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Gideon Gegerfelt, Alexander Johansson 

 

Surfplattor - ett kompletterande verktyg i matematikundervisningen. En litteraturstudie 

om surfplattors användning i matematikundervisning för att utveckla elevers kunskaper i 

aritmetik.  

 

Tablets - a complementary tool in mathematic teaching. 

A literature study about the use of tablets in mathematic teaching to develop students’ kn

owledge in arithmetic.     Antal sidor: 24. 

____________________________________________________________ 

Digitala verktyg används allt mer i världen och människan tar hjälp av tekniken i 

vardagen. Barn skapar i tidig ålder förtrogenhet för surfplattor. Därför syftar denna studie 

till att beskriva hur surfplattor används i matematikundervisning om aritmetik.  

I denna studie beskrivs hur svensk skola har digitaliserats och hur tillgången till digital 

teknik ser ut där allt fler skolor satsar på en dator per elev. Elever ska ges möjlighet att 

utveckla sina färdigheter kring digitala verktyg för att bland annat utföra beräkningar och 

att utveckla digital kunskap för att erhålla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i 

samhället. För att samla information och material till litteraturstudien söktes det i olika 

databaser och söktjänster. Texterna har sedan analyserats efter deras likheter och 

skillnader.  

  

Resultatet visade att surfplattor ökade elevers lärande inom aritmetik och särskilt 

gynnades lågpresterande elever av surfplattor i matematikundervisning. Det framkom 

också att de höjer motivation inom ämnet och att surfplattor är portabla vilket möjliggör 

att lärande kan ske på flera olika platser. Det argumenteras att surfplattor bör vara ett 

kompletterande verktyg i matematikundervisning. I diskussionsdelen argumenteras det 

för att lärare bör se de positiva effekter av surfplattor i matematikundervisning. För 

elever med matematikångest och bristande motivation kan surfplattor vara en lösning. 

______________________________________________________________________ 

Sökord: Surfplattor, aritmetik, matematikundervisning, skola och motivation.   

_______________________________________________________________________ 
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1. Inledning  

Det är ett faktum att digitalisering av skolan är något som verkligen ligger i tiden. Svensk 

skola har digitaliserats under de senaste åren och skolan satsar mycket på teknisk 

utveckling för att möta elever i deras vardag. Redskap som surfplattor, datorer och 

smartboards blir allt vanligare i skolan och i matematikundervisning (Holmberg, 2018).   

 

Vi lever i en digitaliserad värld, där digitala verktyg är en del av vardagen. De yngre 

generationerna är uppväxta med digitala verktyg, exempelvis smarta telefoner, surfplattor 

och datorer. För att underlätta vardagen använder människan digitala verktyg som 

hjälpmedel, så kallade things-of-internet, vilket innebär att vi till exempel kan starta 

tvättmaskin med telefon, se över energiförbrukning i hemmet eller värma bilen med hjälp 

av en applikation i telefonen.  Digitala verktyg används även på ett lustfyllt sätt och barn 

på 2000-talet är uppväxta med Youtube, sociala medier och tv-spel. Med smarta telefoner 

och surfplattor ökar användningsfrekvensen och ett tryck har skapats, att de flesta i ett 

samhälle bör ha tillgång till digitala verktyg. Därmed berör det också utbildningssystemet 

och elevers kunskapsinhämtning med digitala verktyg. Därför är det fundamentalt att 

skolan erbjuder alla elever en möjlighet att utveckla digital kunskap för att erhålla ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt (Skolverket, 2017 s. 8).  

 

Människan har alltid använt sig av en mängd olika verktyg för att söka kunskap, och när 

det kommer till digitala verktyg fyller de många funktioner i undervisning (Ryan, 

Sollervall, Lingefjärd & Helenius, 2015, s. 1). Tekniken ändras konstant och påverkar 

samhället, därför har skolan en fundamental roll till att fostra elever till självständiga 

individer, som kan hantera digitala verktyg för att ta del i samhällets utveckling.   

I skolan bör digitala verktyg vara en tillgång i undervisning för att utveckla elevers 

förmågor. Den svenska skolan har gjort satsningar för att alla elever ska ha en egen dator 

(Parnes, 2015, s. 2). Detta är inte tillräckligt enligt Parnes. Om lärare saknar utbildning 

och motivation till att undervisa med digitala verktyg, ger det istället en negativ effekt på 

lärande. Datorn blir endast ett verktyg för informationshämtning. Därför är syftet med 

denna studie att beskriva hur surfplattor används i matematikundervisningen för att 

behandla aritmetik. Detta kommer att göras genom en litteraturstudie och analysera 

nationella och internationella publikationer. Publikationerna kommer att svara på syftet 

och frågeställningarna för att få fram information till litteraturstudien. I denna 



2 
 

litteraturstudie görs avgränsningar till matematikundervisning i grundskolans årskurs F-6 

samt surfplattor.  
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2. Syftesbeskrivning och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån matematikdidaktisk forskning ge en bild om hur 

surfplattor används i matematikundervisningen om aritmetik för årkurs F-6. 

  

•    Vilka effekter har surfplattor i aritmetikundervisningen?  

•    Vilka styrkor och svagheter har surfplattor i matematikundervisningen?   

•    Hur använder elever surfplattor i matematikundervisningen?  
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3. Bakgrund  

I bakgrunden förklaras nödvändiga begrepp som behandlas i litteraturstudien för att 

kunna ta del av den. Det kommer också ges en inblick i svenska skolors tillgång till 

surfplattor och digitala verktyg samt hur styrdokumenteten förhåller sig till hur skolans 

undervisning bör utveckla elevers färdighet om digital teknik.  

 

3.1 Ämnesspecifika begrepp  

Surfplatta är en bärbar dator med pekskärm. Den har avancerade digitala funktioner och 

kopplas upp via ett trådlöst nätverk eller mobilnät. Surfplatta används exempelvis till att 

använda webläsare, hantera e-post, spela spel, lyssna på, se på, läsa och att fotografera. 

För att navigera i en surfplatta används fingrarna som musarm, även kallat pekfunktion, 

och för att skriva ett virtuellt tangentbord. Synonymer till surfplatta är platta, iPad, tablet, 

pekplatta och padda (Svenska datatermgruppen, u.å.). I denna studie används 

begreppet surfplattor.   

 

Digitala verktyg är verktyg som dator, surfplatta, smartboard, smartphone och projektor 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Digital teknik är sifferteknik. Det är den grundläggande tekniken bakom datorn, 

räknedosan, digitaluret med flera elektroniska apparater och system 

(Nationalencyklopedin, u.å.).         

 

Applikation är ett program som kan köpas eller laddas ner till en dator, surfplatta eller 

smartphone. Inom undervisningen kan applikationer användas till att öva färdigheter 

inom många ämnesområden (Nationalencyklopedin, u.å). Applikation kallas i vardagliga 

termer för app, dock används begreppet applikationer i studien.   

 

Kahoot är en webbsida som kan användas gratis av vem som helst. Både lärare och 

elever kan skapa olika former av frågor för att sedan göra exempelvis en frågesport. När 

pedagoger använder Kahoot har eleverna en begränsad tid för att svara, den tiden kan 

variera mellan 5-120 sekunder. Kahoot kan spelas genom en mängd olika redskap som 

dator, surfplatta eller smartphone (Johns, 2015, s. 90).   
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Aritmetik Löwing (2017, s. 295) definierar kortfattat aritmetik som räkning med de hela 

talen. Aritmetik är ett brett område inom matematiken vilket innefattar till exempel 

addition, subtraktion, multiplikation, decimaltal och taluppfattning.   

