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Sammandrag 
 
Matematiksvårigheter kan ha många olika orsaker. Vissa är kopplade till kognitiva 
processer som möjliggör inlärning. Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån 
forskning undersöka vilken inverkan på inlärningen ett laborativt och konkret 
undervisningssätt med digitala inslag har för elever i matematiksvårigheter kopplade till 
minne och koncentration. För att besvara detta har en systematisk sökningsprocess utförts 
där forskning tagits fram som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Forskningen 
har sedan granskats både gällande kvalité och innehåll.  
  
Undervisningen ska, enligt läroplanen, främja inlärningen och en livslång lust att lära 
oavsett vilka förutsättningar eleverna har. Vidare ska eleverna i matematikundervisningen 
ges möjlighet att utveckla förmågor så de kan lösa matematiska problem med olika 
strategier, urskilja samband och variationer samt föra matematiska resonemang. Det 
framkommer i denna studie att ett laborativt och konkret arbetssätt med digitala inslag kan 
skapa flera olika fördelar som kan främja matematikinlärningen både för elever generellt 
men framförallt för elever som hamnat i matematiksvårigheter. Det belyses dock att läraren 
och dennes kunskap om både elever, material samt förmåga att planera undervisningen på 
ett bra sätt är avgörande för om positiva förutsättningar skapas eller inte. Tydlig och god 
struktur är, enligt vad som framkommit, extra viktigt för elever i matematiksvårigheter. 
 
Nyckelord: matematikinlärning, laborativ, konkret, digital, minne, koncentration, 
matematiksvårigheter 
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1. Inledning  
 
Matematiksvårigheter är ett omfattande problem som kan ha många orsaker, såsom 
psykologiska, sociologiska, pedagogisk-didaktiska, strukturella och medicinska (SPSM, 
2012; Sjöberg, 2006, s. 108–110). Bland annat har i undersökningar framkommit att många 
elever till följd av olika orsaker har svårt med koncentration och arbetsminne (Sjöberg, 
2006, s. 100–102, 105). Om dessa svårigheter försätter eleven i matematiksvårigheter eller 
inte beror dock på hur undervisningen utformas och om hänsyn tas till elevens behov (Jess, 
Skott & Hansen, 2009, s. 19). Den traditionella undervisningen som till stor del är 
läromedelsstyrd och inriktad på att memorera olika förhållanden och beräkningsmetoder 
fungerar för en del elever men kan skapa modfälldhet och bidra till försämrad självtillit 
hos elever som befinner sig i matematiksvårigheter (Jess, Skott & Hansen, 2009, s. 20). 
Uppgifternas slutenhet och bristen på kommunikation och samarbete, i kombination med 
större mängd uppgifter som ska göras på en begränsad tid, sätter press på eleven och dennes 
kunskaper i att planera, fokusera och minnas. De repetitiva och rigida beräkningsmetoder 
elever stöter på i läromedlen, menar Magne (1998, s. 41), kan dessutom göra att eleven blir 
låst i sitt tänkande och oförmögen att tänka logiskt samt få svårt för att se samband mellan 
olika metoder och mellan matematiken och verkligheten. Detta kan i förlängningen, när 
matematik blir mer avancerad, leda till att elever med bristande minne och koncentration 
hamnar i matematiksvårigheter. 
 
En undervisningsmetod som lyfts inom forskningen är problemlösning via laborativ och 
konkret matematik. Denna form av matematikundervisning är något Rystedt och Trygg 
(2010, s. 22) belyser som ett sätt att göra den abstrakta matematiken mer lättförståelig för 
eleverna. De skriver att laborativ och konkret matematik kan göras mer lekfull och rolig 
än arbete i matematikboken på samma gång som det är lika lärorikt (Rystedt m.fl., s. 4). 
Att kunna variera undervisningen är positivt för alla elevers inlärning och något som kan 
göra att elever trots olika förutsättningar inte försätts i matematiksvårigheter eller att deras 
svårigheter minimeras. Detta då laborativ och konkret inlärning skapar mer motivation hos 
eleverna vilket, enlig Magne (1998, s. 149), är något som är oerhört viktigt. Vidare 
beskriver han vikten av att koppla matematiken till verkligheten och sociala livssituationer 
samt att lösa matematiska problem genom gemensamma diskussioner. 
  
Att koppla matematiken till verkliga sociala situationer är något som även lyfts i 
diskussioner kring hur digitala resurser kan främjar det matematiska lärandet (Jönsson, 
Lingefjärd & Mehanovic, 2010, s. 81–82). Genom att använda digitala, konkreta och 
laborativa inslag i undervisningen kan elevernas motivation höjas då det finns möjligheter 
att anpassa undervisningen på fler sätt (Lantz-Andersson & Säljö, 2015, s. 19). Ryan (2012, 
s. 45–49) skriver att digital matematik kan hjälpa eleverna att fokusera och att det skapar 
möjligheter till en mer anpassningsbar matematik. Länkade bilder och filmer kan förstärka 
kunskapen samtidigt som den kan anpassas till elevernas intresse. Det abstrakta och svåra 
kan på så vis göras tydligare och mer lättförståeligt vilket framförallt hjälper elever som 
hamnar i matematiksvårigheter. Vidare skriver Ryan att det går att variera arbetet enklare 
så samband tydliggörs och misstag kan snabbare redigeras. Dock påpekar Ryan (2012, s. 
45) att det är viktigt att vara tydlig med syftet och att visa på skillnaden mellan 
användningsområde av digitala resurser på fritiden respektive i skolan, något även Jönsson 
med flera (2010, s. 82) ser som ytterst relevant. Användningen av digitala resurser i skolan 
kommer med största sannolikhet öka då regeringen den 9 mars 2017 tog beslutet att 
förtydliga och förstärka skolans uppdrag gällande att stärka elevernas digitala kompetens 
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(Regeringen, 2017, s. 1). 
 
Under min VFU har jag, förutom läromedelsstyrd matematikundervisning, kommit i 
kontakt med både digitala och konkreta undervisningsmetoder i matematik. Jag har även 
deltagit i diskussioner med verksamma lärare samt en specialpedagog kring vilka 
möjligheter och begränsningar dessa metoder skapar för elever i matematiksvårigheter. 
Det har funnits en samstämmighet i diskussionerna kring vikten av att anpassa 
undervisningen så att den främjar lärandet även hos elever i matematiksvårigheter. 
Åsikterna har dock skiljt sig kring om och hur digitala och konkreta metoder påverkar 
elevernas möjligheter till ett varaktigt lärande samt om de medför ytterligare 
störningsmoment för elever som redan från början har svårigheter i inlärningen (Lantz-
Andersson & Säljö, 2015, s. 24). Det framgår dock tydligt i läroplanen att skolan ska 
anpassa undervisningen så den stödjer och stimulerar eleverna oavsett vilka individuella 
behov de har (Skolverket, 2011a, s.14). Syftet med denna studie är att undersöka vilken 
inverkan på inlärningen ett laborativt- och konkret undervisningssätt med digitala inslag 
har för elever i matematiksvårigheter kopplade till minne och koncentration. 
 
2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att utifrån forskning undersöka vilken inverkan på inlärningen ett 
laborativt- och konkret undervisningssätt med digitala inslag har för elever i 
matematiksvårigheter kopplade till minne och koncentration. Syftet konkretiseras i 
följande frågeställningar: 
 

● Vilka förutsättningar för matematiskt lärande skapas genom laborativ och konkret 
undervisning med digitala inslag? 

● Skapar detta arbetssätt nya inlärningsmöjligheter för elever i matematiksvårigheter 
kopplade till minne och koncentration, i så fall vilka? 
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3. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer skolans styrdokument granskas i förhållande till matematikämnet 
och inlärningssvårigheter. Vidare kommer kapitlet beskriva och förklara vad som i denna 
studie menas med konkret, laborativ och digital undervisning. Det kommer även ges en 
övergripande beskrivning av hur minne och koncentration fungerar samt hur dessa 
förmågor påverkar inlärningen. Detta för att få en förförståelse för vilka möjligheter olika 
arbetssätt kan få för elever med minnes- och koncentrationssvårigheter.  
 
3.1 Skolans styrdokument 
 
I läroplanen står att eleverna i matematikämnet ska utveckla förmåga att lösa matematiska 
problem med olika strategier. De ska lära sig se samband och kunna resonera matematiskt 
samt kunna använda olika matematiska begrepp (Skolverket, 2011a, s. 56). 
Undervisningen ska vara inkluderande och främja ett livslångt lärande (Skolverket, 2011a. 
s. 7–8). Läraren ska anpassa och utveckla undervisningen så den blir stödjande och 
stimulerande för alla elever oavsett förutsättningar (Skolverket, 2011a. s. 14). Elever som 
hamnar i svårigheter ska ges extra anpassningar och särskilt stöd så de når så långt som 
möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vidare står att eleverna ska ges utrymme till att 
själva använda och prova olika uttrycksmedel i undervisningen.  
 
3.2 Konkret undervisning 
 
I läroplanen (Skolverket, 2011a, s. 7) står det att skolan ska skapa lust att lära samt anpassas 
utifrån varje elevs individuella behov. För att möjliggöra detta är det viktigt att 
undervisningen, framförallt under de tidigaste skolåren, är flexibel och varierande samt att 
den innehåller konkret, laborativt och undersökande arbetssätt (Skolverket, 2003, s. 12). 
För att eleverna ska känna lust att lära och öka deras motivation och engagemang är det 
viktigt att känslor, tankar och upptäckarglädje ges utrymme i undervisningen (Skolverket, 
2003. s. 10).  
 

3.2.1 Laborativ matematikundervisning 
 
Matematikundervisningen kan för vissa elever kännas svår och motig, framförallt när 
undervisningen blir monoton och övervägande innehåller mekanisk färdighetsträning som 
inte känns meningsfull (Skolverket, 2003, s. 7, 17, 22). I många skolor ges också läroboken 
en central roll redan får de tidiga skolåren, detta kan, enligt skolverkets granskning 
(Skolverket, 2003. s. 13), vara riskabelt då detta ofta leder till att kvantitetens betydelse 
blir större än den kvalitativa, att mängden tal blir viktigare än förståelsen. När eleverna gör 
uppgifter utan att förståelse skapas blir deras matematiska grund svagare vilket kan skapar 
svårigheter när matematiken blir mer avancerad (Olsson & Forsbäck, 2008, s. 13). Olsson 
m.fl. (2008 s. 10–12) betonar vikten av mötet mellan verkligheten och matematiken, känt 
och okänt och mellan konkret och abstrakt i konstruktionen av den matematiska grunden. 
Förståelse för den abstrakta matematiken ska skapas genom att undervisningen utgår från 
konkret material och tidigare erfarenheter för att sedan successivt övergå till matematiska 
begrepp och mer avancerade räkneoperationer (Olsson m.fl., s. 11). Men steget från det 
konkreta till det abstrakta är stort och det krävs tydlig ledning för att eleverna ska klara av 
detta steg (Olsson m.fl., s. 14). De konkreta materialen kan inte i sig själva skapa förståelse 
för det abstrakta utan denna koppling behöver skapas av läraren (Skolverket 2011c, s. 28). 
Via konkretisering med olika material eller metaforer kan läraren förtydliga och lyfta fram 
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abstrakta matematiska modeller som eleverna ska skapa förståelse för.  
 
De konkreta materialen som används inom matematiken kan, enligt Malmer (2002, s. 94), 
delas in i grupper, material för att: 
 

● sortera, jämföra och klassificera - material i olika färg och form  
● skapa taluppfattning - strukturella material i olika mängder som kan kopplas till 

antal 
● förtydliga relationen mellan olika tal - material som ger möjligheten att jämföra 

relationer till exempel en våg för att förtydliga likamedstecknet 
● förstå olika enheter - material för att väga, mäta och räkna med pengar   
● färdighetsträning - självkontrollerande arbetsmaterial, dataprogram, miniräknare 
● övrigt - tärningar, kortlek, spel, geobräde 

 
Malmer (2002, s. 30) belyser precis som Olsson m.fl. (2008, s. 11–12) vikten av att gå från 
konkret till abstrakt för att skapa förståelse för matematiken. Malmer (2002, s. 30) 
framhåller betydelsen av en laborativ och undersökande undervisning som bygger på 
elevers förutsättningar och erfarenheter samt där språket och de matematiska begreppen 
utvecklas hand i hand. Hon belyser även vikten av att individanpassa undervisningen då 
elever lär på olika sätt och i olika takt (Malmer, 2002. s. 28). Vidare skriver hon att elevers 
matematikinlärning kan delas in i sex olika inlärningsnivåer som alla har betydelse för om 
de kommer lyckas eller inte. För att eleven ska kunna få förståelse för den abstrakta 
matematiken är de tre första nivåerna viktiga då det är där eleverna bygger den 
matematiska grunden som även Olsson m.fl. (2008, s. 13) skriver om. Nedan kommer en 
kort förklaring av Malmers matematiska inlärningsnivåer. 
 

● Första nivån, tänka - tala, handlar om att ta tillvara på elevernas erfarenheter och 
låta dem undersöka, upptäcka och uppleva. Eleverna har eller upptäcker ofta saker 
och förhållanden som de verbalt inte kan förklara vilket gör att det är viktigt att i 
denna fas ge eleverna ordförråd och möjlighet att diskutera olika begrepp och göra 
associationer med erfarenheter och ord de tidigare kommit i kontakt med (Malmer, 
1998, s. 142). 
 

