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1. Inledning   
Vårt intresse för denna studie startade när vi kom över en artikel om en nioårig flicka från 

Kina som vann en tävling i matematiska beräkningar (Kyodo 2015). Hon gjorde 

beräkningar med multiplikation med sjusiffriga tal på några sekunder. Vi blev nyfikna 

hur hon lärt sig räkna så stora tal och framförallt så snabbt i huvudet. Det visade sig att 

hon i tidig ålder lärt sig utföra matematiska beräkningar på en abakus.   

  

Abakus är ett kulredskap som 

används för att utveckla de fyra 

räknesätten. Det går att göra 

flera olika typer av beräkningar 

som addition till roten ur och 

procenträkning. Abakusen är ett 

rektangulärt verktyg som har en 

ram med en bräda i mitten. På 

sidorna om mittenbrädan sitter 

där olika stavar som har ett visst antal kulor (Cho och So 2018). Kulorna i den övre och 

undre delen representerar olika värden. När kulorna flyttas in mot mittenbrädan beräknas 

det totala värdet av dessa kulor. Första steget med att lära sig göra beräkningar med 

abakus är med det fysiska verktyget, vilket är ett konkret redskap och genom dess 

användning utvecklas en beräkningsstrategi (Barner, Athanasopoulou, Chu, Marchand, 

Schneider, Frank 2018, Stigler 1984). Med tiden blir det en internalisering av rörelserna 

som personen lärt sig med den fysiska abakusen som sedan överförs till hjärnan (Stigler 

1984). Fingerrörelserna som görs med båda händerna på den fysiska abakusen har 

internaliserats i hjärnan och på så vis kan abakusen visualiseras med hjälp av 

minnesbilder (Stigler 1984). Det blir då en internaliserad abakus som kallas för mental 

abakus (Barner et al. 2018; Stigler 1984). Att göra beräkningar med en mental abakus 

hjälper när stora tal ska beräknas med huvudräkning, “det sätter sig i muskelminnet, 

ungefär som en musiker vet hur man tar ett ackord” (Nordenlöw 2015).   

  

1. Kinesisk abakus, suan pan, av Robin 
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Forskning visar att abakus är ett verktyg som utvecklar elevers matematiska kunskaper. 

Det som övervägande studier är överens om är att elevers aritmetiska förmåga förbättras, 

som att elevers reaktionstid vid beräkningar blir snabbare och säkrare (Kauts 2014; Na, 

Lee, Park, Jung och Ryu 2015; Barner, Alvarez, Sullivan, Brooks, Srinivasan och Frank 

2016; Shen 2006; Dong, Wang, Xie, Hu, Weng, och Chen 2016; Nolan och Morris 1964; 

Altiparmak 2016; Cho och So 2018). Elevers förmåga att subitisera har även visat sig bli 

bättre av att arbeta med abakus (Fischer, Gebhardt och Hartnegg 2008).   

  

I den svenska läroplanen står det att läraren ska se till så att undervisningen anpassas efter 

varje elevs förutsättningar men även att undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar 

intresseför matematiken (Skolverket 2018). Eftersom den forskning vi tagit del av riktar 

in sig på elevers resultat av abakus och inte från ett lärarperspektiv, vill vi synliggöra 

lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i Sverige och hur deras undervisning ser ut. 

Då det inte heller finns några vetenskapligt granskade studier i Sverige om abakus ville 

vi fördjupa oss närmare i hur detta ser ut just inom den svenska skolkulturen. Barner et 

al. (2016) menar att undersökningar behöver göras i fler kulturer, detta för att se om 

effekterna av abakusen är generella hos användarna eller om den har större framgång 

endast i vissa kulturer.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

I tidigare forskning har det fokuserats på elevers resultat, det framkommer att abakus 

utvecklar aritmetiska färdigheter genom att eleverna blir snabbare och noggrannare i sina 

beräkningar. Vidare kan det konstateras från tidigare forskning ett mindre fokus på lärares 

erfarenheter av abakus i dessa studier och hur undervisningen går till. Syftet med denna 

studie är att synliggöra lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin undervisning.  

• Hur kan undervisning med abakus se ut?  

• Vilken betydelse anser lärare att abakus kan ha för elevers lärande?  

• Vad är lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin undervisning?  
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1.2 Disposition   

I det andra avsnittet lyfts de teoretiska utgångspunkterna upp som denna studie utgår från.  

 

I avsnitt tre behandlas tidigare forskning om abakus som inleds med en förklaring av 

redskapet. Kapitlet är indelat i två olika rubriker, undervisning och abakusens betydelse 

för elevers lärande. Till sist redogörs slutsatser inför föreliggande studier.  

  

I det fjärde avsnittet presenteras den kvalitativa metod som använts för denna studie. Hur 

intervjuerna har genomförts och vilka etiska överväganden som gjorts. Till slut 

presenteras en metoddiskussion där en kritisk granskning utförs av studiens metod.  

  

 I avsnitt fem presenteras hur empirin analyserats och studiens resultat. Studiens resultat 

är indelad i tre kategorier: Hur undervisning med abakus kan se ut, vilken betydelse anser 

lärare att abakus kan ha för elevers lärande samt vad är lärares erfarenheter av att arbeta 

med abakus i sin undervisning. I detta avsnitt presenteras även informanterna. 

  

Sjätte avsnittet inleds med en repetition av studiens syfte och forskningsfrågor för att 

sedan övergå till studiens resultatdiskussion. En diskussion görs mellan tidigare forskning 

som fokuserar på elevers resultat och lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin 

undervisning.  
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2. Teoretiskt utgångspunkt  
Denna studie utgår ifrån djupa beskrivningar av lärares autentiska erfarenhet om hur det 

är att arbeta med abakus i sin undervisning. En fenomenologisk undersökning är mest 

lämpad i denna studie eftersom syftet är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta 

med abakus i undervisningen. Med en fenomenologisk infallsvinkel läggs det ingen vikt 

i att tolka eller analysera deras erfarenheter utan snarare synliggöra deras upplevelser och 

erfarenheter om fenomenet som undersöks, vilket i detta fall är abakus (Denscombe 2018). 

Fenomenologin syns i metod delen för insamling av data samt analysen, där vi ställer 

frågor för att få fram flera och olika erfarenheter hos lärarna. Därefter observeras 

erfarenhetsfältet för att få en förståelse över fenomenet. Den tematiska analysen där 

informanternas erfarenheter tematiseras hjälper oss att få en överblick och visa samband 

samt avvikelser (Ihde 2001). 

 

2.1 Den didaktiska triangeln 

Den didaktiska triangeln är en modell av en triangel där varje hörn representerar något 

som kan påverka undervisningen. De tre olika hörnen på triangeln är baserade på de olika 

förhållandena mellan elever, lärare och innehåll då lärare och elev utgör basen i 

förhållandet i triangeln (Hudson 2002). 

 

Den didaktiska triangeln går inte att analysera som helhet utan den behöver delas upp i 

tre olika relationer mellan dess hörn. Den första relationen är mellan lärare och elev och 

måste fungera för att vi ska nå fram till innehållet som är den tredje relationen. Läraren 

måste ha en relation till sin elev för att veta hur den ska kunna anpassa lektionsinnehållet 

efter elevens förmåga. Desto bättre läraren vägleder sina elever desto lättare har eleven 

för att ta till sig kunskap från läraren. Den andra relationen är mellan lärare och innehållet 

som handlar om lärarens ämneskunskaper samt pedagogiska kunskap för att kunna lära ut 

rätt innehåll till eleven. Den tredje och sista relationen som måste fungerar är mellan 

eleven och innehållet. Här behöver eleven veta vad den ska kunna. Det måste alltså finnas 

tydliga mål satta från skolverket så att eleven kan bilda sig en relation med innehållet så 

att läraren kan vara där som en vägledare (Hudson 2002).  



9  

  

Syftet med denna studie är att synliggöra lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i 

undervisningen. Genom den didaktiska triangeln synliggörs relationerna i modellen 

mellan lärare-elev-innehåll och med hjälp av den besvaras frågeställningarna i denna 

studie. 

 

2.2 Att gå från det konkreta till det abstrakta 

Denna studie utgår även från Heddens (1986) teori om vägen mellan det konkreta och det 

abstrakta inom aritmetiken. Heddens (1986) hävdar att elever lär sig matematik när de går 

från det konkreta till det abstrakta och att det finns fyra stadier i detta. Det konkreta 

behöver ta mindre plats efterhand som det abstrakta tar över, annars finns det risk att 

eleverna inte utmanas vidare. 

 

Heddens (1986) har fyra nivåer som rekommenderas för lärare att följa när de arbetar med 

laborativt material. De är till för att elever ska lära sig att gå från att göra beräkningar med 

konkret material till att göra abstrakta beräkningar utan materialet. De fyra nivåerna är; 

konkret, halvkonkret, halvabstrakt och abstrakt. I första nivån är det de konkreta, där 

arbetar elever med laborativt material. I andra nivån är det de halvkonkreta elever arbetar 

med, vilket är verkliga situationer där det laborativa materialet byts mot bilder. Den tredje 

nivån är halvabstrakt där är det symboliska representationer av de konkreta föremålen. 

Föremålen består av streck eller ringar så symbolerna inte ser ut som föremålen. Den sista 

nivån är den abstrakta, där ersätts informella symboler med formella.  

 

När elever arbetar med abakus så rör de sig mellan Heddens (1986) olika nivåer. Elever 

går från att arbeta med den fysiska abakusen, som är ett konkret material, till att utföra 

mentala abakusberäkningar då de arbetar med den abstrakta matematiken genom att utföra 

beräkningar i huvudet. 
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3. Litteraturöversikt  
I detta kapitel behandlas tidigare forskning som inleds med en förklaring av redskapet. 

Kapitlet är indelat i två olika rubriker, undervisning och abakusens betydelse för elevers 

lärande. Till sist redogörs slutsatser inför föreliggande studier.  

3.1 Abakus  

Abakus är ett uråldrigt räkneredskap som har använts runt om i världen som en ingång 

till att lära sig matematiska beräkningar och används fortfarande i Kina och Japan (Barner 

et al. 2016). Abakus uppkomst är inte känt men verktyget uppfanns för cirka fem tusen 

år sedan. Det har använts i århundraden i Europa, Asien, Ryssland och Mellanöstern.   

  

När den kom till Japan på 1500-talet modifierades den. Den anpassades genom att öka 

antalet kulor för att noggrannheten och hastigheten i beräkningarna skulle öka, eftersom 

abakusen användes dagligen av handlarna. Nu används abakus inte lika mycket eftersom 

vi lever i ett högteknologiskt samhälle och andra redskap har tagit plats (Foong, 1998). 

Det finns olika former av abakus men de vanligaste är den kinesiska suan pan och den 

japanska soroban (Zhang och Norman, 1995).   

  

Abakusen kan beskrivas som en rektangulär ram med en bräda i mitten. På båda sidorna 

om brädan sitter där stavar som har ett visst antal kulor (Cho och So 2018). Kulorna i den 

övre delen representerar fem gånger värdet av en av kulorna i den nedre delen som har 

värdet ett. När kulorna flyttas in mot mitten får vi fram värdet som representeras, 

exempelvis flyttar vi upp två kulor från den nedre delen och får då talet två. Flyttar vi 

sedan ner en kula från övre delen av ramen få vi talet sju. I mitten av ramen är där nu tre 

kulor, en som representerar värdet fem och två som representerar värdet ett (Barner et al., 

2018). Skillnaden mellan den japanska och kinesiska abakusen är kulornas antal. Båda 

har 13 kolumner. Den kinesiska abakusen, suan pan, har två kulor i den övre delen och 

fem kulor i den nedre medan den japanska, soroban, har en kula i den övre och fyra i den 

nedre delen.   

https://www.zotero.org/google-docs/?npFaWf
https://www.zotero.org/google-docs/?npFaWf
https://www.zotero.org/google-docs/?fOTXka
https://www.zotero.org/google-docs/?fOTXka
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3.2 Översikt av experimentella studier med abakus   

Att ställa informanternas erfarenheter i relation till de experimentella studiernas resultat 

ger en inblick på likheter och skillnader mellan dessa samt få en överblick på vad som 

kan påverkat resultaten. Det tillför även en insikt på vad informanterna tycker är viktigt 

och ställa det i jämförelse med det forskningen lyfter fram.   

