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IKT och motivation – En litteraturstudie om elevers motivation i matematik i årskurs 4–6. 

ICT and motivation – A literature study about students’ motivation in mathematics in grade 

4–6.  

     Antal sidor: 23 

___________________________________________________________________________ 

 

IKT används i skolan i större utsträckning idag än tidigare och därför är det relevant vad 

forskning kommit fram till i relationen IKT och elevers motivation. Elevers motivation är viktig 

för att de ska vilja lära sig, speciellt den inre motivationen. De engagerar sig och lär sig bättre 

om den inre motivationen stärks. Syftet med studien är att utifrån matematikdidaktisk forskning 

belysa sambandet mellan IKT och elevers motivation till lärande i matematik i årskurs 4–6. 

Syftet ska besvaras genom följande frågor: vilka möjligheter och hinder beskrivs i relationen 

IKT och elevers motivation till lärande i matematik?  

 

Vetenskapligt material samlades in via olika söktjänster där de flesta sökningar gjordes på 

engelska. Urvalskriterierna som har använts för att hitta relevant material är att ord som ICT, 

math och motivation skulle finnas med i den vetenskapliga texten. Resultatet visar att IKT kan 

öka elevers motivation. Det kan exempelvis ske med spel som kan anpassas efter elevers 

tidigare prestationer och samtidigt kan den interaktiva skrivtavlan öka elevers intresse för 

matematik. Hinder för elevers motivation förekommer också med IKT såsom problem med 

teknik och om läraren inte vet hur IKT ska användas. Om lärare vet hur IKT ska användas 

motiveras elever och de lär sig mer.  

___________________________________________________________________________ 

Sökord: IKT, digitala verktyg, matematik, motivation 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning  

Vi, som blivande grundlärare för årskurs 4–6, vill fördjupa våra kunskaper om 

användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i matematik. Ny teknik 

är något som vi själva är intresserade av och vi ställer oss därför frågande till vad forskning 

säger om IKT och vad det kan innebära för elevers motivation till lärande i skolan. Alla 

människor har en medfödd lust att lära och skolan kan göra slut på motivationen till att lära 

hos elever (Gärdenfors, 2010, s. 21). Vi vill sammanställa vad forskning säger om 

relationen mellan IKT, matematikämnet och elevers motivation. Vi undrar om IKT kan 

vara ett hjälpmedel för att öka elevers motivation i ämnet matematik och i sådana fall hur? 

Om IKT skulle öka elevers motivation är det intressant för oss att veta vilka möjligheter 

eller hinder det finns i relationen mellan IKT och elevers motivation till lärande. 

 

Under tidigare kurser i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi sett att användningen 

av IKT i matematikundervisningen varierat. I några klasser använde elever IKT 

regelbundet i undervisningen på olika sätt och i många ämnen medan andra klasser 

använde IKT i mindre utsträckning eller inte alls. Elever i de klasser som arbetade med 

IKT upplevde vi hade en högre motivation än de elever som inte använde sig av IKT. I vår 

utbildning har motivation belysts som en stor faktor för framgångsrikt lärande. Eftersom 

elever lär på olika sätt ställer vi oss frågande till om IKT kan vara ett verktyg som gör att 

elever har möjlighet att öka sin motivation och genom det fördjupa sina 

matematikkunskaper.  

 

IKT finns med i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017b) i flera ämnen och benämns 

där som digitala verktyg. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:800, 1 kap., 5 §) och därför är det ännu viktigare som blivande lärare 

att se vad forskning säger om IKT och hur det kan påverka elevers motivation till lärande. 

Vi tycker området är relevant eftersom det beskrivs i läroplanen att elever ska använda 

digitala verktyg på det sätt som bidrar till kunskapsutveckling. De ska i matematiken kunna 

undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och presentera 

och tolka data med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2017b, s. 15, 56). Den metod som 

har använts, är en litteraturstudie och vi har valt att studera IKT generellt och inte specifika 

verktyg även om några nämns i studien. De begrepp som används i studien är IKT och 

digitala verktyg.    
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2 Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att utifrån matematikdidaktisk forskning belysa sambandet 

mellan IKT och elevers motivation till lärande. Studien inriktas mot elever i årskurs 4–6. 

Vi vill uppfylla syftet genom att besvara följande frågor: 

 

- Vilka möjligheter beskrivs i relationen IKT och elevers motivation till lärande i 

matematik? 

- Vilka hinder beskrivs i relationen IKT och elevers motivation till lärande i 

matematik? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras inledningsvis begreppen IKT och motivation som tas upp i arbetet. 

Därefter beskrivs hur IKT används i skolan idag och förankring av IKT i styrdokumenten. 

I slutet av bakgrunden beskrivs TIMSS-rapportens resultat av elevers attityd till 

matematik. 

 

 IKT  

IT betyder informationsteknik vilket omfattar nästan allt inom digital teknik. Exempel på 

digital teknik kan vara hård- och mjukvara, datorer, internet, telefoni, tv och radio. IT ingår 

i begreppet IKT men kommunikation har tillkommit. IKT står för informations- och 

kommunikationsteknik vilket innefattar digital teknik och kommunikation mellan dessa. 

IKT innebär kommunikation som möjliggörs med hjälp av IT (Diaz, 2012, s. 19). De 

tekniska hjälpmedel som används i skolan kan till exempel vara interaktiva skrivtavlor, 

datorer och mobiltelefoner (Jönsson & Lingefjärd, 2012, s. 10, 255). En interaktiv 

skrivtavla kan liknas vid en whiteboard, men den fungerar som en projektor där den 

kontrolleras genom att skriva med speciella pennor eller röra vid den istället för att använda 

tangentbord eller datormus. Den interaktiva skrivtavlan möjliggör även att arbete som 

utförts kan sparas och kan göras tillgängligt på internet. Bilder från datorskärmen kan 

projiceras på den interaktiva skrivtavlan och anteckningar som görs på de projicerade 

bilderna kan sedan sparas (TechLearn, u.å. s. 1). Ett exempel när en interaktiv skrivtavla 

kan användas i matematik är när geometriska konstruktioner ska förklaras. Eleven kan 

enkelt med fingret ta tag i en punkt på den geometriska figuren och ändra dess utseende 

(Jönsson & Lingefjärd, 2012, s. 11). Ytterligare exempel på ett tekniskt hjälpmedel är 

surfplattor med nedladdade applikationer där elever kan träna matematik (Majgaard, 

Misfelt & Rønne, 2013, s. 36). 

  

 Motivation  

Begreppet motivation kan ha olika betydelser för människor. Betydelsen av ordet motiv 

kan innebära "skäl till att göra något" (Ahl, 2004, s. 19). Det finns både inre och yttre 

motivation vilka kan påverkas av olika faktorer. Inre motivation är när eleven upplever 

något meningsfullt för sig själv och den kan vara en stark drivkraft för att göra något, 

exempelvis att utföra en matematisk uppgift. En individ kan lära sig nästan vad som helst 

på egen hand när den inre motivationen är stark. Yttre motivation är när eleven vill nå ett 
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mål för belöningens skull. Ibland kan yttre motivation fordras för att elever ska bli 

motiverade. Det är dock den inre motivationen som ska förstärkas mest (Gärdenfors, 2010, 

s. 228, 268). Gemensamt för de båda begreppen är att motivation är förknippad med lust 

oavsett om eleven gör det för sin egen eller för någon annans skull (Imsen, 2006, s. 465–

466). Några exempel på hur motivation kan öka kan vara önskan att lyckas, vara delaktig, 

ha ett intresse, ha ett mål, att arbeta i grupp samt använda IT (Ahl, 2004, s. 19). Elever som 

är motiverade och engagerade lär sig bättre och snabbare än elever som inte är det. En 

anledning till att elever misslyckas i skolan kan vara att de inte har så stor motivation. För 

att elever ska vilja lära måste deras motivation stärkas. Motivationen kan stärkas genom 

att förstå och kunna kontrollera ett område. Elevers motivation kan även bero på lärarens 

inställning till området. Om läraren är engagerad och förmedlar att området är intressant 

och värdefullt att lära sig blir elever mer motiverade. Däremot minskar elevers motivation 

om läraren visar brist på engagemang (Gärdenfors, 2010, s. 68–69, 72–73).  

 

Det finns flera aspekter som kan påverka och höja elevers motivation. Genom att koppla 

elevers intresse till arbetsområdet kan deras motivation öka och de känner en större 

delaktighet. Vidare ökar elevers motivation om de får arbeta med en uppgift på sin nivå 

innan genomgång av ämnet. Kontrollen över lärandet är därtill en faktor som påverkar 

motivationen och likaså kan uppdrag till elever där de arbetar själva eller i grupp öka deras 

engagemang för lärande. När elever använder flera sinnen och hela kroppen kan lärandet 

öka ytterligare. Ta del av varandras kunskaper genom att beskriva hur de har löst uppgiften 

med feedback från andra elever är därutöver något som motiverar dem. Metakognition 

innebär att eleven reflekterar och har kontroll över sin egen inlärning vilket leder till ökad 

motivation (Gärdenfors, 2010, s. 266–268). 

 

 Användning av IKT i skolan  

Idag har elever i skolan större tillgång till IKT än för några år sedan. Trots denna ökning 

förekommer skillnader i hur mycket skolor, lärare och elever har tillgång till IKT och lärare 

använder IKT i varierande omfattning (Skolverket, 2016a, s. 5, 7). Oldknow, Taylor och 

Tetlow (2010) framhåller att när IKT används i klassrummet är det viktigt att syftet med 

användningen är genomtänkt för att eleverna ska få ut mesta möjliga. Vidare menar de att 

fördelar och nackdelar med IKT bör kännas till för att kunna ta hänsyn till dem (Oldknow 

et al., 2010, s. 101–102). Ur en pedagogisk synvinkel är det dessutom viktigt att ha kunskap 
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om hur dessa verktyg används tillsammans för att stärka den digitala pedagogiken (Diaz, 

2012, s. 21).  