● Andra nivån, göra - pröva, här får eleverna med konkret material och via ett 
laborativt och undersökande arbetssätt skapa förståelse för olika matematiska 
förhållanden. Till exempel kan de räkna antal, arbeta med likhetstecknets 
betydelse, arbeta med konkret problemlösning och delars förhållande till helheten 
(Malmer, 1998, s. 142–143). 
 

● Tredje nivån, synliggöra, på denna nivå börjar eleverna närma sig ett abstrakt 
tänkande genom att de presentera och förklara sina tankegångar med hjälp av olika 
representationsformer. Genom att presentera sina lösningar blir kunskapen djupare 
förankrad och eleven blir också påmind om sin egen roll i inlärningen (Malmer, 
1998, s. 143). 
 

● Fjärde nivån, förstå - formulera, här omvandlas elevernas konkreta tankegångar 
till abstrakta tankesätt och symbolspråk till exempel algoritmräkning. Eleverna 
övergår ifrån att tidigare ha använt vardagsspråk för att förklara till att nu använda 
det matematiska språket. Tyvärr är det många lärare som hoppar över nivåerna 1–
3 och börjar direkt på denna nivå vilket många gånger skapar svårigheter för 
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eleverna då de inte kan koppla uppgifterna till verkligheten eller egna erfarenheter 
och saknar den ord- och begreppsförståelsen som är en nödvändig förutsättning för 
att klara av det abstrakta symbolspråket (Malmer, 1998, s. 143–144). 

 
● Femte nivån, tillämpning, på denna nivå får eleverna använda den kunskap de 

förvärvat i olika situationer, detta för att få en djupare förståelse för när och hur de 
matematiska reglerna kan användas och träna upp sin problemlösning (Malmer, 
1998, s. 144). 
 

● Sjätte nivån, kommunikation, på denna sista nivå får eleverna diskuterar de nya 
kunskaperna de fått med andra. Att interagera med andra via till exempel 
temaarbeten och olika gruppuppgifter är viktigt för att få en djup förståelse för 
matematiken och hur viktig den är inom många olika områden (Malmer, 1998, s. 
144). 

 
3.3 Digital undervisning 
 
Den 9 mars 2017 tog regeringen ett beslut om att eleverna, förutom att få förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar samhället, “ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att 
använda digital teknik” samt utveckla “ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik”. (Regeringen, 2017, s. 2) Eleverna ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011a. 
s. 9) ges kunskaper så de kan orientera sig i det komplexa samhället med dess 
informationsflöde och snabba förändringar. Vidare står det att moderna tekniska verktyg 
ska användas i skolan (Skolverket, 2011a s. 14). När man talar om digitala hjälpmedel och 
dess möjligheter i skolan brukar benämningen IKT, information- och 
kommunikationsteknik, användas. Den digitala tekniken skapar många möjligheter i form 
av övningsprogram, ordbehandlingsprogram, informationssökning, simuleringsprogram, 
kunskapsförmedling, spelliknande program, multimediapresentationer, personlig 
databearbetning och flera vägar för kommunikation (Riis, 2017). Dessa program kan bidra 
till att öka elevernas engagemang vilket kan leda till att de ökar sitt lärande. För att denna 
positiva utveckling av undervisningen ska äga rum betonar Murphy (2016, s. 297) vikten 
av att läraren är väl förtrogen med tekniken och dess förutsättningar.  
 

3.3.1 IKT i matematikundervisningen 
 
I kursplanen för matematik står det att eleverna ska utveckla kunskap i hur de kan arbeta 
med problemlösning, göra beräkningar med hjälp av digital teknik samt hur denna teknik 
kan användas för att tolka och presentera data (Skolverket, 2011a. s. 62). Att använda olika 
inlärningsmetoder har påverkan på hur elever, framförallt de som tycker matematik är 
svårt, förstår och tar till sig undervisningen (Murphy, 2016. s. 295). I kommentarmaterialet 
till kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b, s. 10) står att det via digital teknik skapas 
möjligheter till att utföra beräkningar, skapa tabeller och hantera stora mängder data samt 
visualisera och konkretisera abstrakta fenomen. Eleverna kan till exempel via digitala 
hjälpmedel simulera olika geometriska objekt både två- och tredimensionellt. Sollervall, 
Ryan, Helenius och Lingefjärd (2015, s. 1) skriver att IKT kan, med hjälp av genomtänkt 
orkestrering, bidra till att stärka matematikundervisningen. Att enbart ta in digitala 
beräkningshjälpmedel i undervisningen utan en närmare planering i hur dessa ska föra 
inlärningen vidare kan, enligt Sollervall m.fl. (2015, s. 4), göra att själva matematiken 
kommer i skymundan. Däremot menar de att digitala verktyg kan öppna upp för 
undervisningssätt som annars inte vore möjliga, till exempel kan matematiska diskussioner 
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med utgångspunkt från elevernas egna konstruktioner lättare föras om elevernas lösningar 
finns samlade som bilder i ett dokument (Sollervall m.fl., 2015, s. 2). Eleverna blir på detta 
sätt mer aktiva i undervisningen och inspireras till kreativa problemlösningar och 
gemensamma resonemang vilket visat sig vara positivt för lärandet (Sollervall m.fl., 2015, 
s. 3). Att använda spelliknande program är en annan möjlighet som öppnas vilken, enligt 
Fleischer och Kvarnsell (2015, s. 95), kan göra att eleverna orkar utföra fler repetitioner 
av uppgifterna än de gjort om de arbetat med papper och penna.  
 
Användandet av digitala hjälpmedel skapar möjligheter för att göra undervisningen mer 
intressant genom simuleringar, multimodala inslag och illustrationer, vilket ökar elevernas 
motivation (Fleischer m.fl., 2015, s. 93). Murphy (2016, s. 298) skriver också att IKT kan 
öka elevernas engagemang och skapa möjligheter till bättre interaktion och samarbete 
mellan elever och mellan elev och lärare samt bidra till en djupare förståelse för de 
matematiska begreppen. Tidiga möten med IKT i matematikundervisningen kan även 
stärka elevernas tillit till sin egen förmåga när det gäller att hantera teknik i olika situationer 
(Skolverket, 2011b, s. 10). 
 
3.4 Matematiksvårigheter 
 
Matematiksvårigheter kan bero på många olika saker vilket gör svårigheterna komplexa 
(SPSM, 2012). Forskningen kring matematiksvårigheter har ofta varit väldigt inriktad på 
psykologiska inlärningsteorier, individuella orsaker som gör att eleven inte kan ta till sig 
matematiken vilket bidragit till att det tagits fram många olika termer för att beskriva 
orsaker till svårigheterna (Ahlberg, 1992, s. 20). I litteraturen stöter man ofta på olika 
uppdelningar av matematiksvårigheter. Bland annat delar psykologen Björn Adler in 
matematiksvårigheter i allmänna och specifika svårigheter, där allmänna berör mer 
generella inlärningssvårigheter kopplade till sänkt begåvning och specifika berör 
svårigheter där prestationerna varierar men eleverna är normalbegåvade, ett begrepp som 
här förekommer är dyskalkyli (Adler, 2005, s. 19). Denna uppdelning är dock 
kontroversiell och begreppet dyskalkyli, som är starkt kopplat till medicinska och 
neurologiska orsaker bör, enligt Sjöberg (2006, s. 112), undvikas så länge som det råder 
oenigheter kring såväl definitionen av begreppet som diagnoskriterier. Enligt Sjöberg 
(2006, s. 108–112) och Ahlberg (1992, s. 32ff) är matematik en komplicerad kognitiv 
process vilket gör att hänsyn utöver det medicinsk/neurologiska behöver tas till perspektiv 
såsom psykologiska, sociologiska, pedagogisk-didaktiska och strukturella (Sjöberg, 2006, 
s. 108–110).  
 

3.4.1 Orsaker till matematiksvårigheter 
 
Det finns många olika orsaker som kan påverka elevernas inlärning negativt och därigenom 
försätta eleven i matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006, s. 108). Framförallt har låg 
motivation, låg arbetsinsats och elevers attityd gentemot ämnet i kombination med 
strukturella problem, enligt Sjöberg (2006, s.228), visat sig vara vanligt förekommande 
orsaker till att elever försätts i matematiksvårigheter.  
 
Matematik är ett ämne som ofta skapar stress, oro och ångest framförallt hos elever i behov 
av extra stöd (2006, s. 108). Detta kan skapa undvikande beteende hos elever samt att de 
lägger mindre tid på träning i ämnet vilket i sin tur leder till att de hamnar i svårigheter. 
Vidare skriver Sjöberg (2006, s. 109) att elever som är lågpresterande ofta byter taktik, 
istället för att ta det lugnare och få fler rätt ökar de farten för att hinna så många tal som 
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möjligt vilket kan förvärra de problem de från början haft i ämnet. Även sociologiska 
aspekter såsom hemförhållande, annan etisk bakgrund och ekonomisk status kan 
missgynna eleverna och försätta dem i matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006, s. 109). 
Andra återkommande orsaker som lyfts är strukturella orsaker, stora 
undervisningsgrupper, ogynnsam undervisning och dålig arbetsro i klassrummet (Sjöberg, 
2006, s. 226). Vidare kan långa arbetspass som från början varit ämnade för att ge utrymme 
för alternativa arbetsformer men som ägnas åt enskilt arbete i läroböcker göra att eleverna 
tappar motivationen för arbetet (Sjöberg, 2006, s. 226).  
 
Sjöberg (2006, s. 226) skriver också att kommunikationsmönster påverkar om och hur 
mycket problem elever får i ämnet. Genom att ha en god kommunikation där matematiska 
tankegångar och lösningsförslag diskuteras både mellan lärare-elev samt mellan eleverna 
kan problem undvikas eller minskas. Att kommunikationen fungerar bra är, enligt Sjöberg 
2006, s. 226), framförallt viktigt för elever som är i matematiksvårigheter då de påverkas 
mer än andra både av bra och dålig kommunikation. Vidare har Sjöberg (2006, s. 228) i 
sin studie kommit fram till att många elever i matematiksvårigheter upplever att 
kommunikationen med läraren många gånger är problematisk då eleverna har svårt att 
förstå läraren. Lärarna har i stället för att endast stötta eleverna att själva komma fram till 
lösningar gått in och givit längre och mer ingående förklaringar vilket lett till att eleverna 
tröttnat, då det tagit för lång tid, och förklaringar blivit för komplicerade (Sjöberg, 2006, 
s. 228–229).  
 
För att elever i matematiksvårigheter ska få bättre förutsättningar till inlärning bör, enligt 
Sjöberg (2006, s. 228), undervisningen vara engagerande och motiverande samt knyta an 
till verkligheten för att eleverna ska få förstå för varför det är viktigt att kunna matematik.   
  
3.5 Minne 
 
Vårt minne är helt nödvändigt för att vi ska fungera och verka i samhället (Derwinger, 
2003, s. 15). I allt från att planera vår tillvaro, föra dialoger, samverka med andra till att 
skapa en egen identitet behövs minnet (Derwinger, 2003, s. 15–16). Minnet registrerar alla 
olika sinnesintryck men för att inte hjärnan ska bli överbelastad sorteras många av 
intrycken bort. I korttidsminnet lagras information som du behöver för stunden 
(Derwinger, 2003, s. 19). Korttidsminnet fungerar som en arbetsyta, med begränsad 
kapacitet, där de saker du håller på med för tillfället lagras för att sedan försvinna efter kort 
tid. För att informationen ska bevaras under längre tid behöver den överföras till 
långtidsminnet (Derwinger, 2013, s. 25–26). I denna del av minnet lagras både medveten 
information, det vi vet, och icke medveten information, saker vi kan eller känner samt olika 
inlärda betingelser mellan händelse och reaktion. Information som lagras i långtidsminnet 
kan sedan hämtas tillbaka vid behov.  
 

3.5.1 Arbetsminne 
 
Arbetsminnet är en kognitiv funktion och utvidgning av korttidsminnet som gör att vi kan 
hålla flera olika mentala processer igång samtidigt (Derwinger, 2003, s. 23, 25). Dess 
funktion gör att vi kan hålla nyinkommen information i hjärnan samtidigt som vi letar efter 
tidigare kunskaper som vi kan koppla samman med den nya informationen. Att på detta 
sätt kunna hålla och bearbeta information samtidigt som en konsultation med tidigare 
erfarenheter utförs är viktigt vid inlärning av ny kunskap. Arbetsminnets kapacitet 
påverkas av både ärftliga faktorer och av den omgivande miljön (Derwinger, 2003, s. 24–
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25).  
 
Baddeley (2001) delar in arbetsminnet i fyra delar, den fonologiska loopen (the 
phonological loop), det visuella skissblocket (the visuo-spatial scratchpad), den episodiska 
bufferten (the episodic buffer) och den centrala exekutiven (the central executive). (se figur 
1) 
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonologiska loopen är en del av arbetsminnet som används som lagring av auditiv och 
verbal information samt tyst repetition dessa (Baddeley, 2001, s. 86–88; Lundberg & 
Sterner 2009, s. 24–25). Denna del av minnet gör att vi kan hålla kvar siffror och ord i 
minnet en kort stund genom att vi tyst repeterar informationen. Ett exempel när den 
fonologiska loopen får arbeta är när vi får höra eller läsa ett telefonnummer som vi sedan 
tyst repeterar för oss själva medan vi går till telefonen för att ringa (Lundberg & Sterner, 
2009, s. 24).  
 