 

 Tabell 1 är en sammanställning för att få en tydlig överblick av studier som har utfört 

experiment med abakusen. Det kan utläsas vad syftet med studierna är, hur många som 

deltagit, åldersgruppen, hur länge studierna varat och deras resultat.   

 

I vissa av studierna framgår inte all information och får därmed beteckningen I/T som 

står för inte tillgängligt. De värden som delas med ett semikolon; visar på att flera 

experiment förts i studien och visar då deras resultat, exempelvis att två experiment 

utförts och antalet deltagare skiljer sig åt i de två experimenten.   

  

Mental Abakus har förkortats till MA, Abacus mental calculations har förkortats till AMC 

i tabellen. Abacus mental calculations innebär mentala beräkningar med abakus. 

 



 

Tabell 1. Översikt av experimentella studier med abakus.   

Studier   Vad har undersökts?   Ålder   Antal   Tid   Resultat   

1 Barner et al. (2016)   Förbättrar MA elevers matematiska förmågor utöver 

läroplanen för matematik? 

5–7   204   3 år     Förbättrar elevers aritmetik    

2 Nolan och Morris (1964)   Kan abakus stötta blinda i aritmetiska beräkningar?   13–15   42   8 

månader  
Resultaten visar att hastigheten i deras lösningar hade ökat.   

  
3 Na et al. (2015)   Presterar abakustränade elever bättre med kognitiva uppgifter 

och visar högre nivåer av aritmetiska förmågor?   
9   75   I/T   Färre fel, förbättrad aritmetisk förmåga, arbetsminne bättre, IQ höjdes, bättre visuospatial förmåga   

4 Barner et al. (2018)   Matematikkunskap och på allmänna kognitiva åtgärder    6–7   164   1 år   Kontrollgrupper störs av verbal störning medan MA användare störs mer av fysisk/manuell störning.    

5 Brooks et al. (2018)    Undersökt elevers gester och det visuospatiala   10–12   226; 29  I/T   Gesterna ökade systematisk när problem blev utmanande.   

6 Cho och So (2018)   De undersöker om den positiva effekten och formen av gester 

är olika mellan de olika nivåerna    
 5–8   180   1 år    Det var en tydlig kontrast i gester och beräkningsprestanda för elever på olika färdighetsnivåer.  

7 Bhaskaran et al. (2006)   De utvärderar kortvarigt minne hos elever   5–12   100   2 år   Abakusanvändare har ett bättre visuellt- och hörselminne än andra.   

8 Dong et al. (2016)   Undersöker hur verbal och visuospatial arbetsminne kan 

förbättras   
Universitetsstudenter   36   20 dagar   AMC-träning inte bara förbättrar beräkningsförmågan utan också har potential att främja individens 

arbetsminneskapacitet.    

9 Frank och Barner (2012)   Strukturen bakom representationer i MA., alltså hur MA 

förvarar exakta nummer genom bilder.   
5–16; 9–16   119; 15  I/T    Visuospatial arbetsminne påverkas till det bättre   

10 Shen (2006)   I vilken utsträckning förbättrar abakus utvecklingsstördas 

grundläggande kunskaper?   
N/A   80   5 

månader  
Resultatet från denna studie stöder att mental abakusberäkning har positiva effekter på elevers 

inlärning.   

11 Altiparmak (2016)   Undersöker förmågan att lösa problem, kreativitet, 

begreppsinlärning, beteenden i klassrum, andra lektioner    

N/A   14   I/T   De är mer framgångsrika på andra lektioner, bättre problemlösningsförmåga, gör snabbare 

uträkningar, utvecklar en positiv inställning till ämnet, förstår begrepp bättre, kreativitetsförmågan 

ökar   
12 Kauts (2014)   Att studera effektiviteten av abakus-tekniken på elevers 

femte klassers kreativitet.   
11 år   100   I/T   Abakustekniken främjar kreativiteten hos små barn, abakustekniken kan användas för att lösa 

matematiska problem inom aritmetik   

10  

 



13  

  

3.3 Undervisning   

Under denna kategori presenteras följande rubriker: undervisning med abakus, konkreta 

materials inverkan på abstrakta beräkningar och lärares fortbildning utifrån forskningen.  

3.3.1 Undervisning med abakus  

I Cho och So (2018) studie fokuserar de först på att utföra rätt handrörelse när elever 

börjar sina beräkningar med abakusen. Rörelserna är att man använda sig av tummen och 

pekfingret när kulorna på abakusen ska förflyttas. Pekfingret skall användas på den övre 

raden och tummen ska användas på den nedre. När dessa rörelser utförs så menar Cho 

och So (2018) att ett sifferminne hos elever skapas för varje rad på abakusen. Genom det 

lär elever sig att kulraderna representerar olika siffervärde.  

  

När elever har befäst sina kunskaper med den fysiska abakusen kan de övergå till nästa 

steg i sin utveckling, den mentala abakusen. Dessa steg består av både praktiska och 

mentala övningar (se bilaga 3). Stigler (1984) uttrycker att en beräkningsstrategi 

utvecklas då en internalisering av rörelserna de lärt sig med den fysiska abakusen har 

överförts till hjärnan. De kan nu föreställa sig abakusen mentalt, dess kulor och hur de 

förflyttas när beräkningen görs. I Stiglers (1984) studie framkommer det att 

fingerrörelserna som görs med båda händerna på den fysiska abakusen har internaliserats 

i hjärnan och på så vis kan det visualiseras med hjälp av minnesbilder. Cho och So (2018) 

betonar att övergången från att arbeta med abakusen fysiskt, till att inte använda verktyget 

och istället göra beräkningar med den mentala abakusen i hjärnan, sker varsamt genom 

andra övningar. Detta görs för att det ska hjälpa elever släppa det konkreta verktyget och 

övergå till den mentala abakusen. Cho och So (2018) anser att i övergången mellan att 

arbeta med den fysiska abakusen till den mentala förflyttas inte kulorna på abakusen. När 

elever lär sig göra beräkningar med den mentala abakusen använder de sig av bildkort på 

en abakus. Eleverna ska röra, alltså låtsas att de flyttar kulorna, eller göra gester i luften 

som representerar hur de ska förflytta kulorna på abakusen.  

   

Deltagarna i Shen (2006) studie går igenom tolv olika aktiviteter och steg (se bilaga 3) 

när de lär sig genomföra en mental abakusberäkning. De går från att i det första steget 

titta på abakusen och skriva ner vilka siffror de representerar till att lösa ett 
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matematikproblem med en mental abakusberäkning. Shen (2006) lyfter fram i sin studie 

att alla aktiviteter inte är nödvändiga vid varje lektion, de anpassas efter elevers 

individuella behov och vilket stadie de är i.  

  

Cho och So (2018) hävdar att när elever är på de olika momenten lär de sig bland annat 

att räkna med addition, subtraktion, multiplikation och beräkningar med decimaltal. Det 

första momentet som elever utgår från är att de ska börja med addition och subtraktion. 

För varje nytt moment ökar svårigheten och elever tränas i att lösa nya matematiska 

problem med hjälp av abakusen. Eftersom problemen ökar och det blir svårare 

matematikberäkningar vid byte av svårighetsnivå belyser Cho och So (2018) att det är 

vanligt att elever återgår till att använda den fysiska abakusen. Eftersom det är krävande 

och tar lång tid att utveckla sina abakusberäkningar anser Barner et. al (2016) att det är 

bra att börja i tidig ålder.  

3.3.2 Konkreta materials inverkan på abstrakta beräkningar   

I Altiparmaks (2016) studie belyses det att elever behöver lära sig förmågan för abstrakt 

tänkande. Anledningen till detta är att barn behöver särskilda färdigheter i det abstrakta 

tänkandet för att kunna lära sig grundläggande beräkningar i matematiken. Fennema 

(1973) och Altiparmak (2016) uttrycker att ett bra sätt att arbeta med det är olika 

representationer. Det används för att hjälpa de elever som inte förstår den abstrakta 

matematiken och för att förtydliga övergången från konkret till abstrakt. Altiparmak 

(2016) anser även att det kan vara svårt för elever att visualisera siffror och göra 

beräkningar, därför kan olika konkreta material i undervisningen vara till hjälp. Att arbeta 

med olika representationer menar Altiparmak (2016) att det hjälper inte bara elever att gå 

från konkret till abstrakt, utan det hjälper även elever att förstå hur abstrakt matematik 

kan tillämpas i konkreta situationer.   

   

Om elever arbetar med konkret material anser Goldsbys (2009) i sin forskning att elevers 

prestationer inte beror på själva materialet utan hur läraren arbetar med det, hur mycket 

de kan om det och hur duktiga de är på att framföra relationen mellan materialet och de 

matematiska begreppen. Om läraren inte kan framföra relationen mellan materialet och 

begreppen sker det ofta missförstånd från elevens sida. Det är viktigt att användandet 
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uppmärksammas av läraren så elever kan känna sig trygga och lära sig göra beräkningar 

utan materialet. Goldsby (2009) belyser att lärarens roll är viktig då elever inte ska bli 

hämmade av materialet. Risken finns att de blir vana vid det och behöva använda konkret 

material vid enkla beräkningar. Genom tydlighet gällande hur, vad och varför materialet 

används kan elever utveckla en förståelse och där med släppa det konkreta materialet. 

Ainsworth (2006) skriver att undervisning med olika representationer innebär att elever 

går mellan abstrakta och konkreta representationer vilket Shen (2006) och Altiparmak 

(2016) också anser att användare till abakus gör. När elever lär sig räkna med abakusen 

går de från att arbeta med ett konkret material till att arbeta med det abstrakt när de 

använder sig av den mentala abakusen.  

3.3.3 Lärares fortbildning   

Tre av studierna, Nolan och Morris, (1964), Shen (2006) och Barner et al. (2018) lyfter i 

sina studier att lärarna har blivit undervisade i abakus innan experimenten påbörjats.   

 

I Nolan och Morris (1964) samt Barner et al. (2018) studier fick lärarna en veckas 

undervisning. Nolan och Morris (1964) utgick ifrån en instruktionsbok där författaren 

själv medverkade i undervisningen av lärarna medan Barner et al. (2018) anställde ett 

utomstående företag som undervisade lärare i användandet av abakus.    

   

I Shens (2006) studie fick lärarna som skulle undervisa med abakus gå ett 

introduktionsprogram som hölls av en erfaren abakuslärare. Lärarnas undervisning varade 

i tre dagar, de skulle även arbeta självständigt hemma i 30 timmar. I undervisningen fick 

lärarna instruktioner om lektionsupplägg, kunskaper om abakusen, träning i att göra 

beräkningar med abakusen och metoder för den mentala abakusen.    

   

Cho och So (2018) skriver i sin studie att lärare endast lär elever rätt handrörelser när de 

arbetar med den fysiska abakusen, inte när de arbetar med den mentala. Cho och So 

(2018) hävdar att det är elever som beslutar om de vill använda sig av handrörelserna vid 

mentala abakusberäkningar eller inte, det bestämmer inte läraren.   
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3.4 Abakus betydelse för elevers lärande  

Här presenteras vad forskningen anser att abakus kan ha för betydelse för elevers lärande 

och vilka resultat de kom fram till. Studiernas resultat är kategoriserade i underrubrikerna 

aritmetiska kunskaper, arbetsminnet och andra faktorer som påverkas. 

