer, 1998, s.142, 144). 

 

Laborativt arbetssätt - Matematik som en process 
I matematikundervisningen måste det finnas en balans mellan de olika arbetssätten (Rystedt & 

Trygg, 2010, s.3). En lärandeprocess kan inte stanna i det konkreta utan måste gå vidare till 

det abstrakta (Rystedt & Trygg, 2010, s.3), vilket även Malmers (1998) utarbetade modell för 

olika inlärningsnivåer i matematik synliggör. Rystedt och Trygg (2010, s.19) menar också att 

det måste finnas en balans mellan att eleverna utforskar och söker kunskap, och att läraren 

undervisar och handleder eleverna. Att endast låta eleverna arbeta praktiskt och söka egen 

kunskap, eller att läraren endast lär ut abstrakta teorier, fungerar inte (Rystedt & Trygg, 2010, 

s.3). Rystedt och Trygg (2010, s.19) menar att en balans mellan dessa två arbetssätt är 

optimalt för elevernas matematikutveckling.  

 

Det finns två olika ingångssätt till den optimala matematikutvecklingen som Rystedt och 

Trygg (2010, s.19) beskriver. Dels den deduktiva undervisningen som utgår från det allmänna 

och generella, som sedan övergår i det enskilda och specifika. Detta innebär att eleverna går 

från det abstrakta till det konkreta. Motsatsen är att börja i det konkreta arbetssättet och 

avsluta i det abstrakta, vilket benämns som en induktiv undervisning. Detta innebär att det 

laborativa arbetssättet inte behöver genomsyra hela undervisningen, utan endast vara en del 

av den. När förståelsen för olika symboler och begrepp är utvecklad kan detta användas 

istället för att effektivisera matematiken (Rystedt & Trygg, 2010, s.3). 

 
Matematik för alla   
Här kopplas resultaten samman för att besvara våra frågeställningar om laborativ matematik 

kan hjälpa elever i matematiksvårigheter. Matematikundervisningen ska vara anpassad så att 

alla kan nå målen, de som är i svårigheter ska få den hjälp de behöver, oavsett vilken 

kunskapsnivå de är på (Malmer, 1998, s.141). Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla 

potential. Framförallt behöver elever som är över genomsnittet utmanas för att utvecklas så 

långt som möjligt, samtidigt behöver eleverna som är under genomsnittet hjälp för att nå så 

långt som är möjligt för dem. Läraren måste anpassa både takten, bredden och djupet på 

undervisningen, för att utmana alla på deras egen nivå (Rotigel & Bossé, 2007, s.23).  

 

Genom att arbeta tillsammans med andra menar Rotigel och Bossé (2007, s.19-20) att 

eleverna får ge och ta kunskap av varandra. Utbytet av kunskap skapar djupare förståelse för 

matematikämnet. Även nivågrupperingar tas upp, och diskuteras. Rotigel och Bossé (2007, s. 

19-20) menar att en fördel med heterogena grupper är att de högpresterande eleverna kan 

hjälpa övriga klasskamrater och på så sätt skapa en egen, djupare, förståelse, samtidigt som de 

hjälper övriga klasskamrater att få den grundläggande kunskapen. Nackdelen med detta 

arbetssätt är enligt Rotigel och Bossé (2007, s.19-20) att de högpresterande eleverna blir som 

en extra lärare i klassen. Det kan lätt orsaka att vissa elever alltid får ge kunskap, och övriga 

bara får ta emot kunskap. Därmed riskerar läraren att de övriga eleverna aldrig får möjlighet 

att ge, och på så sätt kan de inte skapa en djupare förståelse. Ett förslag för att undvika detta 
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är nivågruppering, då alla i gruppen är på ungefär samma nivå. Genom detta får alla eleverna 

agera som både kunskapskälla och som mottagare av kunskapen (Rotigel & Bossé, 2007, 

s.19-20).  

 

 

4. Diskussion 
Nedan följer diskussionskapitlet där vi först resonerar kring valet av metoder och därefter 

diskuteras resultatet vi kommit fram till. 

  

Metoddiskussion 
Under denna rubrik diskuteras metoden vi använt oss av. Diskussionen fokuseras på val av 

sökstrategi, sökord, bearbetning av data samt arbetsfördelning. 

 
Sökstrategi och sökord 
Vi hade en bild av vilka matematiska begrepp vi ville söka på, under arbetets gång tillkom vi 

några nya, de flesta hade vi dock i bakhuvudet redan från start. Sökorden valdes utifrån att de 

var ord som beskriver den laborativa matematikundervisningen och därför var de viktiga att få 

in i arbetet. Vi hade sedan tidigare en klar bild över begreppens betydelse för oss, därför sökte 

vi på dessa och fick fram relevanta sökresultat. Vi valde att göra sökningar på vardagliga 

begrepp, så som ”rolig matematik” och ”leka matematik”, dock gav detta inte några, för vårt 

syfte, relevanta träffar utan vi gick tillbaka till de mer vetenskapliga begreppen. Anledningen 

till att vi valde de vardagliga begreppen var att de fanns med i andra artiklar och därför ville 

vi se om vi kunde hitta mer genom att söka på dessa, men detta misslyckades. Vetenskapliga 

artiklar använder sig inte särskilt ofta av så vardagliga begrepp. 

 

Flera av sökorden gav många träffar. Vi valde att inte kombinera våra olika sökord, då detta 

gav för få träffar. Istället togs beslutet att få många träffar, och att sedan läsa 

sammanfattningar för att kunna välja bort en hel del av artiklarna. Redan från början var vi 

noggranna med att se om artiklarna uppfyllde våra krav, vilket gav oss ett mer hanterligt 

urval.  