Den grundläggande aritmetiken är det område inom aritmetiken som eleverna möter först 

i matematikundervisning. Vidare menar Löwing (2017, s. 19) att aritmetik spelar en 

fundamental roll i lärandet för andra delar i matematiken.  

  

3.2 Matematikundervisning och digital teknik genom historien  

Redan på 1960-talet diskuterades vilken roll digital teknik skulle ha inom skolan. 

Politiker sökte efter olika sätt att effektivisera undervisningen för att kontra den då 

rådande lärarbristen. Ett förslag var då att börja använda TV vid undervisningen för att 

underlätta arbetet för lärarna. Exempel på digitala verktyg som introducerades vid den 

här tiden var ljudband och stordia (Wallin, 2006, s. 7). 

   

På 1970-talet introducerades datorer i skolan och de användes primärt inom läs- och 

matematikundervisningen. Introduktionen av datorer i skolan blev mer eller mindre ett 

startskott för en digitalisering av skolan på internationell nivå (Holmgren, 2018, s. 15).  

Under sent 1900-tal fick digital teknologi en mer framträdande roll i svensk skola. 

I Bjerneby Hälls studie intervjuar hon flera olika lärare och ställer frågor rörande synen 

på vad Lpo 94 säger om matematik. Flera av lärarna menar att matematikämnet är starkt 

kopplat till den digitala teknologin och att den dåvarande läroplanen belyste detta 

(Bjerneby Hälls, 2006, s. 23). 

     

Under de senaste åren har tekniken tagit stora kliv in i klassrummet och undervisningen. 

En följd av detta blir naturligtvis ett ökat tryck för att lärare ska bemästra nya digitala 

verktyg som till exempel smartboard, projektor och surfplattor. Lärare bör ha en god 

digital kompetens för att vara de som ska vägleda elever och förbereda dem för det nya 

digitala samhället (Holmberg, 2018, s. 13). Digital kompetens är en fundamental uppgift 

i lärarens yrke. Detta  eftersom att det räknas till en av de åtta nyckelkompetenser som 

EU-parlamentet har enats om och anses vara nödvändiga för EU:s medborgare. En lärare 

som har god digital kompetens besitter färdigheter, kunskap, attityd, rutin och strategier 

när de arbetar med IKT (Holmberg, 2018, s. 14). Avslutningsvis menar Holmberg (2018) 

att digital teknik i klassrummet öppnar upp för nya arbetsmetoder vilket leder till att 
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mångfalden i klassrummet ökar. Den tekniska utvecklingen i skolan sker parallellt med 

den i samhället därför kan elever utanför skolan fortsätta utveckla sina färdigheter inom 

digital teknik. En konsekvens av detta blir då att kunskapshierarkin i klassrummet kan 

komma att skiftas till att läraren inte alltid är den som hanterar den digitala utrustningen 

bäst (Holmberg, 2018, s. 15).             

 

3.3 Tillgång till digitala verktyg i skolan 

Surfplattor har använts i svensk matematikundervisning i några år, dock är det inte givet 

att surfplattor finns tillgängligt för alla elever. Somliga skolor har resurser som möjliggör 

att det finns en surfplatta till varje elev, medan andra skolor har en uppsättning med 

surfplattor där flera klasser får dela på dem (Hylén, 2013, s. 9). Detta är ett problem, 

eftersom svensk skola ska erbjuda lika möjligheter för alla elever oavsett var i Sverige 

skolan befinner sig (Skolverket, 2018a, s. 13).  

   

Rektorer och kommunens ledning har stort inflytande när det kommer till skolans 

resurser. Det är många faktorer som påverkar i vilken utsträckning en skola har tillgång 

till digital teknik. En faktor som påverkar tillgång kan vara rektorers inställning till IKT. 

Om rektorer har en negativ inställning till surfplattor och datorer finns det en risk att det 

har en låg prioritering. En annan faktor som påverkar hur väl digitaliserad en skola kan 

vara är kommunens ekonomi. Har kommunen en dålig ekonomi kommer det att påverka 

skolors budget vilket påverkar skolors förmåga att digitaliseras (Holmberg, 2018, s. 

36).    

 

Enligt studier från PISA ligger Sverige dåligt till internationellt när det kommer till antal 

datorer per elever. Studien från 2009 visar att Sverige låg under genomsnittet med 43 

datorer per 100 elever bland 15-åringar (Hylén, 2013, s. 16). Det framkommer även att 

digitala verktyg används framförallt i svenska och samhällskunskap, medan dess 

användning i matematik var ytterst begränsad. Den senaste PISA undersökningen visar 

att rektorer i den svenska skolan upplever brist i resurser som material. Särskilt de 

rektorer som ansvarar för socioekonomiskt utsatta skolor (Skolverket, 2016, s. 43).    

I svensk skola har det på senare år gjorts satsningar med digitala verktyg där elever förses 

med ett digitalt verktyg (Skolverket, 2018b, s. 15). En-till-en satsningarna i Sverige har 

inneburit att en viss klass eller elevgrupp har fått tillgång till en personlig dator. Det har 

alltså blivit en ojämn fördelning på digitala resurser eftersom resurserna inte delas lika. I 
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en rapport från Skolverket (2018b, s. 15) framkom det att var fjärde elev hade tillgång till 

en egen dator eller egen surfplatta och på gymnasiet var motsvarande siffra tre av fyra 

elever. Samtidigt som en-till-en satsning, tillät skolorna eleverna att använda sin privata 

dator eller surfplatta i undervisning. Detta innebär att digital teknik används olika 

mycket, vilket leder till en mindre likvärdig skola.    

 

3.4 Styrdokument  

Enligt kursplanen i matematik för årskurs 4-6 ska elever ges möjligheter att utveckla sina 

färdigheter kring digitala verktyg för att bland annat utföra beräkningar (Skolverket, 

2017 s. 8). Rasmusson (2016, s.7) beskriver att många elever har erfarenhet av digitala 

verktyg utanför skolan, och surfplattor är inte ovanliga i de svenska hushållen. Det är 

dock ingen självklarhet att alla familjer har tillgång till just surfplattor. Familjer med en 

låg socioekonomisk bakgrund har sämre möjlighet till digitala verktyg, och framförallt 

surfplattor. Rasmusson (2016) förklarar också att surfplattor är ett underhållningsverktyg 

i hemmet och att barn är förtrogna med tekniken. Det är fundamentalt att skolan erbjuder 

alla elever en möjlighet att utveckla digital kunskap för att erhålla ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt (Skolverket, 2017, s. 8). Med hjälp av digitala verktyg kan 

elever utveckla kunskap om hur de kan påverka samhällets utveckling och debatter i 

samhället.  

Ett av de grundläggande värden skolan har, är att skapa livslång lust att lära (Skolverket, 

2018a, s. 5). Eftersom surfplattor är ett underhållningsverktyg (Rasmusson, 2016, s. 7) 

kan skolan skapa en livslång lust att lära genom digitala verktyg. De yngre 

generationerna växer upp med smarta telefoner och surfplattor, och därför bör skolan 

möta elever i deras miljö och vardag (Livingstone, Mascheroni & Staksrud, 2017, s. 

1107). 

    

Aritmetik är ett grundläggande område inom matematiken och elever i den svenska 

grundskolan ska undervisas i taluppfattning och talanvändning (Skolverket, 2018a, s. 

