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___________________________________________________________________________ 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har successivt ökat under de senaste åren och 

blivit en större del i skolans matematikundervisning. Kombinationen IKT och matematik är inte 

speciellt utforskat, vilket vi ställer oss frågade till eftersom digitala verktyg upptar en större del 

i läroplanen. Därför är syftet med litteraturstudien att belysa hur didaktisk forskning beskriver 

elevers matematiklärande, genom användning av IKT i matematikundervisningen i skolår F-3. 

Frågeställningar såsom vilka möjligheter och hinder som finns inom IKT samt vilka kunskaper 

elever kan utveckla med hjälp av IKT i matematikundervisningen, har skapats för att besvara 

syftet med studien. De frågeställningarna har använts för att lyfta fram olika perspektiv inom 

området.   

De internationella vetenskapliga texterna som utgör grunden för resultatdelen fick vi fram 

genom att använda olika databaser och sökord på engelska. Litteratursökningen visade på 

begränsad forskning inom skolåren F-3, därför inkluderades även förskolan samt årskurs 4-9. 

När materialanalysen genomfördes av de vetenskapliga texterna användes dels 

forskningsfrågorna, dels en översiktstabell. Resultatet av litteraturstudien visar att IKT skapar 

möjligheter för elever att bli mer motiverade och engagerade i matematiklärandet, även olika 

hinder såsom tekniska problem och bristande kunskaper inom IKT kan påverka elevers lärande. 

Dessutom visar resultatet att IKT ger möjlighet för elever att utveckla matematikkunskaper 

inom algebra, geometri, problemlösning samt taluppfattning och tals användning.  

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: IKT, digitala verktyg, matematik, kunskaper, möjligheter, hinder 
___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har under de senaste åren vuxit fram och 

upptar en större del i matematikundervisningen. Vi har upptäckt att kombinationen IKT 

och matematik inte är speciellt utforskat, vilket vi ställer oss frågade till eftersom digitala 

verktyg upptar en större del i läroplanen. Vi vill därmed studera området närmare, för att 

ta reda på vad forskningen lyfter fram om IKT och matematik. Litteraturstudien fokuserar 

på att ge både lärare och lärarstudenter kunskaper om hur IKT kan används i 

matematikundervisningen och hur den påverkar elevers lärande i ämnet.  

I grundskolan ska elever få tillfälle att möta den digitala tekniken eftersom den kan lägga 

en grund för deras fortsatta lärande (Skolverket, 2017b, s. 9). Genom att elever får använda 

den digitala tekniken kan den ge dem möjlighet att konkretisera och visualisera abstrakta 

framställningar för att underlätta matematiklärandet (Skolverket, 2017b, s. 9). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som genomfördes i två olika klasser framkom det 

att IKT används varierande och olika mycket i klasserna. I den ena klassen användes IKT 

i de flesta ämnen till skillnad från den andra, där den användes som ett komplement till 

arbetsuppgifter i undervisningen. Det fanns ytterligare skillnader i hur applikationer 

(appar) användes som ett hjälpmedel i undervisningen. Den största skillnaden var att i den 

ena klassen användes många olika appar under nästan varje lektion medan i den andra 

klassen var det mer som ett belöningssystem.  

Arbetet är en litteraturstudie över hur IKT används i matematikundervisningen och hur den 

kan påverka elevers matematiklärande. I litteraturstudien kommer vetenskaplig litteratur 

att behandlas som berör vårt område. Under informationssökningen upptäckte vi att det 

inte fanns mycket forskning om IKT och matematikundervisning i F-3. Därför valde vi att 

inkludera förskolan och högre årskurser där innehållet var relevant för området. I 

litteraturstudien används begreppen IKT, IKT-verktyg och digitala verktyg. IKT-verktyg 

och digitala verktyg kommer i arbetet att användas som synonymer till varandra. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att belysa hur didaktisk forskning beskriver elevers matematiklärande genom 

användning av IKT i matematikundervisningen i skolår F-3. 

 

De forskningsfrågor som vi kommer undersöka för att besvara vårt syfte är:  

 På vilka olika sätt kan IKT skapa möjligheter i matematikundervisningen?  

 Vilka kunskaper har eleverna möjlighet att utveckla vid användning av IKT i 

matematikundervisningen?  

 Vilka hinder kan förekomma vid användning av IKT i matematikundervisningen? 
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3. Bakgrund 

I den här delen behandlas till en början begrepp som är relevanta för arbetet. Därefter 

redogörs förankringen av IKT i styrdokumenten och till sist IKT användning i skolan.  

3.1 IKT 

Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har successivt ökat i 

samhället de senaste åren. I årskurserna 1-6 används surfplattor och datorer oftare, genom 

att både lärare och elever använder informationsteknik (IT) på lektioner och till 

skoluppgifter (Skolverket, 2016, s. 4, 9).  Begreppet IKT ingår i samlingsnamnet 

informationsteknik (IT). IT innebär användning av teknik för bland annat insamlande och 

överföring av information (IT, u.å.). IKT innebär däremot att överföringen av information 

sker via kommunikation mellan människor eller apparater (Sigurd, Helander, 

Rosengren, Björn & Ulfstrand, u.å.).  

3.2 Programvara  

Programvara är ett programsystem eller ett datorprogram. Det finns olika sorters 

programvaror, antingen som operativsystem eller tillämpningsprogram. Operativsystem 

kan vara flera program som tillåter användaren och tillämpningsprogrammen att använda 

den maskinella utrustningen i en dator. Ett exempel på operativsystem är Windows. 

Tillämpningsprogram behövs för att en dator ska kunna användas. De är bland annat 

datorprogram som används av konsumenten för att utföra specifika praktiska arbeten, 

exempelvis e-post eller ordbehandlingsprogram (Programvara, u.å.; Tillämpningsprogram, 

u.å.; Operativsystem, u.å.). Applikationer (appar) är ytterligare ett tillämpningsprogram. 

Appar kan bland annat vara spel som finns på specifika elektroniska plattformar och kan 

laddas ned via internet i exempelvis mobiltelefoner (Applikation, u.å.).  

3.3 Styrdokument 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs att elever ska 

få använda digital teknik samt att de ska få tillfälle att utveckla förmågan att använda den 

(Skolverket, 2017c, s. 9). Elever ska ges möjlighet att använda och nyttja IKT för bland 

annat kunskapssökande och lärande. Vid användning av IKT i undervisningen ska elever 

få tillfälle att utveckla, experimentera, undersöka matematikens innehåll, presentera och 

tolka data. IKT kan också användas vid arbete med programmering för att utveckla 

kunskaper inom området (Skolverket, 2017c, s. 13–15, 56–57). I det centrala innehållet 
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beskrivs vilka kunskaper elever ska utveckla under skolåren 1-3. De kunskaper som elever 

ska utveckla inom matematikämnet är taluppfattning och tals användning, algebra, 

sannolikhet och statistik, geometri, samband och förändring samt problemlösning 

(Skolverket, 2017c, s. 57-58).  

3.4 IKT användning i skolan 

Digitala verktyg som kan användas inom IKT innefattar bland annat datorer, interaktiva 

skrivtavlor och mobiltelefoner (Jönsson & Lingefjärd, 2012, s. 10). Genom att använda de 

digitala verktygen fortlöpande i undervisningen kan elever utveckla förståelse inom 

matematiken, vilket kan underlätta eller förstärka lärandet för elever (Skolverket, 2017a, 

s. 11).    

Med hjälp av teknologin finns det möjligheter att skapa upplevelser genom den virtuella 

omgivningen (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic, 2010, s. 81–82). En virtuell omgivning 

är en fiktiv värld som skapas med hjälp av datorer (Virtuell verklighet, u.å.). En djupare 

förståelse kan då byggas på erfarenheter, antingen verklighetsbaserat eller virtuellt. IKT 

kan vara ett verktyg som stimulerar de kognitiva processerna hos elever genom att IKT 

samordnas i undervisningen. Digitala verktyg ger inte bara möjligheter till flera olika 

representationsformer utan möjliggör en undervisning utanför klassrummet (Jönsson, 

Lingefjärd & Mehanovic, 2010, s. 81–82).  

Digitala verktyg kan ha varierande funktioner i matematikundervisningen, antingen som 

ett verktyg eller som ett instrumentellt räkneverktyg. Ett verktyg i undervisningen kan 

bland annat vara att läraren använder det digitala verktyget som ett förtydligande av 

matematikens innehåll. Det instrumentella innebär däremot att digitala verktyg används 

som ett räkneinstrument där elever kan utföra beräkningar med hjälp av en miniräknare 

(Ryan, Sollervall, Lingefjärd & Helenius, 2016, s. 1).  