 

Vår sökstrategi var att samla på oss tillräckligt mycket data för att kunna besvara våra 

frågeställningar. När vi fick många träffar, valde vi att kontrollera nyckelorden och sedan läsa 

igenom sammanfattningar, för att välja ut relevanta artiklar. Vi samlade på oss tillräckligt 

mycket fakta för att kunna besvara våra frågeställningar på ett bra sätt. När vi kände att vi 

hade tillräckligt med fakta avslutade vi sökningen. Detta skedde när ungefär femtio artiklar 

hade blivit lästa. Med detta urval finns det en risk att vi missat information bland de artiklar vi 

inte läst. Däremot känner vi att den information vi fann var pålitlig och att vår studie ger en 

övergripande bild över både för- och nackdelar med ett laborativt arbetssätt. Ibland sökte vi 

endast efter ett specifikt svar och då valde vi att avsluta sökningen när vi hittat ett svar på 

frågan, det handlade till exempel om fakta kring taluppfattning, då detta är fakta som inte 

förändras. Däremot förstår vi att olika forskare tolkar till exempel matematiksvårigheter på 

olika sätt, men för detta arbete var vi tvungna att göra ett urval av allt och fokusera på hur 

elever i matematiksvårigheter kan få hjälp, och inte så mycket på bakgrunden till svårigheten. 

 

Databaserna vi valde att använda oss av var Summon, ERIC, SwePub och DIVA. Detta var de 

databaser vi hade blivit introducerade till och vi valde att inte gå vidare i andra databaser, då 

dessa fyra gav oss tillräckligt mycket data. DIVA använde vi inte som en sökmotor på samma 

sätt, utan där sökte vi på avhandlingar som vi redan kände till. Vi upplever att de artiklar vi 
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valt att använda i studien har gett oss bra fakta och därför hade vi förmodligen valt att 

använda dessa ändå, även om andra databaser eventuellt kunde tillfört mer material. Vi 

känner dock att vi hade velat ha mer information om databaserna för att lättare kunna använda 

dem. En del av artiklarna hittade vi inte i databaserna utan när vi hittade en artikel i databasen 

som fanns i en tryckt tidsskrift, och valde att gå till den tidsskriften och söka igenom den, för 

att hitta fler artiklar. 

 

Valet av exklusionskriterier styrdes av kursens riktlinjer för studien. Ett viktigt 

exklusionskriterium var att de artiklar som inte delade vår tolkning av olika begrepp, till 

exempel ”laborativ matematik”, exkluderades. För att kunna jämföra olika artiklar var det 

viktigt att artiklarna hade samma utgångspunkt. Vi var noggranna med att se om artiklarna 

diskuterade ett laborativt arbetssätt, eller laborativ problemlösning, då vi ser en stor skillnad 

mellan dessa två begreppen och endast ville använda oss av det laborativa arbetssättet. 

Laborativ problemlösning är enligt oss ett arbetsområde inom matematiken, på samma sätt 

som till exempel aritmetik, medan ett laborativt arbetssätt kan användas inom alla 

matematikens områden. En del artiklar vi fann berörde endast ett litet område av 

matematiken, och för att kunna avgränsa vår studie valde vi att plocka bort dessa detaljer, och 

istället arbeta på en övergripande nivå. 
 
Databearbetning 
Vi anser att vår metod för att bearbeta data fungerade bra. Den gav oss en tydlig struktur och 

vi kunde på ett enkelt sätt strukturera studien. Att strukturera texterna med hjälp av post-it-

lapparna blev ett genomgående koncept för hela studien. Det enda negativa vi kan se med 

denna metod är att när det blev många post-it-lappar och vi eftersökte en specifik lapp 

skapade det en del svårigheter, då det inte var särskilt enkelt att hitta rätt lapp. Detta kan vi 

däremot vända till en positiv sak. Det faktum att vi letade efter en specifik lapp, med specifik 

information, visar att vi har lärt oss mycket fakta under arbetets gång. Vi kunde se vår data 

både på djupet och på bredden. 

 

I databearbetningen gjordes två urval. I efterhand känner vi att urval 1 kunde ha gjorts 

tydligare och mer strukturerat från vår sida. Sökorden som användes för urval 1 skrevs inte 

ner utan vi fick tänka tillbaka i efterhand och försöka komma på vilka ord vi hade använt oss 

av, vilket skapade extraarbete för oss. Anledningen till att sökorden inte skrevs ner var för att 

informationen kring huruvida detta skulle göras eller ej var otydlig och därför skedde 

missförstånd kring detta. I efterhand känner vi att vi skulle ha kontrollerat saken i ett tidigare 

skede för att slippa extraarbetet. 

 
Arbetsfördelning 
Som vi nämnde i metodkapitlet valde vi att i den andra sökningen dela upp sökorden, för att 

effektivisera sökningen, vilket också ledde till att vi hittade olika artiklar och därför satte oss 

in i olika delar av uppsatsen. Däremot var vi noggranna med att diskutera allt vi hittat med 

varandra för att båda två skulle vara insatta i det vi skrev om. Själva skrivprocessen har vi 

genomfört tillsammans, mindre detaljer så som att sätta in data i tabellerna och att skriva 

referenslista, samt innehållsförteckning, valde vi att dela upp mellan oss. All fakta och alla 

diskussioner är däremot ett resultat av ett gemensamt arbete. Vi ansåg att detta var optimalt 

för att slippa ha två studier parallellt med varandra, det underlättar att endast arbeta i ett 

dokument. Dessutom ser vi en fördel med att sitta tillsammans och skriva då vi dels kan 

hjälpa varandra att hitta rätt ord, men också komma med nya infallsvinklar, något som vi inte 

tror att vi hade kunnat uppnå på samma sätt om vi satt var och en för sig och skrev studien. 

Det underlättade tidsmässigt att vi kunde prova våra olika tankar och idéer mot varandra 
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direkt, innan de skrevs ner, vilket gjorde att vi slapp omarbeta texten lika många gånger som 

vi annars varit tvungna att göra. Det kan vara lätt att samma information skrivs flera gånger 

om man skriver var och en för sig. Denna studie utgör således en sammanställning av våra 

samlade tankar, vilket vi anser är positivt. Det är lättare att vrida och vända på fakta 

tillsammans, än att göra det var och en för sig.  