I den del av arbetsminnet som kallas visuella skissblocket samlas intryck som kommer från 
sinnena eller återhämtats från långtidsminnet vilka skapar inre bilder (Baddeley, 2001, s. 
88–89; Lundberg m.fl., 2009, s. 25). Denna del av arbetsminnet är således också avgörande 
för vår spatiala förmåga, föreställningsförmågan. Den spatiala är viktig i matematiken för 
att bland annat kunna föreställa sig den mentala tidslinjen, en mental föreställning om att 
talen utifrån storlek ordnas från vänster till höger (Lundberg m.fl., 2009, s. 8, 25).   
 
Den episodiska bufferten utgör en del i arbetsminnet som samlar in information från de 
andra olika delarna i arbetsminnet samt från långtidsminnet (Baddeley, 2001, s. 91–93; 
Lundberg m.fl., 2009, s. 25). Här sammanfogas dessa tillfälligt så att sammanhängande 
episoder skapas (Lundberg m.fl., 2009, s. 25). 
 
Slutligen har vi den centrala exekutiven vilket är en del som koordinerar och övervakar de 
andra delarna (Baddeley, 2001, s. 89–91; Lundberg m.fl., 2009, s. 25). I denna del 
förekommer ingen egen lagring utan här fördelas uppmärksamheten mellan de andra 
delarna och sorteras ovidkommande information bort (Lundberg m.fl., 2009, s. 25). Något 
som visar på minnets vikt för koncentrationen är den centrala exekutivens arbete med att 

Figur 1 Egenritad modell utifrån den modell som Baddeley (2001, s. 93) gjort över 
arbetsminnet. 

 Centrala 
exekutiven 

 Visuella  
skissblocket 

  Episodiska 
bufferten 
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rikta koncentrationen och uppmärksamheten på det som är viktigt (Baddeley, 2001, s. 89-
90). Utan den skulle vår uppmärksamhet ständigt växla mellan olika mål både väsentliga 
och oväsentliga. 
 

3.3.2 Minnessvårigheter och matematikinlärning 
 
Det har visat sig att många elever med matematiksvårigheter har sämre arbetsminne 
(Lundberg m.fl., 2009, s. 26). För att lösa matematiska problem behöver begrepp tas fram 
ur minnet och en lösningsplan i olika steg arbetas fram samtidigt som denna lösningens 
lämplighet ska värderas i förhållande till problemet. Denna process sker i arbetsminnet 
men den kräver att man hämtar in tidigare kunskaper från långtidsminnet (Lundberg m.fl., 
2009, s. 26). Andersson och Lyxell (2007, s. 221) skriver att elever med 
arbetsminnessvårigheter kan få svårigheter i denna process då de kan ha svårt att hämta 
matematiska minnen, aktualisera talfakta samt överföra dessa minnen från det visuella 
skissblocket till verbal information. Vidare skriver de att det i studier framkommit att 
elever med matematiksvårigheter ofta har en omogenhet i arbetsminnet vilket medfört att 
de haft svårt att minnas och lagra visuell och numerisk information. Det har även 
framkommit att eleverna flera gånger har svårigheter att behålla koncentrationen på det 
som är väsentligt samt sortera bort information som inte är relevant (Andersson m.fl., 2007, 
s. 221). Svårigheter som kan tyda på problem i centrala exekutiven. Åsikterna går dock 
isär om det är arbetsminnet som påverkar matematikinlärningen eller om det är 
matematiksvårigheter som påverkar inlärningen (Lundberg m.fl., 2009, s. 27). Detta då det 
visat sig att det är lättare att komma ihåg välkända saker än saker som för individen är nya. 
Till exempel är det lättare att komma ihåg rad med olika ord om orden är på ett språk som 
är välkänt än om det är på ett för individen nytt språk (Lundberg m.fl., 2009, s. 27).  
 
3.6 Koncentration 
 
Koncentration är en viktig egenskap som behövs för att kunna skydda oss och kunna skapa 
mening och sammanhang i tillvaron (Kadesjö, 2008, s. 15). Koncentration handlar om 
olika funktioner i hjärnan och tankeprocesser vilka gör att man medvetet kan stanna kvar 
vid en uppgift eller aktivitet vilket är nödvändigt vid skolarbete (Kadesjö, 2008, s. 15).  
 
För att en individ ska kunna koncentrera sig behöver intryck inhämtas via sinnena och 
sedan tolkas (Kadesjö, 2008, s. 15). Alla intryck går dock inte att ta in utan vissa måste 
sållas bort för att hjärnan inte ska bli överbelastad. Denna avgränsning av intryck sker i en 
mental process där intrycken sorteras och värderas utifrån relevans innan de tas in. För att 
en elev ska kunna uppbringa koncentration behöver det finnas en känslomässig 
samstämmighet mellan nya intryck/uppgiften och de förutsättningar, tidigare erfarenheter 
och bearbetningssätt som individen har (Kadesjö, 2008, s. 16–17). 
Koncentrationsförmågan kan beskrivas som en dirigent som i samverkan med processer, 
medlemmar i orkestern, såsom perception, minne, språk, motorik och kognition styr våra 
handlingar och tankar.  
 
Koncentrationssvårigheter uppstår när det finns problem inom någon eller några av de tre 
komponenterna som tas upp ovan, rikta, sålla och fördela uppmärksamheten. Orsaken till 
dessa problem kan bero på många olika bakomliggande faktorer. För att få en bättre 
överblick över orsakerna till koncentrationssvårigheter delas de in i primära, sekundära 
och situationsbundna (Kadesjö, 2008, s. 17).  
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3.6.1 Primära koncentrationssvårigheter 
 
Inom denna grupp återfinns svårigheter som kan härledas till ett tillstånd som är biologiskt 
betingat såsom tidigt förvärvade eller medfödda brister i hjärnans funktion (Kadesjö, 2008, 
s. 21). Elever med primära koncentrationssvårigheter uppvisar ofta problem med 
uppmärksamhet, impulsstyrning, reglering av aktivitetsnivå och att tolka och följa regler 
och instruktioner (Kadesjö, 2008, s. 25). Dessa problem påverkar oftast eleven i många 
olika situationer och är något eleven haft problem med sedan tidigt i livet. Kadesjö (2008, 
s. 21) skriver också att koncentrationssvårigheterna hos dessa elever har en tendens att öka 
om uppgifterna inte upplevs motiverande eller om de upplevs som svåra. Särskilt om det 
inte finns tydlig struktur och ledning av vuxen. Eleverna har ofta svårt att själva strukturera 
upp sitt arbete och behålla uppmärksamheten på den uppgift som ska göras. Det har också 
visat sig att många med primära koncentrationssvårigheter även har svårigheter med 
perception, motorik, minne, språk och med kognitiva funktioner vilket indirekt påverkar 
hur stora och omfattande koncentrationssvårigheter eleven får (Kadesjö, 2008, s. 21–22). 
 

3.6.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 
 
Koncentrationssvårigheter av sekundär art har till skillnad från de med primär art sin grund 
i yttre faktorers påverkan (Kadesjö, 2008, s. 19). För att koncentration ska kunna uppbådas 
krävs ett möte mellan nya intryck/kunskaper och elevens känslor, tankar och tidigare 
erfarenheter. Detta gör att det blir svårt för en elev att koncentrera sig om hens tankar och 
känslor inte är närvarande eller att hen inte har tidigare erfarenheter att knyta situationen 
till. De sekundära koncentrationssvårigheterna kan således orsakas av stress, depression, 
bristande hemförhållanden, konflikter, trauman eller andra saker som upptar elevens tankar 
och känslor (Kadesjö, 2008, s. 20). Det kan också ha sin förklaring i att eleven under sin 
uppväxt inte fått stöttning och uppmuntran i hur och när det är bra att koncentrera sig vilket 
gör att eleven inte kan härleda situationen till tidigare erfarenheter (Kadesjö, 2008, s. 20). 
Elever med sekundära koncentrationssvårigheter brukar få störst problem i situationer där 
eleven känner sig utlämnad och inte blir uppmärksammad och bekräftad samt i stökiga 
situationer (Kadesjö, 2008, s. 20).  
  

3.6.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter 
 
Situationsbundna koncentrationssvårigheter är svårigheter som visar sig i endast vissa 
sammanhang. Detta kan bero på att eleven inte har förmåga eller de förutsättningar som 
krävs för att klara av en viss uppgift (Kadesjö, 2008, s. 18). Det kan finnas kunskapsluckor 
som gör att eleven inte kan knyta den nya kunskapen till tidigare kunskap eller svårigheter 
i olika moment i en uppgift till exempel läs- och skrivsvårigheter som tar så pass mycket 
kraft att eleven tappar koncentrationen på uppgiften. Motoriska- och perceptuella 
svårigheter kan också påverka elevens koncentration beroende på vilka färdigheter 
uppgiften kräver av eleven (Kadesjö, 2008, s. 19).  

 
 

3.7 Sammanfattning 
 
I läroplanen står att alla elever ska ges de förutsättningar de behöver för att lära. För att 
skolan ska kunna ge dessa förutsättningar behövs kunskap både om eleverna, vilka 
kunskaper och behov de har och kunskap om hur olika arbetssätt och vilka för- och 
nackdelar de för med sig.  
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I bakgrunden framkommer att elever kan hamna i matematiksvårigheter av många olika 
anledningar både biologiska och yttre faktorer kan påverka. Två komponenter som har 
betydelse vid matematikinlärningen är arbetsminnet och koncentrationen. Dessa två 
komponenter är sammankopplade med varandra och hanterar hur vi inhämtar information, 
tolkar och bearbetar den samt hur uppmärksamheten kontrolleras. Processerna i dessa två 
komponenter påverkas av många olika saker bland annat av vilket undervisningsupplägg 
som används. I denna bakgrund belyses hur undervisningen kan utformas med digitala och 
konkreta inslag kan skapa en djupare förståelse för de abstrakta i matematiken. 
Användningen skapar också fler möjligheter att anpassa undervisningen utifrån varje elevs 
individuella behov.  
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4. Metod 
  
Detta avsnitt kommer beskriva studiens design och vilka etiska överväganden som gjorts. 
Avsnittet kommer även belysa hur själva sökprocessen gått till, vilka databaser som 
använts samt vilka urval och analysmetoder som använts för att besvara frågeställningarna. 
Vidare kommer avsnittet beskriva hur analysen av insamlat material utförts och sist 
återfinns en redogörelse för kvalitetsgranskning samt presentation av utvalda 
publikationer. 
 
4.1 Studiens design 
 
Studien är en litteraturstudie med systematisk utgångspunkt. Metoden har valts då den 
ansetts passande för att undersöka vad forskningen säger om ett visst arbetssätt och om 
detta främjar inlärningen för en specifik elevgrupp. Detta grundas på att Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s. 27) skriver att denna form av metod är lämplig för att 
undersöka om ett specifikt område har vetenskapligt stöd. Tanken med studien är att finna 
tillgänglig forskning som kan besvara studiens syfte och frågeställningar, vilket enligt 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 28) kan göras med detta metodvalet. Vidare kommer 
studien på ett heltäckande sätt granska och studera tidigare forskning som gjorts inom 
området och bedöma och syntetisera denna. Kriterierna, metodval och sökstrategier 
kommer tydligt beskrivas och alla inkluderade studier kommer systematiskt kodas. I 
analysen kommer flera studier vävas samman för att tillsammans bilda ett resultat. De val 
och metoder som används i denna studie kommer också vara möjliga att granska, vilket 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 27–28) skriver är av vikt.  
 
4.2 Etiska överväganden 
 
Denna litteraturstudie berör relevanta områden som har betydelse för 
samhällsutvecklingen vilket, enligt Björkdahl Ordeli (2008, s. 27) och Kihlström (2008, s. 
234–235) är av vikt för att den ska vara etiskt försvarbar. Dessutom berör den ett område 
där det finns nyinkommen och motstridig kunskap vilket också är en viktig grund för att 
studera området mer ingående. Ett vetenskapligt förhållningssätt ska vidare kännetecknas 
av objektivitet, systematik och kritiskt granskande (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 43). 
Därför kommer denna studie byggas på forskningsstudier som är peer-review, det vill säga 
granskade av oberoende experter innan publicering (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 62). 
Alla sökningar och hela sökprocessen kommer också tydligt beskrivas i både löptext och 
tabellform för att ge läsaren förståelse för hur arbetet utförts i förhållande till objektivitet 
och systematik.  
 
4.3 Beskrivning av sökarbetet  
 
I detta avsnitt ges en stegvis beskrivning av hur sökarbetet utförts. I beskrivningen ingår 
vilka databaser som använts samt hur sökorden tagits fram. Vidare beskrivs avgränsningar 
och urval som gjorts, hur sökprocessen gått till samt vilka sökresultat detta arbete resulterat 
i. 
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4.3.1 Databaser 
 
Nedan listas de databaser som använts i sökarbetet. 
 

● Libris, en databas som samlar litteratur från alla svenska universitets- och 
forskningsbibliotek. Här finns arbeten på framförallt svenska och engelska (NE, 
2017). 

● Swepub, en samling av vetenskapliga publiceringar från svenska lärosäten. 
Arbetena är skrivna på framförallt svenska och engelska (Swepub, 2017) 

● ERIC Ebsco, en internationell och bred databas som inriktas mot pedagogik och 
psykologi. Arbetena i denna databas är till stor del skrivna på engelska (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013, s. 75) 

● Google scholar, en fri webbsökmotor innehållande vetenskaplig litteratur från 
Europa och USA (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 78). 