56). Surfplattor och deras avancerade programvara (applikationer) kan erbjuda elever 

möjlighet att utveckla och testa sina förmågor inom matematik, exempelvis inom 

aritmetiken. Genom detta utvecklar elever sin förståelse för matematik (Skolverket, 2017, 

s. 9). För att underlätta lärande kan undervisning konkretiseras och visualisera 

objekt genom digitala verktyg. Användning av digital teknik har en positiv effekt på 

elevers lärande och även i kommande utveckling. Det kan också stärka elevers 
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förtrogenhet att använda sig av teknik i olika sammanhang. Elever som har goda 

kunskaper om hur digital teknik kan utnyttjas inom matematiken har större möjligheter 

att använda framtidens teknik (Skolverket, 2017, s. 9).   
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4. Metod   

I metoden kommer det att framföras vilka databaser och söktjänster som har använts i 

informationssökningen samt vilka sökord har använts för att få fram relevanta 

publikationer till studien. I urvalet presenteras sedan hur ett antal sökningar har 

genomförts och hur sökningarna har reviderats för att smalna av och få fram relevant 

litteratur. Slutligen förklaras vilka kategorier litteraturen har delats in i under analysen 

och hur analysen har gått tillväga.   

 

4.1 Informationssökning   

Till litteraturstudiens informationssökning användes flera olika databaser. De databaser 

och söktjänster som har använts till litteraturstudien var ERIC, LIBRIS 

PRIMO och Google Scholar. Eftersom detta arbete inriktar sig mot matematikdidaktik, är 

det ytterst relevant med söktjänster som inriktar sig mot det. Under läsning av 

Hwang, Shadiev, Tseng och Huang (2015) hittades relevant information i bakgrunden 

vilket motsvarade kriterierna till denna litteraturstudie. För att kunna ta med 

informationen gjordes en kedjesökning i ERIC på titeln A Collaborative Cross Number 

Puzzle Game to Enhance Elementary Student’s Aritmetic Skills av Chen, Lin, Looi, Shao 

och Chan (2012) och lästes sedan i sin helhet.  

        

Sökord vi har använt i informationssökningen är kopplade till syftet och 

frågeställningarna för detta arbete. Söksträngarna kunde se ut på följande sätt; ”Tablet* 

AND multiplication* AND ”elemementary school”, ”Ipad* AND Learn* AND 

mathematic* AND school”, ”Arithmetic AND tablet*. Tablet* AND multiplication* 

AND elementary school”, ”Tablet* AND school* AND skill* AND mathematic”. I 

bilaga 1 finns en mer utförlig beskrivning av alla sökningarna som ledde till 

litteraturstudiens material. I en av kolumnerna beskrivs det med vilka databas eller 

söktjänst som användes samt vilka sökord. 

 

Kriterier för att litteraturen skulle inkluderas var att sökningarna skulle innehålla dessa 

aspekter i abstract; matematikundervisning, grundskolans årkurs F-6, surfplattor, 

utveckling, aritmetik, applikationer och lärande. I informationssökningen läste vi 

abstract för att få fram vetenskapligheten i texterna och relevansen till litteraturstudien. 

För att veta dess vetenskaplighet sökte vi ifall texterna var peer review eller om de var 
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vetenskapliga i form av doktorsavhandling, konferensbidrag, handbok eller 

tidskriftsartikel. Vårt syfte är att undersöka vad forskning beskriver om surfplattor i 

matematikundervisning, och är ett relativt nytt område. Forskning om detta ämne är nytt 

eftersom surfplattor är ett nytt fenomen inom matematikundervisning och forskning från 

2011 inkluderades endast.   

 

4.2 Urval  

 

Nedan kommer en tabell som ger exempel på sökningar vilket resulterade i 

granskning av material i litteraturstudien.   

 

Tabell 1: exempel på sökningar i ERIC och Primo av publikationer.  

 

Söktjänst Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal lästa 

publikationer 

Antal 

exkluderade 

publikationer 

Antal 

inkluderade 

publikationer 

Primo Tablet* AND 

Multiplication* 

And 

elementary 

school 

415 100 23 5 414 1 

ERIC ipad* AND 

learn* AND 

mathematic 

91 91 16 3 90 1 

ERIC ipad* AND 

learn* AND 

mathematic* 

AND school 

70 70 8 4 69 1 

ERIC Arithmetic* 

AND tablet* 

11 11 8 5 10 1 
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Tabell 2: översikt på de vetenskapliga texter som använts i studien.  

Författare  År  Publikationsty

p  

Titel  

Calder, N. & 

Murphy, C.  

2018  Handbok  Using Mobile Technologies in the Teaching and 

Learning of Mathematics   

Carr, J.  2015  Tidskriftsartik

el  

Does Math Achievement h’APP’en when iPads and Game-

Based Learning are Incorporated into Fifth-

Grade Mathematics Instruction?   

Chen, Y-H., 

Lin, C-

P., Looi, C-

K., Shao, Y-j. 

& Chan, T-

W.      

2012  Tidskriftsartik

el    

A Collaborative Cross Number Puzzle Game 

to Enhance Elementary Students’ Arithmetic Skills 

Hassler 

Hallstedt, M.  

2018  Doktorsavhan

dling  

Closing the Gap: How an 

Adaptive Behavioral Based Program on 

a Tablet Can Help Low Performing Children 

Catch Up in Math: a Randomized Placebo Controlled Study  

Hilton, A.  2016  Handbok  Engaging Primary School Students 

in Mathematics: Can iPads Make a Difference?  

Hung, 

C.H, Chih-

Yuan Sun, 

J. & Yu, P-

T.             

2015  Tidskriftsartik

el  

The benefits of a challenge: student 

motivation and flow experience in tablet-PC-game-

based learning  

  

Hwang, W-

Y, Shadie, 

R., Tseng C-

W., & Huang, 

Y-M.      

2015 

     

Tidskriftsartik

el      

Exploring Effects of Multi-

Touch Tabletop on Collaborative Fraction Learning and the 

Relationship of Learning Behavior and Interaction with Lear

ning Achievement  

Johns, K.  2015  Tidskriftsartik

el  

Engaging and Assessing Students with Technology: A 

Review of Kahoot!   

Milman, N., 

Carlson Bancr

oft, A. 

& Vanden Bo

ogart, A.   

2014  Tidskriftsartik

el  

Examining Differentiation and Utilization of iPads Across C

ontent Areas in an Independent, PreK–

4th Grade Elementary School   

Peled, S. 

& Schocken, 

S.  

2014  Konferensbidr

ag  

Mobile learning and early age mathematics  
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4.3 Materialanalys  

 

Vi har valt att titta på följande aspekter för att analysera materialets likheter och 

skillnader. Likheterna och skillnaderna motsvarar frågeställningarna. Den första 

kategorin är Effekter av surfplattor i aritmetikundervisning om. Det är särskilt relevant 

till vår studie, och svarar på vår frågeställning, att ta del av hur matematikdidaktisk 

forskning beskriver surfplattors roll inom undervisning om aritmetik. Den andra 

kategorin är Styrkor och svagheter med surfplattor i matematikundervisning. Vi vill 

undersöka vad matematikdidaktisk forskning beskriver vilka fördelar och nackdelar det 

finns med surfplattor i matematikundervisning. Detta för att få förståelse om det är 

positivt eller negativt med surfplattor samt vilka aspekter vi ska ta hänsyn till och 

applicera det i vår kommande yrkesroll. Den tredje och sista kategorin är Hur elever 

använder surfplattor i matematikundervisning. Denna kategori ger oss en inblick om hur 

pedagoger väljer att arbeta med i matematikundervisning. Vilka val det gör när de låter 

elever arbeta med surfplattor och vad det finns för positiva och negativa aspekter med 

hur elever arbetar med surfplattor. I analysen läste vi det material som presenteras i tabell 

2 och sorterade in dem i de tre ovannämnda kategorierna. Vi använde oss sedan av bilaga 

1, Översikt över analyserad material, för att sammanfatta studierna och få en överblick.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras litteraturstudiens resultat. Det kommer att kategoriseras in i tre 

olika avsnitt. Avsnitten är indelade utifrån Effekter av surfplattor i aritmetikundervisning, 

Styrkor och svagheter med surfplattor i matematikundervisning samt Hur lärare 

använder surfplattor i matematikundervisning. 