 

Om en av oss valt att fokusera på matematiksvårigheter och en av oss på laborativt arbetssätt, 

hade vi varit experter på varsitt ämne. Nu är vi möjligtvis lite mindre experter, men på båda 

områdena, vilket kan ses som en nackdel, samtidigt som vi ändå har fått en god insikt i hela 

arbetet. Dessutom har vi fått fram så pass mycket fakta att vi känner att det ger en bra bild 

över hur ett laborativt arbetssätt kan hjälpa elever i matematiksvårigheter. Vi känner att detta 

är ett gemensamt arbete som vi kan stå för tillsammans, istället för att ha två arbeten som 

slagits ihop. 
 

Resultatdiskussion 
Under denna rubrik kommer resultatet diskuteras och knyta an till bakgrund och 

frågeställningar. Diskussionen är indelad i ett antal underrubriker. Med utgångspunkt i 

resultatet kommer ett antal problem som lärare kan möta lyftas fram. 
 
Definitioner av begrepp 
Definitionen av begrepp var en viktig del i arbetet. Detta dels för att skapa förståelse för 

läsaren, men även så för att vi upplever att det underlättade när vi jämförde olika artiklar med 

varandra. De begrepp vi använder kan tolkas på många olika sätt och därför har det varit 

viktigt att artiklarna vi använde hade en liknande tolkning av begreppen. Vi valde att skriva 

ner definitionerna av de viktigaste begreppen under resultatet. På så sätt vet läsaren hur vi har 

tolkat begreppen och kan därmed läsa vår studie med en förståelse för vad vi menar när vi 

skriver ett visst begrepp.  

 

Ett begrepp som vi upplevt svårhanterat, och som vi ställer oss kritiska till är ”högpresterande 

elever” eftersom vi upplever att det läggs olika värderingar i begreppet. Problemet är att det 

inte finns något bra begrepp som beskriver denna grupp elever som ligger så pass långt före i 

matematikutvecklingen att även de kan uppleva matematiksvårigheter. Från början använde vi 

oss av begreppet ”duktiga elever” och sökningar gjordes på detta begrepp. I efterhand 

upptäckte vi att begreppet ”högpresterande” gav en tydligare bild av vad vi menade och inte 

öppnade för lika mycket värderingar. 

 

Laborativt arbetssätt 
Ett laborativt arbetssätt innebär ett arbete med konkret material. Många forskare är positiva 

till detta, då de anser att ett laborativt arbetssätt skapar en grundläggande förståelse för den 

abstrakta matematiken. Ingen forskare utesluter den abstrakta matematiken, utan menar att det 

är en process som börjar i det konkreta och slutar i det abstrakta. Lunde (2003) och Malmer 

(1998) beskriver tydligt att matematiken är en process som skall börja i det konkreta för att 

sedan successivt bli mer abstrakt. De Bock et. al. (2011) menar också att matematiken är en 

process men att eleverna skall lära sig det abstrakta tänkandet innan det konkreta. Ingen 

forskare utelämnar det abstrakta eller det konkreta. Vi anser att detta är en bra utgångspunkt, 

men ställer oss kritiska till hur det laborativa materialet används. Malmer (1998, s.142) menar 

att allt arbete som görs måste ha ett syfte. Problemet är att detta ofta glöms bort. Läraren 

lämnar ut laborativt material till eleverna och tror att de själva kan skapa en förståelse genom 

detta. Det är viktigt att eleverna känner till syftet för att kunna skapa en förståelse för 

materialet (Ibid). Det är lärarens uppgift att tydliggöra för eleverna varför de ska arbeta med 
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materialet, det är inte upp till eleverna att själva komma på det.  

 

Flera forskare, däribland Rotigel och Bossé (2007), och Rystedt och Trygg (2010), menar att 

det vardagliga livet måste speglas i matematiken. Eleverna ser sitt liv i ett visst sammanhang 

och detta sammanhang måste läraren kunna använda i matematikundervisningen. På så sätt 

blir det lättare för eleverna att förstå varför de behöver lära sig matematik, och att matematik 

är någonting som finns överallt runt omkring dem. Vi ställer oss frågan om matematiken ska 

dras in i elevernas vardag, eller om elevernas vardag ska dras in i matematiken? Eleverna 

befinner sig i en vardag som är full av olika former av matematik, detta måste poängteras för 

eleverna för att de ska förstå det långsiktiga syftet med matematiken. Vi ser elevens liv som 

en liten bubbla, och i denna bubbla finns allt som eleverna har kännedom om. Utanför 

bubblan ligger det okända. Undervisningen måste bygga på det som eleverna känner till, för 

att bubblan sedan ska kunna utvidgas så att mer och mer av det okända tar plats inuti bubblan. 

Det som finns i bubblan är elevernas vardag, därför måste matematiken, som ligger utanför 

bubblan, bygga på det kända som finns inuti. Matematiken dras in i vardagen. Ett alternativ 

till detta skulle vara att dra in elevernas vardag i matematikundervisningen. En stor del av 

elevernas vardag handlar om skolan, där matematik är ett utav kärnämnena. I skolan är det 

målen i ämnena som står i fokus. För att skapa en tydligare bild av vad matematik är kan 

läraren då ta in exempel från vardagslivet. I detta tankesätt använder läraren sig av vardagen 

för att förklara matematiska begrepp, till skillnad från det föregående exemplet där fokus 

ligger på att hitta matematiken i vardagen. Sammanfattningsvis innebär detta att båda 

tankesätten krävs för att eleverna ska få en djupare förståelse för matematiken. Ibland måste 

matematiken få stå i fokus, och ibland vardagen. Vi anser att det viktigt att visa eleverna hur 

mycket runt omkring oss som handlar om matematik, då det kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter och skapa en tydlighet för elever. Genom att poängtera att ett bord är 

rektangulärt eller cirkulärt får elever i matematiksvårigheter en konkret bild i vardagen av vad 

de abstrakta orden ”rektangel” och ”cirkel” kan innebära. Målet med skolan är att eleverna 

ska klara sig senare i livet, och genom dessa konkretiseringar kan elever i 

matematiksvårigheter lättare få en förståelse för användningen av matematik. 