IKT används i skolans undervisning som ett hjälpmedel och ett pedagogiskt verktyg. 

Arbetet med IKT i undervisningen ger lärare och elever möjlighet att utveckla nya och 

djupare kunskaper inom olika ämnesområden. Det kan ge elever verktyg till att vidga sin 

förståelse av begrepp inom exempelvis matematiken (Skolverket, 2017a, s. 9–11). Att 

kunna använda IKT anses vara en betydelsefull kompetens i samhället (Jönsson, 

Lingefjärd & Mehanovic, 2010, s. 82). Elever rör sig i en värld där användning av digitala 

verktyg är en del av deras vardag (Calderon, 2015). Med hjälp av digitala verktyg kan 
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elever öka sin motivation till eget lärande, vilket skapar tillfällen för elever att utforska 

omvärlden själva utifrån egna erfarenheter, intressen och eget skapande. Elevers 

motivation kan öka genom att omvärlden blir en del av klassrummet eftersom materialet 

blir aktuellt och intressant för dem.  Digitala verktyg i undervisningen kan bidra till att fler 

elever blir bekvämare i användandet av IKT, samt att det ger möjlighet till en varierad och 

mer individanpassad undervisning (Calderon, 2015). När lärare använder IKT i 

undervisningen är det viktigt att de funderar kring vilken påverkan som kan finnas för 

elevers lärande vid användandet. Läraren behöver ha tydliga mål för vad eleverna ska 

uppnå vid lektionens slut för att välja rätt verktyg (Ryan, Sollervall, Lingefjärd & Helenius, 

2016, s. 3).   
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4. Metod  

I denna del beskrivs hur informationssökningen gick till samt vilka databaser som använts 

för att få fram vetenskapliga texter. Därefter kommer en presentation om hur urvalet av 

material genomfördes i relation till syfte och frågeställningar. 

4.1 Informationssökning  

Databaserna som användes vid informationssökningen var Educational Resources 

Information Center (ERIC), Mathematics Education Database (MathEduc) och Google 

Scholar. ERIC är en internationell databas som är inriktad mot pedagogik. MathEduc är en 

internationell databas med referenser som mestadels är inriktad mot matematikdidaktisk 

forskning. Google Scholar är en databas där internationella vetenskapliga texter 

publicerats inom alla ämnesområden.  

Fritextsökning som användes i de tre databaserna var: Gamification, impact of ICT in 

primary school, ICT effect on student learning. När sökning gjordes i databasen ERIC 

användes följande ord: (technology OR ICT) AND (instruction OR education) AND 

mathematic AND primary för att skapa en fritextssökning. Därefter användes thesaurus för 

att få fram alternativa sökord/kategorier och de var: mathematics education, mathematics 

instruction, primary educations, early childhood education, kindergarten. Ytterligare en 

thesaurus sökning som gjordes i ERIC var: (DE "Computer Uses in Education" OR DE 

"Technology Uses in Education") AND (DE "Elementary School Students") AND negativ*. 

Under informationssökningen genomfördes även författarsökning och kedjesökning 

utifrån vetenskapliga texters referenslistor. Det gjordes dels en författarsökning på 

Highfield, K, dels en kedjesökning på titeln Identifying feedback in mathematical activities 

using ICT. 

I MathEduc användes klassifikationerna U52 och U72. Klassifikationerna användes vid 

sökningarna för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Alla 

klassifikationer/bokstäver representerar specifika teman inom matematiken och 

datavetenskapen. Tvåan i slutet av klassifikationerna står för 1st to 4th year of school, 

primary education, elementary level. Klassifikationen U50 innehåller programmed 

instruction, computer assisted instruction. U70 handlar om technological tools 

(Computers, calculators, software, mathematical instruments, etc.), comments on their 

instructional use. De här klassifikationerna valdes eftersom de innehåller ämnesområdet 
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matematik, läroplaner, årskurserna 1–3 samt digital teknik, vilket är relevant för 

litteraturstudiens syfte. 

Figuren nedanför tydliggör hur en sökning i databasen MathEduc genomfördes och vilka 

klassifikationer som användes. I figuren visas även antal träffar samt vilka avgränsningar 

som gjorts.   

 

Figur 1: Exempel på hur en sökning gick till i databasen MathEduc. Sökningen resulterade i Moyer-

Packenham, P. S., Shumway, J. F., Bullock, E., Tucker, S. I., Anderson-Pence, K. L., Westenskow, A., & ... 

Jordan, K. (2015).  

Sökningarna genomfördes på olika sätt beroende på vilken databas som användes. 

Exempel på hur en sökning genomfördes i databasen ERIC är genom att en thesaurus 

sökning skapades med följande kategorier; DE "Computer Uses in Education" OR DE 

"Technology Uses in Education") AND (DE "Elementary School Students") AND negativ*. 

ERIC har ett kategoriseringssystem som de använder när de kategoriserar de olika texterna 

i databasen. Thesaurus sökningen gjordes eftersom sökningarna skulle bli mer specifika 

och stämma överens med frågeställningarna. Den här thesaurus sökningen gav 28 träffar.  

Därefter gjordes ändring av publikationsåren för att inte få äldre forskning än från 2000, 

eftersom nyare forskning är mer relevant inom området. Ändringen av publikationsåren 

vid sökningen gav 24 träffar. Efter att peer reviewed fyllts i blev resultatet av sökningen 

21 artiklar. Efter att har läst titlarna på de 21 artiklarna, var endast 2 stycken artiklar 

relevanta för vår litteraturstudie. 

Figuren nedanför tydliggör hur en sökning i databasen ERIC genomfördes och vilka sökord 

som användes. I figuren visas även antal träffar samt vilka avgränsningar som gjorts.   

 

Figur 2: Exempel på hur en sökning gick till i databasen ERIC. Sökningarna resulterade i  Kuiper, E. & de 

Pater-Sneep, M. (2014) samt Fekonja-Peklaj, U. & Marjanovič-Umek, L. (2015). 

Databas: 
MathEduc

Sökord: U52 U72

Träffar: 51

Läsning av titlar

Träffar: 2

Läsning av 
abstract.

Träffar: 1

Databas: Google 
Scholar 

För att få tillgång 
till artikeln.

Databas: ERIC

Sökord: DE "Computer 
Uses in Education" OR DE 
"Technology Uses in 
Education") AND (DE 
"Elementary School 
Students") AND negativ*

Träffar: 28

Begränsning av 
publikationsår : 
från 2000
Träffar: 24

Begränsning av 
peer reviewed

Träffar: 21

Läsning av titel

Träffar: 2 
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Inklusionskriterier användes i arbetet för att ta reda på om texterna är relevanta för arbetets 

syfte. Följande inklusionskriterier användes:   

 Är textens innehåll relevant för vår litteraturstudie?   

o Behandlar den IKT och matematik?  

o Beskrivs några matematikkunskaper i den?  

o Beskrivs hinder för elever vid användandet av IKT? 

 Är den inom skolåren F-3? 

Texternas sammanfattningar lästes för att kontrollera om de uppfyllde kriterierna. Dock 

kunde en text inkluderas även om den endast uppfyllde något av kriterierna, eftersom 

innehållet ändå var relevant och kunde appliceras till ämnet.  Ifall en text inte behandlade 

något av kriterierna exkluderades den från arbetet, även texter som är skrivna på andra 

språk än svenska och engelska har exkluderats.   

 

Resultatet av sökningarna redovisas i tabellen nedan:   

Tabell 1: Resultat av datainsamlingen     

Författare Titel Publikationstyp År 

Fekonja-Peklaj, U. &  

Marjanovič-Umek, L. 

Positive and negative 

aspects of the IWB and 

tablet computers in the first 

grade of primary school: a 

multiple-perspective 

approach 

Tidskriftsartikel 2015 

Geohle, G.   Gamification and  

web based homework 

Tidskriftsartikel 2013 

Geohle, G. & 

Wagaman, J. 

The impact of gamification 

in 

web based homework 

Tidskriftsartikel 2016 

Hall, I. &  

Higgins, S. 

Primary school students’ 

perceptions of interactive 

whiteboards 

Tidskriftsartikel 2005 

Higgins, S Identifying feedback in 

mathematical activities 

using ICT 

Tidskriftsartikel 2001 

Highfield, K., 

Mulligan, J. & 

Hedberg, J. 