 

5.1 Effekter av surfplattor i aritmetikundervisning  

5.1.1 Lågpresterande elever gynnas av surfplattor 

I en studie av Zhang, Trussell, Gallegos och Asam (2015, s. 38), där syftet var att 

undersöka hur surfplattor kan hjälpa elever utveckla sina färdigheter inom aritmetik, kom 

de fram till att kunskapsgapet mellan elever med kunskapsbrister och elever med goda 

kunskaper minskade anmärkningsvärt. Studien testade elevers kunskaper om decimaltal 

med ett test före användning av surfplattor och ett test efter undervisning med surfplattor. 

I resultatet framkom det att skillnaden mellan elever med kunskapsbrister och elever med 

goda kunskaper reducerades från 24% till 8%. Slutsatsen av studien var att både elever 

med kunskapsbrister och elever med goda kunskaper förbättrade sina resultat. Framförallt 

de elever som ansågs ha svårigheter med matematik drog mest nytta av att arbeta med 

surfplattor.    

 

Liknande resultat kommer Hassler Hallstedt (2018) fram till i sin doktorsavhandling där 

lågpresterande elever utvecklar sina aritmetiska baskunskaper via surfplattor. Studien 

inriktar sig på att undersöka effekter på hur beteendebaserad matematikträning på 

surfplattor utvecklar elevers aritmetiska baskunskaper. Studien gjordes i svenska skolor i 

årkurs 2. Det främsta syftet med studien var att undersöka hur träning med surfplattor 

kunde utveckla baskunskaper inom aritmetik hos lågpresterande elever. De baskunskaper 

som fokuserades var addition och subtraktion upp till tresiffriga tal, öppna utsagor 4+_=9 

och _-32=9+50, mängdräkning och tid (Hassler Hallstedt, 2018, s. 21). 

   

Hassler Hallstedts studie hade tre inriktningar där den första studien inriktade sig på att 

undersöka ifall aritmetiska kunskaper på surfplattor kunde bedömas med hög reliabilitet 

och validitet. I studien framkom det att ett test kunde bedömas på surfplattor och att 

kunskapsbedömning inom aritmetik kunde överföras från papper till surfplattor med 

liknande egenskaper. Den andra studien undersökte om surfplattor kunde utveckla 



14 
 

lågpresterande elevers aritmetiska baskunskaper på surfplattor, vilket var det främsta 

syftet i avhandlingen. 283 lågpresterande elever delades in fyra olika grupper; 

kontrollgrupp, placebogrupp, matematik och matematik med minnesträning. Det primära 

fokuset låg på att träna grundläggande aritmetik. Eleverna tränade även på talkunskap 

och minnesträning (Hassler Hallstedt, 2018, s. 57). Den tredje studien inriktade sig på att 

undersöka hur matematikträning via surfplattor påverkar utvecklingen över en 

sexmånadersperiod och en tolvmånadersperiod. Syftet var att undersöka vilka specifika 

faktorer som utvecklas under en längre tid och hur dessa faktorer relaterar till varandra 

(Hassler Hallstedt, 2018, s. 63).   

 

Resultatet i Hassler Hallstedts studie visade flera olika effekter av surfplattor i 

undervisning om aritmetik. De empiriska bevis av studien visar att extra träning med 

surfplattor i matematikundervisning utvecklar lågpresterande elever med grundläggande 

aritmetiska färdigheter. Utfallet av testerna visar dock att kontroll- och placebogruppen 

presterade bättre än de andra två grupperna i textbaserade problemlösningar (Hassler 

Hallstedt, 2018, s. 58). De positiva effekterna av att arbeta med surfplattor i 

matematikundervisning började avta efter sex månader och försvann nästan helt efter tolv 

månader. Detta beror troligtvis på att eleverna i studien inte bemästrade det nödvändiga 

flytet i räkningen (Hassler Hallstedt, 2018, s. 66). Kunskapen har inte befästs och 

eleverna har inte automatiserat räkningen. Vidare visade studien att extra minnesträning 

kombinerat med ordinarie träning i aritmetik inte gav någon ökad effekt (Hassler 

Hallstedt, 2018, s. 65).   

  

5.1.2 Spel för utvecklande av aritmetiska kunskaper   

I Holland genomfördes en studie 2017 där syftet var att undersöka hur surfplattor kunde 

hjälpa elever i årskurs 1 att utveckla sina kunskaper inom aritmetik (Van der Ven, 

Segers, Takashima & Verhoeven, 2017, s. 200). Studien fokuserade på addition, 

subtraktion, addition med punkter och subtraktion med punkter. Addition och subtraktion 

med punkter innebär att elever räknar med punkter istället för siffror. Kontrollgruppen 

arbetade inte med surfplattor medan experimentgruppen arbetade med surfplattor i 

undervisningen (Van der Ven et al., 2017, s. 202). Resultatet av denna studie var att 

experimentgruppen presterade bättre med en ytterst liten marginal jämfört med 

kontrollgruppen. Det området inom aritmetiken, vilket experimentgruppen och 
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kontrollgruppen skiljdes mest, var vid subtraktion med punkter, där experimentgruppen 

presterade bättre (Van der Ven et al., 2017, s. 204). En slutsats är att applikationer bör 

användas i matematikundervisning som ett kompletterande verktyg för att variera hur 

pedagoger arbetar med aritmetik (Van der Ven et al., 2017, s. 206; Peled och Schocken, 

2014, s. 19; Hilton, 2016, s. 160). 

  

I Taiwan undersöktes hur elever i årskurs 2 utvecklade kunskaper inom aritmetik genom 

utmanande spel eller matchande spel på surfplattor (Hung, Chik-Yuan Sun & Yu, 2015, 

s.178). Spelet som eleverna fick spela var Motion math: Hungry Fish, där spelaren får 

träna på en- och tvåsiffriga additions- och subtraktionsuppgifter. Kontrollgruppen 

spelade spelet på matchande nivåerna 1-6 i Motion math: Hungry Fish. Med matchande 

nivå menas att uppgifterna är anpassade till elevers kunskaper och att eleverna klarar av 

att utföra uppgifterna. Den andra gruppen, experimentgruppen, spelade samma spel på en 

utmanande nivåerna 7-14. Resultatet visade att det utmanande spelet var bättre än det 

matchande spelet när det gäller lärande och tillfredsställelse. Eleverna fokuserade mer på 

uppgiften eftersom de upplevde undervisningen mer givande. Undersökningen visade 

dock att kontrollgruppen inte bad om hjälp i samma utsträckning som elever i 

experimentgruppen och en anledning till det var att spelet var på en enkel nivå. 