3.4.1 Aritmetiska kunskaper   

Kauts (2014), Na et al. (2015), Barner et al. (2016), Shen (2006), Dong et al. (2016), 

Nolan och Morris (1964) Altiparmak (2016) och Cho och So (2018) presenterar i sina 

resultat att elevers aritmetiska förmåga blir bättre genom att deras reaktionstider vid 

beräkningar är snabbare och blir mer noggranna när de arbetar med en abakus. Shen 

(2006) och Barner et al. (2016) anser att elever som arbetar med abakusen har lättare att 

utveckla aritmetiska färdigheter. I Na et al. (2015) och Cho och So (2018) studie visade 

resultaten tydliga skillnader på elevers aritmetiska förmåga i experimentgruppen som 

använt sig av abakusen, de hade bättre resultat än elever i kontrollgruppen. Cho och So 

(2018) belyser resultaten i deras studie som visade att elevers noggrannhet varierade 

beroende på elevens färdighet i abakusanvändandet och matematikproblemets svårighet.   

   

Fischer, Gebhardt och Hartnegg (2008) belyser en annan aritmetisk faktor, att abakusen 

hjälpte elever att träna sin subitiseringsförmåga. Detta är en viktig del i matematikämnet 

och tränas då talbilder snabbt ska avläsas. Förmågan tränas även när vanliga beräkningar 

ska göras då abakusanvändare inte ska lägga upp kulorna en och en, som en-till-en-metod, 

utan kulorna läggs med ett handgrepp. När tal läggs med ett handgrepp lagras varje tal 

som en helhet i användarens minne. Fischer, Gebhardt och Hartneggs (2008) resultat visar 

att elever med subitiseringssvårigheter presterade bättre i matematikundervisningen med 

hjälp av abakusen.    

   

3.4.2 Arbetsminnet   

I Alvarez och Cavanaghs (2004) studie framkommer det att arbetsminnet är begränsat för 

hur mycket som kan lagras. De menar att arbetsminnet kan komma ihåg upp till fyra olika 

bilder som innehåller fyra olika saker i varje bild. Detta påpekar även Barner et al. (2016) 

då både abakusen samt dess användare vars beräkningar är begränsade utifrån kända 

gränser inom det visuospatiala skissblocket. Det visuospatiala skissblocket hanterar 

information av bild och rum i arbetsminnet. Till exempel vägen i en labyrint eller en bild 
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av ett djur. Elever som har abakusundervisning arbetar intensivt med minnesbilder 

tillsammans med abakusen i flera år vilket märks enligt Bhaskaran, Sengottaiyan, Madhu 

och Ranganathan (2006) som menar att de kan memorera upp till 20 siffror samtidigt i 

minnet.     

  

Träning med abakusen börjar med det fysiska verktyget där abakusgester tränas, detta 

utvecklar motor-spatiala representationer. Representationerna sker genom gesterna som 

eleverna gör när de flyttar kulorna i den mentala abakusen (Cho och So 2018, Barner et 

al. 2016). Detta får stöd från Cho och So (2018) som menar att elever spontant aktiverar 

motoriska program som stödjer arbetsminnet när de använder sig av gester.   

   

Genom den mentala träningen med abakus utvecklas den visuospatiala förmågan (Kauts 

2014, Barner et al. 2016). Kauts (2014) menar att elever som använder sig av mentala 

abakusberäkningar använder sig av en inlärningsförmåga där arbetsminnet utvecklas. 

Dock ställde sig Barner et al. (2016) frågan om beräkningar med den mentala abakusen 

resulterar i att elevens förmåga kan skapa och kontrollera strukturer i det visuospatiala 

skissblocket eller om de istället använder och utnyttjar tidigare förmågor. Bhaskaran et 

al. (2006) och Altiparmak (2016) håller med Kauts (2014) och menar att detta är en vinst 

för elever eftersom de utvecklar grundläggande faktorer i kognitiva förmågor som 

arbetsminnesanvändning och problemlösning. Dessa faktorer är, enligt nämnda 

referenser, elever beroende av eftersom de förekommer i matematikberäkningar.    

    

Altiparmak (2016), Bhaskaran et al. (2006), Dong et al. (2016) och Frank och Barner 

(2012) visar på att elever som arbetat med den mentala abakusen har gjort en stor 

förbättring på sina visuospatiala färdigheter. Detta har framkommit när de gjort tester med 

skissblockslagringar där kontrollgruppen inte visat samma resultat som 

experimentgruppen. I Barner et al. (2016) studie visade resultatet att abakusanvändandet 

var en bidragande faktor till konkretisering av det abstrakta, vilket enligt Barner et al. 

(2016) skapar mer frihet i det visuospatiala skissblocket, som i sin tur skapar mer 

utrymme till den maximala kapaciteten.  
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3.4.3 Andra faktorer som påverkas   

Kauts (2014), Barner et al. (2016) och Bhaskaran et al. (2006) får även fram resultat som 

visar att andra faktorer än arbetsminne och aritmetiska förmågor påverkas av abakusen.    

 

Kauts (2014) antyder att elever blir även duktigare i andra ämnen än enbart matematik i 

skolan. Kauts (2014) resultat visar att elevers kreativitet och prestanda förbättras genom 

att använda abakusen i matematiken. Barner et al. (2016) och Bhaskaran et al. (2006) 

visar i sina resultat att elever utvecklade grundläggande kognitiva förmågor som bilder, 

arbetsminne samt uppmärksamhet vilket ger fördelar i andra ämnen genom 

abakusanvändandet. 

  

3.4.4 Slutsatser inför föreliggande studier  

Forskningens resultat visar att abakusen utvecklar elevers aritmetiska förmåga som att de 

blir noggrannare och snabbare i sina beräkningar. Den visar även andra positiva faktorer 

för elever som gjort beräkningar med abakusen en längre tid. Dock är dessa studiers 

resultat endast gjorda på elever som utför beräkningar med den mentala abakusen. 

Forskningen visar även att det inte finns många studier som utgår ifrån lärare och vad de 

har för erfarenheter av att undervisa med abakus. Därav är denna studie ett viktigt bidrag 

till forskningen eftersom syftet är att synliggöra lärares erfarenheter av att arbeta med 

abakus i sin undervisning.  
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4. Metod  

I denna del redogörs hur metoden av denna studie har genomförts. Det framkommer 

vilken metod som valts att användas, vilka som valt att medverka i studien, de urval som 

gjorts och hur empirin bearbetats. I denna del tas även beskrivningen av genomförda 

intervjuer upp, en diskussion över för- och nackdelar kring val av metod och 

genomförande samt de etiska överväganden som utförts vid denna studie.  

4.1 Val av metod  

Studien bygger på ett fenomenologiskt förhållningssätt där vi genomför en kvalitativ 

undersökningsmetod då vi valt att ta del av lärares erfarenheter via intervjuer (Denscombe 

2018). Intervjufrågorna är framtagna för att synliggöra lärares erfarenheter av att 

undervisa med abakus. I frågemallen (Se bilaga 1) lyfts frågor som är baserade på ett 

samspel mellan de olika relationerna i den didaktiska triangeln, där elev-lärare-innehåll är 

beroende av varandra för en bra undervisning. Frågorna är även utformade från Heddens 

teori (1986) om att gå från det konkreta till det abstrakta inom matematiken. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade djupintervjuer då vi vill att informanterna öppet och 

utförligt skall beskriva sina erfarenheter kring att undervisa med abakus (Denscombe 

2018). Det är viktigt med djupintervjuer för denna studie då lärare berättar om sina 

erfarenheter mer ingående och delar med sig av sina uppfattningar de har om att undervisa 

med abakus (Denscombe 2018). Med djupintervjuer ges det möjlighet för oss att se saker 

från informantens perspektiv vilket då leder till att vi lättare kan synliggöra deras tankar 

och åsikter kring abakus och själva sätta in oss i deras perspektiv. Detta baseras framförallt 

på den fenomenologiska observationen av informanternas erfarenheter (Ihde 2001). Vid 

intervjuerna användes ett framarbetat frågeformulär som fanns till hands, för att vara 

förberedda och så pedagogernas erfarenheter kring abakus diskuterades. Ordningen på 

frågorna är inte avgörande och de som intervjuar är på så vis flexibla och följer 

informanten. Semistrukturerade intervjuer ger oss även möjlighet att ställa följdfrågor till 

informantens svar för att gå djupare in på viktiga områden (Denscombe 2018). Fördelen 

med semistrukturerade intervjuer är att vi under studiens gång har kunnat ändra och 
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utveckla nya frågor efter vad informanten tagit upp, vilket betyder att alla som intervjuats 

inte besvarar exakt samma frågor (Denscombe 2018).   

  

När man arbetar med intervjuer och kvalitativa data är det viktigt att veta att data är 

oersättlig, därför har intervjuerna spelats in och transkriberats (Denscombe 2018). En 

annan anledning till att intervjuerna spelats in är för att vi inte skall gå miste om något 

som sades under intervjun. Trost (2010) menar att med ljudinspelning blir det lättare att 

fokusera på informanten och vara närvarande under intervjun vilket leder till att vi lättare 

kan ställa följdfrågor.   

  

4.2 Urval, förarbete och undersökningsgrupp  

Eftersom det inte finns några vetenskapligt granskade studier på svenska eller från 

Sverige finns det endast forskning från andra länder med i denna studie. En begränsning 

av tillgång till lärare i Sverige som använder sig av abakus i sin undervisning har 

framkommit. Därför har urval behövt göras. De urval som gjorts är att informanterna som 

medverkat i undersökningen undervisar eller har undervisat med abakusen soroban eller 

suan pan. Urvalet gjordes för att dessa två abakusar är de som använts mest frekvent inom 

forskningen. Då syftet är att synliggöra lärares erfarenheter av undervisning med abakus 

har det valts att inte begränsa informanternas inriktning av årskurs eller de elevgrupper 

som de undervisar.   

  

Skolor, rektorer, lärare, pedagoger, författare och specialpedagogiska skolmyndigheten 

(förkortats SPSM framöver) har kontaktats via telefon och mejl. Kontaktuppgifter har 

hittats via officiella hemsidor eller Google där artiklar och blogginlägg har förekommit 

om abakus i undervisningen. Det har uppdagats att olika skolor i Sverige har använt sig 

av abakus i sin undervisning i olika sammanhang. Vissa har genomfört ett 

utvecklingsarbete i samarbete med Skolverket, någon kommun har haft abakus som 

kompetensutveckling inom matematik och vissa lärare har applicerat det i sin 

undervisning av andra orsaker. Utifrån telefonsamtal och mejlutskick blev det en 

kedjesökning som resulterade i att informanterna till denna studie uppkom. De som 

svarade att de ville medverka och som undervisade eller har undervisat med soroban eller 
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saun pan blev de personer som utgjorde undersökningsgruppen till denna studie. När de 

valt att medverka fick de ett informationsbrev skickat till sig där de fick ta del av en kort 

information om oss och studien (se bilaga 2). Då vi ville att informanterna skulle känna 

sig avslappnade och inte nervösa vid intervjun valdes det att även skickas med några 

frågor tillhörande intervjun med informationsbrevet (Denscombe 2018). För att 

informanterna skulle känna sig förberedda och kunna svara så utförligt som möjligt på 

frågorna ansåg vi att detta var ett bra sätt för att skapa de förutsättningarna.   

  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes det en pilotstudie en vecka innan påbörjade 

intervjuer, på en lärare som arbetat med abakus i sin undervisning. Anledningen till detta 

var för att det skulle finnas tid till att revidera intervjumallen om det behövdes. 

Pilotstudiens syfte var för att få en uppfattning om frågorna var tydligt utformade samt 

att skapa en tidsuppfattning om hur långa intervjuerna skulle bli. Av pilotstudien framgick 

det att frågorna var relevanta och informanten gav tillräckligt med svar för att kunna 

undersöka studiens syfte. Detta gjorde att de tänkbara frågorna kunde användas i 

intervjuerna likaså inkluderas pilotstudien i studiens resultat.  

  

4.3 Genomförande av intervjuer  

Genomförandet av intervjuerna ägde rum under april 2020 och varje intervju varade i 40–

60 minuter. Ett primärt bortfall av informanterna resulterade till att sex informanter 

medverkade på enskilda intervjuer. Inledningsvis under intervjuerna påtalades 

informationen som de fått via informationsbrevet och deras godkännande för att vilja 

medverka. Syftet med studien förklarades vid varje intervju, om de ville ta del av 

uppsatsen efteråt och om de gav sitt godkännande för att bli inspelade och sedan 

transkriberade. Det förklarades även att allt material från intervjuerna kommer att tas bort 

när studien är färdig.  

