
Examensarbete 
Grundlärarprogrammet 4-6 240hp

De digitala verktygens betydelse för elevers
lärande inom matematik

Matematik 15hp

Halmstad 2020-02-29

Emma Larsson och Karin Algelid



 

Titel De digitala verktygens betydelse för elevers lärande inom 

matematik 

Författare Emma Larsson och Karin Algelid 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle  

Sammanfattning Över tid har digitaliseringen ökat i samhället såväl som i skolan. Digitala 

verktyg ska ta plats i matematikundervisningen och ge elever möjligheter 

att utveckla kunskaper i att använda dessa. Den snabba utvecklingen av 

digitaliseringen sätter en stor press på elever, lärare och skolor.  

 

Syftet med denna litteraturöversikt är att ta reda på vad forskning säger om 

elevers lärande inom matematik och hur lärandet påverkas genom 

användandet av digitala verktyg. Mer precist ska frågeställningen; “På vilka 

sätt påverkar användandet av digitala verktyg elevers lärande inom 

matematik?” besvaras. För att uppnå syftet med litteraturöversikten och 

besvara vår frågeställning har vetenskapliga studier om digitala verktyg i 

matematikundervisningen tagits fram, analyserats och sammanställts. 

 

Resultatet visar att de digitala verktygen kan ha en positiv påverkan på 

elevers lärande inom matematik. För att detta ska ske krävs det att läraren 

har en god kompetens inom användandet av digitala verktyg. De digitala 

verktygens design och funktion behöver vara väl utformade för att 

användandet ska bidra till lärande. Resultatet visar även att effekterna av de 

digitala verktygen skiljer sig åt beroende på elever och skolors olika 

förutsättningar.       

Vid vidare studier om digitala verktyg vill vi undersöka om det finns 

eventuella hinder med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen, och i sådana fall vilka dessa är. En didaktisk 

implikation från studien är att skolor bör fokusera på att lärarna utvecklar 

kunskaper inom digitala verktyg. Vår litteraturöversikt bidrar till en ökad 

förståelse för de faktorer som har betydelse för användningen av digitala 

verktyg. 
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Förord 

Vi har nu genomfört vår hittills största utmaning på grundlärarutbildningen 4-6 där vi har 

lyckats producera fram vårt första examensarbete. Ett arbete som har varit intressant och 

lärorikt för vår framtida roll som lärare. När vi bestämde oss för att inte ha någon enskild 

arbetsfördelning förstod vi att arbetet skulle bli tidskrävande. Inläsningen av artiklar, 

rapporter och avhandlingar har vi gjort gemensamt och därefter producerat fram all skriven 

text tillsammans. Ett samarbete som har fungerat utmärkt för oss.  

 

Ett stort tack till vår handledare Annette Johnsson som har gett oss all den stöttning vi har 

behövt under arbetes gång.  
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1. Inledning 

I dagsläget ser vi en ständig ökning av digitaliseringen i samhället, där dagens människor näst 

intill tvingas till att utforska och använda sig av digitala verktyg. Detta är även något som 

blivit en central del i skolans värld på senare tid. Varje dag stöter lärare och elever på digitala 

verktyg som på något sätt påverkar eller berör dem. Barn och ungdomar behöver förstå hur de 

digitala verktygen påverkar dem själva, men också hur de påverkar samhällsutvecklingen 

(Skolverket, 2018). Under den verksamhetsförlagda utbildningen har det dagliga användandet 

av digitala verktyg i undervisningen blivit synligt. Det som fångat vårt intresse av digitala 

verktyg är hur användandet sker inom matematikundervisningen och vad det har för påverkan 

på lärandet hos eleverna, vilket ligger till grund för denna litteraturöversikt. Enligt Lgr11 

(Skolverket, 2019) ska digitala verktyg användas i skolan, då undervisningen inom 

matematik ska syfta till att eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digitala verktyg.  

 

Under tre år på lärarutbildningen har det blivit tydligt att de digitala verktygen har en stor 

plats i undervisningen i grundskolorna. Litteraturöversikten riktar in sig på matematik 

eftersom vi båda har liknande erfarenheter av hur användandet av digitala verktyg utövas 

under dessa lektioner. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har både för- och 

nackdelar med användandet av digitala verktyg iakttagits och av denna anledning vill vi 

undersöka vad forskning säger om hur digitala verktyg påverkar lärandet hos eleverna. Något 

som har uppmärksammats är att de digitala verktygen i undervisningen snarare används som 

ett kompletteringsverktyg inom matematiken, istället för ett verktyg för lärande. Stundtals har 

vi observerat elever som fått tillgång till surfplatta när de slutfört ett moment, där ingen 

återkoppling i form av reflektion eller feedback skett från läraren. Vi kan varken veta om 

detta är positivt eller negativt, men en fråga som dykt upp i en situation som denna är vilket 

lärande eleven får ut när användningen av surfplattan sker på ett sätt som detta. Forskning 

visar att digitala verktyg sällan används i matematikundervisningen, och av denna anledning 

är det högst intressant att undersöka hur digitala verktyg påverkar elevers lärande inom 

matematik (Skolforsningsinsitutet, 2017). Vi intresserar oss för vad det finns för forskning 

om detta område och hur digitala verktyg ska ta plats i matematikundervisningen för att de 

ska bidra till ett lärande.  
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1.1 Centrala begrepp  

I följande litteraturöversikt kommer en del begrepp behandlas och under denna rubrik 

presenteras de mer precist. Begreppet digitala verktyg definieras som surfplattor och datorer, 

samt de läromedel och applikationer som finns att tillgå på dessa enheter. I de artiklar och 

avhandlingar som använts i litteraturöversikten utgörs de digitala verktygen av surfplattor 

eller datorer, vilket är anledning till att det endast är dessa två som tas upp i denna 

litteraturöversikt. Surfplatta (u.å) definieras i Nationalencyklopedin som ett elektroniskt 

verktyg i form av en pekdator, med ett stort användningsområde som innefattar hantering av 

e-post, spel, musik, film och läsning av e-böcker, tidningar och tidskrifter. Ytterligare ett 

begrepp som behandlas i denna litteraturöversikt är IT (u.å) som enligt Nationalencyklopedin 

innebär informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för olika möjligheter inom tekniken. 