 

Att utgå från elevernas vardag kan hjälpa elever som är i matematiksvårigheter, där deras 

svårighet bottnar i den grundläggande matematiken. Det kan även hjälpa de elever i 

matematiksvårigheter, som har svårigheten att de är så långt fram i matematikutvecklingen att 

de behöver nya, svårare utmaningar, de så kallade högpresterande eleverna. Om vi kopplar 

tillbaka till bubblan som beskrivs ovan, kan vi konstatera att alla elevers bubblor har utvidgats 

olika mycket, och därför ser deras förståelse olika ut. Eleverna har därmed kommit olika långt 

i sin matematikutveckling, och därför har de olika frågor om ämnet beroende på hur långt de 

har kommit. Det är upp till läraren att anpassa undervisningen så att alla utmanas på sin egen 

nivå. Genom att koppla till vardagen kan alla elever utmanas på olika nivåer, men på samma 

sätt. I vardagen kan vi bygga vidare på den kunskap eleverna redan har, vissa elever behöver 

träna på det grundläggande, till exempel att ett bord kan vara rektangulärt. Andra elever kan 

få bredare kunskap och lära sig nya begrepp. Genom detta kan de se att samma bord som är 

rektangulärt, också kan förstås som ett rätblock. 

 

Lunde (2003, s.252) anser att elever i matematiksvårigheter måste gå tillbaka till grunden och 

befästa den grundläggande kunskapen innan de går vidare. Detta går att göra genom att 

relatera till vardagen, som beskrivits ovan, men det kräver också resurser i form av tid och 

personal. Resurser, menar Johnsen (1998), är en viktig del i den yttre miljön som kan skapa 

förutsättningar för lärande. Kan en ensam lärare undervisa i en klass där en elev lär sig räkna 

volymen av rätblock, samtidigt som en annan lär sig grunderna för en rektangel? Vi kan se 
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problem kring personalfrågan, då vi anser att det krävs mer än en lärare för att genomföra ett 

laborativt arbete. Det kräver planering som kanske inte krävs på samma sätt vid ett arbete med 

matematikboken. Resultatet ovan visar trots detta att ett laborativt arbete kan hjälpa eleverna, 

och då anser vi att det är värt att lägga ner extra tid på planeringen av lektionen.  

 

Ett sätt att lösa personalfrågan, som Lunde (2003) menar är ett problem, är att låta eleverna 

som är i matematiksvårigheter få specialundervisning. Den ständiga diskussionen kring 

huruvida detta ska ske i klassrummet, eller i ett klassrum utanför, har mindre betydelse för 

själva undervisningen. Däremot kan vi tänka oss att om eleverna i matematiksvårigheter blir 

tvungna att lämna klassrummet, kan de känna sig exkluderade och då få en minskad 

självkänsla (Linnanmäki, 2003). 
 
Uppnå målen 
En minskad självkänsla kan få negativa konsekvenser för elevernas utveckling, och på samma 

sätt kan en ökad självkänsla ha en positiv inverkan på utvecklingen. En positiv utveckling 

inom matematiken ökar elevernas förmåga att nå målen (Linnanmäki, 2003), vilket är det som 

eftersträvas att alla elever ska göra. Vi beskrev i resultatet Linnanmäkis (2003) tankar kring 

elevernas självkänsla och att just självkänslan har betydelse för elevernas resultat. I den 

svenska skolan ska alla elever göra de nationella proven i årskurs tre. Detta är för många av 

eleverna första gången de möter en provsituation, vilket kan vara stressande för dem. På 

samma sätt som eleverna måste lära sig matematik, måste de få möjlighet att lära sig tekniken 

att skriva ett prov. Enligt egen erfarenhet har vi sett att många elever misslyckas på grund av 

just denna faktor; de är ovana vid själva provsituationen och detta orsakar att resultatet på 

provet blir lidande. Laborativ matematik handlar om kommunikation, någonting som 

försvinner i provsituationen då eleverna måste lita på sin egen förmåga. Därför måste eleverna 

vid provtillfället ha lärt sig den abstrakta matematiken och ha en tilltro till sin egen förmåga. 

Har eleverna en tilltro till sin egen förmåga har de oftast en god självkänsla, och en god 

självkänsla leder, som vi tidigare nämnt, till mer positiva resultat på provet (Linnanmäki, 

2003). Det är lätt att det skapas en ond cirkel som Linnanmäki (2003) beskriver. Är man 

osäker på provsituationen och inte presterar tillräckligt bra, minskas självkänslan, vilket till 

nästa provtillfälle kan orsaka sämre resultat. Vi undrar om elevernas självkänsla har spelat in 

vid PISA-undersökningen (Skolverket, 2013), då denna utgörs av prov som testar elevernas 

abstrakta kunskaper i bland annat matematik vid femton års ålder. Precis som vid de 

nationella proven, tror vi att eleverna blir stressade över denna sortens tester. 

 

De nationella proven är till för att testa elevernas kunskaper, och för att vara till hjälp vid en 

kartläggning av elevernas måluppfyllelse. Samtidigt frågar vi oss om proven verkligen visar 

det som eleverna förstår? Ett argument som tagits upp mot laborativt material är att om 

matematikboken följs är chansen större att eleverna når målen, men att kunna genomföra 

beräkningar och att förstå dem är inte samma sak enligt oss. För oss handlar måluppfyllelse 

om att eleverna förstår vad de gör, och att de kan använda det i alla situationer, och 

matematikboken utgör bara en del av den förståelse som krävs. Ett laborativt arbetssätt tror vi 

kan öka förståelsen för ämnet och visa på olika situationer där samma arbetssätt kan 

användas. Detta kan vi styrka med det Burns och Hamm (2011) kommit fram till i sin 

undersökning; genom att arbeta laborativt kan elevernas kunskaper förbättras. Däremot måste 

läraren visa eleverna hur de ska omvandla det konkreta till abstrakt, inför ett eventuellt prov. 