Early mathematics learning 

through exploration with 

programable toys 

Konferensbidrag 2008 
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Kildery, A., Yelland, 

N., Lazaridis, V.  & 

Dragicrevic, S 

ICT and Numeracy in the 

Knowledge Era Creating 

Tidskriftsartikel 2012 

Kuiper, E. & de 

Pater-Sneep, M 

Student perceptions of 

drill-and-practice 

mathematics software in 

primary education 

Tidskriftsartikel 2014 

Moyer-Packenham, 

P.S., Shumway, J.F., 

Bullock, E., Tucker, 

S.I., Adnerson-Pence, 

K.L., Westenskow, 

A., … Jordan, K 

Young children’s learning 

performance and efficiency 

when using virtual 

manipulative mathematics 

iPad apps. 

Tidskriftsartikel 2015 

Shin, N., Sutherland, 

L-A., Norris, C.A. & 

Soloway, E 

Effects of game technology 

on elementary student 

learning in mathematics 

Tidskriftsartikel 2012 

 

4.2 Materialanalys 

När analys av material genomfördes på de vetenskapliga texterna använde vi dels en 

översiktstabell (bilaga 1), dels forskningsfrågorna. Översiktstabellen användes för att på 

ett strukturerat sätt kunna jämföra de olika vetenskapliga texternas syfte, design, urval, 

datainsamling och resultat. För att komma fram till hur tabellen skulle fyllas i läste vi först 

texterna enskilt och sedan diskuterade vi innehållet i dem, eftersom man kan tolka dem 

olika beroende på vad man har för tidigare kunskaper och erfarenheter. När tabellen var 

ifylld kunde vi få en tydlig överblick av vad resultaten visade. För att sedan kunna 

kategorisera resultaten av texterna användes forskningsfrågorna. Användning av 

forskningsfrågorna i materialanalysen hjälpte oss att bekräfta ifall innehållet i texterna var 

relevanta för arbetets syfte.  

 På vilka olika sätt kan IKT skapa möjligheter i matematikundervisningen?  

 Vilka kunskaper har eleverna möjlighet att utveckla vid användning av IKT i 

matematikundervisningen?  

 Vilka hinder kan förekomma vid användning av IKT i matematikundervisningen? 

Efter analyseringen och kategoriseringen har olika teman använts för att organisera 

informationen i texterna. De teman som användes är matematikkunskaper, möjligheter och 

hinder med IKT i matematiken. De valdes eftersom de är kopplade till våra 
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forskningsfrågor. Utifrån översikten av de vetenskapliga texterna framkom några likheter 

och skillnader i hur de behandlar IKT i matematikundervisningen.  
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5. Resultat 

I den här delen presenteras en sammanställning av vad de olika vetenskapliga texterna 

lyfter fram om möjligheterna med IKT samt vilka matematikkunskaper elever kan utveckla 

med hjälp av IKT. Även vilka hinder som kan finnas för elever beskrivs.  Forskarna som 

tas upp i resultatet fokuserar på olika specifika möjligheter, kunskaper samt hinder 

beroende på vilket IKT-verktyg de valt att beforska. Till följd av det är upplägget i 

resultatdelen uppdelat utefter vad de olika forskarnas studier visade på.  

5.1 Möjligheter och kunskaper som utvecklas med användning av IKT 

Gamification innebär användning av spel för att öka människans engagemang och intresse 

till att utföra en aktivitet. Gamification är ett system där användare blir belönade för att 

spendera längre tid på att utföra en specifik aktivitet bättre (Geohle, 2013, s. 235; Geohle 

& Wagaman, 2016, s. 558).  I en studie gjord av Geohle (2013) om gamifaction var målet 

att tillföra två funktioner som kunde utföras via internet. Genom att tillföra de två olika 

funktionerna ville forskaren öka elevernas engagemang för att utföra uppgifterna (Geohle, 

2013, s. 235). Tanken med gamifaction är att använda spel för att lösa matematiska 

problem, där matematiken ska komma i första hand och tekniken i andra hand. 

Grundtankarna i studierna av Geohle (2013, s. 235-236) och Geohle och Wagaman (2016, 

s. 559) var att användaren dels ska samla poäng när de utfört uppgifter, dels att användaren 

kan följa sin progression utifrån olika delmål. I ett program på internet hade eleverna 

tillgång till sina läxor och svar på uppgifter som de gjort. Eleverna kunde till en början 

snabbt komma vidare till nästa nivå, däremot desto fler uppgifter eleverna utförde tog det 

längre tid att komma till nästa nivå. En kombination mellan ökningen av svårighetsgraden 

och att de samlade poäng bidrog till att eleverna fick en bättre uppfattning om sin 

progression. Det möjliggjorde och bidrog till att eleverna blev mer motiverade och 

engagerade i sitt arbete (Geohle, 2013 s. 237-239). Resultatet av Geohles (2013) studie 

med gamifaction påvisade att åtminstone hälften av eleverna som deltog och använde 

belöningssystemet tyckte att de blev mer engagerade, eftersom de visste vilken nivå de 

uppnått samt vad som krävdes för att komma till nästa (Geohle, 2013, s. 242). En annan 

studie som gjordes om gamifaction av Geohle och Wagaman (2016) belyser också att 

elever blev mer engagerade när de belönades för sina ansträngningar, men deras 

prestationer förbättrades inte (Geohle & Wagaman, 2016, s. 563-564).   
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Ett IKT-verktyg som används i skolan är bland annat den interaktiva skrivtavlan. Hall och 

Higgins (2005) genomförde en studie i England där de intervjuade 72 elever i åldrarna 10-

11 år, för att undersöka vad elever tyckte om den interaktiva skrivtavlan. En interaktiv 

skrivtavla är en kombination av en whiteboardtavla, tv, video, dator och projektor. Den 

interaktiva skrivtavlan samspelar med de olika medierna. Resultatet visade att eleverna i 

studien generellt hade positiva uppfattningar om den interaktiva skrivtavlan, eftersom den 

bland annat möjliggjorde en variation av olika medier. Några elever påpekade att de kunde 

utföra fler moment på den interaktiva skrivtavlan och att den hade tillgång till internet. Den 

interaktiva skrivtavlan som ett multimodalt verktyg uppskattas av eleverna, speciellt när 

det kom till det visuella (färger och rörelser), auditiva (musik och ljudeffekter) och att de 

fysiskt kunde röra samt använda den interaktiva skrivtavlan. Eleverna nämnde även att den 

möjliggjorde att de blev mer engagerade, motiverade och behöll uppmärksamheten under 

lektionen (Hall & Higgins, 2005, s. 104-106). Även i Fekonja-Peklaj och Marjanovič-

Umeks (2015) studie framkom det att eleverna blev mer uppmärksamma på 

ämnesinnehållet samt de uppgifter som skulle utföras, än om de bara fick instruktioner till 

uppgifter muntligt. Det kunde möjliggöras när den interaktiva skrivtavlan användes i 

undervisningen. Dessutom framkom det att den interaktiva skrivtavlan bidrog till att 

motivationen hos eleverna ökade eftersom den använder flera multimodala verktyg 

samtidigt (Fekonja-Peklaj & Marjanovič-Umek, 2015, s. 1005). Resultatet visade också att 

den interaktiva skrivtavlan bidrog till att elevernas arbete underlättades, eftersom de visste 

vilka uppgifter som de skulle arbeta med för att de sett dem visuellt på den interaktiva 

skrivtavlan. Eleverna hade positiva inställningar till användandet av den interaktiva 

skrivtavlan eftersom de kunde använda den i samband med redovisningar av exempelvis 

lösningar på uppgifter (Fekonja-Peklaj & Marjanovič-Umek, 2015, s. 1003, 1005).  

Användning av surfplattor i undervisningen bidrog även till att eleverna blev mer 

entusiastiska och motiverade till att utföra uppgifter (Fekonja-Peklaj & Marjanovič-Umek, 

2015, s. 1006). Lärare har också upplevt att elevernas uthållighet till att arbeta med 

uppgifterna ökade när surfplattorna användes, än om de endast arbetade i arbetsboken. 