Även IKT är ett begrepp som tas upp i litteraturöversikten. Precis som IT definieras IKT (u.å) 

enligt Nationalencyklopedin som ett samlingsbegrepp som innebär informations- men även 

kommunikationsteknik.  

 

2. Bakgrund 

I följande kapitel kommer tidigare forskning presenteras. Inledningsvis redogörs 

digitaliseringens förändring över tid och hur denna sett ut i skolan. Därefter tas den digitala 

ojämlikheten upp avseende kompetens och användning. Den tidigare forskningen behandlar 

även de digitala verktygens påverkan på lärande samt vilka faktorer som är avgörande för att 

verktygen ska bidra till lärande. Detta kapitel utgörs främst av forskning som berör digitala 

verktyg i undervisningen generellt, vilket sedan smalnas av i litteraturöversiktens resultatdel 

där forskningen endast berör undervisningen inom matematik.  

 

2.1 De digitala verktygens förändring över tid - i skolan 

Enligt en kunskapsöversikt av Skolverket (2018) genomfördes den första digitaliseringen av 

undervisningen under 1970-talet, då införandet av elektronisk miniräknare tog plats. Många 

diskussioner kring miniräknarens funktion togs upp, där det diskuterades om den skulle 

fungera som ett hjälpmedel eller om den istället utgjorde ett hinder, främst inom 

matematikundervisningen. Dessa diskussioner har lett till ytterligare initiativ till digitalisering 

av undervisningen då persondatorer blev allt vanligare i klassrummen under 1980-talet. 

Lärare i olika ämnen fick då fortsatt utbildning i digital kompetens och ytterligare digitala 

verktyg för undervisningen introducerades. Mellan år 2007-2008 började digitaliseringen av 
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undervisningen öka kraftigt och tillgång till internet gjorde det möjligt för många skolor att 

erbjuda varje elev och lärare varsin dator. I samband med detta infördes även lärplattformar 

och projektorer som gjorde det möjligt för lärare och elever att visualisera digitalt material 

(Skolverket, 2018).  

 

2.2 Ojämlikhet i digital kompetens och användning  

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2019) har alla elever rätt till en likvärdig utbildning oberoende av 

behov och förutsättningar. Samuelsson (2014) har i sin studie fått fram att, trots den höga 

tillgången på digitala lärverktyg i samhället, finns det en ojämlikhet i digital kompetens i 

såväl hem, som på arbetsplatser och i skolan. Detta framförs även i en kunskapsöversikt av 

Skolverket (2018), där det i resultatet framgår att endast en dryg fjärdedel av 

grundskoleelever har tillgång till individuell användning av digitalt verktyg i skolan, medan 

siffran för gymnasieelever uppnår drygt tre fjärdedelar. I en rapport av Skolverket (2009) 

framgår det att den digitala ojämlikheten har gått från att utgöra klyftor mellan de som har 

och de som inte har tillgång till digitala verktyg, till klyftor mellan de som kan och de som 

inte kan använda de digitala verktygen. I dessa klyftor visar det sig att sambandet mellan IT-

användning och studieresultat har en stor betydelse, då det framgår att elever med en större 

IT-användning i hemmet uppnår bättre studieresultat. Resultatet visar även att detta samband 

påverkas av elevernas sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund. 

 

2.3 De digitala verktygens påverkan på lärande 

Oxstrand (2013) tar i sin licentiatavhandling upp att flertalet lärare vill få mer kunskap om 

hur digitala verktyg ska användas med eleverna. Enligt lärarna är det viktigt att 

undervisningen sker med digitala verktyg för att eleverna ska bli informerande, reflekterande 

och engagerade medborgare. I en artikel av Magdas och Bontea (2015) trycker de istället på 

vikten av digitala verktyg i undervisningen som en effektivisering av undervisningen i 

skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar en rapport skriven av Andersson 

(2017), där det framförs att ett användande av digitala lärverktyg bidrar till ett ökat lärande 

hos elever i svårigheter, utifrån förutsättningen att skolans lärare får kunskap om hur dessa 

används. Andersson (2017) menar även att alla elever ska ha tillgång till bästa möjliga 

undervisning som ska vara anpassad utifrån varje individs förutsättningar. Detta blir möjligt 

genom en didaktisk tillämpning och användning av digitala lärverktyg. Wachira, Keengwe 

och Onchwari (2009) har genomfört en studie där de undersökt hur handdatorer kan stödja 
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lärarstudenters undervisning i matematik. Resultatet av studien visar att om handdatorerna är 

utrustade med rätt programvara kan de stödja flera olika inlärningsaktiviteter som är riktade 

mot målen inom matematik. Studiens resultat visar även att de deltagande lärarstudenterna 

utvecklade en positiv inställning till användandet av handdatorerna. 

 

2.4 Avgörande faktorer för att de digitala verktygen ska bidra till lärande 

Perselli (2014) har i sin avhandling fått fram att lärare har olika erfarenheter av och intresse 

för IT-användning i undervisningen, och att många lärare inte har tillräckligt med tid för att 

utveckla sina erfarenheter och kunskaper inom detta område. När erfarenheter och kunskaper 

saknas råder en hög sannolikhet att lärarna undviker de digitala verktygen i undervisningen. 

Enligt Tallvid (2015) krävs det att lärare har en god kompetens inom IT-användningen, 

samtidigt som han menar att det behövs kunskap om och förståelse för olika skolors 

förutsättningar för att kunna bedöma hur digitaliseringen påverkar undervisningen i alla 

ämnen. Detta är något som även en rapport av Skolverket (2009) stödjer, då de betonar att de 

digitala verktygen på egen hand inte förbättrar elevernas lärande. Lärare behöver en god 

kompetens inom IT-användningen såväl som en förståelse för teknikens möjligheter att 

utveckla undervisningen för att de digitala verktygen ska ha betydelse (Skolverket, 2009). 