 

Larsson (refererad i Gärdenfors, 2010) beskriver hur IKT på olika sätt effektivt kan stärka 

lärande. Ett exempel på hur IKT kan förstärka lärandet är att den kan främja interaktivitet 

hos elever, vilket innebär att de ska kunna påverka och göra uppgifter i sin egen takt för 

att kunna förstärka den inre motivationen. Interaktion är ett annat sätt för att förstärka 

lärandet, vilket kan ske med hela kroppen och det kan samtidigt förhöja elevers intresse 

för ämnet. Ett exempel på interaktion mellan elev och program är spelplattformen Wii, där 

hela kroppen används vid spel och det är ett sätt hur teknik kan stödja lärande. IKT 

möjliggör även snabb feedback till elever och test kan göras i slutet av ett område där 

programmet rättar per automatik och elever ser resultatet direkt. Programmet kan också 

anpassas efter elevers insatser genom att en annan kunskapsnivå kan väljas eller att tempot 

i programmet kan ändras. Tekniken kan dessutom anpassas efter elevers sätt att lära och 

den möjliggör individanpassningar av material för dem. Vidare är narrativa former såsom 

film, tal, bild och text eller en sammansättning av dessa möjliga med IKT, vilka kan 

förstärka lärande. Ytterligare ett sätt där IKT kan stödja lärande är att samarbete kan ske 

på olika sätt, till exempel e-post eller chatt. Slutligen är metakognition ett exempel på hur 

IKT kan stödja lärande. Elever kan anonymt ladda upp sina dokument från datorn till ett 

gemensamt forum för klassen. Där kan elever jämföra sina lösningar med andra elevers 

lösningar för att reflektera över sitt eget lärande (Gärdenfors, 2010, s. 230–234).  

  

 Förankring i styrdokument  

I övergripande mål och riktlinjer beskrivs det fundamentala i skolan vilket är att eleverna 

ska utveckla en lust att lära och dessutom skapa en utforskande nyfikenhet. Skolan ska 

också erbjuda en likvärdig utbildning där varje elevs förutsättningar ska tas hänsyn till 

(Skolverket, 2017b, s. 8, 13). Samtidigt ska elever tillägna sig kunskaper om hur matematik 

kan användas i vardagen och även utveckla kunskaper om matematik. Förutom det ska 

elever i undervisningen utveckla förmågan att resonera och argumentera. Därutöver ska 

undervisningen bidra till att elever kan reflektera över modeller, metoder och strategier 

som har använts samt resultat. Vidare ska elever kunna utveckla engagemang och lita på 

sin egen förmåga att använda matematik i olika kontexter. Som stöd för att använda digitala 

verktyg i undervisningen beskrivs i det centrala innehållet att elever ska få undervisning 

om tal, taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik och hur de kan tillämpas 
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med digitala verktyg (Skolverket, 2017b, s. 56, 58–59). I Kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik (2017a) finns det även stöd för användning av IKT i klassrummet. 

Där beskrivs att elever ska få möjlighet att använda digitala verktyg för att utföra 

beräkningar, samla och analysera data och undersöka problemställningar för att få en bättre 

förståelse för matematik (Skolverket, 2017a, s. 5).  

 

 TIMSS-rapport 2015  

Rapporten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en studie 

som analyserar elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik i årskurs 4 och 

8. Studien 2015 omfattar 57 länder. Rapporten från 2015 sammanställer elevers inställning 

till att lära matematik och elevers resultat i ämnet. Svenska elevers inställning till 

matematik har sjunkit sedan förra TIMSS-rapporten från 2011 (Skolverket, 2016b, s. 3, 

63). Vidare visar rapporten hur stor andel elever vars lärare inom matematik har 

kompetensutvecklats inom IT. 10 procent av eleverna i årskurs 4 i Sverige har lärare som 

har fått utbildning om hur IT kan integreras i ämnet matematik 2015. År 2011 var siffran 

densamma. Däremot har genomsnittet av alla länder i Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) och EU tre gånger fler elever med lärare som har 

kompetensutvecklats inom IT än Sverige har (Skolverket, 2016b, s. 72). Tillgången till 

datorer, som är en del av IT, skiljer sig mellan Sverige och EU- och OECD-länderna. Drygt 

tre femtedelar av svenska elever har tillgång till datorer i matematik till skillnad från elever 

i EU- och OECD-länderna där två femtedelar har tillgång till datorer (Skolverket, 2016b, 

s. 79). Dessutom visar rapporten att elever i Sverige uttrycker att de har ett bra 

självförtroende i ämnet matematik sett ur ett internationellt perspektiv (Skolverket, 2016b, 

s. 66).  
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4 Metod   

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet av studiens informationssökning samt vilka 

sökord och databaser som har använts. Därefter presenteras hur analysen av materialet har 

utförts.  

 

 Informationssökning  

De söktjänster som användes i informationssökningen var Educational Resources 

Information Center (ERIC), Google Scholar, Mathematics Education Database 

(MathEduc), Primo och ProQuest Central. ERIC är en databas där böcker, avhandlingar, 

tidskriftsartiklar och rapporter inom pedagogik finns. I Google Scholar finns bland annat 

internationella vetenskapliga artiklar och rapporter. MathEduc är en databas som ger 

tillgång till litteratur inom ämnena datavetenskap och matematik. Primo är en söktjänst där 

böcker, rapporter och artiklar bland annat finns. ProQuest Central erbjuder rapporter, 

dagstidningar och avhandlingar inom flera ämnesområden, exempelvis pedagogik.  

 

Sökningen inleddes med sökord i de olika söktjänsterna. Sökorden baserades på ord som 

finns med i litteraturstudiens syfte som IKT, matematik, ICT och mathematics. Vidare 

gjordes kedjesökning främst utifrån referenslistor i bland annat böcker och tidigare 

examensarbeten för att hitta fler sökord, men även för att hitta fler vetenskapliga texter. 

Sökningarna gav fler sökord, men inte några vetenskapliga texter. Nya sökord och 

synonymer till dessa hittades, som motivation, enthusiastic, engaging, interest, digital 

tools, information technology, educational technology, student motivation och primary 

school. Sökningarna gjordes nästan uteslutande på engelska. Svenska sökord användes, 

men de gav inte lika många träffar som de engelska sökningarna. Trunkering gjordes på 

sökord som math*, motiv* och educ*. Förutom det användes thesaurus i databasen ERIC 

för att få hjälp med alternativa sökord. Vissa sökningar avgränsades med publikationstypen 

artiklar. Sökord kombinerades i ERIC med AND och NOT för att få fram resultat som var 

relevant för arbetet. I databasen ERIC, Google Scholar, Primo och Proquest Central fanns 

artiklarna tillgängliga. I MathEduc finns oftast inte fulltext tillgänglig och därför 

kopierades titeln på de träffar som var relevanta till Google Scholar eller Primo där texten 

finns tillgänglig. ERIC, MathEduc och ProQuest Central användes eftersom de har en 

pedagogisk inriktning. Sökorden mathematics och motivation kombinerat med ICT, digital 

eller information technology visade sig vara mest framgångsrikt. Material som var relevant 
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dokumenterades för att få en struktur över resultatet av sökningarna. I dokumentet 

noterades vilken typ av söktjänst som använts, sökord, antal träffar, titeln, en kort 

kommentar om material samt en länk till fulltexten. När material var dokumenterat 

granskades samtliga texter. 

 

Bilden nedan synliggör ett exempel på hur en sökning i databasen MathEduc genomförts 

och vilka sökord som använts. Antal sökträffar och avgränsningar som gjorts beskrivs i de 

olika stegen. Sökningar gjordes sedan på liknande sätt för att hitta alla elva vetenskapliga 

texter. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på sökning. Resultatet från sökningen blev Biró, P. (2012) och Kuiper, E., & de Pater 

Sneep, M. (2014). 

 

 Urval  

Ett inklusionskriterium i arbetet var att kontrollera om artikelns rubrik var relevant för 

syftet. Sedan lästes abstract, resultat och diskussion för att få en överblick vad litteraturen 

behandlade. Ord som skulle finnas med i rubrik och abstract var exempelvis math och 

motivation, men även ord som behandlar ICT på något sätt, till exempel information 

technology eller digital tools. Om texterna enbart behandlade lärares motivation 

exkluderades texten. Texterna söktes igenom digitalt för att kontrollera om relevanta ord 

och deras synonymer, till exempel math, motivation och ICT, fanns med. En extra kontroll 

av materialet gjordes för att kontrollera om det var vetenskapligt och peer reviewed. 

Vetenskapliga texter som jämförde olika program eller verktyg och texter som beskrev 

skillnaden mellan motivation hos olika kön exkluderades. Litteraturstudien fokus är 

årskurs 4–6 och därför söktes texter som i första hand berörde årskurs 4–6. För att hitta 

mer forskning inom området utökades materialet till lägre och högre årskurser. 

  

Databas: Math Educ 

Sökord: ICT AND 
motiv* 

 

Träffar: 39 

Lade till sökordet: 
Primary   

 

Träffar: 5 

Läsning av abstract 
 

Träffar: 2  
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Tabell 1: Visar vetenskapliga texter som ingår i studien. 

 

Författare Titel År Publikationstyp 

Biró, P. Interactive Whiteboard in 

Mathematics Education 

2012 Tidskriftsartikel 

Chandra, V. & 

Briskey, J. 

ICT driven pedagogies and its 

impact on learning outcomes 

in high school mathematics 

2012 Tidskriftsartikel 

Chen, Y-C. Empirical Study on the Effect 

of Digital Game-Based 

Instruction on Students’ 

Learning Motivation and 

Achievement 

2017 Tidskriftsartikel 

 

Cunska, A. & 

Savicka, I. 

Using of ICT teching-

learning methods make 

school math blossom 

2012 Tidskriftsartikel 

Huang, Y-M., 

Huang, S-H. & Wu, 

T-T. 