  

Vid genomförandet av intervjuerna var vi båda närvarande på samtliga intervjuer utom 

två. Den ena samtalade med informanten under intervjun och utgick ifrån en framställd 

intervjumall (se bilaga 1). Den andra ansvarade för att anteckna som säkerhet om 

ljudinspelningen inte skulle fungera och ansvarade även för det tekniska, då intervjuerna 
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utfördes via Zoom. Eftersom intervjuerna gjordes via Zoom så dikterades de via det 

programmet men även via ett annat. Det användes alltså två olika program för inspelning 

av ljud och bild. Detta gjordes av samma anledning som antecknandet ifall det skulle 

uppstå några tekniska problem så fanns det en säkerhetskopia. När alla intervjuer var 

genomförda transkriberades de (se analys under 4.1) för att återskapa det som sagts så 

korrekt som möjligt.  

  

4.4 Etiska överväganden  

De deltagare som ingår i undersökningen behöver skyddas och det finns fyra huvudkrav 

som behöver beaktas och ta hänsyn till; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att upprätthålla dessa fyra krav fick 

deltagarna i informationsbrevet ta del av samtyckeskravet där det framkommer att det är 

endast de själva som bestämmer om de vill medverka. Det framkom även att de får lov 

att avbryta intervjuerna när de vill. Eftersom vi intervjuade lärare via Zoom, som är en 

programvara via internet, så gav lärarna sitt samtycke muntligt i intervjun när vi spelade 

in. När insamlad empiri var klar behandlades den enligt Vetenskapsrådets riktlinjer 

(2002). I enlighet med konfidentialitetskravet har lärare i denna studie fått fiktiva namn. 

Detta har gjorts för att lärarna som medverkat ska bevara sin anonymitet. En presentation 

av samtliga informanter finns under resultatdelen. Med hänsyn till nyttjandekravet har all 

information i den insamlade data förvarats på ett säkert sätt och har endast använts i 

forskningssyfte och inte till andra ändamål. All data och ljudinspelning som samlats in 

har sedan raderas efter avslutad studie (Vetenskapsrådet 2002).   

4.5 Metoddiskussion  

På grund av studiens tidsram och rådande omständigheter i Sverige med covid-19 har 

intervjuerna genomförts via internet. I fyra av intervjuerna närvarade vi tillsammans med 

respektive informant. Vi turades om att föra intervjuerna vilket Trost (2010) riktar kritik 

mot för det kan ha påverkat resultaten. Trost (2010) menar även att när det är två personer 

som intervjuar så kan det utifrån informantens sida uppfattas som ett maktövergrepp, det 

vill säga att informanterna hamnar i underläge för denne är ensam och vi är två. Trost 

(2010) menar även att för de som intervjuar kan det vara lämpligt att vara två om de är 

otränade på att hålla intervjuer, vilket vi var. Genom att vara två så kunde den som förde 
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intervjun fokusera mer på informanten och släppa den tekniska biten. Ett hinder med den 

tekniska delen var att programmet Zoom som vi använde oss av stängdes ner efter 40 

minuter eftersom vi var tre personer i samma rum. Anledningen var att vi inte 

prenumererade på Zoom och detta ledde till att rummet fick startas om manuellt. 

Informanterna meddelades i början av mötet om detta avbrott i syfte att försöka hindra att 

data gick förlorad samt förbereda dem omständigheterna. Trots att vi informerade om 

problemet blev det ett störningsmoment som kan ha påverkat både oss som intervjuat och 

informanterna.    

   

Samma frågor ställdes till informanterna men hur frågorna ställdes, ordningen på frågorna 

varierades beroende på samtalet med respektive informant. Eftersom vi genomfört 

semistrukturerade intervjuer innebär detta även att de följdfrågor vi ställt inte alltid har 

varit förberedda (Denscombe 2018). Det finns därför en risk att vi missat viktig 

information beroende på hur vi ställt frågorna samt hur dessa frågor har tolkats av 

informanterna. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultaten av intervjuerna är 

platsen som informanten befunnit sig på under intervjun. De variationer vi hade var att 

någon satt hemma, några på jobbet och en i bilen på väg till jobbet. Dessa omständigheter 

kan ha påverkat informanternas fokus på samtalet och därav intervjun.  

 

Eftersom ett urval av lärare som arbetat med soroban eller suan pan är gjort kan detta 

innebära att vi gått miste om viktiga åsikter och erfarenheter från lärare som använt 

andra varianter av abakus. Den andra urvalet var att inte begränsa lärares inriktning av 

årskurs eller elevgrupp för att få ett större perspektiv på abakusen.  
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5. Analys och resultat  
I denna del redogörs först analysen för studien och sedan resultatet. Resultatet utgörs av 

tre kategorier; hur undervisning med abakus kan se ut, vad lärare anser att abakus kan ha 

för betydelse för elevers lärande och lärares erfarenheter om att arbeta med abakus i sin 

undervisning. Under varje kategori finns det underrubriker för att förtydliga resultaten. 

En beskrivning av informanterna finns även i detta kapitel för att synliggöra deras 

bakgrund och erfarenhet av abakus.  

5.1 Analys  

Det första steget i analysen bestod av att bearbeta och utforska den transkriberade empirin. 

Med fenomenologin som utgångspunkt tematiseras informanternas erfarenheter vilket 

innebär att en tematisk analys av transkriberingarna gjordes för att kunna identifiera 

centrala teman. Dessa teman är baserade på grupper av koder som finns i den insamlade 

datan (Bryman 2018). Det innebar att kodningen utgick från den didaktiska triangeln där 

resultat som berörde elev-lärare-innehåll undersöktes. Även Heddens (1986) fyra 

kategorier undersöktes och var en utgångspunkt i kodningen. Eftersom vi är två som utfört 

denna studie lästes transkriberingen igenom enskilt först för att se empirin i sin helhet. 

Varje intervju sammanfattades av vad vi ansåg var viktigt eller intressant att lyfta i 

relation till denna studie (Bryman 2018). Därefter jämfördes anteckningarna med 

varandra för att identifiera både gemensamma och åtskilda uppfattningar. Genom att göra 

på detta sätt säkerställs att inte gå miste om viktiga och relevant data.  

  

Empirin lästes ytterligare en gång för att skriva mer ingående minnesanteckningar 

(Denscombe 2018; Bryman 2018). Även detta moment genomfördes först enskilt för att 

sedan bearbeta och jämföra anteckningar med varandra. De separata anteckningarna 

samanställdes till en gemensam sammanfattning. Det uppdagades då att 

minnesanteckningarna var lika men även att vissa skillnader förekom. Exempelvis lade 

en av oss mer vikt på lärarnas egen fortbildning medan den andra på varierad 

undervisning med abakus. Efter det återgick vi till den insamlade empirin och kodade en 

intervjufråga i taget som lästes igenom noggrant flera gånger (Bryman 2018). I detta 

moment låg fokus på meningar och ord som var återkommande och relevanta för denna 

studie (Bryman 2018). Då vanlig kritik till kodande på detta vis gör att kontexten kan gå 
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förlorad och tappa relevans valde vi därmed att även ta in både enstaka och flera 

meningar. Detta gjordes utifall kodningen av enskilda ord eller meningar förlorade sin 

innebörd när det togs ut från sammanhanget (Bryman 2018).  

5.2 Presentation av informanter  

För att få en inblick i informanternas bakgrund kommer de presenteras i denna del. 

Information som presenteras är hur länge de arbetat med abakus, hur lång deras utbildning 

var, vem som utbildade dem och om de undervisar med abakus idag.  

  

Annica är 45 år och har undervisat i 22 år. Hon är utbildad lärare i årskurserna F-3. I sin 

tjänst undervisar hon och handleder pedagoger inom matematikdidaktik. Annica har gått 

en tvådagarskurs via Pelle Lindblå som utbildar lärare och pedagoger i hur abakusen 

används i undervisningen. Hon undervisar inte med abakus i dagsläget.  

  

Ida är 30 år och har undervisat i sex år. Hon är utbildad lärare i årskurserna F-6 och 

undervisar idag i årskurs 1–3. Ida har gått en kurs via SPSM där hon lärt sig hur hon ska 

arbeta med abakus, då hon har en blind elev i sin klass som använder den. Hon har 

undervisat med abakus i ungefär ett år. 

  

Jennifer är 42 år och har undervisat i 16 år. Hon är utbildad förskollärare men arbetar idag 

som elevassistent till en blind elev. Hon har tidigare arbetat inom förskola och skola, både 

inne i lektionssalarna och administrativt. Jennifer har gått en kurs på några dagar via 

SPSM där de utbildat henne i hur abakus fungerar. Hon undervisar i dagsläget med abakus 

och har arbetat med den i cirka två år.  

  

Håkan är 41 år och har undervisat i 16 år. Han är utbildad gymnasielärare inom matematik 

och fysik och undervisar idag i de ämnena på gymnasiet. Håkan har inte blivit utbildad i 

abakus via någon utan är självlärd via tidskrifter och internet. Han undervisar inte med 

abakus idag men har gjort det i cirka fyra år i en kurs som handlar om matematikens 

historia.  
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Göran är 45 år och har undervisat i 20 år. Han är utbildad lärare i ämnena matematik, 

idrott och biologi med inriktning årskurserna 4–9, samt behörig i idrott och matematik på 

gymnasiet. Han undervisar idag endast i matematik på gymnasiet. Göran har gått en kurs 

hos Pelle Lindblå som varade i två dagar sedan har Pelle Lindblå fortsatt utbilda Göran 

på Görans skola. Göran har även haft föreläsningar om abakusen för andra lärare men 

använder inte den frekvent i undervisningen idag utan bara som små inslag.  

  

Kenny är 38 år och har undervisat i tolv år. Han är utbildad lärare i idrott och hälsa och 

biologi med inriktning årskurs F-9. Han undervisar idag i alla årskurser från förskoleklass 

upp till årskurs nio. Kenny har blivit utbildad av Pelle Lindblå cirka sex gånger 

tillsammans med en elev. Sen har även Pelle Lindblå kommit till Kennys skola och 

fortsatt utbilda Kenny där. Han undervisar inte frekvent med den idag men det 

förekommer ibland, tidigare undervisade han med abakusen frekvent i ungefär två år.  

  

5.3 Hur undervisning med abakus kan se ut  

Informanternas beskrivning av hur undervisning med abakus kan se ut skiljer sig åt. Alla 

var dock överens om att en introduktion av abakusen bör göras innan elever utförde 

beräkningar med abakusen. Detta eftersom informanterna menar att den är relativt okänd 

sedan tidigare hos elever. Samtliga informanter var även överens om att introducera 

addition och subtraktion som de första räknesätten för att sedan gå vidare till de andra 

två.  

5.3.1 Olika undervisningsmetoder med abakus  

Av de sex informanter vi intervjuat har det tagits upp tre olika sätt att undervisa med 

abakus. Att undervisa elever enskilt, i par eller grupp och i helklass.  

  

Ida och Jennifer använder båda abakus till sina blinda elever i grundskolans tidiga år och 

undervisar dem enskilt. De andra eleverna i klasserna undervisas inte med abakus, utan 

det är endast den blinda eleven som använder abakusen. Idas elev arbetar enskilt 

tillsammans med henne med sin abakus utanför klassrummet. När eleven arbetat med den 

tillräckligt länge och Ida ansåg att eleven lärt sig grunderna så fick andra elever följa med 

den blinda eleven ut när denne räknade med sin abakus. Grunderna bestod av att förstå 
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kulornas värde och hur de förflyttas med fingrarna. Eleven arbetade med en abakusbok 

och använde därmed inte samma matematikbok som resterande klasskamrater. Detta var 

för att eleven skulle träna upp sina aritmetiska färdigheter i addition och subtraktion för 

att senare kunna arbeta med samma matematikbok som övriga i klassen och då även inne 

i klassrummet.  Ida har utvecklat en relation mellan henne och sin elev som är viktig inom 

den didaktiska triangeln för att undervisningen ska bli bra. Genom att ha en relation till 

sin elev vet hon hur hon ska lägga upp undervisningen och när eleven uppnått de mål hon 

satt kan eleven återgå till att arbeta inne i klassrummet igen. 