Även Norqvist (2016) har upptäckt detta och skriver i sin artikel att de digitala verktygen inte 

leder till en kunskapsutveckling i sig själv. Norqvist (2016) menar att problemet ligger hos 

kommunerna då dessa har investerat i teknologi bland skolorna men inte försett lärare och 

elever med kunskap om teknologin och användandet av den. Tillgången till teknologi finns 

men kunskapen saknas (Norqvist, 2016).  

 

I en undersökning som publicerades i början av 2000-talet deltog fyra kommuner i Sverige, 

där syftet var att undersöka hur olika IT-satsningar tagit plats på skolorna (Falén, 2002). I 

undersökningen framgår det även att det ska finnas tid för kompetensutveckling på skolorna 

för att lärarna ska hinna med i teknikutvecklingens fart. Avgörande för detta är även att 

skolan behöver en god ekonomi. I en rapport av Skolverket (2009) konstateras det att en 

faktor som kan begränsa IT-användningen i skolan är otillräcklig utrustning, vilket leder till 

en mer negativ attityd hos lärarna då de blir begränsade. Något som ytterligare påverkar 

lärarna är om tydliga strategier för IT-användning saknas. Om det inte finns några tydliga 

strategier för användningen av IT blir frågor om utrustning, tillgänglighet och 

kompetensutveckling inte meningsfullt för skolan (Skolverket, 2009). 



 8 

 

2.5 Sammanfattning 

Det är tydligt att digitaliseringen i skolan har ökat allt mer under de senaste tio åren och att de 

digitala verktygen har fått en allt större betydelse i matematikundervisningen, både för lärare 

och för elever (Skolverket, 2018). För att användningen av digitala verktyg ska ha en 

betydelse krävs goda erfarenheter och kunskaper hos lärarna (Tallvid, 2015). Tydliga 

strategier från skolledningen om hur verktygen ska ta plats i undervisningen och vilka 

satsningar som behövs göras inom tekniken behöver framgå till lärarna. Ett tydligt samband 

inom tekniken har visat sig vara att en större IT-användning i hemmet leder till bättre 

studieresultat hos elever. Det som påverkar resultaten är elevernas sociala, ekonomiska och 

kulturella bakgrund som skiljer sig åt (Skolverket, 2009), och det faktum att det råder en 

ojämlikhet i digital kompetens och utrustning såväl i hemmet som i skolan (Samuelsson, 

2014). Wachira et al. (2009) har i sin studie fått fram att digitala verktyg, som i deras fall var 

handdatorer, kan stödja flera inlärningsaktiviteter som riktar sig mot målen inom matematik. 

 

2.6 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vad forskning säger om elevers lärande 

inom matematik och hur detta påverkas genom användandet av digitala verktyg. Den 

frågeställning vi vill besvara genom denna litteraturöversikt lyder enligt följande; “På vilka 

sätt påverkar användandet av digitala verktyg elevers lärande inom matematik?”. 

 

3. Metod 

I detta kapitel framförs en redogörelse för litteraturöversiktens val av databaser och insamling 

av empiri. Under insamlingen har sökningar efter lämpliga artiklar och avhandlingar som 

passar litteraturöversiktens syfte och frågeställning genomförts. Sökningarna har genomförts i  

rekommenderade databaser och den forskning som berör litteraturöversiktens syfte har valts 

ut. Det som ligger till grund för sökningarna är valda sökord och söksträngar i de olika 

databaserna.    

 

3.1 Databaser 

När ämnet för examensarbetet hade bestämts formulerades en frågeställning samt flertalet 

sökord relaterat till ämnet. Utifrån frågeställningen och de valda sökorden inleddes processen 
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med att genomföra sökningar på Högskolan i Halmstads databaser samt sökmotorn Google 

Scholar. De databaser som har använts är Libris, ERIC och SwePub. Den databas vi fann 

mest användbar var ERIC. ERIC är en internationell databas som publicerar vetenskapliga 

artiklar, tidskrifter, rapporter och avhandlingar. Utifrån de engelska sökorden har 

internationella vetenskapliga artiklar och avhandlingar framtagits på denna databas. SwePub 

är en nationell databas och där har både svenska och engelska sökord använts. I databasen har 

endast sökningar på artiklar och avhandlingar som är refereegranskade genomförts. Libris är 

en nationell söktjänst som riktar sig mot de svenska biblioteken där information om titlar går 

att söka efter. I Libris databas har endast olika avhandlingar hämtats. Under insamlingen av 

empiriskt material upptäcktes söktjänsten Google Scholar som erbjöd ett flertal artiklar och 

avhandlingar inom vårt undersökningsområde. För att garantera att det vi hittat i Google 

Scholar var användbart genomfördes en sökning i databasen ERIC för att se om artiklarna 

och avhandlingarna var refereegranskade, samt för att få tillgång till fulltextdokument.  

 

3.2 Sökstrategi 

Innan insamlingen av empiriskt material påbörjades övervägdes valet av sökstrategi. Utifrån 

den formulerade frågeställning togs flertalet sökord fram som skulle generera träffar i 

databaserna (se Tabell 1 och 2 nedan). Både svenska och engelska sökord användes vid 

sökningarna, eftersom både nationella och internationella studier skulle ligga till grund för 

det empiriska materialet. Under sökningens gång upptäckte vi att de engelska artiklarna och 

avhandlingarna var mer lättillgängliga än de svenska, detta eftersom många svenska studier 

ofta publiceras på engelska.  

 

Vid genomförandet av sökningarna användes ett fåtal sökord eller fraser kopplade till 

frågeställningen för att begränsa antalet träffar. I sökningarna användes den booleska 

operatoren, AND, i databasen ERIC för att göra sökningarna lite mer specifika. Den booleska 

operatoren NOT användes inte eftersom det var svårt att hitta artiklar gällande 

litteraturöversiktens syfte. När den booleska operatoren OR användes fick vi väldigt många 

träffar där större delen var irrelevanta för litteraturöversikten vilket medförde att den uteslöts. 