 
Både Libris och SwePub användes främst för att söka relevant forskning skriven på 
svenska och/eller som berörde svenska skolan medan ERIC Ebsco främst användes för att 
söka relevant engelskspråkig forskning från flera olika länder. I Google scholar utfördes 
sökningar för att finna sökträffar som påträffats i de andra databaserna men där inte 
erbjudits i fulltext.  
 

4.3.2 Sökord  
 
För att sökningarna skulle leda till vetenskapliga publikationer av relevans för studiens 
frågeställningar gjordes framtagningen av sökord utifrån en metod kallad PICOC-metoden 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 71). PICOC är en förkortning av population (vem riktas 
studien mot), intervention (vad är det som ska undersökas), control (har det använts någon 
kontrollgrupp), outcomes (vilket utfall eftersträvas), context (i vilket sammanhang görs 
studien). Metoden går ut på att precisera och strukturera upp syfte och frågeställningar 
utifrån denna uppdelning. Alla olika delar behöver dock inte användas, till exempel är inte 
alltid kontrollgrupp aktuell (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 71). Detta är fallet i denna 
studie då den bygger på både befintlig kvantitativ forskning och kvalitativ som sällan 
använder kontrollgrupper. Därav används endast delarna PIOC av metoden för att ta fram 
sökorden i denna studie.  
 
Genom metoden togs följande sökord fram: 
P vem - grundskolan, årskurs 1–3, primary school 
I vad - arbetssätt, laborativt, digitalt, teaching, methods, concrete, practical, koncentration, 
memory, working memory, attention, difficulty, skills, disorder, problems 
O utfall - inlärning, including 
C Sammanhang - matematik, mathematics 
 
I sökningarna kombinerades i första hands sökord från C och I. I nästa steg utvidgas 
sökningen till att även innefatta sökord från P och O. För att täcka in olika varianter av 
matematik användes i vissa sökningar trunkering * efter detta sökord, vilket gjorde att 
sökningarna täckte in alla ord som började på matematik (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 
81). I vissa sökningar användes också booleska operatoren NOT i kombination med 
sökordet kindergarten vilket gjorde att sökträffar som berörde kindergarten gallrades bort 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 78). 
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4.3.3 Avgränsningar och urvalskriterier 
 
Studien kommer behandla vilka möjligheter olika arbetsmetoder ger elever i 
matematiksvårigheter. För att avgränsa området kommer arbetsmetoderna begränsas till 
laborativ och konkret matematik med digitala inslag och matematiksvårigheter som 
orsakas av problem kopplade till minne och koncentration samt för grundskolans tidigare 
år. Utöver dessa innehållsmässiga urval kommer sökningarna begränsas till forskning som 
är peer-review för att få fram granskad forskning. Sökningen kommer även begränsas till 
forskning som är publicerad 2011 eller senare. Denna tidsbegränsning är relevant för att 
framtagningen av olika verktyg att arbeta med inom undervisning ständigt förändras och 
det har endast forskats om digital pedagogisk teknik de senaste åren (Malmberg, 
Helmersson & Nordling, 2016, s. 5).  Att forskningen inte är för gammal är även något 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, 78, 115) belyser då forskning är en färskvara. År 2011 var 
också året då den nya läroplanen lanserades i Sverige. Detta kan ha påverkat 
undervisningen och forskning kring denna, dock forskning som släppts detta år även vara 
byggda på den läroplan som fanns innan den nya lanserades. I sökningarna kommer sökord 
på svenska och engelska att förekomma för att få ett brett sökområde. Att göra 
begränsningar i intresseområde och ta fram urvalskriterier kring publiceringsår och språk 
för studien är något även Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 83) skriver är relevanta 
avgränsningar.  
 

4.3.4 Sökprocess 
 
Efter att sökord och urval tagits fram utfördes först sökningar med svenska sökord i Libris 
och SwePub i syfte att finna relevant forskning som belyser skolsystemet i Sverige samt 
var skriven på svenska. I dessa sökningar användes först endast svenska sökord. Vidare 
utökades sökningarna i dessa databaser till att även innehålla kombinationer av svenska 
och engelska sökord då vissa texter innehöll abstract på svenska även om resten av texten 
var skriven på engelska och tvärt om. För att bredda sökningen ytterligare utfördes sedan 
sökningar med engelska sökord i databasen ERIC Ebsco. Vissa sökträffar valdes att ta med 
även om innehållet riktades mot andra åldersgrupper än grundskolans tidigare år, vilket 
var ett urvalskriterium, då dess slutsatser ändå ansågs vara relevant för denna studie. Då 
vissa sökträffar inte fanns som fulltext i Libris, SwePub och ERIC Ebsco gjordes extra 
sökningar på just de titlarna i Google Scholar för att på så vis försöka få tag i sökträffarna 
i fulltext. De sökträffar som trots detta inte gick att få tag på i fulltext online uteslöts ur 
studien. Alla sökningar gjordes via biblioteket på Högskolan Dalarna studentportal dels 
för att få tillgång till fler artiklar och dels för att kunna få effektiv hjälp av bibliotekarie. 
Att ta hjälp av bibliotekarier vid ett lärosäte eller en högskola är något som även Eriksson 
Barajas m.fl. (2013, s. 75) skriver kan effektivisera sökandet.  
 
För att få fram relevant forskning till studien har en urvalsprocess i sex steg använts 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 83). Nedan ges en kort överblick av denna urvalsprocess. 
 
Steg 1: ta fram intresseområde och sökord välj utifrån detta 
Steg 2: välj vilka kriterier för urval som ska göras 
Steg 3: gör sökningar i olika databaser 
Steg 4: gör fria sökningar för att finna pågående men ännu ej publicerad forskning  
Steg 5: läsa titlar och sammandrag (abstract) för att göra ett första urval av den litteratur 
som är relevant för studiens frågeställningar  
Steg 6: läs de valda avhandlingarna och artiklarna i sin helhet  
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I denna studie valdes sökord utifrån studiens frågeställningar, se 4.3.2. Urval av 
sökresultaten gjordes först utifrån om titlar och sammandrag verkade relevanta för studiens 
syfte och sedan utifrån relevansen i diskussioner och slutsatser i de kvarvarande 
sökresultaten. De resultat som sedan ansågs besvara denna studies frågeställningar lästes i 
sin helhet samt kvalitetsgranskades, se 4.5 (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 83). 
 

4.3.5 Sökresultat 
 
Sökresultaten sammanställdes i en tabell, (Tabell 1), där använda sökord, begränsningar, 
databas, antal träffar samt hur många träffar som valts ut efter de olika urvalsstegen 
redovisas. 
 
Tabell 1. Sammanställning av sökresultat 

Sökord Begränsningar som 
gjordes i sökningarna 

Databas Antal 
träffa
r 

Urval 
utifrån 
titel och 
abstract 

Urval efter 
läsning av 
diskussion 

Använda i 
studien 

Matematik 
koncentration 

doktorsavhandling SwePub 1 1 0 0 

Matematik 
laborativt 

doktorsavhandling SwePub 3 1 1 1 

Matematik 
laborativt 

licentiatavhandling SwePub 1 1 1 1 

Matematik digital doktorsavhandling, svenska SwePub 1 0 0 0 

Matematik digital licentiatavhandling, svenska SwePub 1 1 1 1 

Matematik 
arbetssätt 

doktorsavhandling, 2011 och 
nyare 

SwePub 2 1 1 1 

Matematik memory doktorsavhandling, 2011 och 
nyare 

SwePub 11 1 0 0 

Matematik* 
memory 

avhandlingar Libris 5 1 1 1 

Matematik* 
attention 

avhandlingar Libris 3 2 0 0 

Mathematics 
primary working 
memory teaching 

peer-review, 2011-01-01 --> Eric via 
Ebsco 

3 2 1 0 

Mathematics 
primary attention 
difficulty teaching 

peer-review, 2011-01-01 --> Eric via 
Ebsco 

4 1 0 0 

Mathematics skills 
primary teaching 
methods including 

peer-review, 2011-01-01 --> 
NOT kindergarten 

Eric via 
Ebsco 

12 2 1 0 

Mathematics skills 
primary concrete 
teaching 

peer-review, 2011-01-01 --> 
NOT kindergarten 

Eric via 
Ebsco 

9 6 0  0 
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Mathematics skills 
primary teaching 
practical 

peer-review, 2011-01-01 --> 
NOT kindergarten 

Eric via 
Ebsco 

12 4 2  1 

Mathematics 
attention problems 
methods primary 
school 

peer-review 2011-01-01--> Eric via 
Ebsco 

13 4 2  1 

Mathematics 
attention memory 
problems primary 
school 

peer-review 2011-01-01--> Eric via 
Ebsco 

5 2 1 1 

Mathematics 
disorder attention 
memory teaching 

peer-review 2011-01-01--> Eric via 
Ebsco 

2 1 1 1 

Math* difficulties 
skills teaching 
modals 

peer-review 2011-01-01--> Eric via 
Ebsco 

29 5 2 1 

 
Sammanfattningsvis hittades i sökningarna 117 artiklar och avhandlingar varav 10 st 
valdes ut för vidare analys. 
 
4.5 Dataanalys 
 
I detta avsnitt redovisas hur den valda forskningen analyserats samt hur 
kvalitetsgranskningen utav denna utförts. Avsnittet innehåller även korta presentationer av 
den utvalda forskningen. 
 

4.5.1 Innehållsanalys 
 
För att analysera den utvalda forskningen har en innehållsanalys i fem steg använts 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 164). I första steget lästes forskningen som valts ut igenom 
flera gånger och kvalitetsgranskades utifrån kriterierna som återfinns i 4.5.2. Under 
läsningen färgmarkerades delar av texterna som ansågs vara av relevans för att besvara 
studiens frågeställningar. Olika detaljer och nyckelord som framkom i texterna 
antecknades också för att få en bättre helhetsbild. I andra steget sorterades texterna utifrån 
innehåll och olika huvudfynd som framkommit vid läsningen. Innehåll och huvudfynd som 
framkom var minne, kognitiva funktioner, koncentration, laborativ och konkret 
undervisning samt digitala inslag i undervisningen. I det tredje steget kategoriserades 
texternas innehåll och i fjärde steget sammanfattades kategoriseringarna från de olika 
texterna i teman och subteman utifrån likheter och skillnader. Dessa sammanställdes sedan 
i en tabell (Tabell 2). I det femte steget har dessa teman tolkats i förhållande till varandra 
och i förhållande till de orsaker till matematiksvårigheter som beskrivits i bakgrunden, och 
vad som kan förebygga eller minska dessa, samt till en laborativ och konkret undervisning 
med digitala inslag. För att kunna granska detta ställdes två analysfrågor: Är metoder och 
förhållningssätt i texterna generella eller riktade mot elever i matematiksvårigheter? Kan 
laborativa och konkreta undervisningssätt med digitala inslag som i texterna framställs 
med generell utgångspunkt utifrån det som framkommit i studiens bakgrund tänkas inverka 
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även på elever i matematiksvårigheter?  
 
I presentationerna av texterna, se 4.5.3, framgår hur detta steg påvisat texternas relevans 
för forskningsfrågorna i denna studie. 
 

 
Tabell 2. Identifierade teman och subteman vid innehållsanalysen av utvalda titlar 

         Tema          Subtema 

         Laborativ och konkret  
         undervisning med digitala inslag 

         arbetsprocess 
         problemlösning 
         resonera 
         material- konkretisera, representera, visualisera, vardagliga, pedagogiska 
         möjligheter – motivation, fördjupad förståelse, delad uppmärksamhet 

         Läraren          kunskap 
         erfarenheter 
         engagemang  
         planering 
         analysera 
         uppmuntra 

         Kognitiva processer          arbetsminne 
         selektiv uppmärksamhet 
         fokusera 
         samarbete mellan processer 

undervisning som främja lärande vid matematiksvårigheter 

 
4.5.2 Kvalitetsgranskning 

 
Sökresultaten har kvalitetsgranskats utifrån följande frågeställningar: “Finns ett specifikt 
syfte?  Är litteratursökningen beskriven? Är urvalskriterierna beskrivna? Finns kriterier 
för kritisk granskning av litteraturen? Är resultat och rekommendationer tydligt 
beskrivna?” (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 24–25) För att resultatet av 
kvalitetsgranskningen ska bli tydligare är det sammanställt i en tabell 3, se nedan. Två 
sökresultat där flera av kriterierna inte uppfylldes har uteslutits ur studien. 
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Tabell 3 Kvalitetsgranskning av sökresultat  
Sökresultat som uteslutits efter denna granskning är gråmarkerade. 

Titel Specifikt 
syfte 

Litteratursökning 
 insamling av data 

beskriven 

Beskrivna 
urvalskriterier 

Kriterier för granskning 
av resultatet och/eller 

litteraturen 

Resultat och 
rekommendationer 

beskrivna 

Engvall, M (2013) Ja Ja Ja Ja Ja 
Sveider, C (2016) Ja Ja Ja Ja Ja 

Markkanen, P (2014) 
 

Ja Ja Nej Ja Ja 

Olsson, J (2017) Ja Ja Ja Ja Ja 
Szabo, A (2013) Ja Ja Ja Ja Ja 
Attard, C (2011) Ja Nej Nej Nej Ja 

Haara, F.O (2015) Ja Ja Ja Ja Ja 

Kefaloukos, M-A;  
Bobis, J  

(2011) 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Bedir, G; 
Özbek, Ö.Y 

(2016) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Campos, I.S; 
Almeida, L.S; 
Ferreira, A.I; 

Martinez, L.F; 
Ramalho,G 

(2013) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Costa, A.C., 
Rohde, L.A., 

Dorneles, B.V. 
(2015) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Doabler, C.T. 
Fien, H. 