Ytterligare en positiv aspekt gällande användandet av surfplattor i undervisningen var att 

eleverna kunde arbeta med sina uppgifter i sin egen takt och att de även kunde välja 

svårighetsgrad på de uppgifter som de ville utföra. Eleverna hade också möjlighet att 

avancera till svårare uppgifter när de hade utfört de enklare uppgifterna. Dessutom kunde 

de välja att göra om uppgifterna ett flertal gånger tills de kände att de hade förstått dem 
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(Fekonja-Peklaj & Marjanovič-Umek, 2015, s. 1006). Ytterligare en studie som påvisar att 

elever blev mer motiverade är gjord av Shin, Sutherland, Norris och Soloway (2012). De 

genomförde studier där de undersökte hur spel påverkade elevernas inlärning av matematik 

i klassrummet. I studierna användes spelkonsolen GameBoy och i den fanns programmet 

Skills Arena installerat. Programmet var utvecklat för att eleverna skulle få kunskap om de 

grundläggande aritmetiska färdigheterna. Några av eleverna som deltog i studierna tyckte 

om spelet eftersom det hjälpte dem i deras lärande av de aritmetiska färdigheterna. Skills 

Arena har tre stycken olika spelalternativ; addition, subtraktion och en blandning mellan 

subtraktion och addition. Eleverna kunde välja spelalternativ utifrån sina egna individuella 

behov, vilket medförde att de fick positiva inställningar till lärande och blev mer 

motiverade eftersom spelet erbjöd flera alternativ av uppgifter. Resultatet av de båda 

studierna visade att elever som använde spel i undervisningen hade en högre 

prestationsförmåga än elever som inte använde spel (Shin, Sutherland, Norris & Soloway, 

2012, s. 543-544, 548, 552, 557). 

I matematikundervisningen kan olika appar användas för att utveckla kunskaper. Moyer-

Packenham et al. (2015) genomförde en studie med elever i de lägre årskurserna, där syftet 

med studien var att se hur virtuella manipulationer1 som förekommer i appar påverkar unga 

elevers lärande och effektivitet. Eleverna i årskurs två använde appar för att träna och 

utveckla kunskaper om talföljder med hjälp av olika virtuella manipulationer. De fick träna 

på att räkna uppåt från olika naturliga tal, till exempel fyra-hopp och sex-hopp. I de appar 

som användes i studien fanns det tre olika virtuella manipulativa verktyg. De tre olika 

verktygen var hundratalsbrädor, tallinje och räknepärlor. Även om verktygen var olika, 

visade studien att elevernas inlärningsförmåga samt prestationsförmåga ökade (Moyer-

Packenham et al., 2015, s. 56, 60). En anledning till varför eleverna visade en ökning kan 

förklaras utifrån Scaife och Rogers idé om re-representation, där de manipulativa 

verktygen hade samma struktur (refererad i Moyer-Packenham et al., 2015, s. 61).  

Ytterligare en kunskap som elever kan utveckla med IKT är dubblering. I en studie av 

Kilderrry, Yelland, Lazaridis och Dragicevis (2012) används programvaran Kidpix, där 

eleverna hade möjlighet att träna dubblering. När eleverna använde programvaran delades 

                                                 
1 Virtuell manipulation innebär web-baserade visuella representationer av dynamiska objekt som skapar 

möjlighet för att utveckla matematiska kunskaper. Virtuella manipulationer grundas i konkreta föremål 

som används i matematikundervisningen till exempel geometriska objekt (Moyer, Bolyard & Spikell, 

2002, s. 373).  
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skärmen upp i tre partier för att successivt arbeta med dubblering (se figur 3). I det första 

partiet skulle eleverna fritt placera antal ikoner från clip-art och sedan placera talet som 

stämde överens med antalet ikoner. I det andra partiet skulle eleverna placera samma antal 

ikoner och samma tal som de gjorde i det första partiet. Slutligen skulle eleverna i det sista 

partiet föra in talet av det totala antalet ikoner ifrån parti ett och två 

(Kilderrry, Yelland, Lazaridis & Dragicevis, 2012, s. 294).  

Figur 3: Exempel på hur arbetet med dubblering ser ut i programvaran Kidpix.  

I en studie av Highfield, Mulligan och Hedberg (2008) beskrivs hur två barn i åldrarna fem 

till åtta arbetar med programmering när de utforskar en Bee-bot, som är en programmerbar 

robotleksak. En Bee-bot har sju stycken knappar, där fyra bestämmer riktning (höger, 

vänster, fram och bak), en knapp pausar Bee-boten, en knapp rensar nuvarande program 

och en verkställer de instruktioner som är programmerade. Robotleksaken kan ta emot upp 

till 40 instruktioner i en och samma programmering. I studien använde ett barn en Bee-bot 

för att skapa en fyrhörning. För att ta reda på hur Bee-bot skulle programmeras försökte 

barnet mäta hur många gånger den fick plats i en golvplatta. En annan programmering 

genomfördes när Bee-boten skulle åka en väg mellan kuddar. För att barnet skulle veta hur 

många instruktioner Bee-bot skulle få innan den svängde testade barnet genom att mäta 

antalet Bee-bots som fick plats på den sträckan. Sedan programmerades Bee-boten utefter 

den väg som den skulle färdas (Highfield, Mulligan & Hedberg, 2008, s. 171-173). Higgins 

(2001) menar att elever kunde få direkt feedback när de använde sig av 

programmeringsbara robotar. Eleverna kunde genom direkt feedback få möjlighet att se 

om de hade programmerat instruktionerna korrekt eftersom de såg om roboten stannade 

eller svängde där det var tänkt (Higgins, 2001, s. 21). Highfield, Mulligan och Hedberg 

(2008) menade att när barnen fick testa på att programmera en Bee-bot gav det möjlighet 

till arbete med problemlösningsuppgifter, eftersom uppgiften bestod av att undersöka och 

komma fram till hur den skulle programmeras. Barnen i studien var engagerade i uppgiften 
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eftersom de fick programmera och använda geometriska egenskaper som bland annat 

rotation och linjära rörelser. De tränade på att visualisera och använda funktionerna hos en 

Bee-bot för att den skulle kunna rotera och åka i den riktningen som barnen ville. 

Kunskaper om problemlösning utvecklades genom att de visualiserade och uppskattade 

antal steg med hjälp av abstrakt tänkande för att kunna veta hur många steg som behövde 

programmeras. Barnens problemlösningsstrategier i den här uppgiften byggde på många 

olika försök, reflektioner, men även flera felprogrammeringar. Med användning av Bee-

bot kan elever utveckla kunskaper om matematiska begrepp som exempelvis omvandling 

och mätning (Highfield, Mulligan & Hedberg, 2008, s. 173-175).  

Feedback kan användas inom matematikundervisningen och Higgins (2001) genomförde 

en studie för att analysera rollen av feedback i matematiska aktiviteter. Exempel på 

feedback som eleverna kunde få i samband med de matematiska aktiviteterna var att 

programmen visade om de hade svarat rätt eller fel på en uppgift. Om eleverna hade svarat 

rätt blev uppgifterna successivt svårare. I studien framkom även att IKT ökade elevers 

motivation i att träna matematik, vilket i sin tur kunde hjälpa dem att lära sig mer inom 

ämnet. Feedbackprogram som oftast används i matematiska aktiviteter baseras vanligtvis 

på att ge svar om en beräkning är korrekt eller inte (Higgins, 2001, s. 18, 20, 21). 

5.2 Hinder med IKT i undervisningen   

IKT-användning i undervisning kan skapa möjligheter för elever, dock finns även hinder 

kring användningen av IKT. I Hall och Higgins (2005) studie framkom det från eleverna 

att en del tekniska problem fanns. Eleverna blev bland annat distraherade, frustrerade och 

undervisningen blev påverkad. Ett tekniskt problem kunde vara programvaror som 

kraschade eller problem med den interaktiva skrivtavlan vilket kunde ha en negativ 

påverkan eller leda till frustration hos eleverna. Andra hinder som eleverna berättade om 

var att de ibland inte kunde se vad det stod på den interaktiva skrivtavlan eftersom solljuset 

kunde reflektera mot den, eller att den var placerad för lågt vilket kunde leda till att elever 

som var placerade långt bak i klassrummet inte kunde se den interaktiva skrivtavlan 

ordentligt. Ytterligare hinder som fanns var elever och lärares brist på färdigheter i 

användandet av den interaktiva skrivtavlan. Eleverna uttryckte en frustration angående 

lärarens kunskap och färdighet när exempelvis läraren inte kommer ihåg hur den ska 

användas. Eleverna lyfter även fram att egna erfarenheter av teknologi kunde påverka 

användandet av den interaktiva skrivtavlan i skolan. Om eleverna kom i kontakt med teknik 
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på fritiden kunde det leda till att användningen av den interaktiva skrivtavlan blev enklare 

än för de elever som inte kom i kontakt med teknik på fritiden (Hall & Higgins, 2005, s. 