  

Jennifers elev har likadan matematikbok som sina klasskamrater men får den översatt till 

blindskrift. Denna elevs undervisning sker för det mesta inne i klassrummet med sina 

klasskamrater. De undantag som görs är när eleven ska lära sig nya moment med 

abakusen, då får eleven en introduktion utanför klassrummet av Jennifer. När eleven 

introducerades till abakusen så hjälpte Jennifer hen att känna på kulorna. Hon visade och 

berättade att det fanns fyra kulor på den undre delen där varje kulas siffervärde var ett 

och på den övre delen fanns det en kula som var värd fem.  Jennifer berättade att de 

räknade mycket framåt och bakåt eftersom det var abakus “grundläggande tankesätt”, 

som hon uttryckte det. Hon utgick då från tiokompisarna som var något eleven kände igen 

sen tidigare. Jennifer berättade även att de övade på greppet med abakusen i början, att 

eleven skulle använda sig av pekfingret och tummen när eleven flyttade kulorna, men hon 

berättade inte varför.  

 

Jennifer gav ett exempel på hur hennes elev räknar med abakus från uppgifter i 

matematikboken. Det kan vara att eleven gör en beräkning på talet 73+23. Eleven 

förflyttade då kulorna en och en, inte som enheter, så de representerar 73 på abakusen och 

sedan adderar de resterande 23 kulor på abakusen. Eleven kan då utläsa med sin abakus 

vad svaret är. Det var oftast beräkningar med uppställningar och hon påpekade även att 

de gjorde beräkningar med läsuppgifter. Då var viktigt att eleven förstod vilket räknesätt 

som var mest lämpligt och hur beräkningarna utförs med det räknesättet på abakusen.  

   

Både Annica och Göran lyfte att de ansåg att lärandet skulle ske i par eller grupp. Annica 

uttrycker att: 
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Det handlar ju om en interaktion och kommunikation mellan elev-lärare-

 material tänker jag, där abakusen är materialet. I diskussioner och 

 operationer kan man utgå från den för att få erfarenheter och upptäcka 

 samband […] Det känns naturligt att inte arbeta enskilt med en abakus 

 utan i diskussion med någon annan eller i samverkan med någon annan. 

 

Både Annica och Göran menar att när elever arbetar tillsammans ges det möjligheter för 

dem att föra en diskussion om hur de kan använda verktyget eller om de kan lösa uppgifter 

på något annat sätt med abakusen. Göran föredrog att sätta en svagare elev tillsammans 

med en starkare vilket vi tolkar som att elever då kan hjälpas åt och lära av varandra. Han 

gav exempel på att genom att elever först löser en uppgift själva och sedan jämför 

tillvägagångsättet med varandra sker en diskussion där de jämför sina beräkningar.  

  

Håkan och Göran som båda undervisar på gymnasiet fokuserade först och främst på 

addition och subtraktion. Håkan spenderade ungefär en dag i detta område innan de gick 

vidare till multiplikation och division något som Göran inte gick in på alls i sin 

undervisning. Båda fokuserade på rutinuppgifter där de räknade tal efter tal för att träna 

och få in tänket med abakus. Göran beskriver att första delen i att göra beräkningar med 

abakus är att få koll på området 0–10 med tankesättet. Detta följs sedan upp med 0–20 

vilket är ett stort steg enligt Göran. Han menar att inom kort tid är eleverna uppe i tre- 

och fyrsiffriga tal och räknar, då tillvägagångsättet är likadant som med låga tal.   

  

Det första räknesättet Kenny lärde ut var samma som de andra informanternas, addition 

och subtraktion för att senare gå över till multiplikation och division. Alla Kennys 

matematiklektioner startade med en gemensam uppvärmning med abakus. Elever satt 

med en varsin abakus upp emot 30 minuter vid varje lektion innan de påbörjade att räkna 

i matematikböckerna. När elever hade uppvärmning med abakusen övade de bland annat 

att räkna upp till 100 för att få in fingerfärdigheten och växlingarna mellan kulorna. 

Utifrån ett rutinschema arbetade elever sedan med sin abakus där de utförde olika 

uppgifter beroende på hur långt de kommit i sitt användande. När uppvärmningen inom 

området i fokus var över fick elever välja om de ville fortsätta använda sig av sin abakus 

eller inte.  
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5.4 Vad lärare anser att abakus kan ha för betydelse för     

elevers lärande  
Alla informanter var överens om att abakus hade betydelse för elevers lärande. Deras svar 

varierade dock i hur pass mycket de berättade om det. En tolkning kan vara att de arbetat 

med abakus olika mycket i sin undervisning och inte sett samma effekt av den hos sina 

elever.  

5.4.1 Börja arbeta med abakus tidigt  

Samtliga informanter var överens om att elever bör introduceras till abakus i tidig ålder 

för att gynna deras lärande. Ju tidigare desto bättre, eftersom abakusen ger elever goda 

grunder i matematiken. Det är även bra att börja använda den tidigt eftersom den lär elever 

att gå från konkret till abstrakt.  

 

Ida och Jennifers blinda elever började arbeta med abakusen i årskurs två och båda lärarna 

uttryckte att de borde börjat arbeta med abakus i förskolan eller förskoleklass för att 

underlätta för sina elevers lärande. Jennifer säger: 

Att du startar från början kanske redan i förskoleklass med att introducera 

den. […] På ett lekfullt sätt i förskoleklass med hur man tänker matematik 

på abakusen och stimulera för att arbeta med den. 

 

Innan Ida och Jennifers elever använde sig av abakusen arbetade de med olika lösa 

material. Både Ida och Jennifer upplevde att det var svårt för elever att veta hur mycket 

material som fanns framför dem och vad de representerade. Materialet försvann lätt ur 

elevers räckvidd och det blev ett störande moment vilket blev ett hinder för elevens 

lärande. När elever började använda sig av abakusen upplevde både Ida och Jennifer att 

det blev fokus på lärande istället för materialet. Med hjälp av abakus kan eleverna lättare 

förstå kulornas värde, om det var ett ental, tiotal eller hundratal. Ida och Jennifer anser att 

abakus visat sig vara en stor fördel för sina blinda elever, då elever nu kan fokusera på 

lärandet och känna sig självständiga.  
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Göran, Kenny, Håkan och Annica ansåg också att elever borde introduceras till abakus i 

grundskolan. Göran menar att börjar de tidigt så får de en bättre förståelse för grunderna 

i matematiken som de har nytta av genom hela livet. Kenny som har undervisat med 

abakus i förskoleklass upp till nian anser att elever bör börja använda den i grundskolans 

tidiga år. Ju tidigare desto bättre säger han. Håkan menar att använder de abakusen 

frekvent och under längre perioder så kommer de få in ett matematiskt tänk. Håkan säger 

även att: 

I grundskolan skulle man kunna arbeta med den en längre period, alltså 

använda den och få in ett matematiskt tänk. Jag tror att i början av 

skolåldern det är då man är som mest mottaglig och det är då som hjärnan 

omformas mest. Så arbeta med den då, det är då man kommer ändra själva 

det matematiska tänket. Det är svårare att göra desto högre upp man 

kommer tror jag. 

 

Annica instämmer i att abakus bör användas i de tidiga åren men menar även att en 

frekvent användning av någonting en längre tid möjliggör lärande. Det är inte endast 

något som abakus gör utan många olika verktyg och metoder möjliggör lärande om de 

används frekvent.   

5.4.2 Konkretiserar det abstrakta i matematiken  

Alla informanter var överens om att abakusen konkretiserar det abstrakta i matematiken. 

Trots att de har arbetat med abakusen i olika åldersgrupper är de överens om att abakusen 

ger en god förståelse och koppling mellan konkret och abstrakt.   

  

Göran lyfte att abakusen går både från konkret till abstrakt och tvärt om vilket gör att 

matematiken blir lättare att förstå för elever då den är väldigt abstrakt. Kenny håller med 

Göran och förtydligar att greppet med tumme och pekfinger som används när kulor 

förflyttas gör att man snabbt förstår det abstrakta med siffrorna. När det står siffror på 

papper blir det abstrakt och svårt att förstå men med abakusen finns det en ram med kulor 

som kan flyttas och det blir hela tiden nya tal bara genom en rörelse. Här rör sig eleverna 

mellan de fyra nivåerna i Heddens teori (1986) vilket skapar en förståelse mellan det 

konkreta och abstrakta. För att göra det abstrakta mer konkret så har Kenny arbetat 
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tematiskt med abakusen både inom matematiken men även på sina idrottslektioner. Han 

har gestaltat en stor abakus med hjälp av hopprep och sina elever. Eleverna representerade 

kulorna genom att ställa sig på led som abakuskolumnerna. Han gav dem sedan olika 

uppgifter som att bilda olika tal och lösa olika matematikproblem. De samarbetade inom 

sitt lag och löste uppgifterna genom att placera ut sig på rätt ställe så det såg ut som en 

stor abakus. Kenny har använt eleverna själva som det konkreta materialet medan han 

gav dem abstrakta tal, här har en kombination av första och sista nivån i Heddens teori 

(1986) använts. 

5.4.3 Vad abakus kan utveckla för lärande hos elever  

Informanterna gav olika exempel på hur de ansåg att abakus hade hjälpt deras elever i 

matematiken. Två informanter, Ida och Jennifer, hade liknande resultat hos sina elever av 

att arbeta med abakus. Båda eleverna är blinda och deras aritmetiska förmåga har 

förbättrats. Informanterna har sett en utveckling främst i att de blivit säkrare i sina 

beräkningar och på grund av det även blivit snabbare.  

  

Annica kom ofta in på att lyfta fördelen med att utgå ifrån siffran fem med sina elever, 

istället för att utgå ifrån talet tio som positionssystem är uppbyggt på. Hon betonade att 

talet tio kan vara högt för yngre barn. Att utgå från talet fem med abakusen gjorde att 

eleverna istället använde sig av ett generaliserbart tankesätt. Vi tolkar det som att Annica 

menade att abakusen möjliggör den aritmetiska förståelsen i ett generaliserat 

sammanhang.  

  

Göran tog upp flera olika exempel på vad abakus hjälpt hans elever med. Huvuduppgiften 

abakusen hade i Görans klassrum för elevers lärande var att “reparera huvudräkning” som 

han uttryckte det. Abakus användes även för att elever skulle få en bättre förståelse för 

storlek och positioner i talsystemet. Görans erfarenhet sa att elever inte alltid har befäst 

det och då hjälper abakusen dem med detta. Han har även stött på elever som hoppat över 

grundskolan eller haft bråttom som han uttrycker det. Genom att arbeta med abakus så 

kan eleven få tillbaka det som är viktigt för dem att förstå. Göran menar även att abakus 

är mer än att “reparera elevers huvudräkning”. Den har hjälpt hans elever att omvandla 
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enheter som centiliter och deciliter, att arbeta med det motoriska talminnet och få en 

djupare sifferförståelse. Göran säger följande: 

Ja, just det här med att få en djupare sifferförståelse är jag övertygad att 

den ger en extra dimension på det. Plus att du kan se möjligheterna att 

räkna två räknesätt egentligen samtidigt. Plus och minus är samma och 

gånger och delat är samma, så jag är ganska säker på att det ger eleverna en 

stabilare grund än att bara använda papper och penna. 

 

5.5 Lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin 

undervisning  

Alla sex lärare uttryckte att hur pass pålästa eller insatta de var i abakus hade en stor 

betydelse för vad eleverna skulle tycka om den. Kenny och Göran menar att det är lärarens 

uppgift att se till att undervisningen anpassas till ett bra tempo och bra nivå, det skall inte 

gå för snabbt fram när något nytt introduceras. Då kan det sluta med samma problematik 

som hos Kenny, att eleverna tröttnade och att arbeta med abakusen kan då bli ett jobbigt 

moment i undervisningen för eleverna.   