Embedding diagnostic 

mechanisms in a digital game 

for learning mathematics 

2014 Tidskriftsartikel 

Kuiper, E. & de 

Pater-Sneep, M. 

Student perceptions of drill-

and-practice mathematics 

software in primary education 

2014 Tidskriftsartikel 

 

Lennerstad, H. & 

Olteanu, C. 

Åtta IKT-projekt för 

matematiken i skolan - empiri 

och analys 

2012 Forskningsrapport 

Lin, M-H., Chen, 

H-C. & Liu, K-S. 

A Study of the Effects of 

Digital Learning on Learning 

Motivation and Learning 

Outcome 

2017 Tidskriftsartikel 

 

Scanlon, M., 

Buckingham, D. & 

Burn, A.  

Motivating Maths? Digital 

Games and Mathematical 

Learning 

2005 Tidskriftsartikel 

 

Sivakova, D., 

Kochoska, J., 

Ristevska, M. & 

Gramatkovski, B. 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematic 

2017 Tidskriftsartikel 

 

Trigueros, M., 

Lozano, M-D. & 

Sandoval, I. 

Integrating Technology in the 

Primary School Mathematics 

Clasroom: The Role of the 

Teacher 

2014 Kapitel i antologi 

 

  

  

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/central/indexinglinkhandler/sng/au/Bir$f3,+Piroska/$N?accountid=11754
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 Materialanalys   

I materialanalysen analyserades texterna utifrån denna litteraturstudies syfte och 

forskningsfrågor för att kunna jämföra och kategorisera materialet på ett tydligt sätt. 

Texterna lästes och sammanställdes individuellt. Innehållet diskuterades sedan för att få en 

bättre bild av vad texterna behandlade och deras resultat. Om uppfattningen om de 

vetenskapliga texterna skiljde sig åt, lästes och diskuterades texterna igen för att få fram 

ett samstämmigt resultat. Syfte, design och teoretisk bakgrund samt resultatet skrevs in i 

en tabell, se bilaga. Tabellen användes sedan för att jämföra och sammanställa arbetets 

forskningsfrågor, vilka är:  

 

 Vilka möjligheter beskrivs i relationen IKT och elevers motivation till lärande i 

matematik? 

 Vilka hinder beskrivs i relationen IKT och elevers motivation till lärande i 

matematik? 

 

De resultat som framkom från de vetenskapliga texterna delades först in i möjligheter och 

hinder i tabellen. För att sedan få en tydligare överblick över resultatet i tabellen om 

möjligheter och hinder delades dessa två kategorier in i ytterligare underkategorier 

beroende på vad de behandlade. Exempel på kategorier: resonemang, variation, motivation 

eller distraktion. Anledningen till uppdelningen var att lättare kunna jämföra om olika 

forskare kommit fram till samma resultat inom de olika kategorierna. Kategorierna slogs 

sedan samman och justerades efter litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Den första 

forskningsfrågan som behandlar möjligheter är uppdelad i: olika lärmiljöer, resonemang 

och diskussion och digitala spel. Den andra forskningsfrågan presenteras under kategorin 

hinder. 
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5 Resultat 

I resultatet presenteras en sammanställning av vad de vetenskapliga texterna beskriver för 

möjligheter och hinder i relationen mellan IKT och elevers motivation till lärande i ämnet 

matematik. De olika kategorierna som sammanställdes vid analysen 

 

 Möjligheter 

 

5.1.1 Olika lärmiljöer 

 

Lin, Chen och Liu (2017) belyser i sin studie, som varade i 32 veckor, att IKT ökar elevers 

motivation. Lärandet med digitala verktyg visar på en betydande ökning av elevers inre 

och yttre motivation jämfört med traditionell undervisning (Lin et al., 2017, s. 3559–3560). 

Med traditionell undervisning menar de att lektioner hålls i klassrummet där läraren 

förklarar och elever tolkar materialet (Lin et al., 2017, s. 3557) vilket också Lennerstad 

och Olteanu (2012, s. 9) instämmer i. En liknande studie, som pågick i ett år, betonar likt 

Lin et al. (2017) att elevers motivation ökar vid användning av digitala verktyg (Chandra 

& Briskeys, 2012, s. 80–82). Studiens resultat visar att eleverna anser att matematik blir 

mer intressant och de blir mer motiverade eftersom uppgifter går att utföra i eget tempo. 

Eleverna tycker dessutom att det blir roligare tack vare feedbacken från programmet 

eftersom det visar om eleven har svarat rätt eller fel. Om svaret är fel visar programmet på 

ett sätt hur uppgiften ska lösas. Feedbacken leder eleverna i rätt riktning och stärker deras 

självförtroende och därför uppskattade eleverna programmet. Några elever som knappt 

blev godkända i matematik i början av terminen blev så motiverade av digitala verktyg att 

de fick högre betyg i slutet av året och någon fick till och med högsta betyg (Chandra & 

Briskey, 2012, s. 80–82). 

 

Skillnaden i motivation mellan undervisning med IKT och traditionellt lärande är också 

något som Cunska och Savicka (2012, s. 1488) påtalar. I deras forskning beskrivs att lärare 

med 20 års erfarenhet har observerat elever under lektioner när digitalt material har 

använts. Resultatet visar att elevernas prestationer och motivation i matematik har ökat. I 

studien uttrycker några elever att de har högre motivation, att lektionerna är mer intressanta 

och att de kan förstå bättre. Lärarna ser flera fördelar med IKT i undervisningen. En fördel 

är att det digitala hjälpmedlet tillsammans med lärare hjälper elever att komma framåt i sitt 

lärande och bli mer motiverade (Cunska & Savicka, 2012, s. 1486). Elever kan lättare rita 
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figurer med digitala verktyg än med penna och papper. Det är inte lika tidskrävande och 

blir mer korrekt (Cunska & Savicka, 2012, s. 1486; Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 38). 

Vidare redogör Cunska och Savicka (2012) att individuella anpassningar och att elever kan 

lära i sitt eget tempo är något som är lättare att uppnå med IKT. Simuleringar, som går att 

genomföra med IKT, bidrar till att lärandet blir mer lustfyllt än vid traditionell 

undervisning. Elever kan därutöver öka sin motivation för att lära, utveckla sina kunskaper 

i matematik, analysera sina misstag, upprepa övningen eller fråga läraren om hjälp utifrån 

de fel de har gjort i det digitala läromedlet. Elever utvecklar förutom det även färdigheter 

i att kunna reflektera över sitt egna lärande med IKT. Med hjälp av IKT kan elever lättare 

lösa problem där en stor mängd material ska bearbetas under en begränsad period och 

samtidigt ska olika metodiska material väljas noggrant för ett framgångsrikt lärande 

(Cunska & Savicka, 2012, s. 1486). Dessutom kan elever, vars intresse för matematik 

minskat, längta till lektionerna när IKT används och de tycker att det är lustfyllt 

(Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 43). Sivakova, Kochoska, Ristevska och Gramatkovski 

(2017) menar likaså att elevers motivation och engagemang för sitt lärande i matematik 

ökar vid användning av IKT i undervisning. Elever påverkas av att arbeta med IKT genom 

att de lättare kan ta till sig matematiska begrepp och förstå och lösa problem (Sivakova et 

al., 2017, s. 478).  

 

Vidare visar en studie av Trigueros, Lozano och Sandoval (2014) hur IKT i lärmiljö kan 

gynna elevers lärande. Studien visar att interaktiva program och interaktiva skrivtavlor 

främjar elevers lärande. Om interaktiva skrivtavlor används som det är tänkt och om de 

tekniska möjligheterna utnyttjas, är förutsättningarna för lärande större än om de används 

som en whiteboard. I studien används olika interaktiva program för att öva bråk i 

matematik (figur 2). Programmet ger eleverna visuell feedback genom att ”balansvågen” 

inte väger jämt om eleverna inte har delat upp bråktalen på rätt sätt. 

 

Figur 2: Uppdelning av bråk i interaktivt program. Bilden till vänster visar att eleven har lyckats med att 

hitta bråk som väger jämt medan den högra bilden visar att eleven inte har lyckats hitta rätt bråk. 
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Det är lättare och mer motiverande för elever att visuellt se i ett interaktivt program än om 

samma uppgift hade funnits i en läromedelsbok. Eleverna blir också så motiverade att de 

gör mer komplicerade uppgifter med digitala verktyg än utan (Trigueros et al., 2014, s. 

119, 130–131).  

 

Elevers måluppfyllelse kan likaså öka med hjälp av IKT och det finns flera samband mellan 

ökad måluppfyllelse och ökad motivation. Vid arbete med IKT finns möjligheten att lagra 

lektioner och resonemang, som skrivits ner på den interaktiva skrivtavlan, för att vid ett 

senare tillfälle kunna gå tillbaka till materialet, vilket kan resultera i ökad målfyllelse och 

att motivationen stärks (Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 36–38). IKT bidrar till variation 

eftersom tillgången till internet erbjuder en mängd möjligheter att kunna anpassa övningar 

efter elevers kunskapsnivå. Tillgången till internet bidrar ytterligare till att det är enklare 

att söka information och det kan göras mer effektivt (Cunska & Savicka, 2012, s. 1486; 

Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 38). Dessutom har elever inte tålamod att vänta på svar 

och därför är den snabba respons som IKT ger nödvändig och den motiverar elever. I 

undervisningssammanhang är det enklare och det går även fortare att visa exempelvis ett 

koordinatsystem på den interaktiva skrivtavlan än att rita ett på en whiteboard. Frågor som 

elever har kan vara lättare att förklara och vidareutveckla med hjälp av IKT (Lennerstad & 

Olteanu, 2012, s. 36, 38). Eleverna blir även mer motiverade att göra nästa uppgift när det 

digitala programmet ger snabb respons om svaret är rätt eller fel (Kuiper & de Pater-Sneep, 

2014, s. 230). Om lärare kan hantera digitala verktyg på ett funktionellt sätt och är 

intresserade av elevers frågor och ger utrymme för dem, blir eleverna motiverade och lär 

sig mer (Trigueros et al., 2014, s. 136). 