107-110). Fekonja-Peklaj och Marjanovič-Umek (2015) belyser i sin studie att 

användandet av den interaktiva skrivtavlan kunde leda till att undervisningen blev ensidig 

för eleverna eftersom läraren endast står framme vid den interaktiva skrivtavlan och 

undervisar. Studien behandlade även surfplattor där bland annat en negativ aspekt 

framkom. Den negativa aspekten var om eleverna råkade stänga av surfplattan eller trycka 

på fel knapp, behövde de lärarens hjälp för att komma in på den igen (Fekonja-Peklaj & 

Marjanovič-Umek, 2015, s. 1005). I Shin, Sutherland, Norris och Soloway (2012) studie 

framkom det också hinder. Eleverna berättade att de var tvungna att repetera alla tidigare 

uppgifter i spelet innan de kunde gå vidare till nästa nivå. Det bidrog till att eleverna 

upplevde spelet tråkigt och därför gav de negativ respons om spelets funktioner (Shin, 

Sutherland, Norris och Soloway, 2012, s. 557).  

I en studie som Kuiper och de Pater-Sneep (2014) genomförde ville de studera vad elever 

ansåg om att använda programmen Rekenrijk och Pluspunt. Det är program som 

kompletterar elevernas matematikböcker. I studien framkom det att majoriteten av 

eleverna av olika skäl föredrog att arbeta i sina arbetsböcker istället för att arbeta i 

programmen. I några fall minskade elevernas motivation när de arbetade med matematik i 

Rekenrijk och Pluspunt än om de arbetade i sina arbetsböcker. Orsaken till minskad 

motivation var att eleverna upplevde att de matematiska uppgifterna i programmen var 

svårare än de uppgifter som fanns i deras arbetsbok. Dessutom erbjöd inte programmen 

eleverna ett arbete där de själva kunde vara med och påverka hur de skulle lägga upp 

arbetet. Eleverna i studien föredrog även friheten att välja vilka uppgifter de skulle 

genomföra, vilket i sin tur kunde resultera i att eleverna föredrog att arbeta i sin arbetsbok 

istället för i programmen (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 215, 221-222).  

Programmen Rekenrijk och Pluspunt ger heller inte eleverna möjlighet till att få en 

överblick över de uppgifter som skulle genomföras vilket de kunde få om de arbetade i sin 

arbetsbok (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 225, 226). I arbetsboken kunde de bestämma 

över sitt eget lärande, se hur mycket de hade kvar att göra och eleverna visste hur de skulle 

lägga upp sitt arbete för att hinna göra klart uppgifterna. I programmen hade eleverna inte 

möjlighet att få en överblick över de uppgifterna som skulle göras. En annan möjlighet 

eleverna hade var att de kunde gå igenom tidigare uppgifter när de använde arbetsboken, 
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vilket de inte hade möjlighet att göra i programmen. Ytterligare ett påpekande som 

eleverna hade om programmen var tidsaspekten. Vissa uppgifter i Rekenrijk och Pluspunt 

testade elevernas snabbhet i att lösa uppgifter vilket orsakade att en del kände sig stressade, 

speciellt de lågpresterande eleverna (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014, s. 225, 226).
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6. Diskussion  

I det här avsnittet presenteras metod- och resultatdiskussion. Metoddiskussionen lyfter 

fram hur informationssökningen och materialanalysen gick till. I resultatdiskussionen lyfts 

likheter och skillnader mellan studiers resultat fram samt hur de kopplas samman till 

bakgrund, syfte och frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion  

Det är många aspekter som ska vägas in och funderas kring när metod väljs för hur 

informationssökningen och analyseringen av texterna ska gå till. Under 

informationssökningen användes olika databaser för att få fram varierade vetenskapliga 

texter. Databaserna som användes mest var ERIC och MathEduc, eftersom ERIC är 

inriktad mot pedagogik och MathEduc är inriktad mot matematikdidaktisk forskning. 

Orsaken till att de användes var för att litteraturstudien är inriktad mot matematik och i de 

databaserna fanns en del om ämnet. Å ena sidan kan det vara en styrka i arbetet att vi 

använt få databaser som är relevanta för vårt arbete. Å andra sidan kan det vara en kritisk 

aspekt för arbetet då flera relevanta texter kunde hittats om vi använde fler databaser.  

I början av informationssökningen fanns det motgångar på grund av bristande kunskaper 

om hur sökningar skulle utföras och hur de olika databaserna skulle användas. 

Bibliotekarien hjälpte till med sökning på de olika databaserna och därigenom utvecklades 

kunskaperna om hur sökningarna kunde utföras. Sökhjälpen bidrog till ökade kunskaper 

om hur MathEduc fungerade med klassifikationer och hur de kunde kombineras samt hur 

thesaurus i ERIC fungerade. Det medförde att fler relevanta och vetenskapliga texter 

hittades i ERIC och MathEduc.  

I materialanalysen användes inklusionskriterier för att få fram vetenskapliga texter som är 

kopplade till syfte och frågeställningar. Kriterierna som användes var ifall textens innehåll 

var relevant för litteraturstudien, var den inom skolåren F-3 samt om den innefattade 

matematik, IKT, matematikkunskaper eller hinder för elever. Undantag från de här 

kriterierna gjordes när det gäller matematikkunskaper samt skolåren F-3. En text som inte 

behandlade matematikkunskaper eller skolåren F-3 specifikt bearbetades ändå för att få en 

uppfattning om den tog upp annan information som kunde vara relevant till syfte och 

frågeställningar.  Utifrån litteratursökningen har det visat att forskning om skolåren F-3 

inriktad mot IKT och matematik inte är lika utforskad som skolåren 4-9 och gymnasiet. 

Därför valdes även texter inriktade mot andra skolår, där texternas innehåll kunde 
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appliceras i skolåren F-3. För att säkerställa att tidskriftsartiklarna är peer 

reviewed/refereed användes Ulrichsweb. I Ulrichsweb finns detaljerad information om 

tidskrifter.  

Forskningsfrågorna har påverkat slutsatser och resultatet eftersom de har använts som ett 

verktyg vid sökningarna av de vetenskapliga texterna. De har även varit en grund till 

bearbetningen av artiklarnas innehåll. Ytterligare har även innehållet i artiklarna påverkat 

resultatet för litteraturstudien eftersom inklusionskriterier användes för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. En konsekvens av forskningsfrågorna var att resultatet blev för 

begränsat. Av den anledningen tillkom en forskningsfråga för att undersöka på vilka olika 

sätt IKT kan skapa möjligheter i matematikundervisningen Om sökningarna av artiklarna 

varit mer generella gällande IKT och matematik från början hade det resulterat i andra 

texter och ett annat resultat. Ytterligare en aspekt som har påverkat resultatet i arbetet är 

våra egna tolkningar av forskningen. Det som har påverkat tolkningen är bland annat våra 

tidigare kunskaper om IKT, eftersom digitala verktyg såsom surfplattor, datorer och 

interaktiva skrivtavlor ingår i begreppet IKT. På grund av det lästes litteratur som innehöll 

specifika digitala verktyg och ignorerades inte eftersom det inte omfattade begreppet IKT. 

Ifall vi inte haft kunskaper om vad IKT innefattar kunde det resulterat i att det blivit färre 

texter då vi endast letat efter ordet IKT i exempelvis abstract, vilket ytterligare är en aspekt 

som hade kunnat påverka resultatet i arbetet. 

En kritisk aspekt som har kunnat påverka resultatet i arbetet är våra brister inom språk, 

eftersom vi endast har kunskaper inom svenska och engelska. På grund av få 

språkkunskaper kunde vetenskapliga texter på andra språk som varit relevanta för vårt 

område och resultat exkluderats från arbetet. I samband med att resultatet bygger på 

vetenskapliga texter som är skrivna på engelska har vi tolkat och översatt innehållet till 

svenska, vilket eventuellt kunde leda till misstolkning av innehållet i texterna. 

Området med IKT i matematikundervisningen och elevers matematiklärande inom 

skolåren F-3 är inte speciellt utforskat. Därför har det varit svårt att hitta forskning inom 

området och i synnerhet forskning som är genomförd i Sverige. Av den orsaken är alla de 

vetenskapliga texterna som har använts i litteraturstudien på engelska, där studierna 

genomfördes i olika länder. Däremot anser vi att det är en styrka i arbetet då forskning från 

andra delar av världen lyfter fram att IKT kan möjliggöra och utveckla elevers kunskaper 

inom matematikämnet. En svaghet i arbetet kan vara att kombinationen av IKT och 
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matematik inte är speciellt utforskat, vilket kan leda till svårigheter att hitta relevanta 

artiklar för arbetet. Ytterligare en svaghet för arbetet var att forskarna inte hade ett enhetligt 

resultat, vilket kan leda till att forskningen blir uppdelad i resultatdelen. I och med att 

forskningen i resultatet inte är enhetligt kan det istället bidra till att läsaren får en bredare 

bild över området.  