Fortsättningsvis visade resultatet att experimentgruppen var mindre distraherade i den 

mening att de inte tappade fokus på uppgiften. En annan aspekt som framkommer var att 

arbetsflytet skiljde mellan grupperna och då att kontrollgruppen inte upplevde samma flyt 

i uppgifterna som experimentgruppen (Hung et. al, 2015, s. 182). En studie som också 

undersöker hur matematiska spel via surfplattor kan stärka elevers kunskaper inom 

aritmetik är Drigas och Pappas (2015, 18). I deras undersökning använde elever i de 

tidigare årskurserna ett spel som heter Math Rush. Resultatet visade att elever utvecklade 

kunskaper i aritmetik samt övade sina färdigheter för addition, subtraktion, multiplikation 

och division (Drigas & Pappas, 2015, s. 19; Chen, Lin, Looi, Schao & Chan, 2012, s. 12). 

      

En forskare som hävdar att surfplattor inte bidrar till att utveckla elevers kunskaper inom 

matematik är Carr (2015). I hennes studie undersöker hon effekterna av surfplattor inom 

matematikundervisning genom att dela upp 104 elever i lika stora grupper, en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp. Kontrollgruppen arbetar utan surfplattor medan 

experimentgruppen arbetar med surfplattor, och då i form av en surfplatta per elev (Carr, 

2015, s. 276). Båda grupperna utförde ett test före introduktion av surfplattor och ett test 
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efter. Enligt testerna var det en ytterst marginell skillnad mellan de två grupperna. 

Resultatet i studien är att en-till-en surfplattor i matematikundervisning inte påverkar 

elevers kunskapsutveckling inom matematik, där aritmetik var ett av flera matematiska 

områden som ingick i studien (Carr, 2015, s. 278).  

 

5.2 Styrkor och svagheter med surfplattor i matematikundervisning  

De tidigare beskrivna studierna visar även på styrkor med att arbeta med surfplattor i 

matematikundervisningen i ett brett perspektiv. Nedan presenteras ett antal studiers 

resultat av vilka möjligheter det finns att utnyttja surfplattor i matematikundervisning.     

 

5.2.1 Surfplattors engagemang och feedback  

Zhang et al. (2015, s. 33) menar att vid användning av surfplattor är det mer rörelse och 

fysisk interaktion från elevens sida. Detta leder till att surfplattor engagerar elever i större 

omfattning än vid användning av datorer. Likande resultat kommer Calder & Murphy 

(2018, s.34) fram till att surfplattor erbjuder en mer exakt och taktil känsla än vad vanliga 

datorer gör. Istället för att navigera med en mus eller tangentbord använder elever 

pekfunktion vilket gör surfplattor mer passande för yngre elever. De betonar att elever 

interagerar med surfplattor och kommer direkt i kontakt med matematiskt innehåll. 

   

Ytterligare studier hävdar att surfplattor engagerar elever mer än vad datorer gör. De 

argumenterar att elever motiveras av surfplattor i högre grand än datorer. I studierna 

jämförs surfplattor med penna och papper i matematikundervisning. Elever som använder 

surfplattor får oftast feedback direkt via surfplattor, vilket de inte får i samma grad via 

penna och papper (Van der Ven et al., 2017, s.201; Hilton, 2016, s. 158; Murphy, 2018, 

s. 34; Chen et al., 2012, s.12; Hilton, 2016, s. 158) poängterar att framförallt pojkar 

ökade sin motivation för matematik via surfplattor. En aspekt som särskiljer studierna 

emellan är att användning av surfplattor även ökar elevers kreativitet, motivation och 

koncentration (Calder & Murphy, 2018, s. 34). Vidare argumenterar en annan studie att 

83,9 % av lärarna som deltog i undersökningen att surfplattor ökade elevers motivation 

anmärkningsvärt (Millman, Carlson & Boogart, 2014, s. 127). Peled & Schocken (2014, 

s. 24) jämför datorer och surfplattor. De menar att elever förknippar datorer med arbete 

och associerar istället surfplattor till lek eller spel. De understryker även vikten av att 

spelandet inte får förhindra lärandet i matematikundervisning, vilket kan ses som en risk i 



17 
 

arbetet med matematikspel via surfplattor. Johns (2015, s. 89) förklarar att det finns ett 

flertal olika studier som pekar på att användning av digital teknik, till exempel datorer, 

surfplattor och smartphones har en positiv påverkan i elevers motivation och 

engagerande. Vidare understryker Johns vikten av att använda lämpliga webbsidor till 

exempel Kahoot i matematikundervisning för att engagera alla elever. 

 

5.2.2 Portabla och kompletterade verktyg i undervisning                 

En annan styrka med surfplattor i matematikundervisning är att de är portabla, vilket 

möjliggör att elever kan välja att arbeta med dem bortom sina ordinarie arbetsplatser 

(Carr, 2015, s. 272; Zhang et al., 2015, s. 33). Matematikböcker är mindre effektivt att 

arbeta med på övrig plats än ordinarie, eftersom det krävs att elever tar med fler objekt 

till exempel papper, penna, radergummi och linjal. Jämförelsevis med surfplatta, leder 

detta till att elever behöver fokusera på att ta med fler saker, vilket är mer energi- och 

tidskrävande, eftersom elever inte alltid har koll på alla sina saker. En annan studie 

belyser också egenskapen att surfplattor är portabla, och kan därför enkelt användas var 

som helst (Drigas & Pappas 2015, s. 18). Resultatet av studien poängterar att mobila 

enheter som smartphone, surfplattor och datorer är oerhört flexibla och kan därför 

användas utanför skolan. De understryker även vikten av att tekniken inom mobila 

enheter utvecklas ständigt vilket leder till längre batteritid, lättare och mer effektiva 

verktyg. Vidare belyser Peled och Schocken (2014, s. 23) fördelen med att surfplattan 

kan tas med överallt. De beskriver applikationers fördelar, som är att de kan spelas var 

som helst och på vilken enhet som helst. Till exempel på väg hem från skola kan 

applikationer användas på telefonen och sedan kan de byta till en laptop.   

 

I den tidiga matematikinlärningen utvecklar elever sina matematiska förmågor bättre 

genom att arbeta med objekt från närliggande miljöer och objekt de känner till 

(Peled & Schocken, 2014, s. 24). Elever kan till exempel räkna djur, sortera kakor eller 

konstruera mönster med pärlor. Den taktila delen vid konkreta objekt är en aspekt vilket 

kan stärka elevers utveckling i matematik. Kan lärare förbereda och använda konkreta 

objekt kan det hjälpa elevers lärande. Det är dock inte särskilt praktiskt att kunna ta med 

tusentals olika objekt i klassrummet, allt från olika djur, pärlor eller båtar. Däremot har 

surfplattor egenskapen att möjliggör det. Surfplattor kan simulera objekt för att efterlikna 

dem. Surfplattor är utformad med pekfunktion och detta aktiverar det taktila sinnet vilket 
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stödjer lärande. Det är en stor fördel surfplattor har gentemot laptop. Liknande slutsatser 

kommer Calder och Murphy (2018, s. 34) fram till i sin studie. De förklarar att surfplattor 

har flera olika representationer, vilket leder till ett ökat lärande. Representationerna som 

surfplattor använder sig av är symbolisk, numerisk och visuell interaktion.   