Trunkering är ytterligare en sökteknik vi använt oss av som innebär att en asterisk (*), 

placerats i slutet av ett sökord. På detta sätt ger sökningen träffar på andra varianter av ett ord 

än det vi sökt på. Eftersom syftet med litteraturstudien är att studera effekterna av digitala 

verktyg i matematikundervisningen var vi även noga med att genomföra sökningar efter 
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artiklar och avhandlingar som belyser kritiska aspekter.  

 

 Tabell 1: Engelska sökord  Tabell 2: Svenska sökord 

 

 

3.3 Urval  

Genom systematiska och manuella sökningar i olika databaser har de artiklar och 

avhandlingar som anses mest relevanta till litteraturöversikten valts ut. Dessa redovisas nedan 

i Tabell 3 “Urval av litteratur”. I litteraturöversikten har refereegranskade avhandlingar och 

artiklar använts, vilket säkerställer att de valda källorna har vissa vetenskapliga kvaliteter. 

Under sökningens gång började vi främst med att läsa abstraktet i artiklarna och 

avhandlingarna för att sedan göra en värdering på om innehållet av den artikel eller 

avhandling berör vårt syfte. Utifrån värderingarna valdes mindre relevanta artiklar bort. I två 

olika tabeller har inklusionskriterier och exklusionskriterier tagits fram (se Tabell 4 och 5 

nedan). Inklusionskriterier beskriver de olika villkor som ska uppfyllas av de artiklar som 

väljs ut, i vårt fall litteratur och vetenskapliga artiklar som berör digitala verktyg i 

matematikundervisning. Eftersom syftet med litteraturöversikten behandlar digitala verktyg 

inom matematik och hur dessa påverkar elevernas lärande valdes artiklar och avhandlingar 

som berörde andra ämnen och digitala verktyg i allmänhet bort. Även artiklar och 

Matematik 

Digitala verktyg 

Lärande 

Mellanstadiet 

IKT 

Elever 

Appar 

Undervisning 

Surfplatta/Lärplatta 

Teknik 

Maths/mathematics 

Digital tools/tablets 

Learning 

Primary school 

ICT 

Students/Pupils 

Apps/app 

Education 

Handheld devices 

Technology 

Effects/Effectiveness 

Using  

Motivating 

Attitudes 

Comput 
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avhandlingar som endast fokuserade på elever med funktionsnedsättningar valdes bort 

eftersom detta inte låg i fokus för litteraturöversikten. Dessa tre villkor utgör arbetets 

exklusionskriterier. I litteraturöversikten har även manuella sökningar genomförts, som utgör 

en del av urvalet. De manuella sökningarna genomfördes utifrån tips från handledare och en 

lärare på högskolan, eller genom en granskning av en annan använd källas referenslista där 

relevanta studier till litteraturöversikten hittats.  

 

Tabell 3: Urval av litteratur.  

I tabellen presenteras de valda sökorden och de valda söksträngarna. Det framgår vilket 

datum sökningarna har genomförts och i vilken databas. Tabellen visar även antalet träffar, 

urval och vilka avgränsningar som använts.   

Datum Databas Sökord/söksträng Antal 

träffar 

Urval Avgränsningar 

2019-11-14 ERIC Using AND maths AND apps 20 1 Peer Reviewed 

Journal Article 

2019-11-15 ERIC Maths AND effectiveness AND 

handheld devices AND 

education 

26 2 Peer Reviewed 

Journal Article 

2019-11-18 
SwePub Matematik, undervisning, 

digital 

7 1 Refereegranskat 

2019-11-26 ERIC ICT AND math* AND attitudes 87 1 Peer Reviewed 

Journal Article 

2020-02-08 ERIC Technology AND maths* AND 

education AND comput* 

380 1 Peer Reviewed 

Journal Article 

2019-12-11 ERIC Motivating AND maths AND 

digital 

4 1 Peer Reviewed 

Journal Article 

 

Tabell 4: Inklusionskriterier 

I tabellen nedan visas det inklusionskriterit som används i litteraturöversikten. Dessa 

beskriver de olika villkor som ska uppfyllas av de artiklar som väljs ut. 
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Inklusionskriterier 

Litteratur och vetenskapliga artiklar som berör digitala verktyg i matematikundervisning 

 

Tabell 5: Exklusionskriterier 

I tabellen nedan visas de exklusionskriterier som används i litteraturöversikten. Dessa 

beskriver de olika kriterier som väljs bort vid urvalet litteratur. 

Exklusionskriterier 

Litteratur och vetenskapliga artiklar som endast berör elever med funktionsnedsättning 

Litteratur och vetenskapliga artiklar som endast berör digitala verktyg i allmänhet 

Litteratur och vetenskapliga artiklar som berör digitala verktyg inom andra ämnen än 

matematik 

 

3.4 Analysmetod 

När vi läst de utvalda artiklarna och avhandlingarna för sig genomfördes en granskning av 

dem utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställning. Därefter studerades artiklarnas och 

avhandlingarnas resultat i förhållande till varandra, med fokus på att finna likheter och 

skillnader för att sedan kunna placera dessa i olika teman och kategorier. Dessa teman och 

kategorier presenteras i Bilaga 1 ”Kategorier utifrån resultat”. Dessa teman och kategorier 

utgör sedan resultatdelens underrubriker. Inom de olika underrubrikerna presenteras de olika 

resultaten i relation till varandra och analyseras i förhållande till arbetets syfte och 

frågeställning. I Bilaga 1 är kategorierna design och funktion uppdelade, men i resultatdelen 

skrivs de som en underrubrik.  

4. Resultat och analys 

Ämnet matematik är ett stort område och omfattar många olika delar som undervisningen ska 

beröra. Studierna som presenteras i resultatdelen berör inte alla områden inom matematiken. I 

följande kapitel är litteraturöversiktens resultat uppdelat i fyra olika huvudrubriker. 

Inledningsvis presenteras effekterna av digitala verktyg som läromedel inom 

matematikundervisningen. Därefter redogörs olika möjligheter och utmaningar med digitala 

verktyg samt vilken betydelse verktygens design och funktion har för elevers 
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matematiklärande. Avslutningsvis presenteras sambandet mellan elevers olika förutsättningar 

och användandet av digitala verktyg.   
 