Om läraren inte lär eleverna detta får eleverna lägre resultat, som till exempel resultaten i den 

senaste PISA-undersökningen visar (Skolverket, 2013). Rystedt och Trygg (2010, s.19) 

beskriver två ingångssätt till hur man kan förhålla sig till den konkreta och den abstrakta 

matematiken, den deduktiva och den induktiva undervisningen. Deduktiv undervisning 
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handlar om att gå från det abstrakta till det konkreta, och den induktiva innebär motsatsen, att 

gå från det konkreta till abstrakta. Så vi ställer oss frågan, vilket är mest optimalt: att gå från 

det abstrakta i matematikboken till det konkreta i de laborativa situationerna, eller att gå från 

de konkreta situationerna till det abstrakta i proven? 

 

Fördelen vi kan se med att gå från det konkreta till det abstrakta är att man börjar i det lilla, 

specifika, för att skapa en förståelse kring detta. Sedan byggs det på och blir till en generell 

kunskap som kan fungera i flera situationer. På så sätt slipper eleverna bli översköljda med 

mer information än vad de behärskar, och vi kan tänka oss att ett resultat av detta blir att de 

glömmer bort viktig information. Å andra sidan ser vi även en fördel med den deduktiva 

undervisningen, då eleverna får ett mål att sträva efter. Det skapar en mening i allt de gör och 

de är medvetna om att allt det som de gör slutligen kommer placeras in i ett större 

sammanhang. På så sätt blir det lättare för läraren att presentera syftet och motivera eleverna 

till att lära. Dock vill vi poängtera att alla elever är olika, en del vill börja i det lilla och till 

slut upptäcka hur allting hänger samman, medan andra elever måste förstå sammanhanget 

från början för att kunna skapa en förståelse. Därmed blir det en pedagogisk – och sannolikt 

omöjlig utmaning att tillgodose alla olika behov och inlärningsstilar/-strategier som finns i 

klassrummet. Men med kunskapen om dessa olikheter finns det en rimlig utgångspunkt för att 

kunna stärka fler elevers självkänsla och därmed uppnå de uppsatta kunskapsmålen 

(Linnanmäki 2003). 
 
Elever med andra förutsättningar 
Vi är positiva till det laborativa arbetssättet då vi anser att det öppnar upp för kommunikation 

och skapar en fördjupad förståelse. Det finns olika förklaringar till matematiksvårigheter 

(Geary, 2004), men det kan finnas andra orsaker till varför svårigheter uppstår i klassrummet. 

Det finns de elever som är i matematiksvårigheter av en eller annan anledning, men andra 

elever kan vara i andra sorters svårigheter som gör att ett laborativt arbetssätt försvåras. 

Språknedsättningar, kognitiva nedsättningar och hörselnedsättningar kan skapa svårigheter 

med kommunikationen som är viktig i detta arbetssätt. Detta måste läraren ha i åtanke, men 

det får inte hindra arbetet. Lärarens uppgift är att anpassa undervisningen så att alla kan ta del 

av den och tillföra någonting till gruppen. Utöver eleverna med kognitiva nedsättningar etc., 

finns de med fysiska nedsättningar, så som rullstolsburna, elever som har nedsatt fysisk 

förmåga eller elever som hoppar på kryckor av någon anledning. I praktiska moment kan 

dessa elever stöta på svårigheter att delta på samma sätt som sina klasskamrater. Tillgången 

till material och själva ”görandet” kan vara svårt att genomföra för dessa elever. Här behöver 

det oftast inte tas in en extra resurs, till exempel en assistent, utan istället kan läraren använda 

sig av klasskamraternas förmåga att hjälpa andra kamrater, vilket är en del av det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) och en förmåga som krävs i samhället. Har eleverna 

tidigt fått lära sig att nedsättningar av olika slag är en del av samhället och att vi måste 

använda våra olikheter för att hjälpa varandra, blir detta förhoppningsvis enklare att 

genomföra även när eleverna kommer ut i vuxenlivet.  

 

Vissa svårigheter kan lösas genom att till exempel ge personen som hoppar på kryckor en stol 

att sitta på. Olikheter i klassen måste ses som en tillgång, inte ett hinder eller en svårighet. Vi 

kan se att det är lärarens inställning som präglar klassens inställning.  
 
Läraren eller eleven? 
Vem sätter reglerna för inlärning i klassrummet? Vems tankar ska kunskapen egentligen utgå 

ifrån? Rystedt och Trygg (2010, s.3) menar att den laborativa matematiken måste omvandlas 

till ett abstrakt tänkande som utgör en hållbar tankegång. Frågan vi ställer oss är vem som 
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bestämmer vad som är hållbart? Är det eleven eller läraren? Om eleven har en strategi för att 

lösa en uppgift som läraren inte anser är hållbar, men eleven kan använda strategin i flera 

olika sammanhang, är den då inte hållbar? Alla människor är olika, och det gäller även våra 

tankemönster. Var går gränsen för vad som är hållbart och vad som inte är det? Vi anser att 

det är bättre om eleverna utvecklar egna metoder för att lösa problem, metoder som de kan 

använda och generalisera, än att läraren tvingar dem att använda en metod som läraren anser 

är hållbar. Å andra sidan kan vi se en fördel med att använda redan beprövade metoder, 

exempelvis sådana som läraren använder sig av. Dessa vet vi fungerar högre upp i skolans 

stadier, och därför kanske de är mer hållbara med tiden? Vi frågar oss hur eleverna känner sig 

om vi som lärare ger dem metoder att använda, istället för att låta dem använda sina egna 

metoder? 