6.2 Resultatdiskussion 

Något som flera forskare lyfte fram i sina studier var hur IKT kunde påverka elevers 

motivation och engagemang. En anledning till att elevers engagemang och motivation 

ökade var när de blev belönade för de insatser som de gjorde när de löste olika matematiska 

problem (Geohle, 2013, s. 242; Geohle & Wagaman, 2016, s. 563-564). Ytterligare en 

aspekt som lyftes fram som ökade elevers motivation och engagemang var hur den 

interaktiva skrivtavlan behöll elevers uppmärksamhet under lektionen och att den använde 

sig av flera modaliteter (Hall & Higgins, 2005, s. 106; Fekonja-Peklaj & Marjanovič-

Umek, 2015, s. 1005). Higgins (2001, s. 21) belyser att feedback via IKT bidrar till en 

ökning av elevers motivation i att träna matematik, eftersom det ger direkt respons på deras 

arbete. Fortsättningsvis belyser forskaren att feedback som eleverna fick var om de hade 

svarat rätt eller fel på de matematiska uppgifterna (Higgins, 2001, s. 20).  

Under vår VFU fick vi erfarenheterna av att eleverna blev motiverade till att arbeta med 

uppgifter i olika appar där de fick feedback i form av rätt eller fel. Programmen som 

eleverna använde sig av påminner om upplägget i gamification, eftersom de använder 

belöningssystem i form av poäng/medaljer när de hade klarat uppgifter. I samband med att 

eleverna slutfört uppgifter och blev belönade upplevde vi att de blev mer engagerade och 

motiverade till att arbeta med matematikuppgifter i olika appar. Vi upplevde även att 

belöningssystemet i apparna kunde användas på fel sätt då eleverna enbart fokuserade på 

belöningarna och inte på att lära sig det som apparna var avsedda för. Därmed kan det vara 

betydelsefullt för lärare att belysa för eleverna att de ska fokusera mer på utförandet av 

uppgifterna och inte endast på belöningarna. Geohle (2013, s. 241) påpekar även att 

feedback kan förekomma i negativ form då en röd ruta indikerar fel svar på uppgiften. Vi 

tror att det kan leda till att elever inte vågar göra misstag eftersom de inte vill få den röda 

rutan som visar på att de har gjort fel. Precis som Higgins (2001, s. 21) påvisar har vi också 

upplevt att den direkta feedbacken inte hjälper elever att förstå vilka misstag de har gjort i 

uppgifterna, utan de gissar sig fram till svaren.  Därför kan det vara väsentligt att lärare 
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fångar upp vilka missuppfattningar elever kan få i samband med direkt feedback, eftersom 

den inte hjälper elever att förstå vilka fel de har gjort. Av den anledningen är det viktigt att 

diskutera det tillsammans med eleverna för att hjälpa dem vidare i sitt lärande.   

Vi har upplevt att elever har blandade åsikter när det kommer till användningen av IKT-

verktyg i matematikundervisningen. En del elever ville helst arbeta med matematiken via 

IKT eftersom det är roligare och mer motiverande. Andra elever föredrog att arbeta med 

sina arbetsböcker eftersom de tycker om att skriva för hand samt att de vet vilka uppgifter 

de ska göra. Även Kuiper och de Pater-Sneep (2014, s. 222) påvisar i sin studie att eleverna 

föredrog friheten i att välja vilka uppgifter de skulle utföra i sina arbetsböcker. Dock 

påvisar Shin, Sutherland, Norris och Soloway (2012) att elever har möjlighet att välja vilka 

uppgifter de kan utföra även via IKT. I deras studie användes programmet Skills Arena i 

Gameboy där eleverna utefter sina behov kunde välja vilka uppgifter de skulle utföra, 

vilket ökade motivationen till att utföra uppgifterna (Shin, Sutherland, Norris & Soloway, 

2012, s. 557).   

I skolans styrdokument skrivs det att undervisningen ska utformas utefter elevers 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2017c, s. 8). Det är därför betydelsefullt för lärare 

att ha förståelse och visa hänsyn till att elever lär på olika sätt, eftersom en del elever 

exempelvis lär sig mer genom att arbeta med matematikböcker. Medan andra elever lär sig 

mer med hjälp av IKT-verktyg. Samtidigt är det väsentligt att lärare jobbar med att utveckla 

elevernas färdigheter i användning av IKT, eftersom skolans uppdrag är bland annat att ge 

elever digital kompetens (Skolverket, 2017c, s. 9). I bakgrunden lyfter vi fram att 

användningen av IKT anses vara en betydelsefull kompetens i samhället och därmed är det 

väsentligt att lärare låter elever använda IKT kontinuerligt i undervisningen för att utveckla 

sin digitala kompetens.  

Vi har under våra VFU perioder även tagit del av olika hinder som påverkar elevers lärande 

när IKT används. Några hinder som har framkommit under VFU perioderna är tekniska 

problem, lärares och elevers kompetenser samt inställning till användandet av IKT.  Hall 

och Higgins (2005) lyfter fram att tekniska problem kan vara ett hinder för eleverna 

eftersom de kan leda till ett störningsmoment i undervisningen. Eleverna i studien 

berättade att de blev frustrerade när IKT-verktygen inte fungerade som de skulle (Hall & 

Higgins, 2005, s. 107). Vi tror att de tekniska problemen kan leda till att eleverna fokuserar 

på sin frustration som framkommer över de tekniska problemen och att det i sin tur 
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påverkar deras lärande. Ytterligare ett hinder som Hall och Higgins (2005, s. 108) lyfter 

fram och som vi även har upplevt på VFU:n är att placering av den interaktiva skrivtavlan 

kan påverka hur tydligt elever kan se informationen på den. I samband med att elever på 

VFU platserna hade svårigheter med att se vad som stod på den interaktiva skrivtavlan fick 

de placeras på andra platser, vilket i vissa fall kunde leda till konflikter i klassrummet och 

kan bli ett hinder för undervisningen. 

Forskarna som nämns i resultatdelen belyser olika matematikkunskaper som elever kan 

utveckla med hjälp av IKT-verktyg. De kunskaper som elever kan utveckla är dubblering, 

programmering, geometriska egenskaper, problemlösning och grundläggande aritmetiska 

färdigheter (Kilderrry, Yelland, Lazaridis & Dragicevis, 2012, s. 294; Highfield, Mulligan 

& Hedberg, 2008, s. 171-175; Shin, Sutherland, Norris & Soloway, 2012, s. 54). De 

kunskaper som forskarna belyste i sina studier kan kopplas till matematikämnets centrala 

innehåll för årskurs 1-3 (Skolverket, 2017c). Elever ska bland annat ha kunskaper inom 

algebra, geometri, problemlösning samt taluppfattning och tals användning (Skolverket, 

2017c, s. 57-58). 

Vi vill ännu en gång påpeka anledningen till resultatets upplägg. På grund av att forskarna 

har undersökt olika IKT-verktyg och olika kunskaper som eleverna kan utveckla med hjälp 

av dem, har vi valt att mestadels presentera varje studie för sig. Det är för att vi vill belysa 

både vilka möjligheter eller hinder som finns samt vilka kunskaper som eleverna kan 

utveckla med hjälp av olika IKT- verktyg.  

6.3 Anknytning till yrkesverksamheten 

Syftet med litteraturstudien var att se hur elevers matematiklärande utvecklas med hjälp av 

IKT i matematikundervisningen. I resultatdelen framkom olika matematikkunskaper som 

elever kan utveckla i samband med användandet av IKT. Därmed ger det en bild över hur 

elever samt lärare kan använda sig av IKT i matematikundervisningen för att uppnå vissa 

matematikkunskaper. Lärare ska även stärka elevers vilja till lärande, tillit till sin egen 

förmåga, ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt att de får använda 

digitala verktyg som ett stöd för sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2017c, s. 14 -15). De 

möjligheter med IKT som beskrivs i resultatet kan relateras till hur 

matematikundervisningen skapar förutsättningar för elever och hur de kan utveckla 

förtrogenhet för grunderna inom matematiken samt hur de kan nyttjas. Dessutom ska 
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elever ha möjlighet att utveckla sina kunskaper i användandet av bland annat digitala 

verktyg (Skolverket, 2017c, s. 56). 