(2013) 

Ja Nej Nej Ja Ja 

 
4.5.3 Presentation och analys av utvald forskning 

 
Nedan följer en kort presentation av den litteratur som efter urvalen inkluderats i studien. 
Presentationen består av titel, författare, publiceringsår, vilken typ av studie det är, vilket 
land den är ifrån och språk den är skriven på, sammanfattning samt hur den utifrån 
innehållsanalysen, se 4.5.1, anses relevant för denna studie. 
 
Titel: Handlingar i matematikklassrummet En studie av undervisningsverksamheter på 
lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus 
Författare: Engvall, M  
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Publiceringsår: 2013 
Typ: Dokorsavhandling 
Land/språk: Sverige/svenska 
Sammanfattning: Studien har utförts med hjälp av videoinspelningar, ljudupptagningar 
och observationer från fem olika klasser med 24–25 elever samt via några samtal med 
klasslärare. Utifrån emperin studeras lärares och elevers handlingar i klassrummet samt 
vilka förutsättningar för lärande som skapas.  
Relevans: Avhandlingen är av relevans för båda analysfrågorna då studien berör arbetssätt 
som kan påverka inlärning både generellt och för elever i matematiksvårigheter. 
 
Titel: Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 
4–6 Vad görs möjligt för eleverna att erfara? 
Författare: Sveider, C  
Publiceringsår: 2016 
Typ: Licentiatavhandling 
Land/språk: Sverige/svenska 
Sammanfattning: Genom observationer och fältanteckningar har empiri samlats in för att 
beskriva och analysera hur laborativt material används vid bråkinlärning. Vidare belyser 
studien olika former material och hur dessa kan öppna upp för varierande dimensioner. 
Relevans: Avhandlingen är främst av relevans för första analysfrågan men dess metoder 
och förhållningssätt kan även, utifrån femte steget i innehållsanalysen, antas inverka på 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter. 
 
Titel: Tekniken utan en lärare är ingenting" En studie om användande av teknik i 
geometriundervisning 
Författare: Markkanen, P 
Publiceringsår: 2014 
Typ: Licentiatavhandling 
Land/språk: Sverige/svenska 
Sammanfattning: Denna avhandling bygger på etnografiskt inriktade observationer och 
belyser hur teknik kan användas i matematikundervisningen för att utveckla 
undervisningen och skapa fler situationer som möjliggör lärande. 
Relevans: Uppsatsen är främst av relevans för det första analysfrågan men dess metoder 
och förhållningssätt kan även, utifrån femte steget i innehållsanalysen, antas inverka på 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter. 
 
Titel: GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning 
Författare: Olsson, J 
Publiceringsår: 2017 
Typ: Doktorsavhandling 
Land/språk: Sverige/engelska 
Sammanfattning: En studie som inbegriper fyra olika empiriska artiklar samt en 
sammanställning med syfte att undersöka hur matematikundervisningen med hjälp av 
programvaran GeoGebra kan utformas för att främja lärande elevernas förmåga till 
matematisk problemlösning och kreativt resonerande.   
Relevans: Uppsatsen är främst av relevans för det första analysfrågan men dess metoder 
och förhållningssätt kan även, utifrån femte steget i innehållsanalysen, antas inverka på 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter. 
 
Titel: Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av 
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matematiska problem 
Författare: Szabo, A 
Publiceringsår: 2013 
Typ: Licentiatavhandling 
Land/språk: Sverige/svenska 
Sammanfattning: Genom observationer av högpresterande gymnasieelever har 
interaktionen mellan det matematiska minnet och de matematiska förmågorna studerats.  
Relevans: Uppsatsen är av relevans för båda analysfrågorna. 
 
Titel: Teachers' Choice of Using Practical Activities--A Hierarchical Classification 
Attempt 
Författare: Haara, F.O  
Publiceringsår: 2015 
Typ: Artikel 
Land/språk: Norge/engelska 
Sammanfattning: Med hjälp av frågeformulär och intervjuer till lärare har i denna studie 
empiri samlats in för att belysa vilka faktorer som påverkar lärares användning och val av 
praktiska arbetssätt i matematikundervisningen. Här belyses konsekvensfaktorer såsom 
primära och sekundära faktorer, lärares kunskaper och tidigare erfarenheter samt deras 
kunskap om elevernas tidigare erfarenheter och vad som är för dem vardagsnära. 
Relevans: Uppsatsen är främst av relevans för det första analysfrågan men dess metoder 
och förhållningssätt kan även utifrån femte steget i innehållsanalysen antas inverka på 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter vilket gör att den kan kopplas även till den 
andra analysfrågan. 
 
Titel: Primary School Teachers' Views on the Preparation and Usage of Authentic Material 
Författare: Bedir, G; Özbek, Ö.Y  
Publiceringsår: 2016 
Typ: Artikel 
Land/språk: Turkiet/engelska 
Sammanfattning: I denna kvantitativa studie har empiri från intervjuer med 
grundskolelärare samlats in för att studera på hur synen på praktiska inslag i 
matematikundervisningen är samt undersöka vika vilka hinder som finns för användningen 
av praktiska material i undervisningen. 
Relevans: Uppsatsen är främst av relevans för det första analysfrågan men dess metoder 
och förhållningssätt kan även, utifrån femte steget i innehållsanalysen, antas inverka på 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter varav den kan kopplas även till den andra 
analysfrågan. 
 
Titel: Cognitive Processes and Math Performance: A Study with Children at Third Grade 
of Basic Education 
Författare: Campos, I.S; Almeida, L.S; Ferreira, A.I; Martinez, L.F; Ramalho,G 
Publiceringsår: 2013 
Typ: Artikel 
Land/språk: Portugal/engelska 
Sammanfattning: I studien som omfattar 103 elever från tredjeklass har förhållandet 
mellan kognitiva färdigheter och matematiska förmågor studerats. För att undersöka dessa 
förhållanden har informanterna fått genomföra tester rörande arbetsminne, intelligens, 
selektiv uppmärksamhet samt matematisk förmåga. 
Relevans: Artikeln är främst av relevans för den andra analysfrågan men berör 
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arbetsmetoder som även kan svara mot den första analysfrågan. 
 
Titel: Teaching facts of addition to Brazilian children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder 
Författare: Costa, A.C., Rohde, L.A., Dorneles, B.V 
Publiceringsår: 2015 
Typ: Artikel 
Land/språk: Brasilien/engelska 
Sammanfattning: Denna experimentella studie sträcker sig över en 10 veckors period och 
omfattar sju elever med ADHD vilka delats upp i en interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. Studien undersöker om en pedagogisk undervisningsmodell som bygger på 
att lära ut grundläggande matematisk fakta i stigande svårighetsgrad kan leda till att elever 
med ADHD utifrån räkneoperationer kan bilda minnesbaserade procedurer vilka kan 
underlätta vidare matematikinlärning. 
Relevans: Artikeln är främst av relevans för den andra analysfrågan då den lyfter att elever 
med ADHD ofta har svårigheter med minne och koncentration. Arbetssätten som den berör 
kan dock även svara mot den första analysfrågan. 
 
Titel: Explicit Mathematics Instruction: What Teachers Can Do for Teaching Students 
With Mathematics Difficulties 
Författare: Doabler, C.T., Fien, H 
Publiceringsår: 2013 
Typ: Artikel 
Land/språk: USA/engelska 
Sammanfattning: Denna artikel belyser hur tydliga instruktioner och ett strukturerat 
undervisningssätt kan främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. 
Relevans: Artikeln är främst av relevans för den andra analysfrågan men förhållningssätt 
och metoder kan även svara mot den första analysfrågan. 
 
4.6 Kompletterande sökning 
 
När resultatet av studien sammanställdes märktes att underlaget till studiens andra 
frågeställningen var lite för tunt för att den på ett bra sätt skulle kunna besvaras. I syfte att 
finna ett bättre underlag undersöktes, via Google Scholar, om någon citerar titlar som 
tidigare uteslutits på grund av att de inte funnits som fulltext och om dessa texter i sin tur 
kunde besvara frågeställningen. Den kompletterande sökningen som resulterade i att 
ytterligare en artikel inkluderades i studien sammanställdes i en tabell (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Sammanställning av den kompletterade sökningen 

Artikel Databas 
denna 
hittats i 

Sökord som 
valt  

Antal texter 
den citerats i 
enligt Google 
Scholar 

Antal lästa 
sammanfattningar 
av dessa 

Antal 
inkluderade 

Does Cognitive Strategy 
Training on Word Problems 
Compensate for Working 
Memory Capacity in Children 
with Math Difficulties? 
Swanson, H.L., Orosco, 
M.J., Lussier, C. (2013) 

Eric via 
Ebsco 

Mathematics 
primary 
working 
memory 
teaching 

19 2 1 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Swanson%2C%20H.%20Lee%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Orosco%2C%20Michael%20J.%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Orosco%2C%20Michael%20J.%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Lussier%2C%20Cathy%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Artikeln som valdes ut har kvalitetsgranskats likt övriga texter och nedan följer en kort 
presentation. 
 
Titel: Word Problem Solving, Working Memory and Serious Math Difficulties: Do 
Cognitive Strategies Really Make a Difference? 
Författare: Swanson, H.L.  
Publiceringsår: 2016 
Typ: Artikel 
Land/språk: USA/engelska 
Sammanfattning: Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt och innefattar 
433st elever ifrån tredje klass. I studien undersöks hur tre olika undervisningsstrategier kan 
främja inlärning kring problemlösning för elever i matematiksvårighet samt med varierad 
arbetsminneskapacitet. 
Relevans: Artikeln är främst av relevans för den andra analysfrågan men de metoder och 
förhållningssätt som den berör svarar även mot den första analysfrågan.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer det resultat från innehållsanalysen som ansetts ha relevans för att 
besvara frågeställningarna i denna studie att presenteras. Kapitlet kommer först belysa 
vilka förutsättningar laborativ och konkret undervisning med digitala inslag skapar för 
elever vilket svara mot den första frågeställningen, se 5.1 och 5.2. Vidare kommer kapitlet 
fokusera på hur dessa förutsättningar skapar möjligheter för elever i matematiksvårigheter 
kopplade till minne och koncentration, se 5.3. För att skapa en tydligare överblick delas 
resultatet in i de teman och subteman som framkommit av innehållsanalysen. I slutet av 
kapitlet återfinns även en sammanställning av vad som framkommit. 
 
5.1 Laborativ och konkret undervisning med digitala inslag 
 
Att lära eleverna vägar som ger dem förutsättningar att på egen hand ta till sig nya 
kunskaper är en viktig del av matematikundervisningen, enligt Bedir och Özbek (2016, s. 
143). Nedan kommer en presentation av vad forskningen säger om laborativ och konkret 
undervisning med digitala inslag, hur den kan bedrivas för att skapa dessa förutsättningar. 
 

5.1.1 Arbetsprocess och material 
Inom laborativ undervisning används olika representationsformer, både visuella (bilder, 
symboler, datateknik) och fysiska (olika konkreta material), som kan konkretisera det 
matematiska. De fysiska materialen kan delas in i vardagligt material såsom tändstickor 
och pedagogiskt material såsom geobräden vilket är anpassat och framtaget med avseende 
att användas i matematikundervisningen (Sveider, 2016, s. 105). Genom laborativ 
undervisning kan olika möjligheter i klassrummet skapas, se vidare i 5.1.2, forskare 
betonar dock att den laborativa undervisningen i sig inte automatiskt leder till lärande för 
eleverna (Markkanen, 2014, s. 103; Engvall, 2013, s. 231). För att lärande ska äga rum är 
det viktigt att undervisningen är välstrukturerad och har en tydlig riktning mot den 
matematiska kunskap som är tänkt att läras.  
 