 

5.5.1 Kunna verktyget innan det appliceras i klassrummet   

Annica, Jennifer, Håkan, Göran och Ida säger för att elever ska kunna lära sig att räkna 

med en abakus behöver läraren kunna verktyget innan. Göran betonar hur viktigt det är 

att veta hur abakusen fungerar och förstå alla möjligheter som finns med verktyget. Han 

menar att det går att utföra mer än de fyra räknesätten med en abakus som till exempel att 

omvandla enheter som tidigare tagits upp. Ida uttryckte att hon behövde vara ett steg före 

sin elev för att kunna ge eleven den hjälp som behövdes. Vid något tillfälle var hon inte 

insatt i nästa steg vilket ledde till att Ida inte visste vad hon skulle göra och kunde då inte 

hjälpa eleven framåt i sitt lärande.   

  

Kenny utrycker i sin intervju att det är viktigt för honom att hjälpas åt och lära sig 

tillsammans. Han var positiv till hur de gjort på hans arbetsplats för att alla lärare skulle 

hjälpas åt och lära sig göra beräkningar med abakusen. Genom kollegialt lärande hade 

lärarna olika seminarium där de träffades och utbytte erfarenheter. De visade olika sätt 
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att räkna med abakusen för varandra. Det gav lärarna glädje till verktyget och Kenny 

tyckte det var ett roligt och lärorikt sätt att lära sig något nytt tillsammans med sina 

kollegor. Detta får stöttning av Annica som menar att det lärarna tycker är roligt tycker 

eleverna också är roligt, så att känna glädje och entusiasm är viktigt för elevers lärande.  

5.5.2 Lustfyllt lärande  

Ida, Kenny och Håkan lyfter alla tre att abakus bör användas med roliga inslag i 

undervisningen. När Ida introducerade abakusen till sin blinda elev ansåg hon att det var 

viktigt att göra det på ett roligt och lustfyllt sätt. Tillsammans satte de upp olika tal på 

abakusen som Ida sa till sin elev. Ida märkte att eleven tyckte det var roligt och intressant 

vilket i sin tur ledde till att de även utforskade stora tal som tusental i introduktionen. Ida 

såg snabbt att eleven utvecklade en säkerhet och eleven tyckte det var roligt att kunna 

saker. Eleven uttryckte till Ida att det var roligt att kunna arbeta själv utan behöva hjälp 

av en vuxen.  

  

Kenny och Håkan tycker att ett tävlingsmoment med abakusen kan vara ett bra sätt att 

motivera elever då de tycker det blir roligare att arbeta med abakusen. Håkan som 

undervisar på gymnasiet efterlyser mer laborationer i matematikundervisningen och 

menar att det är svårt att få in. Genom att använda abakusen som ett tävlingsmoment 

menar Håkan att det blir en rolig laboration och inte något tvång för elever att använda 

abakusen eftersom det blir på ett lekfullt sätt. Kenny tror att hans elever tycker det är 

roligt med tävlingsmoment i undervisning och att de “taggar till extra mycket”. 

Exempelvis har Kenny låtit sina elever räkna till 100 så fort de kan. Han tycker att det är 

en väldigt enkel och kul grej att göra för att få en paus i undervisningen. 

5.5.3 Hinder för elevers lärande  

Göran, Kenny och Håkan märkte på sina äldre elever att det blev besvärligt att lära sig ett 

nytt sätt att göra beräkningar på. Detta för att eleverna arbetat många år med andra 

beräkningsmetoder som de kände sig trygga med och fungerade bra för dem. Kenny 

uttryckte att när hans elever på högstadiet blev duktiga på att göra beräkningar med 

abakusen tyckte de inte det var lika roligt längre. Eleverna tyckte att de metoder och 

beräkningar de lärt sig innan gick snabbare och tyckte då att abakusen var onödig. Detta 
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gällde även Håkan och Görans elever som går på gymnasiet och har tidigare kunskaper 

inom matematiken. Tankegången av abakus gentemot det som elever redan är vana vid 

skiljer sig åt vilket skapar nya utmaningar för eleverna. Då kan man ställa sig frågan om 

det, för dessa elever, är värt att spendera tid på ett nytt verktyg för att ”lära om sig allt” 

eller om de ska fortsätta utveckla det de redan är bekanta med. Kenny lyfte även upp att 

de duktigare eleverna fuskade genom att använda andra huvudräkningsmetoder istället 

för att använde abakusens tankesätt. På så vis lärde de inte sig grunderna i abakusen vilket 

gav dem stora problem när de mötte svårare uppgifter. 

5.5.4 Använd abakus mer i undervisningen  

Alla informanter utom en nämnde att de ville använda abakusen mer i sin undervisning 

utan att frågan kommit upp. Det var precis som att när de började prata om abakusen med 

oss och hur den påverkat deras elevers lärande så förstod de inte själva varför de slutat 

arbeta med den. När de delgav sina erfarenheter och verktygets fördelar för oss blev de 

påminda hur bra verktyget har varit för deras elever.   

  

Ida, vars elev som är blind, ville att hennes övriga elever som låg på samma nivå skulle 

lära sig göra beräkningar med abakus för att kunna utbyta lärande och lyfta varandra. Hon 

menar att hennes elev som använder abakusen är en svag elev och hon såg vilka fördelar 

den gav för dennes lärande. Ida uttryckte även att hon vill att andra elever ska testa abakus 

för att se om resultatet blir det samma som för den blinda eleven. Jennifer som också 

undervisar en blind elev håller med Ida. Hon ser gärna att hela klassen undervisas med 

abakus, särskilt eftersom eleven är en del av klassen och inte “vill sticka ut” som Jennifer 

uttrycker det. Jennifer poängterar även att skolan hon arbetar på ligger i ett område där 

det är många elever med olika modersmål och ser då fördelar med att introducera 

verktyget för hela klassen. Hon tillägger att hon anser att abakusen är ett tydligt redskap 

och tror att det hade kunnat hjälpa de elever med annat modersmål än svenska. 
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6. Resultatdiskussion  
Den tidigare forskningens fokus har varit på elevers resultat och inte från ett 

lärarperspektiv i hur man ska undervisa med abakus. Därför är syftet med denna studie 

att synliggöra lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin undervisning. I denna 

del kommer resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning i förhållande till studiernas 

forskningsfrågor.  

Forskningsfrågor i denna studie:  

• Hur kan undervisning med abakus se ut?  

• Vilken betydelse anser lärare att abakus kan ha för elevers lärande?  

• Vad är lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin undervisning?  

6.1 Hur kan undervisning med abakus se ut?  

Slutsatsen som kan dras till denna studies första forskningsfråga utifrån informanterna är 

att alla informanter anser att en introduktion av abakus är viktigt. Eftersom det är ett nytt 

verktyg för eleverna så ska det ske någon typ av introduktion av abakusen innan de ska 

utföra beräkningar med den. Resultatet visar även olika undervisningsmetoder som 

informanterna använder sig av, som att undervisningen kan ske individuellt och enskilt 

eller i par respektive grupp. Informanterna som vill att deras elever ska arbeta i par eller 

grupp menar att de ser att elevers lärande utvecklas genom diskussion. Resultaten visar 

att det finns otillräcklig information om elevers användning av gester vid 

abakusberäkningar och att det endast är två av informanterna som uttalar sig om den 

mentala abakusen samt vet vad det är.  

  

Forskningen i litteraturöversikten innehöll inte mycket om hur undervisning med abakus 

kan gå till. Resultatet från intervjuerna visade samma som forskningen, att hur 

undervisningen med abakus går till ofta uteblir. Det var endast i Shens (2006) studie som 

undervisningen togs upp och han presenterade de tolv stegen för att lära sig mentala 

abakusberäkningar (se bilaga 3). Informanterna kände inte till att det fanns en forskning 

där det presenterades olika steg av undervisningen. Den enda som hade det liknade Shens 

(2006) tolv steg var Kenny. Kenny använde sig av individuella schema till sina elever för 

undervisningen med abakus skulle ske efter deras individuella nivå. Detta är viktigt att 
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ställa i relation till den didaktiska triangeln där eleven behöver veta vad de ska lära sig 

och hur. Eftersom denna information uteblev är det svårt att synliggöra just relationen 

mellan eleven och innehållet och är något som behöver undersökas. 

 

Kanske kan det bero på att det endast är två av sex informanter som undervisar med den 

frekvent idag. Syftet samt anledningen till att informanterna använde abakusen i sin 

undervisning skiljde sig också åt vilket i sin tur kan ha påverkat hur stor del abakusen 

tagit upp av undervisningen. I resultatet framkom det dock att alla sex informanternas 

första räknesätt som de introducerar sina elever med är addition och subtraktion. Barner 

et al. (2016), Barner et al. (2018), Dong et al. (2016), Nolan och Morris (1964) samt Shen 

(2006) är de studierna som också lyfter att de börjar med de räknesätten med sina elever. 

Det framkommer inte varför men vi antyder att det är så eftersom det är de räknesätt som 

barn lär sig först. I tabell 1 kan vi även utläsa att fem av de experimentella studierna 

(Barner et al. 2016; Barner et al. 2018; Cho och So 2018; Bhaskaran et al. 2006; Frank 

och Barner 2012) utförs på barn från fem års ålder och kan även då antyda att de lär ut 

addition och subtraktion när barnen lär sig förflytta kulorna.  

  

Endast två av informanterna, Jennifer och Göran, kunde besvara om deras elever använde 

sig av gester när de gjorde beräkningar med abakus. Forskningen fokuserar mestadels på 

det visuospatiala skissblocket i arbetsminnet men en del forskning lyfter fram vikten av 

abakusgesterna där det motoriska minnet visar sig vara en viktig del i abakusens övergång 

till det mentala. Även om vi inte har fokuserat på det motoriska minnet är det något som 

återkommer i studierna genom abakusgester. Det är dock enbart två studier, Brooks, 

Barner, Frank och Goldin-Meadow (2018) och Cho och So (2018) som har undersökt 

gesterna närmare men Stigler (1984) belyser också vikten av det.  Frågan blir då om de 

fyra övriga informanterna eventuellt missar viktiga delar i abakusen då de inte är 

medvetna om hur viktiga gesterna är för att automatisera abakusen och övergången till 

det mentala. Det går även att diskutera om de faktiskt arbetar med gester omedvetet då 

det ändå är en naturlig del av att göra beräkningar med abakus. Denna fråga diskuterades 

inte med informanterna utan blev iakttagbar i samband med analysen av resultatet.   
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Jennifer berättar i sin intervju att när abakus introducerades för hennes elev arbetade de 

med hur eleven skulle förflytta kulorna. Både Jennifer och Göran förklarar att deras elever 

använde sig av tummen och pekfingret när de flyttade på kulorna. Dessa gester tar även 

Cho och So (2018) upp i sin studie. Cho och So (2018) menar att med rätt handrörelser 

med tummen på den nedre raden och pekfingret på den övre raden så utvecklas det ett 

sifferminne hos de elever som har användning för vid de mentala abakusberäkningarna. 

Cho och So (2018) menar även att gesterna är viktiga för övergången från den fysiska 

abakusen till den mentala där de endast använder sig av den internaliserade abakusen i sin 

hjärna. Under en längre tid har elever memorerat hur kulorna flyttas och när de ska lära 

sig göra mentala abakusberäkningar gör de dessa gester med tummen och pekfingret i 

luften. Jennifer lär inte ut gesterna till sin elev i syfte av att eleven ska ha användning av 

det när den gör mentala abakusberäkningar utan hon gör det för det står i 

lärarhandledningen hon fått av SPSM. Hon menar att mental abakus inte är något hon har 

hört talas om förut. Göran däremot har hört talats om den mentala abakusen men uttalar 

inte sig att det är därför gesterna är viktiga för eleven. Han menar att med hjälp av gester 

förstår elever snabbt de abstrakta siffrorna i matematiken. Cho och So (2018) skriver även 

att när elever gör dessa handrörelser lär de sig att varje kulrad representerar ett siffervärde. 