 

I ett laborativt arbetssätt låter läraren först eleverna få reda på syftet och sedan testa sig fram 

genom egna strategier (Malmer, 1998). Därefter styr läraren in eleverna på ett specifikt spår 

som leder till vad läraren anser vara en hållbar strategi för problemlösning. Som människor 

vill vi alltid använda oss av det tankesättet som vi själva tycker är bäst, vilket gör att läraren 

lätt hamnar i en fälla där denne styr in eleverna på samma tankar som den själv har. Om man 

som lärare har låst fast sina tankar i ett visst tankemönster finns det en risk att de elever som 

inte använder samma strategi blir missförstådda. Elever i matematiksvårigheter kan ha andra 

metoder för att lösa problem än läraren, vilket kan göra att deras metoder uppfattas som 

felaktiga och ej hållbara. I själva verket kan deras svårigheter grunda sig i att de inte kan sätta 

sig in i lärarens tankebanor och inte kan använda samma strategier själv, och därför uppstår 

svårigheter när de tvingas använda dem. Deras svårigheter i matematik grundar sig kanske 

inte i kunskapen kring ämnet, utan istället grundas de i att deras strategier blir missförstådda, 

eller att de missförstår en strategi. De nationella styrdokumenten för grundskolan (Skolverket, 

2011a) poängterar att eleverna ska kunna välja och reflektera över olika strategier, därför 

måste läraren lyssna på eleverna och låta dem förklara hur de tänker. 

 

På samma sätt som vi ställer oss frågan om vem som bestämmer vilken strategi som är 

hållbar, frågar vi oss vem som bestämmer vad som är ett sammanhang inom matematiken. 

Återigen kan vi se att tankarna kan skilja sig åt mellan eleverna och läraren. I en bedömning 

ska inte endast målet eller metoden bedömas, utan sammankopplingen av dessa två. Eleverna 

kan känna att de har ett sammanhang som fungerar i deras vardag, medan läraren inte kan se 

detta sammanhang. Har läraren rätt att gå in och försöka förändra elevernas tankar, eller ska 

man ta ett steg tillbaka och låta eleverna själva bestämma? Problemet kring det sistnämnda är 

att det blir svårare för läraren att bedöma dessa elever, då läraren inte säkert kan säga att 

eleverna har en förståelse för ämnet. 

 

Elever i matematiksvårigheter kan, som tidigare nämnts, även omfatta högpresterande elever. 

Dessa elever kan ha utvecklat strategier som gör att de har kommit längre i sin 

matematikutveckling, dock inte nödvändigtvis med samma strategier som läraren har. Detta 

anser vi att läraren ska se som en tillgång i klassrummet, då dessa elever kan hjälpa andra 

elever i matematiksvårigheter (Rotigel & Bossé, 2007, s.19-20). Genom detta kan läraren 

lyfta fram att olika tankesätt är normalt och att så länge strategin fungerar, fungerar också 

uträkningarna i matematiken. En elev i matematiksvårigheter som inte förstår lärarens 

strategi, kan vara hjälpt av att få möta en annan strategi, som till exempel en högpresterande 

elev har tagit fram. Det behöver däremot inte nödvändigtvis vara en högpresterande elev som 

hjälper en elev i svårigheter. Som Burns och Hamm (2011) beskriver kan ett laborativt 

arbetssätt öppna upp för kommunikation mellan alla elever och på så sätt kan de ta del av 

varandras kunskaper. Att ta del av varandras tankar och hjälpa varandra är en grundläggande 
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förutsättning för lärandet enligt Säljö (2010).  

 

Abstrakt och konkret undervisning 
Ett genomgående tema för studien har varit att belysa skillnaderna mellan den abstrakta och 

konkreta matematiken, detta har även forskarna gjort, men enligt Malmer (1998) är en 

kombination det optimala för att hjälpa elever till bättre förståelse. Hennes tankar handlar om 

att utgå från det konkreta och allt mer gå mot abstraktion. Utifrån de argument vi lyft fram 

utifrån forskarnas resultat, frågar vi oss om konkret matematik innebär förståelse och abstrakt 

matematik innebär det matematiska språket? För i sådana fall krävs en balansgång mellan de 

båda för en optimal undervisning.  

 

De Bock et al. (2011, s.211) menar att symbolträning på den abstrakta nivån är bäst för 

eleverna, men samtidigt poängterar de vikten av förståelse. På vilket sätt ska generell 

förståelse för matematiken skapas på en abstrakt nivå? Vi anser att just denna förståelse bäst 

uppnås genom konkreta exempel som eleverna känner till, eftersom matematiken finns 

överallt i deras vardag. Vi håller därmed inte med De Bock et al. (2011) i deras argument om 

att matematiken är en abstrakt vetenskap som ska förbli abstrakt. Vi anser att det är viktigt att 

lära sig abstrakt matematik eftersom den blir mer och mer abstrakt desto högre upp i 

årskurserna man kommer. Prov, så som de nationella proven, kräver att eleverna kan tänka 

abstrakt, men samtidigt känner vi att en bra start för att hjälpa eleverna till den grundläggande 

förståelsen är att börja i det konkreta. Vi ställer oss kritiska till om elever som endast lärt sig 

abstrakt matematik kan ta till sig denna och använda den ute i vardagslivet (Rystedt & Trygg, 

2010, s.4). Lär eleverna sig tidigt att vår vardag är uppbyggd av matematik, till exempel att i 

princip allt är uppbyggt av former, kan de också lättare se former och mönster runt omkring 

sig och förstå varför de måste lära sig vissa begrepp. Vi undrar om en elev som endast lärt sig 

de matematiska egenskaperna för hur en rektangel ser ut, kan förstå hur mycket runt omkring 

oss som faktiskt är uppbyggt av rektanglar. Vi tror att elever i matematiksvårigheter riskerar 

att inte uppnå målen om man inte skapar en förståelse för dem (Lunde, 2003, s.254). Ett 

konkret arbetssätt kan hjälpa dessa elever till bättre förståelse. Att endast arbeta abstrakt tror 

inte vi kommer fungera för dem, då det inte skapar en förståelse och ett sammanhang som de 

kan ta till sig.  (Rystedt & Trygg, 2010, s.19).  