 

5.1.2 Resonemang och diskussion 

Resonemang och diskussion i klassrummet är något som interaktiva skrivtavlor kan bidra 

till och arbete med dem kan öka elevers motivation (Biró, 2012, s. 124; Trigueros et al., 

2014, s. 136; Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 37). Studiernas resultat visar att den 

interaktiva skrivtavlan är något som elever uppskattar och den ökar deras intresse för 

matematik eftersom resonemang i klassrummet och varierad undervisning möjliggörs med 

hjälp av den. Med verktyget kan resonemang uppstå naturligt i klassrummet och det 

uppskattas av eleverna. Kvalitén på elevers resonemang och redovisningar ökar likaså med 

hjälp av en interaktiv skrivtavla (Biró, 2012, s. 124, 126; Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 

42–43). Lärarna i Lennerstad och Olteanus (2012) studie beskriver även att samtalet i 
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matematik har utvecklats i en positiv riktning. Diskussioner där fler elever känner sig 

delaktiga är lättare att föra. De matematiska samtalen ökar också elevers intresse för 

matematik (Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 43). Den interaktiva skrivtavlan möjliggör 

diskussioner där elever känner sig mer delaktiga eftersom de ser på samma bild som visas 

i stället för att elever använder sin bok (Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 36). En annan 

studie visar samtidigt att diskussioner i klassrummet i kombination med IKT och elevers 

idéer bidrar till att elever lär sig och blir mer motiverade (Trigueros et al., 2014, s. 130). 

Elever tycker dessutom att den interaktiva skrivtavlan är mer intressant än matematikboken 

eftersom IKT är ett nytt sätt att arbeta på (Chandra & Briskey, 2012, s. 80). I en studie av 

Biró (2012) har lärares tillämpning av interaktiva skrivtavlor och elevers reaktioner på 

tillämpningen av dessa analyserats. Eleverna i studien uppskattar den interaktiva 

skrivtavlan eftersom de inte behöver lägga tid på att anteckna utan allt kan sedan läsas på 

nätet. De har arbetat i olika program, exempelvis GeoGebra. Det är ett program där 

geometriska figurer, vinklar, funktioner och spegling bland annat kan konstrueras. Både 

interaktiva skrivtavlor och datorer har använts i arbete med programmen. Programmen 

bidrar till elevers ökade intresse, engagemang och motivation. De blev motiverade i så hög 

grad att de ville installera programmen hemma (Biró, 2012, s. 116, 120, 123).  

 

5.1.3 Digitala spel 

 

Digitala spel med fokus på lärande bidrar till att elevers motivation i matematik kan stärkas 

på kort tid menar Chen i sin forskning (2017, s. 3184). I en studie fick elever under sexton 

veckor använda sig av digitalt spelbaserat lärande. Resultatet visar att den inre 

motivationen ökar när spelen är underhållande och fantasifulla jämfört med om spelen är 

utmanande. Med utmanande och fantasifulla spel påverkas elevers yttre motivation medan 

faktorn underhållning inte spelar någon roll för den yttre motivationen (Chen, 2017, s. 

3183–3184). Scanlon, Buckingham och Burn (2005) lyfter i sin studie att de digitala spel 

som används i studien innehåller ett berättande element som också kan motivera elever. 

De innehåller ofta en introduktion och matematiska frågor följt av ett avslut som baseras 

på elevers resultat vid besvarandet av frågor. Läroboken i matematik kan ge ett 

sammanhang med frågor men det är enbart digitala spel som har möjlighet att basera ett 

slut på elevers tidigare sätt att lösa matematiska uppgifter. Vidare kan två delar av 

motivation locka elever till lärande genom spel. En del av motivationen är att spelen 

anspelar på den mediekultur som råder för tillfället bland elever, till exempel karaktärer, 
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platser och evenemang. Den andra delen stimulerar elever genom utmaningar och 

belöningar (Scanlon et al., 2005, s. 131).  

 

Ytterligare en studie som tar upp kopplingen mellan motivation och digitala spel är en 

studie som Huang, Huang och Wu (2014) har genomfört. Studien handlar om digitalt 

spelbaserat lärande (digital game-based learning, DGBL) där motivationen hos elever 

undersöktes. Motivationsskalan Attention, Relevance, Confidence och Satisfaction 

(ARCS) användes vid utvärdering av det digitala spelbaserade lärandet. Attention mäter 

elevers intresse och nyfikenhet medan relevance mäter om lektionen uppfattas som 

relevant för elevers inlärningsprocess. Confidence uppskattar elevers självförtroende och 

attityder till lärande. Satisfaction undersöker elevers tro på möjligheten att använda 

kunskapen längre fram i livet samt elevers tillfredsställelse av lärandet. Studien beskriver 

att DGBL med hjälpfunktioner, där elever fick hjälp i spelet om de svarade fel, påvisar fler 

positiva effekter på elevers motivation till skillnad från elever som inte använde sig av 

DGBL med hjälpfunktioner. Resultatet från studien visar att elever blev mer motiverade 

av DGBL, både med och utan hjälpfunktioner, än vid traditionellt lärande (Huang et al., 

2014, s. 189, 205).  

 

 Hinder  

Hinder för elevers motivation som har framkommit vid användning av IKT i 

undervisningen är att problem med tekniken kan uppstå (Biró, 2012, s. 124; Chandra & 

Briskey, 2012, s. 81; Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 37). Elever får inte den undervisning 

som är tänkt eftersom läraren måste lägga tid och energi på att lösa de tekniska problemen 

i stället för att undervisa och elevers motivation uteblir. Ytterligare ett hinder är att elever 

använder datorer till annat än vad som är tänkt, till exempel använder digitala spel som 

inte är ämnade för skolan. De datorprogram som elever ska använda måste motivera dem 

för att de inte ska göra annat (Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 37). Dessutom påverkas 

elevers motivation av hur lärare använder IKT i klassrummet. Elever blir mindre 

motiverade om lärare inte har tänkt igenom lektionen angående hur IKT ska användas 

(Trigueros et al., 2014, s. 134; Cunska & Savicka, 2012, s. 1488). 

 

Samtidigt kan de pedagogiska målen vara svåra att nå med digitala spel eftersom 

kopplingen mellan spelet och målen kan vara svag enligt Scanlon et al. (2005, s. 130). I 

deras studie har sambandet mellan digitala spel och motivation undersökts och denna 
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påvisar att vissa digitala spel inte är tillräckligt motiverande för elever. Spelen använder 

en ytlig struktur och motiverar inte elever som de skulle kunna göra. Några elever väljer 

den enklaste nivån i spelet för att snabbt få belöning. De intresserar sig inte för lärandet 

och väljer av den anledningen inte en utmanande nivå i aktiviteten utan fokuserar enbart 

på slutresultatet. Digitala spel används inte alltid som de är tänkta att användas i 

utbildningssyfte eftersom fokus kan bli fel. Fokus kan riktas mot att spel ska vara 

underhållande i stället för lärande. Den tilltänkta motivationen att lära matematik med 

digitala spel kan därför utebli (Scanlon et al., 2005, s. 130, 134, 136). Kuiper och de Pater-

Sneep (2014) tar upp liknande svårigheter med digitala program i sin studie. Programmen, 

som studien är baserad på är Rekenrijk och Pluspunt, vilka har ökat i användning på skolor 

i Nederländerna. Programmen är ett komplement till böcker och övar färdighetsträning i 

matematik. Studien visar att eleverna är relativt kritiska till att använda programmen. De 

yngre eleverna är dock mer positiva än de äldre. Två tredjedelar av eleverna tycker inte om 

de digitala programmen. De föredrar att arbeta i matematikboken i stället eftersom de kan 

välja vilka uppgifter de ska göra i den. I de digitala programmen i studien tror eleverna att 

de inte kan välja uppgift efter sin nivå eftersom endast ett fåtal lärare använde funktionen 

nivåanpassning. Studien beskriver att elevernas motivation minskade på grund av 

avsaknaden av nivåanpassning (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 217–218, 221, 227, 

232).  

 

I digitala program kan elever dessutom uppleva att innehåll och uppgifter är på för låg nivå 

(Huang et al., 2014, s. 203) men uppgifterna kan även upplevas vara på för hög nivå 

(Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 227) vilket resulterar i minskad motivation. Elevers 

motivation kan förutom det minska på grund av att digitala program inte förklarar exakt 

hur en uppgift ska lösas utan bara ger ett exempel (Chandra & Briskey, 2012, s. 81). Enligt 

Kuiper och de Pater-Sneep (2014) tycker tre femtedelar av eleverna att matematiken är 

svårare i de digitala programmen än i matematikboken. Lika många anser att det inte 

kändes som om de räknade matematik när de arbetade i de digitala programmen. Det finns 

inte heller möjlighet att gå tillbaka i de digitala programmen för att rätta uppgifter medan 

det kan göras i boken. Elever upplever att de lär sig bättre i boken eftersom tidigare misstag 

kan kontrolleras. Motivationen hos eleverna minskar när digitala program används 

eftersom de tycker att matematiken är mer verklig och uppgifterna är viktigare att göra i 

matematikboken än i de digitala programmen (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 221, 225, 

227, 232).   
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6 Diskussion 

I diskussionen resoneras kring metodval, hur informationssökningen har utförts och 

tillvägagångssätt vid analys av materialet. Felkällor, starka och svaga sidor samt hur egna 

erfarenheter kan ha påverkat tolkning av källorna tas också upp. Därefter diskuteras 

resultatet och kopplingen till syfte och bakgrund samt relationen till den yrkesverksamma 

läraren.  

 

 Metoddiskussion 

Sökningarna genomfördes först med svenska ord för att hitta vetenskapliga texter på 

svenska. Relevant material var svårt att hitta och därför övergick sökningarna till engelska. 