Detta har även Jennifers elev lärt sig då hon uttrycker att eleven vet att det finns fyra kulor 

på den nedre raden som motsvarar fyra ental och en på den övre som är värd fem ental. 

Jennifer har dock inte testat att eleven ska flytta kulorna som en enhet utan eleven har 

bara flyttat en kula i taget.  Kritik som Goldsby (2009) lyfte fram var att om elever blir 

för vana vid det konkreta materialet får de svårt att släppa det även vid enkla beräkningar, 

därmed kan slutsats även dras att följa Heddens (1986) fyra nivåer samt att låta eleverna 

träna på den mentala abakusen är fördelaktigt. 

  

All forskning som behandlats i litteraturöversikten syftar mot elevers resultat av 

användningen av den mentala abakusen. Alltså inte att elever gör beräkningar med det 

fysiska verktyget som alla informanter i denna studie lyfter. Forskningsresultaten är 

baserade på hur elever visualiserar kulornas förflyttning på abakusen, vilket framkommer 

i tabell 1. Det var endast två informanter, Göran och Kenny, av sex som uttryckte något 

om den mentala abakusen i sin undervisning.   
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Göran som arbetar med gymnasieelever uttryckte som tidigare nämnt att de inte 

spenderade mycket tid med abakusen, vilket gör att de aldrig kom så långt till att arbeta 

med den mental abakusen. Han nämnde även att det inte fanns tillräckligt med tid för att 

eleverna skulle lära sig göra beräkningar med den mentala abakusen. Han uttryckte dock 

att vid vissa tillfällen har han sett sina elever sitta och “stirra rakt ut i klassrummet”, som 

han nämner det, när de gjort beräkningar med abakusen. Det tolkade han som att hans 

elever kan ha visualiserat abakusen men kan inte säkerställa det då han inte diskuterat det 

med sina elever. Enligt tabellen i litteraturöversikten syns det att Dong et al. (2016) studie 

endast varade i 20 dagar och resultatet visade att mental abakus förbättrar elevers 

beräkningsförmåga och kan även främja elevers arbetsminne. Vi kan inte dra några 

slutsatser från Dong et al. (2016) studie att Görans eller de andra informanternas elever 

skulle lära sig göra mentala abakusberäkningar på så kort tid. I Dong et al. (2016) studie 

var deltagarna medvetna om att de skulle arbeta aktivt med abakus för att se hur långt de 

kunde komma medan Göran använder det som ett inslag i sin undervisning. Utifrån 

Altiparmak (2016) och Barner et al. (2018) studier så är inte en sådan kort undervisning 

bra. Barners et al. (2018) visar i sin studie att efter ett år kunde elever göra få och enkla 

beräkningar genom den mentala abakusen men de behövde fortfarande stöd från den 

fysiska abakusen. Studiernas resultat kan dock skilja eftersom de gjort experiment med 

abakusen på olika åldrar då Dong et al. (2016) studie är utförd på universitetsnivå och 

Barners et al. (2018) studie är utförd på barn mellan sex och sju år. Slutsatser som kan 

dras är att ålder på elever och tid i undervisningen spelar roll i hur snabbt de kan lära sig 

den mentala abakusen.  

  

Slutligen när vi ställer informanterna i relation till forskningen ser vi att en viktig faktor 

av resultaten, när det kommer till undervisning, är som tidigare nämnts vem det är som 

har undervisat eleverna och vilken kunskap de besitter om abakusen. Detta är viktigt att 

beakta utifrån den didaktiska triangeln mellan läraren och innehållet. Lärarens 

ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper påverkar relationen mellan innehållet och 

eleven.  Vidare kan läraren anpassa och variera ”hur” eleverna lär sig desto mer bildad 

hen blir om ämnet eller materialet i fråga. Informanternas utbildning har varat i några fåtal 

dagar, är det tillräckligt länge?  Kan en veckas utbildning till lärare som utan tidigare 

abakuskunskap, vilket tre av studierna har (Barner et al. 2018; Nolan och Morris 1964; 
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Shen 2006), mäta sig med abakuslärare vilket flera av studierna utgått ifrån? Denna faktor 

är inget som studierna har lyft fram eller ens ställt sig frågan om det påverkar resultaten. 

Detta är viktigt att ha i åtanke i framtida studier om hur abakusen kan fungera i vanlig 

skolkontext och om den kan fungera som ett komplement i undervisningen. Frågan blir 

då om hur pass tillgänglig abakusen är för lärarna i utbildningskontext. I båda fallen där 

de lärt upp befintliga lärare på skolan eller de utgått från elever som blivit tränade av 

abakuslärare så har resultaten visat en ökning för både de aritmetiska förmågorna samt 

arbetsminnet. Denna ökning har även informanterna sett hos sina elever.   

  

Ingen av informanterna var särskilt insatta i forskningen vilket kan vara en anledning till 

att informanterna inte var insatta i abakusgester, mental abakus eller abakusens 

påverkan på arbetsminnet. Detta är viktigt att ha i åtanke då forskningen fokuserar 

framförallt på dessa tre punkter men även för att innehållet blir begränsat om inte 

lärarna är kunniga om det.  

6.2 Vilken betydelse anser lärare att abakus kan ha för elevers 

lärande?  

Alla informanter var överens om vilken betydelse abakusen kan ha för elevers lärande. 

Samtliga ansåg att elever ska börja sin undervisning med abakus tidigt, redan i förskolan 

eller grundskolans tidiga år. De menar att börjar elever arbeta med abakus tidigt i sin 

skolgång så har de mer tid till att träna ett matematiskt tänk som kan vara svårt att göra 

när de blir äldre. Det är också bra att börja arbeta med abakusen tidigt för att elever i de 

tidiga åldrarna är mer formbara och bemöter ett nytt verktyg lättare än om de inte lärt sig 

utföra beräkningar på annat sätt tidigare. Detta får stöd utifrån Heddens (1986) teori som 

rekommenderas att följas vid användning av laborativt material. Att tidigt gå igenom de 

fyra stegen hjälper elevernas kunskapsutveckling och förståelse av matematiken. 

Resultatet visar även att elevers lärande förbättras genom att arbeta med abakus. Elevers 

förståelse för storlek och positioner och att konkretisera det abstrakta inom matematiken 

var de saker som var gemensamma nämnare från resultatet. 

   

Samtliga informanter var överens om att undervisning med abakus bör ske tidigt när 

eleverna är unga. Göran menade att det gav en god förutsättning för att klara hela 
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grundskolan där elever lär sig kopplingen mellan konkret och abstrakt. Eleverna utvecklar 

grunderna i aritmetiken och får in ett matematiskt tänk. Relationen mellan innehållet och 

eleven, utifrån den didaktiska triangeln, blir viktig eftersom eleven får reda på syftet med 

att arbeta med abakusen och vilka mål som är uppsatta. En viktig åsikt som Göran, Kenny 

och Håkan uppmärksammade var att elever som redan lärt sig metoder som de var trygga 

med och hade svårt för att lämna dessa och ”börja om” med abakusen. Detta gjorde att 

eleverna blev mer motsträviga till verktyget vilket tyder på, precis som de sa, att abakus 

borde undervisas i tidigare åldrar. Utifrån tabell 1 i litteraturöversikten så är de flesta 

studier genomförda på elever som befinner sig i grundskolan. Barner et al. (2016), Barner 

et al. (2018), Cho och So (2018), Bhaskaran et al. (2006) samt Frank och Barner (2012) 

är de studier där barn från fem till tolv år undervisats med abakus under ett till tre års tid. 

Varför de börjat undervisa med abakusen så tidigt framkommer inte men vi kan dra 

slutsatser från Barners et al. (2016) studie att det tar lång tid att applicera och lära elever 

ett nytt verktyg.    

   

Att abakusen konkretiserar det abstrakta ansåg alla informanter, dock gav inte alla 

informanter några exempel. Göran anser att abakusen går både från konkret till abstrakt 

och från abstrakt till konkret, vilket han menar leder till att det blir lättare för elever att 

förstå den abstrakta delen av matematiken. Fennema (1973) och Altiparmak (2016) 

skriver i sina studier, att genom arbete med olika representationer blir den abstrakta 

matematiken lättare. Det blir lättare för att de olika representationerna förtydligar 

övergången mellan den abstrakta matematiken till det konkreta. Ida anser att elever som 

har svårt för att visualisera borde arbeta med abakus. Anledningen är att hon har sett 

förbättringar hos sin elev som visualiserar genom att arbeta med abakusen. Altiparmak 

(2016) skriver i sin studie det som Ida säger, att konkret material i undervisningen kan 

vara till hjälp för elever som har svårt för att visualisera siffror eller göra beräkningar med 

dem. Annica gav exemplet att hon utgick från talet fem när hon använder abakus i sin 

undervisning. Utifrån Heddens (1986) fyra nivåer blir det tydligt med abakusen där 

eleverna ser att talet fem kan antingen bestå av fem kulor eller växlas in till en kula som 

symboliserar värdet fem. I detta exempel går de från första konkreta nivån till den andra 

halvabstrakta nivån. Altiparmak (2016) menar även att när elever arbetar med konkreta 

material så hjälper det elever att förstå hur abstrakt matematik kan tillämpas i konkreta 
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situationer. Detta menar Shen (2006) och Altiparmak (2016) att elever övar på när de gör 

beräkningar med abakus.  

   

Kenny berättade hur de duktiga eleverna använt andra metoder när de räknade med 

abakus istället för att lära sig grunden. När dessa elever stötte på svåra beräkningar med 

abakus kom de inte vidare, utan de gav upp. Detta väcker frågan om eleverna i studien 

använt sig av andra metoder för att göra abakusberäkningar då detta är svårt att mäta. 

Något Cho och So (2018) också belyser i sin studie är att matematikproblemets svårighet 

samt elevens färdigheter i abakus påverkade resultatet i hur noggranna eleverna var då de 

såg variationer inom detta. Det upplyser en problematik i elevers lärande där de ”fuskar” 

som Kenny själv uttryckte det och inget lärande sker. Till slut möter dessa elever en gräns 

som de inte kan ta sig över utan behöver gå tillbaka för att lära sig grunderna. Det gäller 

att som lärare vara extra tydlig med att få in grunderna i abakus så att elever förstår hur 

de kan använda abakusen och hur de ska tänka kring beräkningar.   

  

Samtliga informanter som arbetat kontinuerligt med abakusen är överens om att den 

förbättrar elevers aritmetiska förmåga vilket även Kauts (2014), Na et al. (2015), Barner 

et al. (2016), Shen (2006), Dong et al. (2016), Nolan och Morris (1964), Altiparmak 

(2016) och Cho och So (2018) visar i sina resultat. Både Jennifer och Ida som använder 

abakus med sina blinda elever delar uppfattning att deras elever har visat på en förbättring 

där de blivit snabbare, noggrannare och säkrare i sina beräkningar. Nolan och Morris 

(1964) studie som är gjord på blinda elever kommer fram till samma resultat där de även 

menar att elever kommer avsevärt närmare seende elever i sina aritmetiska beräkningar 

med hjälp av abakus. Precis som Jennifer och Ida har Nolan och Morris (1964) studie 

enbart fokuserat på den fysiska abakusen med sina blinda elever. Även om Nolan och 

Morris (1964) studie är den äldsta studien i forskningsöversikten stämmer resultatet 

överens med den uppfattning både Jennifer och Ida har idag hos sina elever.  

   

Håkan är en av de informanter som inte arbetat kontinuerligt med abakusen i sin 

undervisning och han har inte märkt några större skillnader på elevers aritmetiska 

förmågor. Håkan menar att eleverna som går hans kurser är generellt mer intresserade av 
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och duktiga på matematiken än andra elever. Han har därmed inte sett att det tillfört någon 

större förändring på elevernas matematiska förmågor på den korta tid som de använt 

abakusen. Detta får stöttning av Fennema (1973) och Altiparmak (2016) som menar att 

olika representationer hjälper elever som inte förstår den abstrakta matematiken att få en 

övergång från det konkreta till abstrakta och tvärtom. Då kan slutsatsen dras att Håkans 

elever som redan är kunniga och förstår den abstrakta matematiken inte har lika stor nytta 

av den som svagare elever hade haft.   