 

En nackdel och kanske en av de största svårigheterna i den tidiga matematikutbildningen 

är att elever utvecklar brister som inte upptäcks eller åtgärdas (Peled & Schocken, 2014, 

s. 24). Med SlateMath kan dessa brister upptäckas i tid och elevers utveckling övervakas 

kontinuerligt. Om elevers arbete i Slatemath tyder på att det finns brister, skickas elever 

till avsnitt där de behöver stärka sina kunskaper inom det matematiska området. 

SlateMath kan stödja lärarens matematikundervisning genom att välja passande avsnitt i 

applikationen som är kopplat till det aktuella matematiska innehållet. Läraren kan på så 

sätt kontrollera ordningen och vilka avsnitt eleverna arbetar med. Ytterligare en studie 

förklarar att lärare har möjlighet till att välja applikationer och kan välja lämplig nivå och 

uppgift för att passa lärandemålen till elever (Calder & Murphy, 2018, s. 44).  

 

5.3 Hur elever använder surfplattor i matematikundervisning  

Peled & Schocken (2014, s. 23) märkte i deras studie att många lärare föredrog att låta 

eleverna arbeta parvis med en surfplatta. Under studiens gång kunde de se fördelarna 

med att arbeta på detta sätt. Eleverna tränade på turtagning, och framförallt tålamod och 

fördröjd tillfredsställelse. Den passiva eleven kunde observera den aktiva och reflektera 

över uppgiften utan att känna press att behöva interagera. Den passiva eleven gav tips 

och råd för att klara uppgiften. Dessa positiva aspekter av att arbeta parvis med 

surfplattor utvecklar elevers viktiga sociala förmågor. En annan studie som också 

argumenterar för användning av surfplattor, vilket bidrar till lärande i grupp, är Hwang et 

al. (2015). De kom fram till liknande slutsatser, vilket är att arbeta tillsammans med 

surfplattor i undervisning leder till att sociala och kommunikativa förmågor utvecklas. 

Dessutom framkom det även att arbeta i grupp i matematikundervisning ledde till ökat 

lärande hos eleverna (Hwang et al., 2015, s. 461).  

 

Calder & Murphy (2018, s. 37) betonar att surfplattor har en förmåga att bidra till 

kollektivt lärande i matematikundervisning. När två eller fler elever samarbetar på 

surfplattor kan detta stödja elevers utveckling av hur olika strategier används i 

problemlösning. En annan positiv effekt vid arbete i grupp är att vissa applikationer 
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möjliggör presentationer av olika matematiska lösningar, processer och strategier. 

Författarna menar att applikationerna är väldig enkla och öppnar upp möjligheter för 

lärande på nya sätt som inte hade fungerat på samma sätt som med papper och penna. 

I tidigare resultat har det visat att surfplattor kan tas med överallt. Calder & Murphy 

(2018) belyser också detta vilket ger elever möjligheter att kunna arbeta med vem de vill. 

På så sätt kan de visa varandra och ta del av varandras matematiska lösningar. De 

problematisera att elever kan arbeta så med papper och penna också men menar att 

surfplattor ökar det kollaborativa arbetet mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

6. Diskussion   

Diskussion är uppdelat i tre olika avsnitt. Det första avsnittet förklarar litteraturstudiens 

tillvägagångsätt och probelmatisera den. I det andra avsnittet diskuteras resultatet av 

studierna och kopplas till läraryrket. I det avslutande avsnittet förklaras vidare forskning. 

    

6.1 Metoddiskussion  

I vår litteraturstudie har vi hittat texter som har svarat på vårt syfte och 

frågeställningarna. Publikationerna som har analyserats har motsvarat våra kriterier för 

att kunna inklunderas i studien. Våra kriterier var utbildning i årskurserna F-6 eller 

motsvarande ålder internationellt, aritmetik och surfplattor. Vid sökningar har det 

framkommit många resultat om surfplattor i matematikundervisning men inte allt för 

många texter om surfplattor om aritmetikundervisning. 

 

När vi sökte efter information använde vi oss av flertalet olika söktjänster och databaser. 

Framförallt använde vi oss av ERIC, Primo, Libris och Google Scholar. Vi använde oss 

av MathEduc men utan ett tillfredställande resultat. Under vår sökning efter relevanta 

studier har vi använt oss av tekniker som trunkering för att i vissa fall hitta fler resultat. 

Vid de tillfällen då vi fått ett stort antal träffar har vi valt att revidera våra sökord och 

ibland lägga till ord i sökningen för att få fram färre men också mer relevanta träffar.  

En stor majoritet av det vi analyserat har varit internationella studier, vilket betyder att de 

har varit skrivna på engelska. Språket blir därför ett hinder i vår litteraturanalys där våra 

brister i engelska språket med begrepp och ord inte är på samma nivå som vårt 

modersmål, svenska. Litteraturen är på ett akademiskt språk som också har varit ett 

hinder eftersom det i sig är ett språk med viss struktur och begrepp. Vissa matematiska 

termer på engelska har varit svåra att översätta, till exempel arithemtic fluency vilket vi 

har översatt till räkneflyt. Ett hinder med artiklarna vi analyserat är att det akademiska 

språket har varit svårt att läsa. Exempelvis har det varit svårt att avläsa diverse 

förkortningar som vi inte är bekanta med. Det har även varit svårt att tolka olika tabeller 

och grafer som presenteras i undersökningarna. Vi hittade en studie som utfördes i 

Sverige och var skriven av en svensk forskare. Studien var internationell och var därför 

skriven på engelska. Ett annat ord som studierna använder är children och students. Vi 

har översatt det till elever och använder det frekvent i litteraturstudien.   
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En negativ sida med studiens syfte angående hur surfplattor används för att utveckla 

elevers aritmetiska kunskaper är angående området aritmetik. Det är brett och omfattas 

till exempel av addition, subtraktion, multiplikation och division. Däremot är syftet 

smatl, i den mening att vi har lagt till surfplattor i aritmetikkundervisning, och har då inte 

har fått många träffar i databaserna eller söktjänsterna. Vi har inte behövt exkludera 

många texter i sökningarna utan de som har motsvarat våra kriterier till studien har vi 

analyserat. Detta eftersom det har varit ett mindre antal publikationer om 

aritmetikundervisning och surfplattor. Hade syftet varit att undersöka hur surfplattor 

används i matematikundervisning hade vi fått fler träffar och hade då fått ett större 

underlag och hade varit tvungna att exkludera.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie har det inte tagits upp många negativa aspekter. Endast 

studien av Carr (2015) påvisar en icke positiv resultat av användning av surfplattor i 

aritmetikundervisning. Om syftet istället hade varit att undersöka surfplattor i  

matematikundervisningen hade det hittats fler publikationer och möjligtvis fler resultat 

om negativa aspekter. En annan negativ aspekt och som vi hade förhoppningar om att 

texter skulle rikta in sig på, är de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation 

och division. I textanalysen har det inte framkommit särskilt mycket om division eller 

multiplikation. Multiplikation och division nämns kortfattat, i Drigas och Pappas (2015, 

s. 19), att de två utvecklas via matematikspel på surfplattor. Två studier förklarar att 

surfplattor i matematikundervisning påverkar aritmetikkunskaper positivt, dock inte 

specifikt vilka kunskaper de utvecklar eller på vilket sätt undervisning ska se ut.   