IKT används inte i matematik i samma omfattning som i andra ämnen (Skolverket, 2016a, 

s. 5) och området är ganska outforskat eftersom IKT inte har använts i så stor utsträckning 

i undervisningssammanhang. Vi tror att det kan vara en bidragande orsak till att inte fler 

vetenskapliga texter finns. Resultatet av sökningarna på engelska var desto fler men ändå 

begränsat. Alla sökträffar var inte relevanta för arbetets syfte och frågeställningar vilket 

medförde att kombinationen av sökord gjordes på olika sätt i databaserna för att få fler 

relevanta träffar. Om andra sökord använts skulle annat material hittats som också kan ha 

varit relevant för arbetet. Exempel på andra sökord är programming, computer, Ipad, 

flipped classroom och interactive program. I början av sökningarna fokuserades det inte 

på när de vetenskapliga texterna publicerats utan mer på innehållet. Vartefter arbetet 

fortskred lades mer fokus på texternas publiceringsår eftersom området är relativt nytt och 

följaktligen är aktuell forskning mer intressant. En äldre studie valdes dock att inkluderas 

eftersom resultatet från studien uppfattas som relevant än idag. Vetenskapliga texter som 

enbart behandlade årskurs 4–6 förekom inte i så stor utsträckning och av den anledningen 

utökades sökningarna till lägre och högre åldrar. Möjligheter och hinder som finns i lägre 

och högre åldrar kan även förekomma i årskurs 4–6 och därför ansågs texterna ha relevans 

för arbetet.  

 

I översiktstabellen har de vetenskapliga texternas resultat av de olika möjligheter och 

hinder för elevers motivation i matematik i arbete med IKT dokumenterats. Tack vare den 

har allt material sammanställts och analyserats på samma sätt. Tabellen var också till stor 

hjälp för att kategorisera materialet inom möjligheter och hinder. Texterna har bearbetats 

flera gånger för att inte gå miste om information. De har lästs enskilt och sedan diskuterats 

eftersom tolkning av texterna kan påverkas av våra tidigare erfarenheter. Vår uppfattning 
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om hur IKT kan användas som motivationsfaktor hos elever i undervisningen var i början 

enbart positiv. Med tanke på den positiva uppfattningen kan tolkningen av materialet ha 

påverkats, men eftersom medvetenheten fanns, lades extra stor vikt vid att kritiskt granska 

texterna. Det gjordes genom att sammanställa studiernas resultat utan att värdera dem, 

vilket ledde till en objektiv granskning. Den geografiska spridningen av det vetenskapliga 

materialet som inkluderats är stor och det är en styrka i arbetet. Texter från Australien, 

Sverige, Rumänien, Mexiko, Taiwan, Storbritannien, Lettland, Makedonien och 

Nederländerna har inkluderats. De vetenskapliga texternas studier varierade i omfattning, 

vilket också bidrar till att stärka arbetet. Det var ingen skillnad i studiernas resultat gällande 

hinder eller möjligheter beroende på om den var stor, liten, pågick under kort eller lång tid. 

Det var tre studier som hade kontrollgrupper, men det hade varit ännu bättre om fler hade 

haft det. Det hade stärkt arbetet ytterligare eftersom kontrollgrupper kan jämföras med 

experimentgrupper. Om kontrollgrupper inte används blir det svårt att jämföra resultatet 

med något. En svaghet kan vara att sökordet motivation oftast förekommer i positiva 

sammanhang. För att undvika enbart positiv vetenskaplig litteratur i ämnet IKT uteslöts 

ordet motivation från några av sökningarna som gjordes. Likaså kan vetenskaplig litteratur 

behandla elevers motivation trots att ordet eller synonymer till det inte finns med i texten. 

På grund av det kan material ha uteslutits, vilket är en brist i arbetet. Texter på annat språk 

än svenska och engelska valdes bort på grund av begränsade språkkunskaper. De 

vetenskapliga texterna som valdes bort kan ha varit relevanta för arbetet och exkluderingen 

kan vara en brist. Dessutom kan felkällor med arbetet vara en felaktig översättning vid 

bearbetningen av litteraturen på engelska. Ytterligare en felkälla är att materialet kan ha 

tolkats fel. 

 

 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att både möjligheter och hinder förekommer i relationen IKT och elevers 

motivation till lärande. Forskningen i det inkluderade materialet är relativt överens om att 

IKT påverkar elevers motivation på ett positivt sätt. Elevers motivation kan påverkas i så 

stor grad av digitala verktyg att några elever markant ökar sina kunskaper i ämnet 

matematik jämfört med när traditionella undervisningsmetoder används (Chandra & 

Briskey, 2012, s. 82). Det bekräftar vad vi har upplevt genom egna erfarenheter där elever 

som hade svårigheter att förstå matematik i skolan blev så motiverad av digitala verktyg 

att de ökade sina kunskaper avsevärt. Elever uttrycker samtidigt i en annan studie att det 

är enklare att förstå, lektionerna blir mer intressanta och deras motivation och prestation 
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ökar när digitala verktyg används (Cunska & Savicka 2012, s. 1486). Förutom det kan 

elevers motivation öka om läraren använder IKT som det är tänkt, utnyttjar möjligheterna 

med den och om medvetenheten om för- och nackdelar med IKT finns (Diaz, 2012, s. 21; 

Oldknow et al., 2010, s. 101–102). Trigueros et al., (2014, s. 134) samt Cunska och Savicka 

(2012, s. 1488) instämmer i att syftet med användningen ska vara genomtänkt. Om läraren 

använder IKT på ett genomtänkt sätt ökar elevers motivation, vilket vi har upplevt under 

våra VFU-perioder. Vi har också upplevt motsatsen, när lärare inte har använt IKT på ett 

genomtänkt sätt, där elever får använda IKT som en belöning när de är klara med 

uppgifterna i boken. När IKT används som en belöning ökar den yttre motivationen, men 

det är än viktigare att komma åt den inre motivationen hos eleverna tror vi, vilket 

Gärdenfors (2010, s. 268) likaså beskriver. För att komma åt den inre motivationen är det 

viktigt att elever uppfattar det som ska läras vara av betydelse för dem och därför ska vi 

försöka utforma undervisningen därefter i vår kommande yrkesverksamhet för att elevers 

inre motivation lättare ska stimuleras.  

 

Av de vetenskapliga texter som har kommit fram i sökningarna belyser några samtidigt att 

hinder till elevers motivation kan uppstå. En svårighet kan vara om elever, i stället för att 

koncentrera sig på uppgiften som ska göras på datorn, använder datorn till att spela spel 

(Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 37). Vi har upplevt att elever även utan IKT i 

undervisningen kan tappa koncentrationen och rikta uppmärksamheten mot något annat. 

Uppgifter med eller utan IKT bör därför vara motiverande framhåller Lennerstad & 

Olteanu (2012, s. 37). Ett annat hinder med IKT som Chandra och Briskey (2012) samt 

Lennerstad och Olteanu (2012) också betonar är att det kan bli problem med tekniken, 

vilket gör att undervisningen inte kan fortskrida som det är tänkt (Chandra & Briskey, 

2012, s. 81; Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 37). Problem med tekniken är svåra att undvika 

helt, men genom att kompetensutveckla lärare inom IT kan de få mer kunskap om hur 

problem kan lösas, tror vi. TIMSS-rapporten visar dock att svenska elevers lärare inte i så 

stor utsträckning får möjlighet till kompetensutveckling jämfört med andra OECD- och 

EU-länder (Skolverket, 2016b, s. 72). Elever i svenska skolor har tillgång till fler datorer 

än för några år sedan (Skolverket, 2016a, s. 5) och de har fler datorer än elever i OECD- 

och EU-länderna (Skolverket, 2016b, s. 66). Vi tolkar det som att skolor i Sverige har mer 

tillgång till utrustning, men lärares kompetensutveckling inom IT har inte skett i samma 

utsträckning. Vidare står det i Kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2017a) att 

elever genom digitala verktyg ska få en bättre förståelse för matematik (Skolverket, 2017a, 
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s. 5). Därför anser vi att kompetensutveckling för lärare inom digitala verktyg är något som 

behöver stärkas eftersom elever ska få en likvärdig utbildning oberoende av var i landet de 

bor (Skolverket, 2017b, s. 8). 

 

I resultatet framkom även att digitala spel ökar elevers motivation i matematik (Chen, 

2017, s. 3183–3184; Huang et al., 2014, s. 205; Scanlon et al., 2005, s. 131). Motivationen 

ökar om spelen är fantasifulla och underhållande (Chen, 2017, s. 3183–3184) samt om de 

baseras på elevers mediekultur (Scanlon et al., 2005, s. 131). Likaså är digitala spel mer 

motiverande än traditionellt lärande (Huang et al., 2014, s. 205). Vi delar samma 

uppfattning att elever blir mer motiverade av digitala spel än traditionellt lärande eftersom 

vi har upplevt skillnaden på våra VFU:er. I digitala spel måste eleven själv engagera sig 

och inte vara en passiv mottagare, vilket leder till motivation och framgångsrikt lärande 

(Gärdenfors, 2010, s 228). Samtidigt finns det hinder med digitala spel vilket Scanlon et 

al. (2005) tar upp. Elever vill ha belöningar fort och de väljer den enklaste vägen i stället 

för att fokusera på lärandet (Scanlon et al., 2005, s. 131), vilket vi också instämmer i. 

Belöningar som motiverar elever beskriver Gärdenfors (2010) som yttre motivation. 

Vidare förklarar han att det är den inre motivationen som ska förstärkas för att lärande ska 

ske (Gärdenfors, 2010, s. 268). För att undvika att använda spel som inte leder till lärande 

bör läraren veta för- och nackdelar med digitala spel i matematik (Oldknow et al., 2010, s. 