4.1 Digitala verktyg som läromedel inom matematikundervisning och deras 

påverkan 

I en litteraturöversikt som genomfördes av Murphy (2016) har teknologins påverkan på 

matematikundervisningen studerats. Litteraturöversikten täcker olika områden inom 

matematik. Utifrån sitt resultat av litteraturöversikten fick Murphy (2016) fram att elever 

behöver vara engagerade i lärandet av matematik, och att lärare ska använda sig av metoder 

som får eleverna engagerade och därmed även motiverade. En strategi för att uppnå detta är 

dels genom att läraren integrerar teknologin i klassrummet, men även att detta införs i 

läroplanen av regering och riksdag. Enligt Murphy (2016) visar forsking att när elever hålls 

motiverade i inlärningsprocessen har de större chans att uppnå målen för matematik. Utöver 

den ökade motivations- och engagemangsförmågan hos eleverna har Murphy (2016) i sitt 

resultat även kommit fram till ett flertal andra faktorer som de digitala verktygen bidrar till. 

Han har fått fram att teknologi i klassrummet bidrar till en bättre interaktion mellan lärare och 

elever, stödjer samarbete mellan elever, hjälper eleven framåt i sina matematiska beräkningar 

samt ger eleven en djupare förståelse för och trygghet i matematiska begrepp. 

 

I likhet med Murphy (2016) har även Papadakis, Kalogiannakisz och Zaranis (2018) i sin 

studie kommit fram till att digitala verktyg kan ha en positiv påverkan på elevers lärande 

inom matematik, i samband med yngre elevers förståelse för antal. I denna studie utgörs de 

digitala verktygen av datorer och ipads. Studiens urval består av 365 förskolebarn från 21 

förskolor som slumpmässigt har valts ut. Studien är en interventionsstudie där eleverna fick 

genomföra för- och eftertest. Efter att eleverna genomfört förtestet delades de in i två 

undersökningsgrupper och en kontrollgrupp. En av undersökningsgrupperna fick tillgång till 

datorer, den andra till ipads och kontrollgruppen hade ingen tillgång till digitala verktyg. 

Genom en analys av elevernas eftertest fick Papadakis et al. (2018) i sin studie fram resultatet 

att undersökningsgruppen med ipads hade betydligt högre inlärningsresultat av förståelse för 

antal än undersökningsgruppen med datorer och kontrollgruppen. Undersökningsgruppen 

med datorer hade i sin tur ett betydligt bättre inlärningsresultat än vad kontrollgruppen hade. I 

resultatet skrivs det fram att skillnad mellan de olika grupperna är signifikant. Utifrån 

studiens resultat menar Papadakis et al. (2018) att de digitala inlärningsmetoderna förbättrar 
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inlärningsresultaten i jämförelse med den icke-digitala, när det kommer till elevers förståelse 

av antal. Således har både Murphy (2016) och Papadakis et al. (2018) fått fram resultatet att 

användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen kan ha en positiv effekt på 

elevers lärande. Däremot framgår det i Murphys (2016) litteraturöversikt att teknologin kan 

bidra med flera olika aspekter som leder till lärande medan Papadakis et al. (2018) enbart fått 

fram att teknologin förbättrar elevernas inlärningsresultat.  

 

En studie som säger emot Papadakis et al. (2018) och Murphy (2016) är en 

interventionsstudie av Carr (2012). Till skillnad från Papadakis et al. (2018) och Murphy 

(2016) menar istället Carr (2012) utifrån sitt resultat att det inte blir någon skillnad i 

matematikundervisning med eller utan digitala verktyg. I Carrs (2012) interventionsstudie var 

syftet att ta reda på om ipads påverkar elevernas resultat inom matematik med utgångspunkt i 

matematikens riktlinjer för årskurs 5, med fokus på fraktionskoncept, fraktionsoperationer, 

mätning, heltal och ekvationer. I studien deltog två skolor, där den ena skolan utgjorde 

kontrollgruppen och den andra undersökningsgruppen. Totalt deltog 104 elever, 48 stycken i 

kontrollgruppen och 65 stycken i undersökningsgruppen. Även här fick eleverna genomföra 

ett för- och ett eftertest. Innan studien sattes igång fick undersökningsgruppens lärare en 

introduktion om hur användandet av surfplattan skulle gå till, och därefter introducerades den 

till eleverna. Under ungefär ett halvt läsår fick eleverna dagligen arbeta med 

inlärningsapplikationer, representationer av dynamiska objekt och de fick tillgång till 

repetition av genomgångar och videoklipp på ipaden. Resultatet av studien visar att det inte 

fanns någon större skillnad på kontrollgruppens och undersökningsgruppens resultat, då det 

endast skilde 0.07% mellan de två grupperna vid eftertestet. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att de digitala verktygen kan ha en positiv påverkan 

på matematikundervisningen i form av att de utvecklar elevernas kunskaper inom en del 

matematikområden. Detta är däremot ingen garanti. Genom att integrera teknologin i 

undervisningen får läraren eleverna engagerade och de blir motiverade till att lära sig 

(Murphy, 2016). Utöver denna aspekt bidrar även teknologin till en bättre interaktion mellan 

lärare och elever och ett bättre samarbete mellan eleverna. Användandet av teknologin 

hjälper även eleverna framåt i sina matematiska beräkningar samt ger dem en djupare 

förståelse för och trygghet i matematiska begrepp (Murphy, 2016). Papadakis et al. (2018) 

menar att eleverna får en ökad förståelse för antal genom att arbeta med teknologin i 
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matematikundervisningen. Någon som säger emot detta är Carr (2012) som såg i sin studie att 

ett arbete med digitala verktyg inom matematik inte gav någon skillnad under studiens tid. 

Däremot har inte Carr (2012) fått fram ett signifikant resultat vilket Papadakis et al. (2018) 

har.  