 

I litteraturstudiens informationssökning angående söktjänsten Google Scholar har det 

blivit många träffar. Det stärker inte relabiliteten att det har framkommit 13400 träffar 

eftersom urvalet inte är optimalt. Det har gjorts ett subjektivt urval för att kunna läsa 

igenom titlar och texterna i analysen. För att reliabiliteten ska vara hög, ska denna 

undersökning kunna göras på ett likvärdigt tillvägagångssätt och få fram samma resultat 

oberoende av vem som gör det. Det är inte då inte säkert att detta kan göras eftersom det 

har skett ett subjetivt val av lästa publikationer i Google Scholar. Anledning till att 

sökningar har tagits med i studien är att de texter som har hittats har varit relevanta och 

även att andra de andra söktjänster och databaser inte har gett tillräcklig antal texter till 

litteraturstudien. Därför har Google Scholars träffar valts att ta med eftersom att de har 

motsvarat kriterierna i urvalet.  



22 
 

 

I vår litteraturstudie har vi tagit med en doktorsavhandling av Hassler Hallstedt 

(2018). Anledning till att vi detaljerat beskrev doktorsavhandlingen är för att den är 

komplex och stor, vilket är positivt eftersom den har pågått under en längre tid och 

validiteten är stark då det är en doktorsavhandling. En annan orsak är att den är 

omfattande och det behövs en utförlig förklaring av studierna för att ge en rättvis bild av 

resultatet.    

         

6.2 Resultatdiskussion  

Vi anser att utifrån resultatet har vi fått svar på vårt syfte för den här studien. Texterna 

har svarat på frågeställningen och de har bistått med relevant information till studien. I 

resultatet har vi fokuserat på tre olika aspekter vilka är formulerade utifrån 

frågeställningen. Dessa tre aspekter har det framkommit resultat om Effekter av 

surfplattor i matematikundervisning om aritmetik, Styrkor och svagheter med surfplattor 

i matematikundervisning och Hur lärare använder surfplattor i matematikundervisning.  

 

6.2.1 Effekter av surfplattor i matematikundervisning om aritmetik 

Resultatet tyder på att surfplattor stärker elevers aritmetiska kunskaper och det flera 

studier argumentera att surfplattor ska ses som ett kompletterande verktyg i 

matematikundervisning (Van der Ven et al., 2017; Hilton 2016). Parnes (2015) beskriver 

att digitala verktyg bör vara en del i undervisning för att utveckla elevers förmågor. Vår 

uppfattning är att lärande bör vara mångsidigt och varierat för att uppnå ett bättre resultat 

men också genom att få fler elever engagerade i undervisningen och att fånga fler elevers 

intressen.  

 

I resultatet belyser studier att lågpresterande elever stärks genom att arbeta med 

matematikspel på surfplattor och att det minskar kunskapsgapet mellan lågpresterande 

och högpresterande elever (Zhang et al., 2014, s. 38; Hassler Hallstedt, 2018). Det tycker 

vi är anmärkningsvärt och är en aspekt att ta hänsyn till som lärare. En teori vi har 

diskuterat och kan vara orsak till att lågpresterande elever presterar bättre med 

surfplattor, är för att de tycker att traditionell matematik med läroböcker är mindre 

stimulerande. Det framkommer även att surfplattor är motiverande och engagerande 

(Van der ven et al., 2017, s. 201; Hilton, 2016, s. 158; Murphy, 2018, s. 34; Chen et al., 

2012, s.12), vilket vi anser kan vara en faktor till bra resultat med surfplattor för 
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lågpresterande elever. En annan aspekt vi anser är orsaken till detta resultat, är att 

surfplattor ger feedback direkt. I skolan kan elever få vänta på feedback då lärare har 

begränsat med tid och att det är många elever som behöver hjälp och stöttning. 

 

Angående olika sätt att arbeta med surfplattor inom matematikundervisning med 

inriktning aritmetik, visar resultatet att pedagoger kan arbeta med surfplattor, och 

framförallt spel för att stärka elevers kunskaper inom aritmetik. I flertalet av texterna 

beskrivs flera olika applikationer, där spel är ledordet inom surfplattor, för att utveckla 

elevers aritmetiska kunskaper (Zhang et al., 2015; Hung et al., 2015). En övervägande 

del av resultatet pekar på att surfplattor bör användas som ett kompletterande material i 

undervisning vilket vi anser är en bra inställning till hur de bör användas. Vår uppfattning 

om lärande är det bäst skapas genom en varierad undervisning där elever får utveckla 

olika förmågor och färdigheter (Shadiev, Tseng & Huang, 2015). En annan aspekt vi vill 

betona är att med hjälp av surfplattor utvecklar elever kunskap om digital kompetens som 

behövs i samhället (Skolverket, 2017, s. 9). När det kommer till att motivera elever, 

beskriver resultat att surfplattor ofta förknippas med lek och spel och detta är något 

pedagoger kan dra nytta av i all undervisning.   

Vår undersökning inriktade sig mot aritmetik vilket endast är ett av många områden inom 

matematiken. Under tiden vi sökte efter olika studier att analysera hittade vi många 

studier som inriktade sig mot andra ämnen inom matematiken bland annat, geometri och 

algebra. Det finns alltså mycket forskning kring matematikundervisning och surfplattor 

men inte om aritmetik och särskilt inte om förmågorna som nämndes i ett tidigare stycke.  

 

Resultatet av denna undersökning kan vi relatera till i den framtida yrke och framförallt 

matematikundervisning, men vi kan även koppla det till andra ämnen där surfplattor kan 

användas i andra ämnen. Surfplattor och andra digitala verktyg utvecklas ständigt och 

lärare bör därför hänga med i utvecklingen för att vara den i klassrummet som ska leda 

undervisningen. Lärare i dagens skola bör ha grundläggande kunskaper kring surfplattor 

och vilka applikationer som är lämpliga i olika situationer. Det ingår enligt oss i det 

professionella yrket. Holmgren (2018) problematiserar hur kunskapshierarkierna i 

klassrummet kan komma att skiftas när lärare inte är lika bekanta med den digitala 

tekniken som eleverna är. Därför anser vi att en del av lärarens profession är att ha en 

god digital kompetens. Vi anser även att denna litteraturstudie lyfter fram flera kritiska 

aspekter av surfplattor och dess roll inom matematikundervisning vilket lärare idag kan 
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dra stor nytta av. Exempelvis visar resultatet att surfplattor kan användas för att reducera 

gapet mellan lågpresterande och högpresterande elever i somliga fall och detta är 

information som lärare kan reflektera över i sin undervisning (Zhang et al., 2014, s. 

38). Under VFU har vi observerat att surfplattors användning är begränsad men vid de 

tillfällena då de används reagerar elever positivt. I resultatet belyser vi att elever 

förknippar dator med arbete och surfplattor med lek och spel, detta stämmer utifrån vad 

vi observerat vid VFU (Van der Ven et al., 2017, s. 201).   

 

Resultatet av vår studie går att knyta an till skolverkets övergripande ansvar. Enligt 

skolverket ska alla elever få möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och erbjudas 

möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik (Skolverket, 2018, s. 

4). Det framkommer flera olika tillvägagångssätt i hur pedagoger kan arbeta med digital 

teknik inom resultatet av denna studie. Bland annat beskrivs olika egenskaper hos 

surfplattor vilket lärare bör känna till för att ha grundläggande kunskaper kring 

surfplattor och hur de kan användas på bästa sätt. Lärare som har goda kunskaper kring 

surfplattor och annan digital teknik är nyckeln för att elever ska utveckla sin digitala 

kompetens vilket Skolverket (2018) menar är nödvändigt för att bli en fungerande 

samhällsmedborgare.   