   

Forskningen visar även att elevers förmåga till att subitisera utvecklas med hjälp av 

abakus (Fischer, Gebhardt och Hartnegg 2008), att elever presterar bättre i andra ämnen 

(Kauts 2014) samt att deras kognitiva förmåga som arbetsminne och uppmärksamhet 

förbättras (Barner et al. 2016). Detta är inget som informanterna tar upp när de beskriver 

hur abakus påverkar elevers lärande.  

6.3 Vad är lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i sin 

undervisning?  

Resultatet om vad lärare hade för erfarenheter av att arbeta med abakus i sin undervisning 

skildes åt. Alla informanter var eniga om att man behöver vara påläst på verktyget om 

man ska applicera abakusen i undervisningen. Detta styrks av den didaktiska triangeln då 

relationen mellan lärare och innehåll är viktig. Alla informanter uppger även att de vill 

arbeta mer med abakusen i sin undervisning. De som slutat undervisa med den vill ta in 

den igen och de som undervisade endast en elev ville att övriga elever i klassen även 

skulle arbeta med den. Resultatet visade även att hälften av informanterna ansåg att ett 

lustfyllt lärande är viktigt för deras elever.    

   

Samtliga informanter är överens om att läraren bör kunna hantera abakus och förstå hur 

den fungerar innan den appliceras i klassrummet. Ida uppmärksammar att som lärare 

måste läraren ligga steget före och vara påläst på hur abakusen fungerar samt veta vad 

nästa steg är som ska läras ut. Hon menar att det är läraren som ansvarar för elevens 

lärande vilket Goldsby (2009) också menar i sin studie. Elevers prestationer beror på hur 

läraren arbetar med det konkreta verktyget, inte på verktyget i sig. Goldsby (2009) menar 
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att lärarens roll är viktig så verktygets relation mellan material och de matematiska 

begreppen inte missuppfattas. Lärarens roll är att få eleverna att känna sig trygga med 

verktyget så de kan utföra beräkningar på det. Goldsby (2009) fortsätter, genom att vara 

tydlig med hur, varför och vad materialet används till kan elever utveckla en förståelse 

för att sedan kunna arbeta utan det konkreta materialet.  

   

Kenny i anslutning till ovan lyfter även upp hur viktigt det är som lärare att kunna lära sig 

av varandra. Varken övriga informanter eller forskningen nämner något om vikten av 

kollegialt lärande. Kenny menade, genom att kunna ta stöttning av varandra kan de 

fortsätta utveckla sina kunskaper om abakusen och hur de applicerar den i undervisningen. 

Annica påpekade att lärarens inställning är viktig för elever i det som sker i 

undervisningen men även att läraren måste ha ett avsatt syfte med att ta in abakus i 

undervisningen. Hon fortsätter med att läraren alltid måste ställa frågan till sig själv om 

vad det möjliggör för lärande. Hon uttrycker även att: 

Man ska inte bara göra det för att någon annan gör det då det kanske inte 

passar i den elevgrupp man själv har och man själv måste se en vinst med 

att arbeta med den. […] Den här typen av material eller artefakt använder 

jag för att möjliggöra för eleverna för att använda med det här syftet. 

  

Ida, Kenny och Håkan påpekade även vikten av att introducera abakusen på ett roligt sätt 

för eleverna för att skapa ett lustfyllt lärande. Detta är en viktig del som forskningen inte 

berör i hur viktigt det är att skapa relevans och syfte hos elever med abakusen. 

Forskningen fokuserar istället på elevers resultat, vilket går att utläsa från tabell 1 i 

litteraturöversikten. Kenny nämnde även i sin intervju att de använde abakus väldigt ofta 

i början vilket gjorde att vissa elever tröttnade. Heddens (1986) menade att det konkreta 

behöver ta mindre plats allt eftersom det abstrakta tar över för att utmana eleverna. Detta 

kan vara en orsak till att eleverna tröttnade, dock inkluderade Kenny olika sätt att arbeta 

med abakusen desto mer han lärde sig om just abakusen. I forskningen har vissa studier 

(Barner et al. 2016; Brooks et al. 2018; Cho och So 2018; Bhaskaran et al. 2006; Dong et 

al. 2016) haft elever som lärt sig abakusen efter skolan medan resterande har haft det i sin 

ordinarie matematikundervisning alternativt har de undersökt elever som redan är tränade 
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i abakusen. Att det är svårt att hitta forskning på elev och lärarperspektiv i forskningen är 

viktigt att beakta i relation till de resultat som forskningen visar.   

   

En problematik som tre av informanterna stötte på var att elever som redan utvecklat goda 

metoder och strategier för beräkningar tyckte det var svårt att lära om. Likaså att de som 

blev duktiga på att räkna med abakusen tappade intresset för den. Detta är ytterligare ett 

moment som inte framgår i forskningen och blir en utmaning i att skapa ett lustfyllt 

lärande. Det går dock även att ifrågasätta om informanternas kunskaper begränsade i hur 

de utmanade dessa elever så de kunde arbeta vidare med den. En intressant fråga blir 

därmed om skolorna i Asien som använder abakusen möter samma utmaningar och hur 

de går tillväga i denna problematik?   

   

Alla informanter ser abakusen som ett bra verktyg för att utveckla elevers aritmetiska 

förmågor och vill därför använda den mer i sin undervisning. Detta stämmer även överens 

med forskningen då samtliga studier i tabellen var överens om att verktyget ger goda 

effekter och en god grund i matematiken. Även om fokus ofta ligger på att introducera 

abakusen till elever med behov, till exempel att de har svårt med aritmetiken eller inte 

kan se, så såg de fördelar med att introducera verktyget till alla sina elever.   

6.4 Förslag på vidare forskning  

Då det skiljer sig mellan forskningen och informanternas fokus i undervisningen hade det 

varit intressant att forska på just hur undervisningens didaktiska bitar ser ut med abakus. 

Likaså vilka inslag som är viktiga att gå igenom exempelvis abakusgester och mental 

abakusträning men även i vilket tempo detta görs. Forskningen är inte tydlig i detta och 

informanterna var inte pålästa om abakusgester eller den mentala abakusen.   

  

Det hade även varit intressant att forska kring långtidseffekter av abakusen. Som en av 

informanterna uttryckte sig så kunde effekterna av abakusen hjälpa elever genom hela 

skolgången inom matematiken. Därmed blir det intressant att se om abakusen ger elever 
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goda förutsättningar under hela deras skolgång eller om det enbart existerar temporärt. 

samt hur länge det rekommenderas att träna på abakusen för att se dessa effekter.  

  

Till sist föreslår vi även att ett jämförande mellan abakus och vanligt förekommande 

artefakter inom den svenska skolan görs. Där forskningen jämför elevers lärande, omfång, 

och tillgång till både material samt fortbildning för lärarna.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
Öppningsfrågor:  

1. Ålder och kön?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Vilka årskurser undervisar du?  

4. Undervisar du med abakus i dagsläget? Om inte, varför slutade du med det?  

5. Hur kom du i kontakt med abakus?  

6. Vilken typ av abakus använder du och varför valde du just den?  

7. Hur länge har du undervisat med abakus?  

8. Hur många timmar i veckan undervisas eleverna med abakus?  

Fördjupande frågor:  

9. I vilket syfte används abakus i din undervisning?  

10. Hur har du blivit utbildad i abakus? Anser du att din utbildning var tillräckligt 

omfattande?  

11. Hur introducerades abakusen till eleverna?  

12. Hur långt kom eleverna i er abakusundervisning?  

- Vilket steg  

- Gester  

- De fyra räknesätten  

- Mental Abakus  

13. Vilka andra hjälpmedel/metoder använde du innan abakus?  

14. Anser du att abakusen ersätter några andra metoder? Om ja, vilka? Om nej, varför 

inte?  

15. Hur långt tid anser du att man behöver arbeta med abakus för att uppnå syftet med 

den?  

16. Kan du beskriva hur din användning av abakus kan se ut i undervisningen?  

17. Upplever du att elever använt sig av den mentala abakusen vid den ordinarie 

matematikundervisningen?  

18. Anser du att abakus tillför möjligheter till lärande? Om ja, hur? Om nej, varför 

inte?  

19. Finns det några hinder i abakusen för elevernas lärande? Om ja, vilka?  



51  

  

20. Vilka elever gynnats mest av abakusen enligt dina erfarenheter?  

21. Vad krävs av eleverna för att lära sig räkna med en abakus? Och vad har du fått 

för respons av eleverna?  

22. Tycker du abakus är ett bra verktyg för att konkretisera det abstrakta för eleverna? 

Om ja, berätta hur. Om nej, berätta varför. 

23. Har abakusen haft någon påverkan på din syn eller förståelse av matematiken? På 

vilket sätt har det påverkat din undervisning?  

24. Vad krävs av dig som lärare för att kunna undervisa med en abakus? Ge exempel. 

25. Hur insatt är du i forskning om abakus? Hur ställer du dig i så fall till forskningen?  

26. Enligt den forskning vi har tagit del av så visar resultaten att elevers aritmetiska 

förmåga förbättras. De räknar snabbare, noggrannare och känner sig säkrare i sina 

beräkningar. Delar du denna uppfattning utifrån dina erfarenheter?  

Avslutande frågor:  

27. Anser du att fler svenska skolor bör arbeta med abakus? Om ja, varför? Om nej, 

varför inte?  

28. Har du några råd och tips till andra lärare som skulle vilja använda abakus i sin 

undervisning?  

29. Är det något du vill tillägga som du anser är viktigt att veta?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Vi är två studenter som heter Malin Andersson och Robin Lillienberg och studerar till 

grundskolelärare på Högskolan Kristianstad. I vår utbildning ingår det att göra ett 

examensarbete i sista terminen och det är anledning till att denna intervju kommer 

göras.  

Syftet med denna studie är att synliggöra lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i 

sin undervisning. Vi vill ta reda på hur undervisning med abakus kan se ut, vilken 

betydelse abakusen kan ha för elevers lärande och vad lärares erfarenheter är att arbeta 

med den i sin undervisning.  

Intervjuerna kommer att genomföras via zoom eller annan vald digital plattform som 

fungerar för dig. Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter och kommer att spelas in. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller skola kommer att kunna identifieras i detta examensarbete. Din 

medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta.  

Om du accepterar att medverka i studien kommer du kontaktas via mejl för att bestämma 

en tid för sammanträffande och genomförande av intervjun.  

  

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss   

Med vänliga hälsningar  

Malin Andersson  Robin Lillienberg   

  

Malin.andersson0177@stud.hkr.se  Robin.lillienberg0034@stud.hkr.se  
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Bilaga 3 – De tolv stegen  
  

1. Titta på abakusen och skriv ner de siffror som de representerar  

2. Titta på siffror och rita motsvarande kulor på en abakus  

3. Titta på siffror och visualisera motsvarande kulor i huvudet  

4. Lärare säger siffror högt som ska visualiseras i huvudet  

5. Utför en beräkning på en fysisk abakus och beskriv processen för läraren  

6. Utför en beräkning på den fysiska abakusen och tänk processen  

7. Utför en beräkning genom att visa med fingrarna hur beräkningen görs  

8. Utför en beräkning med den mentala abakusen och tänk processen  

9. En matematisk uppgift blir uppläst och ska bli löst på följande sätt: 1. 

Genomförs med en fysisk abakus 2. Göra beräkningen mentalt genom att titta på 

en bild av en abakus 3. Gör beräkningen endast med en mental abakusberäkning  

10. Titta på ett matematikproblem och lös uppgiften på följande sätt: 1. Gör en 

beräkning med den fysiska abakusen 2. Genomför en mental beräkning när du 

tittar på en fysisk abakus 3. Gör en beräkning med hjälp av en mental abakusbild  

11. Genomför en mental abakusberäkning genom att höra ett matematikproblem  

12. Genomför en mental abakusberäkning genom att läsa ett matematikproblem  