 

De Bock et al. (2011) menar som vi tidigare skrev att matematiken är någonting abstrakt. 

Vidare antyder de att matematiken inte hör ihop med den konkreta vardagen (De Bock et al., 

2011). Detta motsätter vi oss då vi anser att vardagen och matematiken hör ihop. Däremot är 

vår vardag inte uppbyggd utifrån matematik, utan tvärtom, matematiken är uppbyggd utifrån 

vår vardag. Matematiken är uppfunnen i ett sammanhang för att förklara det som existerar i 

vår vardag, sedan har detta tagits in som ett ämne i skolan då det är viktigt att lära sig alla de 

begrepp som finns i matematiken. Vi anser därmed att matematiken från början var konkret, 

och efterhand som den växte fram i skolan har vi gått allt mer mot abstraktion för att kunna 

använda det som ett internationellt språk. Vi anser att utan vardagen hade matematiken inte 

behövts, då det inte hade funnits något att basera matematiken på. 
 

Samtidigt som en del elever i matematiksvårigheter behöver konkret material för att kunna 

skapa en förståelse, kan andra elever möta på svårigheter i det konkreta arbetet. Vi beskrev 

tidigare de elever som De Bock et al. (2011, s.209) beskriver som abstract learners. Vissa 

elever lär bäst av att arbeta abstrakt, då de redan har lärt sig att behärska det abstrakta 

tänkandet. Då frågar vi oss om det inte också kan finnas concrete learners, det vill säga elever 

som behöver arbeta med matematiken på ett konkret sätt för att förstå den. Eftersom många 

forskare har beskrivit att elever i matematiksvårigheter behöver arbeta konkret, undrar vi då 
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om dessa kan benämnas som concrete learners? Är de egentligen concrete learners eller är det 

endast så att de kräver en förklaring på matematiken? En förklaring behöver nödvändigtvis 

inte vara vardagsnära och konkret, utan kan också vara abstrakt. Däremot tror vi att många 

lärare finner det lättast att gå tillbaka till det konkreta för att förklara på ett så enkelt sätt som 

möjligt. Därför anser vi att det är viktigt att läraren lär känna eleverna, och lär sig hur de ska 

göra för att på bästa sätt skapa en förståelse för varje enskild individ. 

 

Kunskapsluckor och vidare forskning 
Med denna studie har vi visat en övergripande bild av sambandet mellan 

matematiksvårigheter och ett laborativt arbetssätt. En lucka vi känner fattas i vår studie är en 

artikel som diskuterar just det vi gjort: sambandet mellan matematiksvårigheter och ett 

laborativt arbetssätt. Mycket forskning har fokuserat på att arbetet med elever i 

matematiksvårigheter ska vara konkret, men vi känner att många glömt bort förståelsen. 

Eftersom detta är huvudfokus för att elever ska lära sig matematik, hade vi önskat att det 

funnits mer forskning kring detta. För ett trovärdigare resultat, bör teorierna testas i praktiken. 

Ett laborativt arbetssätt bör testas med elever i matematiksvårigheter under en tid, för att se 

om detta ger positiva resultat. 
 

5. Konklusion och implikation 
Utifrån den forskning vi har analyserat drar vi slutsatsen att elever i matematiksvårigheter 

behöver få matematik förklarat för sig, och därmed uppnå en bättre förståelse för 

matematiken. Många forskare förespråkar att matematiken ska förklaras på ett konkret sätt, 

och lyfter fram ett laborativt arbetssätt som ett hjälpmedel. Vi kan se att även de elever som 

inte är i matematiksvårigheter kan stödjas av detta, vilket är ett argument för att arbeta 

laborativt i helklass och inte endast för de elever som är i svårigheter. Som lärare behöver 

man arbeta med att bygga upp alla elevernas självkänsla och utmana dem på deras egen nivå, 

samtidigt som de får känna att de själva har en förmåga och en förståelse. Ett laborativt 

arbetssätt kan både skapa en grundläggande förståelse, och utmana elever till en djupare 

förståelse, däremot måste arbetssättet vara genomtänkt. Det måste finnas en bakomliggande 

mening med varje aktivitet som genomförs med eleverna för att de ska få en förståelse för 

syftet med metoden. Genom att arbeta med flera sinnen är det lättare för eleverna att befästa 

kunskapen, och därmed blir det lättare för en elev i matematiksvårigheter att få en förståelse 

för matematiken.  
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Bilaga 
 

Litteraturstudie:  

          

  Sökhistorik:  Artikelöversikt: 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions-och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Slutsats/Resultat 

1. 2013 

Linköpings 

universitet 

DIVA 

”Dyscalculia” OCH 

”Number sense” 

Östergren, 

Rickard 

Mathematical 

Learning Disability: 

Cognitive Conditions, 

Development and 

Predictions 

Avhandlingens syfte var 

att testa vilka olika 

kognitiva förutsättningar 

som har betydelse för att 

elever utvecklar 

matematiksvårigheter. 

Tre kvalitativa 

studier jämför 

följande förmågor: 

verbalt 

arbetsminne, tidig 

sifferkunskap, och 

tidig aritmetisk 

förmåga. 

Resultaten visar att 

både en och flera 

kognitiva förmågor, 

främst taluppfattning 

och arbetsminne, har 

betydelse för om barn 

utvecklar 

matematiksvårigheter. 