Val av arbetssätt och representationsform, såväl konkreta som digitala, ska vara väl 
genomtänkt för att kopplingen mellan representationerna och matematiska objekt ska bli 
möjlig och för att begrepp, variationsaspekter och möjligheter till användning i olika 
lösningskonstruktioner ska framgå (Svider, 2016, s. 103, 111; Olsson, 2017, s. 42). 
Laborativt material både konkret och digitalt kan användas med eller utan lärarstyrning 
men det är viktigt att det under processens gång finns en dialog mellan lärare och elever 
där läraren frågar eleverna hur de tänker och ber dem förklara detta för att eleverna ska 
skapa sig en begreppslig förståelse och vidmakthålla engagemang (Engvall, 2013, s. 229, 
231; Olsson, 2017, s. 39). Vidare skriver Engvall (2013, s. 228) att undervisningen i skolan 
ofta bygger på att läraren eller läroboken ger eleverna färdiga beräkningsmetoder som 
eleverna ska lära sig för att lösa uppgifterna. Forskning visar dock på att det är bättre om 
eleverna själva får leta fram eller komma på vilka metoder de behöver använda för att lösa 
uppgifterna (Engvall, 2013, s. 228). Även Olsson (2017, s. 41) skriver om detta och menar 
att elever som lyckas lösa uppgifter där lösningsmetoden inte är känd från början kommer 
få en bättre förståelse för den matematiska kunskapen än de elever som löser uppgifter 
enbart utefter redan förutbestämda lösningsmallar. Uppgifter där eleverna själva får arbeta 
sig fram till en lösningsmetod samtidigt som de argumenterar för tillvägagångssättet bidrar 
till att eleverna lättare behåller motivationen under arbetet samt är enda vägen till 
problemlösningskompetens, enligt Olsson (2017, s. 37, 39). Vidare skriver Olsson (2017, 
s. 37, 41) att undervisningen inom problemlösning bör utformas så att eleverna först ställer 
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hypoteser, sedan använder olika laborativa undersökningsvägar för att testa hypoteserna 
och på det sättet få feedback som ger kunskap som verifierar eller avvisar hypotesen. 
Genom att eleverna sedan berättar om sina resultat och motiverar sina lösningar blir det 
synligt om de fått förståelse för de matematiska relationerna och om något lärande skett 
(Olsson, 2017, s. 41). Att en viss handlingsgång krävs i problemlösning är även något 
Szabo (2013, s. 112) tar upp i sin text där han lyfter ett handlingsschema av Polya. Enligt 
detta schema behöver eleverna först förstå problemet, sedan för att kunna utforma en 
lösningsstrategi behöver de se hur olika komponenter hänger ihop och relaterar till 
varandra samt finna lämpliga beteckningar. Därefter kan de lösa problemet och slutligen 
kontrollera om lösningen är rimlig.  
 
Ett laborativt arbetssätt kan också innebära att arbeta utifrån ett variationsteoretiskt 
perspektiv vilket betyder att olika representationsformer används för att öppna och vidga 
förståelsen för variationssamband och belysa generalisering (Sveider, 2016, s. 103). Detta 
kan läras ut på olika sätt, dels kan en fast uppgift lösas med olika representationsformer, 
dels kan olika uppgifter lösas med en och samma representationsform för att visa på 
samband och variationer. Undervisningen kan också gå ut på att synliggöra att ett och 
samma begrepp kan användas trots att andra variabler ändras. Till exempel inom 
bråkräkningen används samma begrepp för att benämna ¼ av en stor kvadrat och ¼ av en 
liten cirkel trots att både form och storlek skiljer (Sveider, 2016, s. 103, 106, 108).  
 

5.1.2 Möjligheter 
 
Ett laborativt arbetssätt har en positiv inverkan på matematik inlärningen och skapar 
möjligheter till fördjupad matematiskförståelse olika representationsformerna, både 
konkreta och digitala, kan visa på samband och variationer samt på ett konkret och visuellt 
sätt förtydliga och på så sätt förbättra förståelsen för abstrakta begrepp (Sveider, 2016, s. 
103, 107; Bedir & Özbek, 2016, s. 143–144). I laborativ undervisning med olika 
representationsformer används fler olika sinnen än vid traditionell vilket bidrar till att öka 
intresse och nyfikenhet hos eleverna (Bedir & Özbek, 2016, s. 143). Denna form av 
undervisning bidrar även till att kunskaperna blir mer permanenta då arbetssättet 
underlättar för minnet (Bedir m.fl. 2016, s. 143). Att arbeta med konkreta material på ett 
laborativt och motiverande sätt är också av vikt för att förbättrar elevernas attityd mot 
matematiken och motverkar den oro och rädsla som många elever känner vilken riskerar 
att försätta dem i matematikproblem längre fram om inget görs i tidigt stadie (Bedir m.fl., 
2016, s. 144).  
 
Många gånger är matematikundervisningen uppbyggd utifrån att läraren belyser fakta och 
regler tillsammans med olika lösningar vilket inte är en bra väg till lärande, enligt Olsson 
(2017, s. 42) då studier visat att det inte förbättra elevernas memorerande och endast leder 
till en ytlig förståelse. En undervisning där eleverna istället ges möjlighet att på egen hand 
söka och testa olika metoder och lösningar digitalt samt diskutera, argumentera och 
motivera dessa bidrar till att eleverna känner en ökad motivation och engagemang 
(Engvall, 2013, s. 229, 231; Markkanen, 2013, s. 103; Olsson, 2017, s. 39). Även Szabo 
(2013, s. 113) menar att stressen och osäkerheten kring matematiken kan minskas om 
eleverna får möjlighet att lära sig mer flexibla problemlösningsmetoder, metoder som inte 
bygger på förbestämda procedurer. Eleverna ges då möjlighet att använda och testa flera 
olika lösningsmetoder och procedurer för att lösa uppgifterna vilket leder till episodiska 
minnen vilka i sin tur underlättar det matematiska minnet hos eleverna (Szabo, 2013, s. 
117).  
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Ett laborativt arbetssätt ger läraren möjlighet att variera undervisningen mer och anpassa 
den efter elevernas behov. Arbetssättet bidrar också till att läraren kan upptäcka och 
förebygga svårigheter och missuppfattningar, antingen genom att studera hur eleverna 
arbetar med och resonerar kring olika matematiska problem eller genom att med hjälp av 
laborativt material ta upp aspekter som läraren av erfarenhet vet kan skapa problem 
(Sveider 2016, s. 104). Visuellt material via till exempel dator kan även stödja läraren när 
denne ska kommunicera det matematiska innehållet med eleverna då materialet ger läraren 
möjlighet att förtydliga det verbala med bland annat bilder (Markkanen, 2014, s. 103).  
 
Det finns dock även risker med användandet av laborativt och konkret i undervisningen då 
materialet i sig kan ha en inbyggd dubbel representation, dels kan materialen representera 
det matematiska som är avsikten men de kan även representera sig själva (Sveider, 2016, 
s. 105). Till exempel kan klossar både representera ett antal men också något som man 
bygger torn av, ett äpple kan representera något som delas i olika bråkdelar samtidigt som 
det är något man kan äta. Det är framförallt material som har rik perceptuell karaktär som 
riskerar att stjäla uppmärksamheten från det matematiska medan visuella material såsom 
dataprogram inte medför lika stora risker (Sveider, 2016, s. 105, 111). Dock kan alla 
laborativa material både konkreta och visuella användas på sätt som inte leder till lärande 
därför är det av vikt att användningen är väl planerad och strukturerad med tydliga mål på 
vilka begrepp, förhållanden och matematiska kunskaper som undervisningen är ämnad att 
leda till. Här har läraren en stor och viktig uppgift, se mer om detta i 5.2. 
 
5.2 Läraren 
 
För att kunna väva in laborativt arbetssätt i undervisningen på ett bra och givande sätt ställs 
stora krav på läraren. Denne behöver dels vara väl förtrogen med de konkreta och digitala 
materialen, hur de fungerar samt dess möjligheter och begränsningar och dels ha kunskap 
om hur dessa material kan användas för att representera olika matematiska aspekter och 
förmågor samt ta ställning till hur de kan knyta samman den nya kunskapen med kunskap 
som eleverna redan har (Markkanen, 2014, s. 103; Bedir & Özbek, 2016, s. 143–144; 
Engvall, 2013, s. 225, 232). Läraren behöver för att klara detta få utbildning i materialet 
och tid och möjlighet att öva (Markkanen, 2014, s. 103). Vidare behöver läraren ha 
kunskap om elevernas vardagliga erfarenheter, intresse och tidigare kunskaper detta för att 
kunna anpassa val och användandet av material så de knyter an till saker eleverna känner 
igen och är intresserade av för att kunna öka elevernas motivation (Haara, 2015, s. 333–
334).  
 
Förutom att planera, välja material och strukturera upp lektionen samt lära ut användningen 
av materialen behöver läraren under arbetsprocessen finnas till hands och stötta eleverna 
samt uppmuntra dem att berätta hur de tänker och resonerar (Olsson, 2017, s. 35). Läraren 
behöver också kunna lägga om undervisningen under arbetets gång i förhållande till 
elevernas reaktioner (Sveider, 2016, s. 104–105).  
 
Om lärarens kunskaper, engagemang och stöd är bristfälligt i arbetet med laborativt 
material riskerar möjligheterna till lärande att utebli då materialen i sig inte leder till 
lärande (Markkanen, 2014, s. 103; Engvall, 2013, s. 233). Vidare finns då också risken att 
elevernas uppmärksamhet flyttas från den matematiska innehåll materialet var ämnat att 
representera (Sveider, 2016, s. 111). 
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Trots att de flesta lärare, enligt Bedir & Özbek (2016, s. 144), lyfter många positiva 
fördelar med att arbeta med att laborativt arbeta med konkreta och digitala material är det 
flera som avstår. Detta beror framförallt på att de känner osäkerhet kring användningen 
och inte har den tid de behöver för att förbereda sig och planera denna form av 
undervisning. Andra orsaker, enligt Bedir & Özbek (2016, s. 143), är att materialen kostar 
pengar och att det många gånger råder platsbrist vilket gör att de material som finns inte 
finns lättillgängligt.  
 
5.3 Kognitiva processer som påverkar matematikinlärningen 
 
Matematikinlärning handlar om hur olika kognitiva processer såsom arbetsminne och 
selektiv uppmärksamhet samverkar (Campos, Almeida, Ferreira, Martinez & Ramalho, 
2013, s. 430). Även den generella intelligensen har visat sig påverka inlärningen i 
problemlösning och mätning dock är den mindre relevant än de processerna som försiggår 
i arbetsminnet och den selektiva uppmärksamheten (Campos m.fl., 2013, s. 430). Att 
studera lärande utan att studera minnet är meningslöst menar Szabo (2013, s. 116) då dessa 
två till stor del är beroende av varandra. Till exempel är problemlösning helt beroende av 
både procedurminnen, minnen av olika tillvägagångssätt, och matematiska minnen, 
minnen av olika samband och generaliseringar (Szabo, 2013, s. 15, 116). 
 
Det första steget i problemlösning är att samla in information om problemet och det är i 
denna inledande fas som de kognitiva processerna är mest aktiva. För att kunna avgöra 
vilken metod och vilka procedurer som behövs för att lösa problemet behöver den nya 
kunskapen knytas ihop med tidigare kunskaper och generaliseringar som finns i det 
matematiska minnet (Szabo, 2013, s. 114–115). Detta sker genom att den nya 
informationen kodas in i arbetsminnet och bearbetas med hjälp av olika processer såsom 
uppmärksamhet, minnesaktualisering, verkställande mekanismer och hämtning av 
information från långtidsminnet (Campos m.fl., 2013, s. 430). I denna process har den 
centrala exekutiven en viktig roll dels för att övervaka och sammanstråla de andra delarna 
av arbetsminnet så den nya informationen kopplas ihop med relevant kunskap som redan 
finns och dels för att sålla bort information som är irrelevant så att arbetsminnets kapacitet 
räcker till (Campos m.fl., 2013, s. 429–430; Szabo, 2013, s. 110).  
 
Val av lösningsmetoder är, enligt Szabo (2013, s. 114–115), förknippat med olika givna 
procedurer och elever har svårt att frångå en vald metod. Detta medför att de elever som i 
första fasen av arbetet valt en olämplig metod får svårt att komma fram till en lösning på 
problemet. Vidare menar Szabo (2013, s. 113) att när elever ställs inför problem som inte 
går att lösa med den metod de valt lätt blir stressade och oroliga vilket i sin tur medförde 
att de gör enkla misstag i sina uträkningar. Istället för att i det skedet vara flexibla i valet 
av metod återgår elever ofta till första fasen i processen och bearbeta den nya 
informationen igen. 
 
För att motverka detta, menar Szabo (2013, s. 116), att det är viktigt att bygga en stabil och 
bra matematisk grund. Detta görs genom att undervisningen innehåller både flexibla 
metoder och konkreta procedurer vilket ger eleverna möjlighet att utveckla generaliserade 
lösningsmetoder (Szabo, 2013, s. 116). I undervisning där eleverna ställs inför att finna 
samband och generaliseringar mellan olika matematiska problem byggs det matematiska 
minnet upp (Szabo, 2013, s. 117). Denna form av undervisning leder också till djupare 
förståelse än instrumentell undervisning. Dock är det viktigt att samtidigt arbeta med 
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uppgifter där specifik procedurkunskap tränas då det matematiska minnet och 
procedurminnet samverkar vid matematikinlärningen (Szabo, 2013, s. 117). 
 
Elever i matematiksvårigheter har svårare att skapa djup matematisk förståelse både vad 
gäller begrepp och procedurer (Doabler & Fien, 2013, s. 277). De uppvisar ofta också 
svårigheter inom taluppfattning vilket påverkar både konceptuell och procedurell 
förståelse. Dessa svårigheter kan bero på dåliga instruktioner och olika kognitiva 
svårigheter såsom nedsatt bearbetningstid, arbetsminneskapacitet och koncentration 
(Doabler m.fl., 2013, s.277). Det har även visat sig att elever i matematiksvårigheter ofta 
har svårt att bibehålla koncentrationen, avgöra vad som är relevant och irrelevant 
information samt har sämre kapacitet i arbetsminnet (Swanson, 2016, s. 11). Det har också 
visat sig att inlärning av grundläggande aritmetisk fakta underlättar för arbetsminnet samt 
att många elever i matematiksvårigheter genom rätt undervisning kan förbättra sina 
prestationer vilket tyder på att svårigheterna inte är permanenta utan att färdigheterna 
endast är försenade (Costa, Rohde & Dorneles, 2015, s. 758). 
 