 

4.2 Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i 

matematikundervisningen 

Ytterligare någon som redogör för att de digitala verktygen inte kan garantera ett ökat lärande 

hos eleverna är Markkanen (2014). I sitt resultat framgår det att lärare med en god kunskap 

inom digitala verktyg kan maximera verktygens potential för att utveckla elevernas förståelse, 

stimulera deras intresse och därmed öka deras kunskaper i matematik. I Markkanens (2014) 

licentiatavhandling har användandet av teknik i geometriundervisning undersökts. Syftet med 

studien var dels att studera elevernas upplevelser av teknikanvändningen i 

geometriundervisningen, och de didaktiska strategier läraren använder. Syftet var även att 

undersöka hur en teknikunderstödd undervisning möjliggör lärande hos eleverna, genom ett 

för- och eftertest som var identiska. Det empiriska materialet samlades in genom 

videoinspelningar, intervjuer med läraren samt fokusgruppsintervjuer med elever. I studien 

deltog en klass bestående av 21 elever som studerade sista terminen i årskurs 9. I urvalet 

ingick även klassens matematiklärare som hade många erfarenheter och goda kunskaper inom 

teknikens möjligheter i matematikundervisning såväl som kompetens inom ämnet matematik. 

I resultatet av Markkanens (2014) studie framgår det att eleverna såg tekniken som en viktig 

del i matematikundervisningen. Med hjälp av tekniken kunde tempot i undervisningen 

snabbas upp och eleverna tappade inte fokus. Informationen från förförståelsetestet gjorde det 

möjligt för läraren att anpassa undervisningen i relation till elevernas förmåga. Resultatet 

visar att eleverna har ökat sin förståelse för geometri och sin förmåga att kunna välja en 

lämplig metod vid dessa uppgifter. Det visar sig även att eleverna skaffat sig en säkerhet av 

geometriska och algebraiska begrepp vid analys och genomförande.  

Även Amuko, Miheso och Ndeuthi (2015) har genomfört en undersökning om olika 

möjligheter och utmaningar med att integrera IKT i matematikundervisningen. I studien 

deltog 24 matematiklärare från 12 gymnasieskolor där både kvantitativ och kvalitativ data 

samlades in. Datamaterialet samlades in genom frågeformulär, ett strukturerat intervjuschema 

och en observationslista. I resultatet framgår det att utmaningarna med IKT-användningen 
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bland annat är relaterade till lärarens kunskapsbrist inom användandet av digitala verktyg och 

hur dessa kan användas i undervisningen. Eleverna i undersökningen visade sig vara positiva 

till användandet av IKT men det saknades tekniskt stöd från lärarnas sida samt tekniskt 

kunnande hos eleverna. Resultatet av studien visar även att en utmaning med att integrera 

IKT i undervisningen är att lära sig det matematiska innehållet och själva tekniken. Lärarna i 

undersökningen var inte tillräckligt förberedda och utbildade för att hantera IKT under 

matematiklektionerna. Amuko et al. (2015) hävdar att en regelbunden IKT-utbildning hos 

lärarna behövs för att undervisningen med digitala verktyg ska fungera och vara gynnsam. 

Detta framgår även i Markkanens (2016) resultat, där lärare med god kompetens inom IKT 

kan utnyttja de digitala verktygen för att stärka elevernas lärande inom matematik.  

 

Sammanfattning 

I de två ovanstående studierna visas det att elevernas resultat skiljer sig åt, vilket kan bero på 

lärarens kompetens inom IKT-användningen. I Markkanens (2014) studie framgår det att 

lärare med en god kompetens inom användandet av digitala verktyg har större potential för att 

utveckla matematikundervisningen och elevers lärande inom matematik. Som resultat av 

Amuko et al. (2015) undersökning framgår det att många lärare saknar denna kompetens och 

att de därmed behöver mer utbildning inom detta område för att utveckla elevernas lärande.  

 

4.3 Digitala verktygs design och funktion och dess betydelse för elevers 

matematiklärande 

Scanlon, Buckingham och Burn (2005) menar att det finns både positiva och negativa 

aspekter av digitala verktyg i matematikundervisningen i form av lärspel. I deras studie 

undersöktes ett flertal spel på två olika webbsidor. Webbsidorna var Gridclub och Spark 

Island som används i Storbritannien och är riktade till barn i åldrarna 6-11 år. Studien 

undersökte hur lärspel kan bidra till motivation. Forskarna genomförde en fallstudie där åtta 

familjer med barn och föräldrar ingick. Den insamlade empirin grundar sig i intervjuer med 

barn och föräldrar, observationer och videoinspelningar av barn som spelade olika spel. 

Resultatet av studien visar att spel med en berättande struktur kan bidra till motivation hos 

eleverna. En berättande struktur innebär att spelet har en introduktion, matematiska uppgifter 

och sedan ett avslut som visar hur eleven presterat. Till skillnad från matematikboken skapar 

de digitala lärspelen med en berättande struktur en individuell återkoppling som är baserad på 

elevens prestation av tidigare uppgifter. Scanlon et al. (2005) lyfter fram att digitala lärspel 
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ger eleverna en belöning samtidigt som de utmanar vilket leder till en motivation. En negativ 

aspekt som lyfts fram är att de mål som eleverna ska uppnå inte alltid framkommer i alla spel. 

Scanlon et al. (2005) har fått fram resultatet att en del spel får eleverna att fokusera mer på 

belöningen än själva lärandet, vilket kan leda till att eleverna inte utmanar sig själva då de vill 

få en belöning snabbt. I detta fall hamnar fokus på att spelet ska vara underhållande istället 

för att ett lärande ska ske, vilket betyder att det digitala spelet inte används i det 

utbildningssyfte som det är tänkt att användas i. 

 

Lindström, Gulz, Haaket och Sjödén (2010) har i sin studie granskat ett digitalt matematiskt 

lärspel inom aritmetik, och vad detta bidrar till för lärande hos elever. Forskarna i studien har 

granskat spelet utifrån fyra pedagogiska principer som digitala lärspel behöver uppfylla. Den 

första principen är att samarbete mellan eleverna stödjer deras utveckling för förståelse av 

matematiska begrepp. Den andra principen är att genom att elever lär ut till varandra stöds 

deras matematiska förståelse eftersom de med nödvändighet behöver använda sin 

reflektionsförmåga. Den tredje och fjärde principen innebär att en viss vägledning av 

elevernas uppmärksamhet och utforskning respektive att djupare baskunskaper behövs för en 

förståelse av de matematiska principerna. I studien deltog tre klasser med totalt 40 elever, där 

en klass var en kontrollgrupp och de andra två klasserna var undersökningsgrupper.  