101–102). Läraren bör därtill vara uppdaterad hur digitala verktyg förenas med pedagogik 

(Diaz, 2012, s. 112). När läraren vet för- och nackdelar med digitala verktyg och hur de 

ska användas i undervisningen, blir elever oftast mer engagerade och motiverade. Enligt 

Gärdenfors (2010) får motiverade elever en djupare kunskap än de som är omotiverade. 

Omotiverade elever kan därför få svårare att klara skolan. Elevers motivation kan öka om 

deras intresse tas tillvara i undervisningen och det är först då som den inre motivationen 

påverkas (Gärdenfors, 2010, s. 69, 228, 266). Fortsättningsvis står det i kursplanen i ämnet 

matematik att det är viktigt att elever utvecklar kunskaper om matematik och dess 

användning i vardagen (Skolverket, 2017b, s. 56) och enligt vår uppfattning, utifrån 

erfarenheter, är digitala spel i matematikundervisningen oftast elevnära och kopplade till 

vardagliga händelser. Det medför att elever blir motiverade till att spela för att lära i skolan. 

Det är dock viktigt att digitala spel inte bara leder till belöningar utan att elever upplever 

att spelen fördjupar lärandet. Det måste vi som blivande lärare vara medvetna om när spel 

används i undervisningen och inte använda oss av spel som endast leder till belöningar. 
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Som en följd av att spelen bidrar till lärande, aktiveras den inre motivationen i stället för 

den yttre, vilket är precis det som eftersträvas.  

 

IKT möjliggör även individuella anpassningar (Cunska & Savicka, 2012, s. 1486; Scanlon 

et al., 2005, s. 131). Det är samtidigt något Larsson (refererad i Gärdenfors, 2010) återger. 

Beroende på hur elever lär sig kan material individanpassas och introduceras på olika sätt 

(Gärdenfors, 2010, s. 233). Scanlon et al., (2005, s. 131) lyfter likaså att elevers motivation 

kan öka om digitala spel individanpassas. Vi anser att möjligheten att kunna individanpassa 

uppgifter till elever med hjälp av digitala verktyg är fördelaktigt eftersom utbildningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar (Skolverket, 2017b, s. 8). I forskningen som Kuiper 

och de Pater-Sneep (2014, s. 225) genomförde var många elever negativa till att använda 

digitala spel, förmodligen för att programmen hade en fast struktur och att inga uppgifter 

kunde väljas bort. En förklaring till elevernas negativa inställning tror vi kan vara att 

merparten av lärarna inte utnyttjade individanpassningarna som var möjliga i de digitala 

programmen. Om spelen hade anpassats efter eleverna anser vi att motivationen 

förmodligen hade ökat precis som Scanlon et al. (2005) beskriver. Gärdenfors (2010) 

framhåller dessutom att digitala program kan anpassa övningar efter elevers tidigare 

prestationer (Gärdenfors, 2010, s. 232). 

 

Ytterligare ett resultat visar att tre fjärdedelar av eleverna i Kuiper och de Pater-Sneeps 

studie (2014) blev motiverade av IKT. Tack vare den snabba feedbacken programmet gav 

blev eleverna mer motiverade att göra nästa uppgift (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 

230). Ett snabbt tempo är något som elever är vana vid och det kan tas tillvara med hjälp 

av IKT-verktyg (Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 38). Vi har under tidigare VFU-perioder 

upplevt att elever snabbt vill komma framåt och få resultat i sitt lärande för att motivationen 

fortfarande ska hållas uppe. Därför är program som rättar automatiskt bra eftersom de flesta 

elever vill veta om uppgiften är korrekt utförd innan de går vidare till nästa uppgift. Även 

fast eleverna i studien blev motiverade av den snabba feedbacken hade de velat ha 

möjligheten att gå tillbaka till tidigare uppgifter. Tre femtedelar ansåg att deras motivation 

hindrades i avsaknaden av att inte kunna gå tillbaka och rätta misstag när de använde 

digitala program (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 225). En nackdel som vi upplever 

med snabb feedback kan vara att elever inte reflekterar över sitt eget lärande eller tänker 

igenom uppgiften innan de svarar. Enligt kursplanen i matematik ska elever reflektera över 

och förstå strategier, modeller och metoder de valt men även överväga resultatet 
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(Skolverket, 2017b, s. 56). Det är något som vi behöver ta med oss till vår kommande 

yrkesroll och planera lektioner där elever även får reflektera över sitt lärande. Vidare tror 

vi att det är viktigt med elevers inställning till matematik för att nå deras motivation. Den 

senaste TIMSS-rapporten från 2015 (Skolverket, 2016b, s. 63) visar att attityden till 

matematik har minskat hos elever jämfört med TIMSS-rapporten från 2011. Eftersom 

digitala verktyg numera finns med i läroplanen (Skolverket, 2017b, s. 56) ställer vi oss 

undrande till om det kan bidra till att elevers attityder till matematik kan ändras och bli 

mer positiv. Enligt Lennerstad och Olteanu (2012, s. 43) samt Sivakova et al. (2017, s. 

478) kan attityden ändras hos elever vid arbete med IKT. Tidigare har tillgången till 

digitala verktyg varierat i skolan men med tanke på att digitala verktyg nu finns med i 

läroplanen (Skolverket, 2017b, s. 56–59) ska alla elever få tillgång till att arbeta med 

digitala verktyg på olika sätt och därför tror vi att attityden förmodligen kan ändras under 

förutsättning att läraren använder verktygen på rätt sätt. 

 

Vidare behandlar tre studier interaktiva skrivtavlor (Biró, 2012; Lennerstad & Olteanu, 

2012; Trigueros et al., 2014). Ingen av de inkluderade studierna har påvisat några hinder i 

elevers motivation med dem. En fördel med interaktiva skrivtavlor är att elever känner sig 

mer delaktiga, resonemang i klassrummet uppstår lättare och kvalitéten på resonemangen 

ökar. En följd av det är att elevers engagemang och motivation ökar (Biró, 2012, s. 124, 

126; Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 42–43). Elever ska i olika kontexter ha förtroende till 

sin egen förmåga och kunna utveckla engagemang (Skolverket, 2017b, s. 56). 

Uppfattningen som vi har är att engagemanget kan öka eftersom elever kan komma fram 

till den interaktiva skrivtavlan och exempelvis ändra utseende på en geometrisk figur 

(Jönsson & Lingefjärd, 2012, s. 11). Klassen kan då följa med i händelseförloppet och 

diskussioner kan lättare uppstå (Lennerstad & Olteanu, 2012, s. 36). En förklaring till att 

delaktigheten ökar tror vi kan vara att elever blir mer engagerade och motiverade och 

mindre passiva i klassrummet. Det kan ske genom att elever tillsammans diskuterar och 

argumenterar och det är dessutom förmågor som elever ska utveckla, att resonera och 

argumentera i matematik i skolan samt föra och följa matematiska resonemang 

(Skolverket, 2017b, s. 57). Interaktiva skrivtavlor ger inte alltid eleverna möjlighet att 

utveckla dessa förmågor eftersom vi har upplevt att några lärare enbart har använt 

interaktiva skrivtavlor som en whiteboard och inte utnyttjat de tekniska möjligheterna som 

de erbjuder precis som Trigueros et al. (2014, s. 119) belyser. 
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Sammanfattningsvis finns det, enligt materialet som inkluderats i arbetet, många 

möjligheter, men även hinder i relationen mellan IKT och elevers motivation till lärande i 

matematik. IKT möjliggör snabb feedback, individuella anpassningar och ökad 

delaktighet. Hinder förekommer likaså såsom problem med tekniken, snabba belöningar 

och fasta strukturer med spel. Därför är lärarens kompetens inom IKT och hur IKT används 

i undervisningen en viktig faktor för att komma åt elevers motivation. De möjligheter och 

hinder som har framkommit i arbetet bör lärare känna till för att kunna använda digitala 

verktyg på bästa sätt. Med mer kunskap i hur digitala verktyg kan användas kan också 

hinder lättare undvikas. Utbildning av lärare och blivande lärare i hur IKT kan användas i 

undervisningen bör därför öka för att möta morgondagens behov enligt vår uppfattning. I 

vår kommande yrkesverksamhet är det viktigt att veta hur elever kan motiveras eftersom 

motivation är en viktig faktor för framgångsrikt lärande (Gärdenfors, 2010, s. 68). 

Eftersom resultatet från studien visar att IKT ökar elevers motivation kommer vi använda 

IKT i vårt framtida klassrum för att motivera elever. Skolans uppdrag är att förbereda 

elever för livet och eftersom digitala verktyg är en del av samhället är det viktigt att lärare 

är uppdaterade och ger elever möjlighet att arbeta med dessa. 

 

6.2.1 Vidare forskningsfrågor 

Under arbetets gång har samtidigt vikten av IKT och hur den motiverar elever blivit 

tydligare för oss än tidigare. Samtidigt ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, 1 kap., 5 §). Av den anledningen vill vi se mer 

forskning kring relationen mellan IKT och elevers motivation till lärande i matematik. 

Därutöver är vidare forskning också essentiellt eftersom den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2017b) beskriver att digitala verktyg ska vara en del av elevers utbildning. 

Eftersom vi anser att vidare forskning behövs inom området skulle en forskningsfråga till 

nästa arbete kunna vara på vilket sätt lärare använder IKT i matematikundervisningen för 

att motivera elever. Ytterligare en fråga kan vara hur läraren ser på IKT-verktygens 

möjlighet att påverka elevers motivation och lärande. Dessutom kan en fråga vara hur 

elevers motivation kan påverkas av arbete med IKT för att tillägna sig kunskap. Enligt vår 

uppfattning är relationen mellan IKT och elevers motivation intressant för vår kommande 

yrkesroll som lärare.  
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kunde göra uppgifter i sin egen takt 

var en viktig motivationsfaktor.  

Direkt feedback var en aspekt som 

eleverna tyckte var positiv med 

IKT. Feedback bygger 

självförtroende och leder elever i 

rätt riktning, därför gillade elever 

det.   

Elever som knappt blev godkända i 

matematik fick högsta betyg i 

slutet av året när de arbetat med 

IKT.  