 

6.2.2 Styrkor och svagheter med surfplattor i matematikundervisning  

I resultatet poängterar ett flertal studier att surfplattor är portabla vilket leder till att 

elever inte är begränsade till datasalar eller så kallade datavagnar som många skolor har 

(Dirgas & Pappas, 2015, s. 18; Zhang et al., 2015, s. 33). Lärandet kan ske på ett mer 

spontant sätt, och motiverar till lärande. Med en-till-en satsningar på surfplattor och 

datorer skapas möjligheter till att matematikundervisning kan använda dessa digitala 

verktyg. Möjligheter att ta med sig surfplattor och även att applikationer finns på flera 

olika digitala verktyg öppnar upp för att lärande kan ske överallt. För 

matematikundervisning kan detta leda till att läxor eller om elever vill träna mer skapas 

bättre förutsättningar för att utveckla matematikförmågor (Peled & Schocken, 2014, s. 

23).  

 

Vår uppfattning är att matematik är ett ångestladdat ämne och många elever känner stor 

oro inför. För att komma runt problemet och att skapa livslång lust att lära kan surfplattor 

vara en lösning. I resultatet framkommer det att elever associerar surfplattor som något 
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roligt och att det höjer motivation till matematik (Hilton, 2016, s. 158). Eftersom 

surfplattor och matematikspel kan locka elever med sämre motivation till ett lustfyllt 

lärande och på så sätt få möjlighet att lyckas inom matematik är det en viktig del att ta 

med i matematikundervisning. Vår uppfattning är att om elever känner att de besitter 

kunskap i matematik kan känslan av ångest försvinna. 

 

En fördel i matematikundervisning är att objekt kan ersättas genom surfplattors 

stimulering av objekt och möjliggöra att elever får träna sina förmågor i närliggande 

miljöer exempelvis använda uppgifter som elever kan relatera till i sin vardag. I 

läroböcker finns det förvisso bilder men surfplattor ger ytterligare dimensioner. Konkreta 

objekt som pärlor är relativt enkelt att använda i matematikundervisning (McIntosh, 

2017, s. 21), vilket förmodligen är det bästa att lära sig med jämförelsevis med surfplattor 

och datorer. Däremot har surfplattor fördel med att motivera och engagera fler elever 

inom matematikundervisning. Det är många olika perspektiv som ska tas med i beräkning 

för att möjliggöra att elever utvecklas och lär sig på bästa sätt i undervisning. Frågan är 

om det går att avgöra vilka sätt som skapar den bästa miljön för lärande.   

 

6.2.3 Hur elever använder surfplattor i matematikundervisning  

I vårt resultat lyfts det fram positiva aspekter kring kollaborativt lärande vid användning 

av surfplattor i matematikundervisning (Peled & Schocken, 2014; Hwang et. al, 2015; 

Calder & Murphy, 2018). Det beskrivs hur pedagoger kan arbeta med surfplattor i 

klassrummet för att stimulera och öka lärandet. Grupparbete och arbeta i par är två 

framgångsrika metoder för lärande med surfplattor och generellt hur lärande kan ske. I 

vår egna undervisning använder vi oss av parvis eller grupparbete för att det är ett bra sätt 

att lära sig genom. Det stämmer också överens med det vi observerat under vår VFU om 

hur undervisning sker, dock inte med surfplattor i matematikundervisning. Utan det har 

varit i andra ämnen som elever har arbetat med surfplattor. Vår uppfattning är att 

surfplattor kan med fördel användas i kollaborativt arbete och på så sätt bidra till ett bra 

lärande. Resultatet delar vår åsikt med hur kunskap skapas och hur lärande sker.  

 

Det framkommer flera positiva egenskaper med surfplattor i vårat resultat men det är 

ytterst begränsad information kring surfplattors negativa aspekter. De artiklar vi har 

analyserat gav aldrig någon nyanserad bild om surfplattors negativa egenskaper. Vi sökte 

efter källor som skulle beskriva svagheter och styrkor hos surfplattor men vi hittade inget 
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relevant material. Hade vi hittat någon undersökning som belyste någon eller några 

svagheter med surfplattor, skulle vi ha möjligheten att beskriva en mer nyanserad bild av 

surfplattornas egenskaper för att stärka vår studie. Resultatet av studien går att 

problematisera. För det första finns det problem med att använda spel i 

matematikundervisning. Det kan leda till att eleverna blir fokuserar på spelandet 

istället för lärandet. Bara för att resultatet av studien pekar på att surfplattor har 

många styrkor betyder det inte att lärare ska helt förlita sig till dem i 

undervisningen. Ytterligare en del av resultatet som kan diskuteras är motivation 

kopplat till surfplattor. Elever som känner sig mer motiverade av surfplattor kanske 

gör det på grund av att undervisningen inte ger tillräckligt mycket stimuli. Läraren 

bör då granska sin egen undervisning istället för att se surfplattor som en 

nödlösning när motivationen till matematiken är låg.  

 

Flera studier argumenterar dock att surfplattor ska vara ett kompletterande verktyg, den 

ska alltså inte ta över matematikundervisning. Studierna har ett bra förhållningssätt och 

perspektiv till hur surfplattor kan användas. Vi vill poängtera att denna litteraturstudie 

syftar mot att beskriva hur surfplattor kan användas i matematikundervisningen för att 

utveckla elevers kunskaper inom aritmetik. Vår studie belyser alltså inte surfplattors 

användning ur ett hälsoperspektiv. Det finns alltså många studier som menar att det blåa 

ljuset vilket utstrålas från Surfplattor, smartphones och datorer påverkar vår sömn 

negativt (Benedict & Tuberger, 2018, s. 16).  

       

6.3 Vidare forskning   

I litteraturstudien har vi sett att det saknas en bredd i forskning om surfplattor inom 

aritmetiken. Det fanns mycket forskning kring surfplattor i matematikundervisning, dock 

inte inom aritmetiken och särskilt inte om division och multiplikation. Det har 

framkommit flest studier som behandlar addition och subtraktion. Därför bör det forskas 

om hur surfplattor påverkar elevers utveckling av multiplikation och division. Detta för 

att lärare och skolan bör ha förståelse och kunskap om hur surfplattor påverkar elever och 

deras lärande inom matematikundervisning. Vi noterade även att en stor majoritet av de 

studier vi analyserat inriktade sig mot att undersöka elever på lågstadiet. Vår uppfattning 

är att det finns begränsade studier kring surfplattors användning i mellanstadiet. Det vore 
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därför användbart med forskning som undersöker hur elever i mellanstadiet kan utveckla 

sina kunskaper om aritmetik med hjälp av surfplattor.    

 

Till vårt kommande examensarbete skulle det vara intressant att undersöka hur surfplattor 

används i matematikundervisning och i vilken omfattning. Under våra VFU:er har lärare 

inte använt sig av surfplattor och när vi har diskuterat om surfplattor i undervisning, 

framkom det att lärarna inte använde sig av dem. De använde sig inte mycket av digitala 

verktyg överlag. Eleverna arbetade i så fall med miniräknare eller att lärare använde 

projektor för visning av elevexempel och matematikuppgifter. Detta är intressant 

eftersom resultatet i vår litteraturstudie visar att surfplattor i matematikundervisning är 

positivt på många olika sätt. En annan aspekt som skulle var intressant att undersöka är 

om hur surfplattor påverkar elever inom multiplikation och division. I litteraturstudien 

framkom det väldigt få studier angående den delen i aritmetiken.    
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