Andra faktorer kan 

däremot samspela med 

dessa förmågor och 

skapar därmed en 

högre risk för 

svårigheter i 

matematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions-och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Slutsats/Resultat 

2. 2011 

National Council of 

Teachers of 

Mathematics 

ERIC 

“Abstract 

mathematics” 

De Bock, 

Dirk: 

Deprez, 

Johan; Van 

Dooren, 

Wim; 

Roelsens, 

Michel; 

Verschaffel, 

Lieven 

Abstract or Concrete 

Examples in Learning 

Mathematics? A 

Replication and 

Elaboration of 

Kaminski, Sloutsky, 

and Heckler’s Study 

Syftet är att samla in 

kritiska kommentarer 

från matematiker kring 

konkret matematik. 

En kvalitativ studie 

som genomförd 

konkreta och 

abstrakta 

matematiska tester. 

Resultaten visade att 

elever som lär sig 

matematik abstrakt, 

kan generalisera 

kunskapen till andra 

abstrakta kontexter, 

medan elever som lär 

sig matematik konkret 

endast kan använda 

kunskapen i andra 

konkreta kontexter. 

 

3. 2010 

Nationellt centrum 

för 

matematikutbildnin

g 

Halmstad högskola: 

Summons 

”Laborative 

mathematics” 

Rystedt, 

Elisabeth; 

Trygg, Lena 

Laborativ 

matematikundervisning 

– Vad vet vi? 

Syftet är att skapa en 

sammanställning som 

tar upp all fakta om 

laborativ 

matematikundervisning. 

Genom en 

kvalitativ studie har 

texter från NCM:s 

referensbibliotek, 

LIBRIS, ERIC, 

MathEduc m.fl. 

granskats och 

sammanställts. 

 

Resultatet blev en 

sammanställning av den 

forskning som finns kring 

laborativ 

matematikundervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions-och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Slutsats/Resultat 

4. 2007 

Prufrock Press Inc. 

ERIC 

”Talent children 

mathematics” 

Rotigel, 

Jennifer V; 

Bossé, 

Michael J 

Mathematically 

talented children: 

How can parents 

help? 

Syftet är att visa hur 

föräldrarna kan hjälpa 

och uppmuntra sina barn 

att arbeta med 

matematik, och att visa 

på att det inte endast är 

de elever som har svårt 

för matematik, som 

behöver hjälp, utan 

också de som är längre 

fram i 

matematikutvecklingen. 

 

I en kvalitativ 

studie har forskarna 

samlat in åsikter 

från föräldrar till 

högpresterande 
elever, och arbetar 

sedan fram 

rekommendationer 

som kan hjälpa 

föräldrarna att 

handleda sina barn i 

matematik. 

 

Resultatet blev ett antal 

tips som bland annat 

föräldrarna kan 

använda sig av för att 

hjälpa sina barn. 

 

 

5. 2005 

Utbildning och 

demokrati – 

Tidsskrift för 

didaktik och 

utbildningspolitik 

Halmstad högskola: 

Summons 

”Abstrakt matematik” 

/ ”Praktisk 

matematik” 

Lennerstad, 

Håkan 

Matematikens 

dubbelnatur – 

undflyende innehåll, 

självtillräckligt språk 

Syftet är att visa hur 

innehållet och språket 

hör ihop i 

matematikämnet. 

Forskaren har gjort 

en kvalitativ 

forskning där olika 

studier 

sammanställs för 

att påvisa att 

matematik är ett 

språk. 

Resultatet är att även 

inom matematiken 

finns ett språk som 

behöver behärskas, och 

det kan endast ske 

genom att språket får 

användas i en kontext, 

vilket innebär att 

eleverna behöver arbeta 

praktiskt med 

matematiken för att 

kunna behärska 

matematikens språk.  

 

 

 

 

 



 
 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions-och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Slutsats/Resultat 

6. 2003 

Nordisk tidsskrift 

for 

spesialpedagogikk 

Halmstad högskola: 

Summons 

“Matematiksvårigheter” 

Linnanmäki, 

Karin 

Självuppfattning och 

utveckling av 

matematikprestationer 

Syftet är att kartlägga 

sambandet mellan 

självuppfattning och 

resultat i matematik. 

En kvantitativ 

studie som utgår 

från jämförelser av 

matematiska prov 

och självbildstest. 

Dessa tester gjordes 

på 900 elever i 

årskurs 2, 5 och 9.  

 

Självuppfattningen har 

betydelse för elevernas 

prestationer i 

matematik. En negativ 

inställning kan leda till 

dåliga resultat. 

 

7. 2003 

Nordisk tidsskrift 

for 

spesialpedagogikk 

Halmstad högskola: 

Summons 

“Matematikkvansker 

som 

spesialpedagogisk 

tema” 

Lunde, Olav Matematikkvansker 

som 

spesialpedagogisk 

tema 

Syftet är att fokusera på 

specialpedagogik i 

matematik, eftersom ett 

stort fokus läggs på läs- 

och skrivsvårigheter. 

 

Författaren har 

gjort en kvalitativ 

studie där forskning 

om 

specialpedagogik 

samlats in. 

Forskningen ger 

fakta om 

svårigheter i 

matematik och hur 

elever i dessa 

svårigheter behöver 

extra hjälp i 

klassrummet. 

 

Resultatet är att olika 

former av undervisning 

måste värderas för att 

kunna hjälpa de elever i 

matematiksvårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions-och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Slutsats/Resultat 

8. 1998 

Nordisk tidsskrift 

for 

spesialpedagogikk 

Halmstad högskola: 

Summons 

”Matematksvårigheter” 

Malmer, 

Gudrun 

Matematik för alla Syftet är att förmedla en 

metod att arbeta med 

matematik för alla 

elever.  

Forskaren har gjort  

en kvalitativ studie. 

Metoden är baserad 

på observationer i 

klassrummet, och 

utifrån dessa har en 

arbetsform 

utarbetats som ska 

fungera 

förebyggande så att 

elever inte ska 

hamna i svårigheter 

i matematik. 

En metod i 6 steg där 

den laborativa fasen 

följs av arbete mot en 

abstrakt matematik.  
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