 

Resultatet avseende den första principen visar att eleverna regelbundet samarbetade med 

varandra även utanför ramarna av vad spelet krävde (Lindström et al. 2010). Spelets funktion 

uppmanade till reflektion hos eleverna vilket betyder att spelet når upp till den andra 

principen. Resultatet av studien visar även att eleverna generellt blir vägledda i sin 

uppmärksamhet och utforskning av spelet, och därmed får en större förståelse för det 

matematiska innehållet. Däremot finns det brister i spelet som innebär att eleverna inte får 

tillräckligt med stöd för att kunna vara uppmärksamma och utforska. Ett exempel är att 

eleverna inte hinner uppmärksamma vissa delar i spelet som har en viktig funktion och att de 

därmed inte har tillräckligt med information utan blir tvungna att gissa. Spelets funktion visar 

att den fjärde principen uppfylls, genom att eleverna får möjlighet att genom sina 

baskunskaper både förstå de konkreta men även de abstrakta uppgifterna (Lindström et al. 

2010). En annan studie som belyser vilket lärande som blir möjligt beroende på verktygets 

funktion är Zhang, Trussell, Gallegos och Asam (2015) som beskrivs mer genomgående 

nedan. Studien genomfördes i en årskurs 4 med 18 elever, där studiens resultat grundar sig i 
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ett skriftligt för- och eftertest. Under interventionsstudien genomförde eleverna uppgifter på 

tre matematiska applikationer på varsin ipad. Resultatet av deras undersökning visar att 

användandet av ipaden ger eleven en direkt återkoppling på hur väl han eller hon klarat en 

uppgift, vilket eleven annars inte får vid användandet av penna och papper. Detta resulterar i 

att eleven får genomföra uppgiften mer än en gång om han eller hon kommit fram till fel svar. 

 

Sammanfattning 

För att kunna bedöma om digitala verktyg är användbara i utbildningssyfte för elever behöver 

dess design och funktion granskas. I de tre ovanstående studierna har detta genomförts, där 

den första studien granskar designen av lärspel (Scanlon et al. 2005). Den andra studien 

granskar funktionen i ett lärspel utifrån hur väl spelet når upp till de pedagogiska principer 

som ska uppfyllas (Lindström et al. 2010). I den tredje och sista studien har det visats att 

verktygens funktion har en betydelse för vad som blir möjligt att lära (Zhang et al. 2015). I 

resultatet av de tre ovanstående studierna framgår det tydligt att de digitala verktygens design 

såväl som funktion har en stor betydelse för elevernas lärande inom matematik. 

 

4.4 Elevernas olika förutsättningar inom användandet av digitala verktyg 

I Jupri, Drijvers och van den Heuvel-Panhuizens (2015) avhandling var syftet att undersöka 

om undervisning med hjälp av digitala verktyg förbättrar elevers prestationer i algebra, 

genom en interventionsstudie. Syftet var även att undersöka om skolors olika förutsättningar 

påverkade elevernas lärande genom användandet av digitala verktyg. I Indonesien där studien 

har genomförts är skolorna graderade, vilket innebär att det finns en högre standard på två av 

skolorna som undersökts. Dessa kallas A-skolor. Den högre standarden utgörs av en god 

ekonomi och ett stort användande av digitala verktyg på skolorna. I studien deltog 266 elever, 

12-13 år gamla, från totalt fyra olika skolor där två skolor ingick i undersökningsgruppen och 

de andra två i kontrollgruppen. I vardera grupp ingick en A-skola. De båda grupperna fick 

genomföra ett för- och eftertest som bestod av samma frågor, men där vissa ord hade ersatts 

av andra synonymer från för- till eftertestet. I studien användes en digital plattform, DME, 

som erbjöd eleverna i undersökningsgruppen olika digitala appar för att ta sig an algebraiska 

uppgifter. Varje lektion avslutades med en skriftlig mellanbedömning, i form av ett kort test, 

av vad eleverna lärt sig under lektionen. Under denna tid fick eleverna i kontrollgruppen 

istället ta del av matematikundervisning i form av penna och papper. Även dessa elever 

genomförde ett test efter varje lektion.  
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Resultatet av Jupris et al. (2015) undersökning presenteras i ett stapeldiagram där samtliga 

fyra skolor jämfördes sinsemellan. I resultatet jämfördes alla undersökningsgrupper mot alla 

kontrollgrupper på de fyra skolorna. Resultatet grundar sig i för- och eftertesten som visar att 

majoriteten av eleverna inom undersökningsgrupperna presterade bättre än eleverna i 

kontrollgrupperna, då de genom det digitala arbetet fick en bättre förståelse för användandet 

av algebra. Däremot presterade eleverna på A-skolorna bättre än eleverna på de andra 

skolorna, oavsett vilken grupp de befann sig i. Till skillnad från Jupri et al. (2015) som 

studerat olika skolors förutsättningar har Zhang et al. (2015) studerat vad elevers olika 

förutsättningar har för betydelse när det kommer till lärande med digitala verktyg inom 

matematikområdena decimaltal och multiplikation. I deras studie har det uppmärksammats 

hur digitala verktyg påverkar lärandet hos elever med funktionsnedsättningar. Studien 

genomfördes i en årskurs 4 bestående av 18 elever, där 10 av dessa identifierats med en 

funktionsnedsättning eller var i behov av extra stöttning på grund av problematiskt beteende 

eller otillräcklig kunskapsutveckling. Resterande elever hade inga identifierade 

funktionsnedsättningar, och benämns i studien som typiska elever enligt Zhang et al. (2015). 

Även i denna studie har eleverna fått genomföra skriftliga för- och eftertest bestående av 

samma frågor. Individuellt genomförde eleverna uppgifter på tre olika matematiska 

applikationer på varsin ipad.  