5.4.1 Undervisning som främjar lärande vid matematiksvårigheter 
 
Elever i matematiksvårigheter har ofta svårigheter att förstå och lösa svårare matematik, 
se samband mellan abstrakta begrepp och matematiska modeller samt koppla ny kunskap 
med tidigare lagrad kunskap (Doabler m.fl., 2013, s. 277–278). För att främja och 
underlätta inlärningen för dessa elever är det av vikt att undervisningen är tydlig och 
strukturerad samt lärs ut i småsteg (Doabler m.fl., 2013, s. 278; Costa m.fl., 2015, s. 758). 
Upplägget av undervisningen behöver skapa förväntningar på att eleverna är aktiva och 
behöver främja elevernas uppmärksamhet vilket är något elever i matematiksvårigheter 
ofta har svårigheter med (Swanson, 2016, s. 12; Doabler m.fl., 2013, s. 280). För att 
eleverna ska känna tilltro till sin förmåga är det också viktigt att undervisningen inte går 
för snabbt från lätt till mer avancerad, utan att eleverna verkligen får den tid de behöver 
för att skapa förståelse innan undervisningen går vidare till nästa steg (Doabler m.fl., 2013, 
s. 282). 
 
Inledningsvis bör läraren tydligt visa vilket syfte som finns med undervisningen samt vilka 
begrepp och objekt som kommer beröras (Doabler m.fl., 2013, s. 279). För att underlätta 
för elever i matematisksvårigheter bör den nya kunskapen sedan demonstreras med 
modeller där konkret och visuella material används för att förtydliga för eleverna och visa 
på samband och skillnader samt olika abstrakta begrepp (Doabler m.fl. 2013, s. 279; Costa 
m.fl., 2015, s. 758). Läraren kan också med fördel ”tänka högt” under tiden som 
demonstrationerna utförs vilket ger eleverna en tydligare bild av vilka strategier och 
tankegångar som kan användas (Doabler m.fl., 2013, s. 279). Detta främjar elevernas 
förståelse och underlättar för dem att knyta den nya kunskapen till kunskaper och 
procedurer som de lärt sedan tidigare något som annars är svårt för elever i 
matematiksvårigheter. Vidare är det viktigt att språk som används i undervisningen är 
tydligt och att rätt begrepp används oavsett om det som ska läras ut är av enklare eller mer 
avancerad karaktär. Ett kontinuerligt språk underlättar inlärningen och gör begrepp och 
procedurer är lättare att minnas (Doabler m.fl., 2013, s. 280). Det är också viktigt att 
modellerna som används är varierande och av olika representationsformer då det skapar en 
djupare förståelse för matematiska begrepp och visar på olika samband (Doabler m.fl., 
2013, s. 279–280). Vidare är det av vikt att eleverna får kontinuerlig feedback då det skapar 
en trygghet och motivation (Doabler m.fl., 2013, s. 282).  
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Elever i matematiksvårigheter är hjälpta av att undervisningen är tydlig och särskilt 
inledningsvis innehåller konkreta och visuella material för att skapa förståelse för nya 
begrepp, procedurer och samband (Costa m.fl., 2015, s. 758). Det är dock viktigt att 
succesivt frångå det konkreta och visuella materialet alltefter som elevernas förståelse 
förbättras (Costa m.fl., 2015, s. 758). Att ge mer stöd i början av inlärningen och sedan 
succesivt minska detta är även något Doabler och Fine (2013, s. 282) skriver om. De menar 
att matematikinlärningen är som att lära sig cykla, en vuxen behöver i början finnas med 
och hålla i cykeln men allt eftersom förmågan att cykla förbättras kan den vuxne backa 
och låta barnet utföra cyklandet på egen hand. Extra viktigt är detta för elever i 
matematiksvårigheter då oro och ångest lätt skapas om de inte känner trygghet eller utsätts 
för många misslyckanden inledningsvis och i den fortsatta inlärningen kan motivationen 
lättare försvinner om de inte känner att de förbättras och klarar sig allt bättre på egen hand 
(Doabler m.fl., 2013, s. 282).  
 
En annan viktig del av undervisningen är kommunikationen. Läraren bör genom 
uppmaningar och frågor låta eleverna dela med sig av sina tankegångar och lösningar då 
detta ger en djupare förståelse och skapar motivation (Doabler m.fl., 2013, s. 282–283). 
Vidare skapar denna kommunikation möjlighet att upptäcka missuppfattningar på tidigt 
stadie vilket gör att de lättare kan åtgärdas.  
 
För att undervisningen ska främja inlärningen för elever i matematiksvårigheter behöver 
läraren först identifiera de problem och svårigheter som finns hos eleven och sedan anpassa 
undervisningen därefter (Doabler m.fl., 2013, s. 280). Med hjälp av olika demonstrationer 
och modeller bör läraren förklara och förtydliga kunskapen och ge eleverna den 
förberedelse de behöver för att lyckas. I detta arbete är det dock viktigt att läraren känner 
in eleverna då för många modeller och demonstrationer kan leda till att eleverna känner att 
det blir för mycket och därav tappar motivationen (Doabler m.fl., 2013, s. 280–281). 
Vidare är det viktigt att läraren i slutet av undervisningen upprepar vad som gåtts igenom 
och vilka kunskaper och strategier som undervisningen berört för att hjälpa eleverna i 
matematiksvårigheter att befästa och komma ihåg kunskapen (Doabler m.fl., 2013, s. 282). 
 
5.4 Resultatsammanfattning 
 
Det framgår av forskningen som ingått i denna studie att ett laborativt och konkret 
arbetssätt med digitala inslag bygger på att använda många olika representationsformer för 
att konkretisera matematikundervisningen. Detta arbetssätt kan, enligt forskningen, skapa 
flera olika positiva förutsättningar för matematikinlärning, vilket svarar mot studiens första 
frågeställning. Arbetssättet bidrar till fördjupad förståelse, att eleverna lättare kan finna 
samband och variationer och ger möjlighet att på konkret och visuellt sätt skapa förståelse 
för abstrakta begrepp. Eleverna får möjlighet att arbeta med flera sinnen än vid traditionell 
undervisning vilket studierna visar skapar nyfikenhet, intresse och motivation som i sin tur 
medfö att elevers attityd gentemot ämnet kan förbättras. Vidare framgår att läraren får 
större möjligheter att anpassa undervisningen utifrån eleverna och att rädsla och oro inför 
ämnet hos eleverna kan motverkas genom detta arbetssätt. Att använda konkreta och 
digitala material skapar dock inte per automatik bättre lärandemöjligheter. Brister i 
upplägg av undervisningen kan istället leda till att lärandet uteblir och att eleverna inte ser 
kopplingen mellan materialen de matematiska aspekter de är tänkta att representera.  
 
Samtidigt som undervisningen ska vara välplanerad är det, enligt forskningen, viktigt att 
eleverna inte blir serverade färdiga lösningsmetoder utan att de själva får komma fram till 



 

29 
 

vilka metoder och strategier som behövs för att lösa olika uppgifter. Eleverna kan med 
hjälp av olika representationsformer pröva hypoteser, lösa en och samma uppgift på flera 
olika sätt eller använda ett och samma lösningssätt för att lösa flera olika uppgifter. De kan 
också med hjälp av representationer bygga upp begreppsförståelse för att ett och samma 
begrepp kan användas trots att olika andra variabler förändras. Vidare framgår av 
forskningen att dialogen mellan lärare och elever under denna process är viktig. Genom att 
eleverna förklarar och argumenterar för de val de gör skapas en djupare förståelse för 
matematiska begrepp, variationer och generaliseringar som finns inom matematiken. För 
att undervisningen ska leda till lärande framgår också att läraren har en viktig roll dels 
behöver lärare goda kunskaper dels i att planera, förbereda och genomföra lektionerna och 
dels i att stötta eleverna samt uppmuntra dem till att förklara hur de tänker och vad de 
kommit fram till. För att möjliggöra detta krävs att läraren få utbildning i hur materialen 
kan användas och vilka för- och nackdelar de bidrar med samt tid till både egen övning 
och planering.  
 
I forskningen framgår också att laborativ undervisning med konkreta och digitala inslag 
inte bara främjar inlärning generellt utan även skapar möjligheter som specifikt främjar 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter då den underlättar för kognitiva processer 
såsom minne och koncentration. Arbetssättet gör också, enligt de artiklar och avhandlingar 
som ingår i denna litteraturstudie, att eleverna lättare minns kunskaperna vilka på så vis 
blir mer permanenta. Om eleverna ges en välplanerad undervisning med flexibla 
lösningsmetoder och konkreta procedurer ökas möjligheten att finna samband och 
generaliseringar vilket främjar både det matematiska minnet och procedurminnet. Dessa 
två delar av minnet påverkar hur vi inhämtar ny kunskap, kopplar den till redan befintliga 
insikter samt bearbetar den för att välja vilken beräkningsmetod som kan tänkas vara 
lämpligast. Elever i matematiksvårigheter har ofta svårt för dessa delar vilket gör det extra 
viktigt att träna på då de annars riskerar välja fel beräkningsmetod vilket försvårar 
lösningsarbetet. Vidare framgår att arbete med konkreta och visuella material skapar 
intresse och nyfikenhet vilket underlättar inlärningen och gör att kunskapen memoreras. 
Det bidrar också till att engagera, och motivera eleverna vilket gör att eleverna får lättare 
att behålla uppmärksamhet och koncentration på de uppgifter som ska lösas. Att underlätta 
för minnet och arbeta på ett sätt som främjar uppmärksamhet och koncentration har även 
visat sig vara av vikt för elever i matematiksvårigheter. Därför menar forskningen att det 
är viktigt att i undervisningen använda visuella och fysiska material kombinerat med noga 
genomtänkt undervisningsplanering som strävar mot tydliga mål.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att frågan, om laborativ och konkret undervisning med 
digitala inslag kan främja både generell inlärning och specifik stödja inlärningen för elever 
i matematiksvårigheter, som ställdes i femte steget i innehållsanalysen blivit besvarad i 
detta resultat. I resultatet framgår att arbetssättet på flera olika sätt kan verka stödjande 
både ur generellt och med utgångspunkt från elever i matematiksvårigheter. Att arbetssättet 
både är stödjande generell och för elever med specifika svårigheter tyder på att det kan 
främja inkludering av elever med olika förutsättningar.  
 
I resultatdiskussionen kommer resultatet av innehållsanalysen diskuteras i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar samt de förmågor som eleverna enligt läroplanen ska 
utveckla i matematikämnet och skolans uppdrag att främja lärande oavsett förutsättningar. 
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6. Diskussion 
 
Detta kapitel kommer inledas med en metoddiskussion där metodval och genomförande 
kommer diskuteras. Vidare innehåller kapitlet en resultatdiskussion där resultatet av 
innehållsanalysen diskuteras i förhållande till studiens syfte och bakgrund. Diskussionen 
kommer beröra hur studiens resultat förhåller sig till syftesfrågeställningarna och de 
förmågor som matematikundervisningen ska bidra med enligt läroplanen samt skolans 
uppdrag att främja lärande oavsett förutsättningar.  
 
Resultatdiskussionen kommer att delas in i två underrubriker utifrån de 
syftesfrågeställningar som studien bygger på. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Metoden för denna litteraturstudie har varit att systematiskt söka relevanta artiklar och 
avhandlingar vilka besvarar de frågeställningar som studien bygger på. Då det inom det 
matematiska området finns en stor mängd forskning har olika begränsningar i sökningarna 
varit nödvändiga. I sökningarna har bland annat endast resultat som är publicerade 2011 
eller senare tagits med. Detta för att den nya läroplanen för matematiken trädde i kraft detta 
år och för att forskningen skulle vara aktuell och relevant inom det området som studien 
berör. I flertalet av sökningarna begränsades även resultaten till att beröra grundskolan då 
denna studie riktar sig till grundskolans tidigare år. Dessa urval och begränsningar kan 
dock ha medfört att viss relevant forskning inte tagit med i studien. Forskning som 
publicerats tidigare än 2011 eller forskning som rör andra åldrar än de inom grundskolan 
kan även dessa ha relevans för studiens frågeställningar men tidsramen medförde att det 
inte var möjlig att söka bredare än vad som gjorts. 
 
I sökningarna användes till att börja med endast svenska sökord då svenska är det språk 
som behärskas bäst. Det resulterade dock inte i så många träffar vilket gjorde att sökorden 
utökades till att även innefatta engelska sökord då engelskspråkig forskning ofta är relevant 
för undervisning i matematik. Detta resulterade i fler sökträffar där titlarna verkade 
relevanta för denna studie. Utifrån dessa valdes artiklar och avhandlingar sedan ut 
beroende på om sammanfattningarna i dem verkade vara relevanta för denna studie eller 
ej. Då de flesta sökresultat var på engelska krävdes vissa översättningar innan en 
bedömning av dess relevans kunde genomföras. Detta kan dock ha bidragit till att vissa 
relevanta sökresultat sållats bort på grund av bristande sammanfattningar, brister i 
tolkningen av texterna eller att översättningar inte gett en klar bild av dess relevans.  
 
Vissa sökresultat som utifrån läsning av sammanfattning ansetts vara av relevans för 
studien har trots detta uteslutits om fulltext av dem inte gått att få tillgång till via internet. 
Dessa uteslutningar har gjorts på grund av den tidsbrist som funnits, att beställa hem 
material via fjärrlån eller liknade hade tagit för lång tid. Detta kan dock bidragit till att 
texter med relevans för studiens frågeställningar uteslutits. 
 