Litteraturstudien visar att det finns möjligheter och hinder med IKT, samt vilka 

matematikkunskaper elever kan utveckla i användandet av IKT i 

matematikundervisningen. Om lärare vet vilka möjligheter som kan finnas med 

användandet av IKT kan de använda IKT-verktyg i undervisningen, för att hjälpa elever 

att utveckla matematikkunskaper utifrån deras kunskapsnivå. I litteraturstudien framkom 

det även olika hinder som är relevanta för lärare att vara medvetna om. Det kan i sin tur 

möjliggöra att lärare finner lösningar på hinder som kan uppstå vid användandet av IKT i 

undervisningen. 

Avslutningsvis önskar vi vidare forskning inom IKT och matematik eftersom den har fått 

en större del i skolans undervisning. Ett område som kan vara av intresse att undersöka i 

framtiden är hur elever känner inför att använda IKT i skolan, motiverar och engagerar det 

dem. Upplever elever att de utvecklar några matematikkunskaper när de arbetar med IKT-

verktyg samt om de anser att det finns några hinder med IKT i undervisningen. Ett annat 

område som kan vara av intresse att undersöka är vad lärare anser om användningen av 

IKT i matematikundervisningen. Anser lärare att IKT motiverar och hjälper elever att 

utveckla matematikkunskaper eller inte. För att kunna undersöka likheter och skillnader 

mellan lärare och elevers åsikter om IKT i undervisningen, kommer även elever intervjuas 

för att kunna jämföra deras åsikter med varandra.  De områden för vidare forskning är utav 

intresse på grund av att vi vill undersöka ifall det som framkom i vårt resultat stämmer 

överens med verkligheten.  
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 uppföljning 2015. Hämtad 8 mars, 2018 från    

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2F

ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3617.pdf%3Fk

%3D3617 

Skolverket. (2017a). Får syn på digitaliseringen på grundskolenivå - Ett 

 kommentarmaterialtill läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och

 grundskoleutbildning. Hämtad 26 januari, 2018, från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2F

ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk

%3D3783 

Skolverket. (2017b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematiken: reviderad 2017. 

 Hämtad 23 januari, 2018, från  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2F

ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3813.pdf%3Fk

%3D3813  

Skolverket. (2017c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: 

 reviderad 2017 (4. uppl.). Hämtad 23 januari, 2018, från  



 

27 

 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2F

ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3813.pdf%3Fk

%3D3813 

Virtuell verklighet. (u.å.).   I Nationalencyklopedin. Hämtad 8 mars, 2018, från 

https://www-ne-

se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/virtuell-verklighet



 

I 

 

8. Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare: Fekonja-

Peklaj, U. & Marjanovič-

Umek, L. 

Titel:   Positive and 

negative aspects of the 

IWB and tablet 

computers in the first 

grade of primary school: 

a multiple-perspective 

approach 

Publikationstyp: 

Tidningsartikel  

Publikationsår: 2015 

Land: Storbritanninen 

Databas: ERIC 

Syftet med studien: var att 

undersöka vilka positiva 

och negativa aspekter som 

fanns om användandet av 

den interaktiva skrivtavlan 

och surfplattor i årskurs 1. 

Design, urval och 

datainsamling:  

Studien är en kvalitativ 

studie. Den genomfördes 

med hjälp av observatörers 

och lärares observationer 

och semi-strukturerade 

intervjuer med elever. Det 

var tre stycken årskurs 1 

klasser med cirka 20 elever 

i varje klass, eleverna var 

mellan 6-7 år gamla.  

Teoretisk bakgrund: 

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Dock tas tidigare 

forskning upp i arbetet, 

som exempelvis att den 

sociokulturella teorin 

ligger till grund för 

arbetet med den 

interaktiva skrivtavlan. 

 

 

 

Resultat: 

Studien visade på att 

eleverna blev mer 

motiverade, uthålliga, 

uppmärksamma och att 

deras arbete underlättades 

i samband med den 

interaktiva skrivtavlan och 

surfplattor.  Dock 

framkom det att 

undervisningen kunde blir 

ensidig och tekniska 

problem kunde 

förekomma.  

 



 

II 

 

Författare: G. Geohle 

Titel:  Gamification and 

Web-based homework 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Publikationsår: 2013 

Land: USA 

Databas: MathEduc 

Syftet med studien: var att 

se om funktionerna 

experience points och 

achievements i WeBWorK 

kan öka elevers 

engagemang när det 

kommer till att utföra sina 

läxor. 

Design, urval och 

datainsamling:  

Det genomfördes en 

surveyundersökning på 60 

studenter efter att de använt 

funktionerna under 16 

veckor. 

Teoretisk bakgrund: 

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Resultat: 

Studien påvisade att 

åtminstone hälften av 

eleverna som deltog och 

använde 

belöningssystemet tyckte 

att de blev mer 

engagerade, eftersom de 

visste vilken nivå de var 

på samt vad som krävdes 

för att komma till nästa 

nivå. 

Författare: G. Geohle, J. 

Wagaman 

Titel: The impact of 

gamification in web 

based homework 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Publikationsår: 2016 

Syfte: 

Syftet med den första 

studien var att ta reda på 

vad studenternas 

uppfattning om 

gamification systemet var.  

Syftet med den andra 

studien var att testa ifall 

Design, urval och 

datainsamling: 

De skickade en enkät via e-

post till 306 deltagare varav 

61 svarade.  

De utförde ett experiment 

där 120 personer deltog, 

varav 60 deltagare var 

Teoretisk bakgrund:  

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Resultat: 

Resultatet av båda 

studierna var att eleverna 

blev mer engagerade när 

de belönades för sina 

ansträngningar, men deras 

prestationer förbättrades 

inte. 



 

III 

 

Land: USA  

Databas: MathEduc  

 

resultatet från den första 

studien stämde överens 

med verkligheten. 

slumpmässigt utvalda att få 

tillgång gamification 

systemet i deras 

WeBWorK. De resterande 

60 deltagarna var en 

kontrollgrupp.  

Enligt forskarna är deras 

studie en kvalitativ studie. 

Författare: Hall, I. & 

Higgins, S. 

Titel:  Primary school 

students’ perceptions of 

interactive whiteboards 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel 

Publikationsår: 2005 

Land: Storbritannien 

Databas: Google 

Scholar  

Syftet med studien: var att 

ta reda på vad elever tyckte 

om den interaktiva 

skrivtavlan. 

Design, urval och 

datainsamling: 

Intervjuer har genomförts 

med 12 fokus grupper, 

sammanlagt 72 elever i 

åldrarna 10-11 år, för att ta 

reda på vad de tyckte om 

den interaktiva skrivtavlan.  

Studien är en kvalitativ 

studie.  

 

Teoretisk bakgrund: 

Det finns ingen teori som 

ligger till grund för syftet 

med forskningen. Dock 

finns Vygotsky och 

Bruners teori med om 

social inlärning, vilket 

forskarna använder när 

de förklarar grunden till 

varför de valde att 

använda fokus grupper. 

Resultat: 

Studien visade på att 

eleverna hade både 

positiva och negativa 

åsikter om den interaktiva 

skrivtavlan. Det positiva 

med den interaktiva 

skrivtavlan är att den är 

mångsidig, multimodal 

och rolig. De negativa 

med den interaktiva 

skrivtavlan är bland annat 
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tekniska problem, lärares 

och elevers färdigheter. 

Författare: Higgins, S.  

Titel: Identifying 

feedback in mathematical 

activities using ICT 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Publikationsår: 2001 

Land: Storbritannien 

Databas: Google 

Scholar  

 

Syftet med studien: var att 

analysera rollen av 

feedback i matematiska 

aktiviteter 

Design, urval och 

datainsamling: 

Det har gjorts tre fallstudier 

med elever i åldrarna 4-9 

och lärare. I två fallstudier 

tog studierna plats i två 

klasser där de pågick under 

två terminer. Den tredje 

studien utgick från lärarens 

perspektiv i att undervisa 

elever om decimaltal. I de 

studierna valdes olika 

program, för att se hur 

feedback kan påverka 

elevernas 

matematiklärande. 