Resultat - Hinder  
De elever som inte tyckte att 

programmet hjälpte dem 

hindrades av tekniska 

problem. Programmet hade 

problem med att ladda och 

ibland markerade det att 

man svarade fel, fast man 

inte hade gjort det. Några 

elever gillade inte 

programmet eftersom det 

inte förklarade exakt hur de 

skulle göra, det gav bara ett 

exempel.   
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Författare  
Chen, Y-C.  
Titel  
Empirical Study on 

the Effect of Digital 

Game-Based 

Instruction on 

Students’ Learning 

Motivation 

and Achievement   
Tidskrift 
EURASIA 

Journal of 

Mathematics 

Science 

and Technology 

Education  

Publikationsår 
2017  
Land  
Taiwan  

Databas 
Eric  

Syfte  
Syftet med studien är att 

diskutera effekten av hur digitala 

spel, där lärande är i fokus, kan 

påverka elevers 

lärandemotivation och 

prestation. 

Design  

Urval  

Datainsamling  
Tre universitet i Taiwan är utvalda 

att delta i studien. Totalt 326 

studenter ska få experimentell 

undervisning 3 timmar/vecka i 16 

veckor.   

Enkäter användes och 

analyserades med faktoranalys, 

trovärdighetsanalys, 

regressionsanalys och 

variansanalys för att testa olika 

hypoteser. Variansanalys användes 

i studien för att diskutera effekten 

av spelbaserade instruktioner om 

lärandemotivation och 

lärandeprestation. 

Regressionsanalys användes för att 

förstå förhållandet mellan 

lärandemotivation och 

lärandeprestation.   

Teoretisk 

bakgrund  
   

Resultat - Möjligheter  
Digitala spel, där lärande är i 

fokus, visar signifikanta effekter 

på den inre motivationen i 

motivation till lärande där roliga 

och fantasifulla spel är mer 

motiverande än om spelen är 

utmanande. Digitala spel visar 

anmärkningsvärda effekter på yttre 

motivation i motivation till 

lärande, där utmanande och 

fantasifulla spel är mer 

motiverande än om spelet är 

roligt.   

Digitala spel kan förbättra 

elevernas motivation till 

lärande och lärandeprestation på 

kort tid.  

Resultat - Hinder  

  

Författare  
Cunska, A. 

& Savicka, I.  
Titel 
Using of ICT 

teching-learning 

methods make 

school math 

blossom  
Tidskrift 
Procedia - Social 

and Behavioral 

Syfte  
Syftet med studien är att 

beskriva vilka effekter IKT-

verktyg har på elevers 

motivation, men även på elevers 

kunskaper.  

Design  

Urval  

Datainsamling  
De som har skrivit rapporten har 

20 års erfarenhet av gymnasiet och 

har observerat elever under 

lektioner. 64 skolor har använt 

materialet. Materialet arbetades 

med i 3 år i samarbete med andra 

aktörer. Enkäter användes i 

studien.   

Teoretisk 

bakgrund  

Resultat - Möjligheter  
Studiens resultat visade att 

användningen av IKT är bra. 

Elevernas prestationer i matematik 

är högre och deras motivation 

ökade också. Eleverna tyckte 

att de kan förstå bättre, att 

lektionerna blev mer intressanta 

och deras motivation blev högre.  

Användande av traditionella 

utbildningsmetoder tillsammans 

Resultat - Hinder  
Ett hinder kan vara om 

läraren inte tänkt igenom 

hur IKT ska användas under 

lektionen.   
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Sciences 69  
Publikationsår 
2012  
Land  
Lettland  
Databas  
Primo   

med digitala verktyg höjer kunskap

snivån markant. Interaktivt lärande 

hjälper inte bara eleven att lära 

utan att lära för livet.   

Lärarnas sätt att se på vilka 

möjligheter som IKT medför är 

stora. Några exempel är att det är 

enklare att nå information, tillgång 

till aktiviteter som inte går att göra 

utan teknik exempelvis simulering, 

möjliggör nya sätt att lära ut. 

Läraren kan ge konkret eller 

teoretiskt material och fokus kan 

vara på olika förmågor elever. 

Författare 
Huang, Y-

M., Huang, S-H. 

& Wu, T-T.   
Titel  
Embedding 

diagnostic 

mechanisms in 

a digital game for 

learning 

mathematics  
Tidskrift 
Education 

Technology 

Research and 

Development   
Publikationsår 
2014  
Land 
Taiwan  

Syfte 
Syftet är att ta reda på 

effektiviteten av två digitala 

spel.   

  

Design  

Urval  

Datainsamling 
Studien är gjord i årskurs 2 i 

grundskolan i södra Taiwan. De är 

2 klasser. Den ena klassen är den 

experimentella där DGBL med 

hjälpfunktioner fanns medan 

kontrollgruppen använder DGBL 

utan hjälpfunktioner. De som inte 

hade hjälpfunktioner fick bara rätt 

eller fel svar utan någon vidare 

förklaring. Den gruppen som hade 

med hjälpfunktioner fick 

förklaringar i olika steg.  

Totalt var det 56 elever i två 

grupper och studien varade 8 

veckor. Varje vecka var det två 

40 minuterslektioner.  Några 

elever och en lärare blev 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat – Möjligheter 
Studien visade att DGBL 

med hjälpfunktioner är bättre än 

utan.    

Eleverna som lärde sig med hjälp 

av DGBL med hjälpfunktioner 

uttryckte att det var en hjälp att 

lära sig addition och subtraktion 

med hjälpfunktioner i programmet 

eftersom det ger en direkt feedback 

samt att det var ett roligt sätt att 

lära sig. Eleverna var positiva till 

DGBL både med och utan 

hjälpfunktioner när de svarade på 

motivationsfrågorna ARCS. 

Övergripande går det att säga att 

spelbaserat lärande är en glädjande 

metod att lära. Båda grupperna 

visade att motivationen 

förbättrades genom DGBL 

Resultat – Hinder 
Några elever i studien tyckte 

att materialet var för 

enkelt.   
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Databas 
Eric   

intervjuad för att få bättre kvalitet i 

analyserna. Det var fyra 

motivationsskalor, ARCS. För- 

och eftertest användes.  

Författare  
Kuiper, E. &  

de Pater-Sneep, M.  
Titel  
Student perceptions 

of drill-and-practice 

mathematic software 

in primary education

Tidskrift 
Mathematics 

Education Research 

Journal 

Publikationsår 
2014 

Land  
Nederländerna  
Databas  
Math Educ  

Syfte  
Syftet är att undersöka elevers 

erfarenheter och åsikter om drill-

and-practise program.   

   

Design 

Urval 

Datainsamling 
329 elever från 14 klasser deltog i 

studien. Eleverna gick i årskurs 5 

och 6. Alla elever fyllde i en 

enkät och cirka 10 elever från 

varje klass intervjuades.  

Skolorna valdes ut baserat på deras 

geografiska placering, bakgrund 

och tillgängligheten till 

programvaran. Både stadsskolor 

och landsbygdsskolor deltog i 

studien. Använde programmen 

Pluspunt och Rekenrijk 

regelbundet.   

I enkäter och intervjuer 

undersöktes om eleverna föredrog 

att använda de digitala 

programmen eller papper och 

penna. Argument frågades också 

efter. De intervjuade och 

observerade varje klass under 1 

dag.   

En kvalitativ och kvantitativ 

studie. 

Teoretisk 

bakgrund 

   

Resultat - Möjligheter  
¾ av eleverna i studien gillade den 

snabba feedbacken som 

programmen gav. Det motiverade 

dem att göra nästa uppgift bättre.  

De yngre eleverna gillade att 

färdighetsträna på datorn.  

Resultat - Hinder  
Nästan 2/3 av eleverna 

föredrog att arbeta i boken 

framför programvaran. 

58,3% sa att de gillade att 

arbeta med programvaran 

mindre än att arbeta i boken. 

61,6% sa att de inte kändes 

som om de räknade 

matematik när de använde 

programvaran. 60,5% tyckte 

att matematiken var svårare 

på datorn än i boken.   

Eleverna gillade att de 

kunde välja uppgifter i 

boken och hoppa över och 

gå tillbaka, vilket inte 

gick i de digitala 

programmen. I boken kan 

fel rättas om man kommer 

på sig själv och även kunna 

gå tillbaka och se man 

tidigare fel, vilket inte går i 

de digitala programmen.  

Många elever sa att 

de ansträngde sig mindre 

när de använde programmet 

för att det var mindre 

verkligt än att arbeta i 

böckerna. Programmen 
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kunde nivåanpassas men 

endast 3 stycken lärare 

använde sig av 

nivåanpassningen. Elever 

föredrog att skriva för hand 

eftersom de kom ihåg 

bättre.  

Författare  
Lennerstad, H. 

& Olteanu, C.   

Titel  
Åtta IKT-projekt för 

matematiken i 

skolan - empiri och 

analys  
Publikationsår 
2012  
Land  
Sverige  
Databas  
Primo  

Syfte 
Syftet med rapporten är att 

värdera genomförda och 

pågående utvecklingsinsatsers 

effekter på kvaliteten i 

matematikundervisningen.   

  

   

Design  

Urval  

Datainsamling  
Rapporten presenterar empiri och 

analys av en granskning av åtta 

projekt som mottagit medel från 

Skolverket för att tillämpa IKT i 

skolans matematikundervisning  

2009–2010.  

 

På Skolverkets webbplats finns en 

förteckning över olika 

ansökningar. Urvalet av lämpliga 

projekt att utvärdera gjordes i 

samverkan med Skolverket och 

skedde utifrån följande kriterier: 

spridning på samtliga årskurser 

(1–9), en ansökan som indikerar 

att IKT användes inom projektet 

samt fokus på ett sammanhållet 

matematiskt innehåll. Urvalet 

omfattade sju projekt inom IKT 

och ett projekt där både 

learning/lesson study och IKT 

användes.   