När resultatet av innehållsanalysen sammanställdes upptäcktes att underlaget för den första 
analysfrågan var större än för den andra vilket varvid en kompletterande sökning utfördes. 
Denna sökning utgick från tidigare resultat som verkat intressanta men uteslutits på grund 
av att de inte funnits tillgängliga via internet. Genom att undersöka vilka andra texter som 
dessa citerats i kunde ytterligare en text inkluderas i arbetet efter att denna 
kvalitetsgranskats likt de tidigare texterna. 
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Fem av de slutligen elva texterna som inkluderats i studien berör Sverige och svenska 
skolan de övriga texterna berör Norge, Turkiet, Portugal, Brasilien och USA. Att det är 
flera som berör Sverige är relevant då studien bygger på den svenska skolan och den 
läroplan som råder i Sverige. Dock gör de sex övriga artiklarna att studiens resultat breddas 
och ger en mer generell bild av undersökningsområdet. Att studien bygger på sammanlagt 
elva avhandlingar och artiklar gör resultatets underlag är relativt tunt. Om fler källor tagits 
med hade studien kunnat bli bredare och mer generell. Fler för- och nackdelar kring ett 
laborativt och konkret arbetssätt med digitala inslag hade kunnat lyftas samt vilka 
möjligheter dessa medför för elever i matematiksvårigheter till följd av brister i minne och 
koncentration. Dock kan relevanta studier kring digital pedagogisk teknik i skolan vara 
svårt att finna då detta område än så länge är relativt outforskat. Att begränsning och urval 
gjorts så att studien inte är mer omfattande beror vidare på den tidsram som den utfördes 
inom. Det fanns inte möjlighet att gå igenom och analysera samt kvalitetsgranska fler 
källor dock ger de som tagits med en relativt bred och relevant grund för studien och de 
svarar mot de frågeställningar som finns i syftet med studien.  
 
Styrkor i sökprocessen i denna litteraturstudie är att sökorden tagits fram utifrån PICOC 
metoden, (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 71), vilket resulterat i relevanta sökord. Vidare 
har flera olika databaser använts och en bibliotekarie rådfrågats för att sökningarna skulle 
få en bredd och resultera i relevanta sökresultat samtidigt som hela sökprocessen skulle 
rymmas inom den tidsram som studien givits. Urvalsprocessen av de sökresultat som 
sökprocessen resulterat i utfördes även i sex steg vilket medförde att de återstående 
texterna efter denna process bestod av den forskning som på bästa sätt svarade mot 
frågeställningarna och var av störst relevans för syftet med denna studie.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att utifrån forskning undersöka vilken inverkan på 
inlärningen ett laborativt- och konkret undervisningssätt med digitala inslag har för elever 
i matematiksvårigheter kopplade till minne och koncentration. I läroplanen står att 
undervisningen i matematik ska leda till att eleverna utvecklar förmågor som hjälper dem 
lösa matematiska problem med olika strategier. Eleverna ska lära sig se samband och 
kunna föra matematiska resonemang där rätt begrepp används samt få möjlighet att arbeta 
med olika uttrycksmedel i undervisningen (Skolverket, 2011a, s. 56). Vidare står det att 
skolan ska vara inkluderande och främja inlärning hos alla elever oavsett förutsättningar 
samt ge extra stöd till de elever som hamnat i svårigheter (Skolverket, 2011a, s. 7–8). 
Lärarens uppdrag är att anpassa och utveckla undervisningen utifrån de individuella behov 
som finns så undervisningen blir stödjande samt stimulerande för samtliga eleverna 
(Skolverket, 2011a, s. 14). I diskussioner med verksamma lärare framträder att det finns 
en samstämmighet kring att undervisningen måste anpassas för att bli främjande även för 
barn i matematiksvårigheter men det finns oenigheter kring vilka anpassningar som bör 
göras. Denna studie har gjorts för att bringa mer klarhet i hur ett laborativt och konkret 
arbetssätt med digitala inslag kan skapa möjligheter för inlärning för dessa elever. Det 
uppdagades dock när forskningslitteratur sökts att det inte finns så mycket forskning som 
berör digitala inslag i undervisningen vilket bidragit till att den delen av resultatet är 
tunnare än de delar som berör laborativ och konkret undervisning. Dock dras slutsatsen att 
de digitala inslagen kan användas i den laborativa undervisningen då kunskapen med hjälp 
av de digitala inslagen kan illustreras, visualiseras samt att dessa inslag skapar möjlighet 
till modellering, simulering och problemlösning (Fleischer m.fl., 2015, s. 93).  



 

32 
 

 
Nedan kommer resultatet att diskuteras med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar samt utifrån de förmågor eleverna enligt läroplanen ska uppnå inom 
matematikämnet och skolans uppdrag att främja lärande för alla elever oavsett 
förutsättningar. 
 

6.2.1 Förutsättningar och möjligheter som kan skapas  
 
Enligt vad som framkommit i studien kan ett laborativt och konkret arbetssätt med digitala 
inslag skapa flera olika förutsättningar för matematiskinlärning både generellt och för 
elever i matematiksvårigheter (Sveider, 2016, s. 103–107; Bedir m.fl., 2016, s. 143–144; 
Olsson, 2017, s. 39, 42; Szabo, 2013, s. 113–117; Engvall, 2013, s. 229–231; Markkanen, 
2013, s. 103). Att ett arbetssätt med inslag av olika representationer är stödjande för elever 
med matematiksvårigheter är något som även framgår i bakgrunden (Malmer, 1998, s. 141; 
Murphy, 2016, s. 295). Malmer (1998, s. 141) menar också att det är viktigt att gå från 
konkret till abstrakt för att bygga en stark grund att stå på för fortsatt lärande. Vidare 
belyses det i bakgrunden att digitala verktyg kan skapa möjlighet att bygga en undervisning 
där eleverna blir mer aktiva vilket är positivt för inlärningen (Sollervall m.fl., 2015, s. 1–
3). Det är dock viktigtatt arbetssätt och material används på rätt sätt och med rätt 
utgångspunkt (Sveider, 2016, s. 105). Detta då det inte är arbetssättet eller materialen i sig 
som skapar bättre förutsättningar för inlärning utan hur lärare väljer att inkludera dessa i 
undervisningen (Markkanen, 2014, s. 103; Engvall, 2013, s. 231). Om läraren har kunskap 
om och tid för planering kring hur arbetssättet och materialen kan inkluderas på ett bra sätt 
kan en intressant undervisning skapas där eleverna får chansen att inhämta kunskap med 
flera olika sinnen vilket skapar nyfikenhet och motivation. Detta kan i sintur leda till att 
eleverna får lättare att behålla uppmärksamheten samt får lättare att memorera kunskapen 
(Bedir m.fl., 2016, s. 143, Olsson, 2017, s. 42). Att eleverna behöver inhämta kunskap med 
olika sinnen för att kunna koncentrera sig är även något som tas upp i bakgrunden. Genom 
att arbeta med olika representationer kan kunskaper förtydligas, djupare förståelse för 
abstrakta begrepp skapas och olika strategier och räkneoperationer belysas (Kadesjö, 2008, 
s. 15). Olika representationsformer kan också visa på samband och generaliseringar mellan 
olika begrepp samt förtydliga procedurer (Sveider, 2016, s. 103). Läraren ges dessutom 
större möjlighet att anpassa undervisningen med detta arbetssätt än vid traditionell 
undervisning (Sveider, 2016, s. 104; Markkanen, 2014, s. 103). 
 
Det framkommer i studien att matematiksvårigheter till följd av svårigheter med minne 
och koncentration ofta även är kopplade andra orsaker (Campos m.fl., 2013, s. 430). 
Förutom medicinska orsaker kan stress, oro, motivation och yttre faktorer såsom 
strukturella och pedagogiska orsaker påverka och göra att de kognitiva processerna är 
mindre effektiva. Detta är något som även lyfts i bakgrunden till denna studie där Sjöberg 
(2006, s. 110) även skriver att det är svårt att studera matematiksvårigheter just på grund 
av att orsakerna kan vara så varierande. Det har dock visat sig att undervisning som är 
strukturerad med tydliga mål, innehåller konkreta och visuella material samt uppmuntrar 
eleverna till att försöka tänka ut lösningar samt resonera och argumentera för dessa 
stimulerar och underlättar för de kognitiva processerna (Szabo, 2013, s. 116–117). Att just 
dessa saker kan underlätta kan kopplas till de olika matematiska inlärningsnivåerna, tänka, 
göra, synliggöra, förstå, tillämpa och kommunicera, vilka alla, enligt vad som framkommit 
i bakgrunden, är viktiga nivåer för att matematisk förståelse ska skapas (Malmer, 1998, s. 
142; Olsson m.fl., 2008 s. 10–12). Genom att ha en kontinuerlig kommunikation i 
klassrummet ges också läraren möjlighet att upptäcka svårigheter och missuppfattningar 
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hos eleverna tidigt vilket gör att dessa kan åtgärdas lättare (Doabler m.fl., 2013, s. 282). 
Ett laborativt och konkret arbetssätt beskrivs även kunna underlätta memorering av 
kunskap och minska belastningen på arbetsminnet vilket kan leda till ett mer permanent 
lärande. Vidare har det visats att arbetssättet hjälper eleven att skapa episodiska minnen 
som i sin tur underlättar för det matematiska minnet (Doabler m.fl., 2013, s. 282). Genom 
att arbetssättet också förutsätter att eleverna är aktiva både genom att utföra olika moment, 
samt deltar i resonemang och argumentationer kan elevernas uppmärksamhet, motivation 
och engagemang ökas (Swanson, 2016, s. 12; Doabler m.fl., 2013, s. 280). Detta kan 
minska stress och oro hos eleverna, vilket kan vara en orsak till matematiksvårigheter. 
Förutom detta kan det bidra till att eleverna orkar göra fler repetitioner vilket de som 
hamnat i matematiksvårigheter är i behov av för att befästa kunskapen.  
 
Det finns dock risker med arbetssättet framförallt för elever i matematiksvårigheter till 
följd av minne och koncentration om det inte är tydligt planerat och strukturerat. Om 
undervisningen och tanken med den inte är tydlig, menar forskningen som ingår i denna 
studie, att det finns en risk att material och visuella representationer leder bort elevernas 
uppmärksamhet från det matematiska som är tänkt att läras, vilket blir extra påtagligt för 
elever som har svårare att behålla uppmärksamheten på rätt saker redan från start. 
Undervisningen riskerar också att skapa förvirring istället för fördjupad förståelse vilket 
kan leda till oro och stress som gör det ännu svårare för dessa elever (Engvall, 2013, s. 
231; Sveider, 2016, s. 105). Därför är det oroväckande att det i forskning visats att många 
lärare inte känner att de har den kunskap som krävs om material eller om arbetssättet och 
som tidigare nämnts är det av vikt att läraren har bra kunskaper då arbetssättet annars 
riskerar påverka undervisningen negativt (Bedir m.fl., 2016, s. 143–144). Vidare har 
framkommit att tillgången till material både konkreta och digitala varierar mycket och den 
tid som behövs för att lärarna ska kunna testa materialen samt planera undervisningen på 
ett sätt där arbetssättet inkluderas så det främjar inlärningen många gånger är bristfällig 
(Markkanen, 2014, s. 103). Detta har, enligt vad som framkommit i denna studie bidragit 
till att lärare inte använder detta arbetssätt i så stor utsträckning trots att det visat sig ha 
många fördelar framförallt för elever i matematiksvårigheter. Att lärare väljer att inte 
anpassar undervisningen på sätt som visat sig ha positiv inverkan på elevers inlärning 
stämmer dåligt med vad som står i läroplanen, att läraren ska anpassa undervisningen 
utifrån elevernas individuella behov samt skapa en undervisning som är stödjande, 
stimulerande och främjar en livslång lust att lära (Skolverket, 2011a, s. 7–8, 14).  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
I denna studie framkommer att ett laborativt och konkret arbetssätt med digitala inslag 
främjar inlärningen både för elever generellt och för elever i matematiksvårigheter och 
därav förefaller vara ett bra arbetssätt för att arbeta inkluderande. Samtidigt belyses att 
lärare undviker arbetssättet till följd av bristande kunskap, tid och pengar vilket gör att 
undervisningen inte uppfyller de mål som står i läroplanen om att undervisningen ska 
anpassas individuellt och utifrån varje elevs förutsättningar. Med tanke på att regeringen 
beslutat att digitala resurser ska ges större utrymme i skolundervisningen (Regeringen 
2017, s. 1) kan vidare forskning förslagsvis behandla huruvida inställningarna och 
förutsättningarna för användandet av digitala arbetssätt, förändrats eller inte. Med fördel 
kan en sådan studie undersöka om det finns skilda inställningar eller syn på förutsättningar 
mellan rektorer, lärare och specialpedagoger. 
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6.4 Slutsats 
 
Ett laborativt och konkret arbetssätt med digitala inslag kan på många sätt främja 
inlärningen för elever i eller som riskerar att hamna i matematiksvårigheter på grund av 
svårigheter med minne och koncentration. För att arbetssättet ska bidra till dessa 
förutsättningar är det dock viktigt att lärarna får möjlighet och tid att lära känna materialen, 
dess möjligheter och begränsningar, samt planera in användningen utav dem i 
undervisningen. 
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