Teoretisk bakgrund: 

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Resultat: 

Det visade på att eleverna 

blev mer motiverade när 

feedback användes i 

undervisningen eftersom 

det gav snabb 

återkoppling på deras 

arbete. Det framkom även 

att som lärare ska man 

vara uppmärksam på hur 

feedback används i 

samband med 

matematikundervisningen. 



 

V 

 

Författare: Highfield, 

K., Mulligan, J. & 

Hedberg, J. 

Titel:   Early 

mathematics learning 

through exploration with 

programable toys 

Publikationstyp: 

Konferensbidrag  

Publikationsår: 2008 

Land: Mexico 

Databas: Google 

Scholar 

Syftet med studien: var att 

undersöka hur matematik 

och elevers metakognitiva 

tankeprocesser utvecklas 

med hjälpa av att de får 

experimentera med 

programmerbara leksaker.   

Design, urval och 

datainsamling: 

Utifrån 10 barn i åldrarna 

3-8 valdes två barn ut för 

att göra fallstudier. De 

fallstudierna gjordes utifrån 

semi-strukturerade 

intervjuer samt observation 

när barnen programmerade 

Bee-bot. Intervjuerna 

användes för att ta reda på 

om barnen hade tidigare 

erfarenheter av 

programmerbara leksaker. 

Teoretisk bakgrund: 

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Resultat: 

Det visade på att eleverna 

utvecklade kunskaper om 

problemlösning, geometri 

och matematiska begrepp 

när de programmerade en 

Bee-bot.   

Författare: Kildery, A., 

Yelland, N., Lazaridis, 

V.  & Dragicrevic, S. 

Titel: ICT and Numeracy 

in the Knowledge Era 

Syftet med studien: går 

inte att utläsa, då det inte 

presenteras i 

tidskriftsartikeln. 

Men det som vill lyftas 

fram i artikeln är att se hur 

Design, urval och 

datainsamling:  

I tidskriftsartikeln framgår 

inte hur studien 

genomfördes dock 

framkom det att författarna 

Teoretisk bakgrund:  

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Resultat:  

Artikeln lyfter fram att 

eleverna blev engagerade i 

att utföra uppgifterna de 

fick samt de kunde 

experimentera och 



 

VI 

 

Creating Contexts for 

New Understandings 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Publikationsår: 2012 

Land: USA  

Databas: ERIC  

IKT kan uppmuntra elever 

att träna räknefärdighet. 

presenterar exempel från 

två klasser i år 1, från en 

grundskola i Australien. 

Där eleverna fick 

kunskaper om 

räknefärdigheter på olika 

sätt.  

utveckla uppgifterna 

vidare. När de gjorde det 

använde eleverna bland 

annat sina 

matematikkunskaper. 

Titel: Kuiper, E. & de 

Pater-Sneep, M 

Författare: Student 

perceptions of drill-and-

practice mathematics 

software in primary 

education 

Publikationstyp: 

Tidskriftsrtikel 

Publikationsår: 2014 

Land: Nederländerna 

Databas: ERIC 

Syftet med studien: var att 

undersöka elevernas åsikter 

angående om att göra 

uppgifter på datorn i 

relation till att göra dem i 

arbetsböcker. Eftersom att 

det är meningen att drill-

practice programvaror ska 

utgöra ett komplement i 

undervisningsmaterialet, 

speciellt till 

arbetsböckerna. 

Design, urval och 

datainsamling:  

Studien involverar elever i 

en nederländsk skola ifrån 

årskurs 5-6 där eleverna är 

mellan 10-11 år gamla. 

Sammanlagt var det 329 

elever från 14 stycken 

klasser som deltog i 

studien. Alla elever 

besvarade ett frågeformulär 

och ungefär 10 elever från 

varje klass blev intervjuade. 

Teoretisk bakgrund: 

Det finns ingen teoretisk 

bakgrund till studien. 

Resultat: 

Studien visade på att 

eleverna föredrog att 

arbeta med sin arbetsbok 

framför att arbeta med 

programvaror av olika 

anledningar. Det kunde 

bland annat vara att de 

fördrog sin frihet välja 

vilka uppgifter de skulle 

utföra samt att de kunde 

gå tillbaka till tidigare 

uppgifter i arbetsboken. 
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Eleverna hade en negativ 

inställning på 

programmens struktur och 

hur de är upplagda. 

Författare: Moyer-

Packenham, P.S., 

Shumway, J.F., Bullock, 

E., Tucker, S.I., 

Adnerson-Pence, K.L., 

Westenskow, A., … 

Jordan, K. 

Titel: Young children’s 

learning performance and 

efficiency when using 

virtual manipulative 

mathematics iPad app 

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Publikationsår: 2015 

Land: USA  

Syfte med studien: var att 

se hur virtuella 

manipulationer som 

förekommer i appar 

påverkar unga elevers 

lärande och effektivitet. 

Design, urval och 

datainsamling:  

Intervjuer med 100 barn i 

åldrarna 3-8 år, under en 

period på 4 månader.  

Genom att de använde 

protokollformat med två 

pre-assessment appar, fyra 

lärande appar och två  

post-assessment appar för 

att följa barnens utveckling. 

Insamling av data 

genomfördes med 

kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Det gjordes 

exempelvis genom att 

Teoretisk bakgrund: 

Teorier om användning 

av representationer och 

hur fysisk interaktion 

med representationer 

leder till inlärning. Även 

Bruners teori används 

som bakgrund till 

studien eftersom barn 

under den kognitiva 

utvecklingen utforskar 

världen genom konkreta 

manipulativa objekt som 

sedan kopplas samman 

med visuella bilder och 

symbolrepresenationer.   

Resultat:  

Barn i både Preschool och 

Kindergarten ökade 

effektiviteten, samtidigt 

som prestationer 

bibehölls. Medan barn i 

årskurs 2 ökade sin 

prestation och effektivitet 

vid räknehopp, men inte 

vid uppgifterna gällande 

tals platsvärde. 

Barn i olika åldrar 

reagerade annorlunda på 

apparna. En del appar 

hade större påverkan på 

barnens inlärningsförmåga 
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Databas: MathEduc utvärdera elevernas 

prestationer genom de olika 

apparna. Insamlingen av 

data gjordes med hjälp av 

skärm- och videoinspelning 

samt tidtagning. 

och effektivitet än vad 

andra appar hade.   

Författare: Shin, N., 

Sutherland, L-A., Norris, 

C.A. & Soloway, E 

Titel:  Effects of game 

technology on 

elementary student 

learning in mathematics   

Publikationstyp: 

Tidskriftsartikel  

Publikationsår: 2012 

Land: Storbritannien 

Databas: Google 

Scholar 

 

Syftet med studien: var att 

undersöka hur spel 

påverkar elevernas 

inlärning av matematik i 

klassrummet. 

Syftet med studie 1: var 

att besvara två stycken 

forskningsfrågor. Den 

första är hur elevers 

prestation varierar mellan 

digitalbaserade spel och 

paper-based games(flash 

fact cards), under en fem 

veckors period. Den andra 

Design, urval och 

datainsamling:  

Studie 1: 41 stycken elever 

i åldrarna 7-8 från två 

stycken klasser i en 

offentlig grundskola. För 

att samla in data använde 

de sig av pretest och final 

test samt att de gjorde 

observationer under tiden 

eleverna använde de olika 

spelen.  Testerna var 

indelade i två delar, där ena 

hade 50 frågor för att mäta 

Teoretisk bakgrund:  

Studien bygger 

Vygotsky teorier. 

Resultat:  

De två studierna visade att 

elever som använde spel i 

undervisningen hade en 

högre prestationsförmåga 

än elever som inte 

använde spel. 
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är hur elevers prestation 

skiljer sig från att spela 

spel två gånger i veckan till 

skillnad från att spela mer 

än tre gånger i veckan 

under en period på 13 

veckor.  

Syftet med studie 2: var 

att undersöka sambanden 

mellan elevers bakgrund 

(kön, etnicitet, inställning 

till matematik och spel) 

och elevers lärande i en 

digitalbaserad spelmiljö. 

de grundläggande 

aritmetiska färdigheterna. 

Den andra delen av testerna 

innehöll 20 frågor för att 

mäta de avancerade 

aritmetiska färdigheterna.  

Studie 2: 50 stycken elever 

i åldrarna 7-8 från tre 

klasser i en offentlig 

grundskola. De använde sig 

av en undersökning där 

eleverna fick besvara frågor 

med ja och nej för att ta 

reda på om elevernas 

inställningar om matematik. 

De lämnade även ut en 

enkät för att ta reda på 

elevernas uppfattning om 

spelets funktioner.    

 