Gruppintervjuer, enkäter, resultat 

från exempelvis nationella prov. 

Lärare, elever och projektledare. 

Teoretisk 

bakgrund  
Aktivitetsteorin/ 

Sociokulturell 

 

Resultat - Möjligheter  
Fem av åtta skolor i rapporten 

tycker att elevernas intresse har 

ökat sedan projekten startades.  

I projekten användes interaktiva 

skrivtavlor och de uppfattas som 

roliga och stimulerande av 

eleverna. Elevernas intresse fångas 

på ett annat sätt med den 

interaktiva skrivtavlan än 

med den vanliga tavlan. Texten 

tar också upp flera samband mellan 

IKT och ökad måluppfyllelse. 

Dessa är lagring, man kan gå 

tillbaka till tidigare lektioner och 

resonemang. Grafiskhet 

– korrektare figurer än handritade. 

Grafik och formler kan följas åt i 

till exempel GeoGebra. Variation 

- större variation genom att olika 

verktyg kan användas. Snabbhet - 

behöver inte vänta på svar. 

Åtkomlighet - om elever är sjuka 

kan de ta igen en 

lektion. Informationstillgång - till

gång till internet kan vara en stor 

fördel i alla ämnen.   

Resultat - Hinder  
Teknikstrul kan uppstå med 

IKT. Läraren använder 

energi till teknik i stället för 

matematik. Projekten tyckte 

att de hade för få datorer. 

När datorerna inte ger så 

mycket lägger man dem åt 

sidan eftersom eleverna 

frestas att göra annat, till 

exempel använda sociala 

medier. Det är då risk att 

elevernas koncentration för 

matematik avtar genom att 

de kan göra annat med 

datorerna.   
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Lärare valde ut 1–2 elever från 

varje deltagande klass. 

Sammanställning av lärares och 

elevers kommentarer.  

Ett projekt beskrev att IKT 

uppskattades av eleverna och att 

matematiska resonemang uppstår 

naturligt. Undervisningen har blivit 

mer varierad. Kvaliteten på elevers 

resonemang och presentationer har 

ökat. Elever tycker att det är 

roligare med IKT än utan. Lärarna 

tycker att eleverna är mer delaktiga 

och resonerar mer. Elever som är 

trötta på matte tycker att det är kul 

med IKT. Det matematiska 

samtalet har gått framåt och det är 

en del i det ökade 

matematikintresset. 

Författare  
Lin, M-H.,  

Chen, H-C. & Liu, 

K-S.  

Titel  
A Study of the 

Effects of Digital 

Learning on 

Learning Motivation 

and Learning 

Outcome 

Tidskrift 

EURASIA 

Journal of 

Mathematics, 

Science and 

Technology 

Education  

Publikationsår 
2017  

Land 

Syfte  
Syftet med studien är att se vad 

elever tycker om digitalt 

lärande.  

Design  

Urval  

Datainsamling 
I studien är det 2 grupper varav en 

grupp får ta del av digitalt lärande 

och den andra gruppen får 

traditionell undervisning. 116 

elever i 4 klasser deltog. Studien 

pågick under 32 veckor. 

Variansanalys används för att 

diskutera effekterna av digitalt 

lärande gällande 

lärandemotivation och 

läranderesultat. Regressionsanalys 

används för att förstå förhållandet 

mellan lärandemotivation och 

läranderesultat. 

Teoretisk 

bakgrund 

Kvasiexperiment 

Resultat - Möjligheter  
Digitalt lärande visar en betydande 

skillnad på den inre motivation hos 

elever. Digitalt lärande ger högre 

motivation än traditionellt lärande. 

Studien visar noterbara effekter av 

inre och yttre motivation på 

inlärningseffekten, men även 

tillägnandet av kunskap hos 

eleverna.   

Resultat - Hinder  
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Taiwan  

Databas 
Eric  

Författare  
Scanlon, M., 

Buckingha, D. & 

Burn, A.  
Titel  
Motivating Maths? 

Digital Games 

and Mathematical 

Learning  
Tidskrift 
Technology, 

Pedagogy and 

Education 
Publikationsår 
2005   
Land 
Storbritannien  
Databas  
Eric  

Syfte  
Syftet är att undersöka hur 

spel på websidor kan motivera 

elever.   

Design  

Urval  

Datainsamling  
Spel som användes 

var Gridclub och Spark Island.   

Fokus på analys av spelen. 8 

fallstudier med familjer 

genomfördes. Intervjuer 

med föräldrar och barn, 

observationer och videoinspelning 

av barn när de använder 

websidorna.  

Kvalitativ studie. 

Teoretisk 

bakgrund  
   

Resultat - Möjligheter  
Användningen av dataspel i 

matematikundervisningen 

tycks ge matematiken ett 

berättande element som det 

normalt saknar. Även de kortaste 

spelen innehåller en introduktion, 

följt av matematikfrågor och ett 

slut som bestäms av elevens 

framgång när denne besvarar 

frågorna. Läroböcker kan ge ett 

sammanhang där man kan 

anpassa matematiska frågor, men 

endast digitala spel baserar ett slut 

på elevens testresultat.   

För att komma åt den inre 

motivationen är det viktigt att 

elever kommunicerar med andra 

spelare. Motivationen beror också 

på spelets karaktärer, platser och 

berättande. Spelen kan anspela 

på barnens mediekulturer. 

Motivationen triggas igång av 

utmaningar och belöningar.  

Resultat - Hinder  
Kopplingarna mellan de 

pedagogiska målen och 

målen för spelet är ofta 

svaga. Matematikspelen i 

studien använder ytliga spel

strukturer och element och 

som ett resultat av det 

misslyckas spelen ofta med 

att motivera elever. Den 

potential som spel har att 

motivera elever används inte 

på rätt sätt.    

Det är ofta ingen koppling 

mellan berättelsen eller 

målet och uppgifterna som 

eleven ska svara på i spelet.  

Den lockande motivationen 

som spelet vill komma åt 

uteblir.   

Studien visade att vissa 

elever valde den enklaste 

nivån för att kunna få pris i 

slutet så fort som möjligt. 

De var inte intresserade 

av aktiviteten för att lära, 

utan de tog den snabbaste 

vägen för att få belöningar. 

Spelen användes inte alltid 

såsom de var tänkta att 
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användas. Spelen lyckades 

inte koppla samman spel 

och lärande.  

Författare  
Sivakova, D., 

Kochoska, J.,  

Ristevska, M. &  

Gramatkovski, B.   
Titel  
ICT- 

The Educational 

Programs 

in Teaching 

Mathematics  
Tidskrift 
TEM Journal   
Publikationsår 
2017  
Land  
Makedonien  
Databas  
Eric  

Syfte  
Syftet med undersökningen är 

att klargöra hur IKT påverkar 

inlärningen av matematik från 

årskurs 1 till 5.   

Design  

Urval  

Datainsamling  
Undersökningen genomfördes på 

16 grundskolor i landet. Det var 

20 lärare som deltog. Det var 80 

lektioner som studerades i 

årskurs 1–5 och inkluderade 4 

lektioner för olika delar i 

matematik.  

Delarna var heltal, geometri, 

problemlösning och arbete med 

data. Kartläggning av lärarnas 

åsikter genom enkät samt 

observation av eleverna.  

Teoretisk 

bakgrund  
Sociokulturellt 

perspektiv   

Resultat - Möjligheter  
I studiens framkom att elever i 

år 1–5 motiveras av IKT i ämnet 

matematik. Det är lättare för 

eleverna att ta till sig matematiska 

begrepp och tillvägagångssätt och 

lättare att identifiera och lösa 

problem med hjälp av IKT. Studien 

visade även att IKT är effektivt i 

utbildningssammanhang och det 

motiverar upprepad användning av 

IKT-program i lärande av 

matematik i år 1–5.    

Resultat - Hinder  

  

Författare  
Trigueros, M.,  

Lozano, M-D. 

& Sandoval, I.   
Titel 
Integrating 

Techonology in 

the Primary School 

Mathematics 

Classroom: 

The Role of the 

teacher  
Publikationsår 

Syfte  
Syftet med studien är att se vad 

som händer i relationen lärare 

och teknik när tekniken införs i 

klassrummet.   

  

  

Design  

Urval  

Datainsamling  
Studien genomfördes på fem 

skolor i tre olika stater i Mexiko. 

Klasserna som deltog var år 5 och 

6. Vissa klasser hade interaktiva 

skrivtavlor och vissa hade 

datorer.   

Elva lärare deltog, men endast tre 

lärare beskrivs i studien på grund 

Teoretisk 

bakgrund  
Enaktiviskt 

perspektiv 

Resultat - Möjligheter  
Användandet av interaktiva 

program och skrivtavlor i studien 

tillsammans med elevers idéer och 

diskussioner i klassrummet är 

motiverande för elever och får 

lärande att ske. Det är viktigt 

att läraren följer med och spinner 

vidare på elevernas sätt att 

resonera.  

Resultatet av studien visar 

också att eleverna inte hade lyckats 

Resultat - Hinder  
Om läraren inte använder 

IKT på ett bra och 

genomtänkt sätt blir inte 

eleverna motiverade.  
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2014   
Land  
Mexiko  
Databas  
MathEduc  

av att de använde IKT på ett 

speciellt sätt.   

Videoinspelning av lektioner 

gjordes samt intervjuer med lärare. 

Lärarna fick själva välja vilket 

program de använde i 

undervisningen. 

ta till sig "bråk" utan den visuella 

feedbacken från programmet. 

Programmet motiverade eleverna 

att hitta olika vägar att dela upp 

"bråken" i lika delar.  

När lärarna har lärt sig att använda 

tekniska resurser på ett effektivt 

sätt och har planerat lektionen på 

ett öppet sätt (för att kunna följa 

elevernas resonemang och inte 

bara tar upp det läraren hade tänkt 

sig) bidrar det till att eleverna blir 

mer motiverade.   

  
  

 

 