 

Det resultat som Zhang et al. (2015) fått fram beskriver utvecklingen hos två elevgrupper 

som forskarna har valt att dela in eleverna i. Den första gruppen består av elever som beskrivs 

som typiska och den andra gruppen består av elever med en funktionsnedsättning. Resultatet 

av studien redogör för att eleverna i båda dessa grupper förbättrade sina resultat efter 

användandet av de matematiska applikationerna på ipaden, men att förbättrandet var mest 

synligt hos eleverna med funktionsnedsättningar. I resultatet av studien blev det alltså tydligt 

att gapet mellan dessa och de typiska eleverna minskat efter studien då eleverna, beroende på 

deras olika förutsättningar, drog olika nytta av de digitala verktygen. En annan studie som är 

gjord i likhet med ovanstående är Chang, Evans, Kim, Norton och Samurs (2015) studie. Här 

har forskarna utgått från elevgrupper som befinner sig på olika kunskapsnivåer, och istället 

för elever med funktionsnedsättningar och typiska elever benämns grupperna i denna studie 

för inclusion, regular och advanced. Översatt till svenska benämns dessa som 

lågpresterande, normalpresterande och högpresterande. Syftet med Chang et al. (2015) var 

att undersöka effekterna av lärspel i bråkundervisningen i matematik samt om effekterna 
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skilde sig åt beroende på elevernas kunskapsnivå i matematik. Undersökningen gjordes i 

form av en interventionsstudie på två lågpresterande skolor där urvalet, bestående av 306 

grundskoleelever i årskurs 6-8, icke slumpmässigt delades in en undersöknings- och en 

kontrollgrupp. Samtliga elever genomförde ett förtest och därefter arbetade eleverna i 

undersökningsgruppen med ett lärspel, kallat The Math App. Under denna tid arbetade 

eleverna i kontrollgruppen med penna och papper för att lösa bråkuppgifter. Under studiens 

sista dag fick samtliga elever genomföra ett eftertest som sedan låg till grund för studiens 

resultat.  

 

Studiens resultat är uppdelat i olika kategorier där ett övergripande resultat och ett resultat 

utifrån kunskapsnivå presenteras (Chang et al. 2015). Det övergripande resultatet visar att det 

fanns en signifikant skillnad i matematikfärdigheter bland grupperna vid eftertestet, då 

undersökningsgrupperna visade betydligt högre kunskaper i jämförelse med 

kontrollgrupperna. I resultatet utifrån de tre kunskapsnivåerna visades att eleverna i 

undersökningsgrupperna generellt förbättrat sina resultat från för- till eftertest. Trots detta 

visade det sig att kontrollgruppen bland de normalpresterande fått högre resultat än 

undersökningsgruppen. Undersökningsgruppen bland de lågpresterande visade sig vara de 

som förbättrat sina resultat mest, medan kontrollgruppen bland de högpresterande var de som 

försämrat sina resultat minst. Däremot visade resultatet mellan de olika kunskapsnivåerna 

ingen signifikant skillnad. Precis som i Zhang et al. (2015) fall blir det även i denna studie 

(Chang et al. 2015) tydligt att de lågpresterande eleverna precis som de med 

funktionsnedsättningar drar mest nytta av de digitala verktygen vid matematiklärande och att 

gapet mellan dessa och resterande elever minskat.  

 

Sammanfattning 

Ovanstående tre studier har undersökt vilka effekter elever och skolors olika förutsättningar 

har när det kommer till hur digitala verktyg påverkar elevers lärande inom matematik. Jupri 

et al. (2015) kom i sin studie fram till att eleverna på skolorna med bättre förutsättningar hade 

bättre resultat oavsett om de fick använda digitala verktyg eller inte. Utöver detta presterade 

majoriteten av undersökningsgrupperna bättre än kontrollgrupperna (Jupri et al. 2015). Zhang 

et al. (2015) redogör för att användandet av ipad gav en större förbättring hos eleverna med 

funktionsnedsättning, vilket gjorde att gapet mellan dessa och de typiska eleverna minskade. 

Motsvarande resultat fick Chang et al. (2015) fram i sin studie när de undersökte effekterna 

av lärspel i bråkundervisningen, då resultatet visar att de lågpresterande eleverna drog mest 
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nytta av de digitala verktygen i matematikundervisningen.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

I vårt examensarbete har vi utgått från frågeställningen som lyder enligt följande; “på vilka 

sätt påverkar användandet av digitala verktyg elevers lärande inom matematik?”. I 

resultatdelen presenteras flera faktorer som visar på vilka olika sätt de digitala verktygen kan 

påverka elevernas matematiklärande. En av dessa faktorer är de digitala verktygens 

möjligheter i form av dess design och funktion. Enligt Scanlon et al. (2005) har designen och 

utformningen av digitala verktyg i form av lärspel en stor roll för vad som blir möjligt att lära 

vid användning av dessa i undervisningen. Resultatet av Scanlon et al. (2005) studie visar 

även att digitala lärspel både har positiva och negativa effekter. Lärspelen bidrar till 

motivation hos eleverna men de kan även få dem att fokusera på andra saker än det som är 

tänkt, i detta fall belöning. Lindström et al. (2010) tillägger även att själva funktionen i 

digitala lärspel är viktig för att spelen ska uppfylla ett syfte och därmed bidra till ett lärande. 

Detta styrker Zhang et al. (2015) då de i sitt resultat tar upp “direkt återkoppling till eleverna” 

som exempel och menar att denna funktion blir möjlig inom ett digitalt lärspel.  

 

En annan faktor som påverkar elevernas lärande inom matematik är bland annat skolors olika 

förutsättningar inom de digitala verktygen. Jupris et al. (2015) resultat visar att användandet 

av digitala verktyg främjar elevers lärande inom matematikområdet algebra i större grad än 

en analog undervisningsform, då majoriteten av undersökningsgrupperna presterade bättre än 

kontrollgrupperna. Det är även tydligt att lärandet med hjälp av digitala verktyg skiljer sig åt 

beroende på skolans förutsättningar, då eleverna på A-skolorna presterade bättre än 

resterande elever oavsett om de hade tillgång till digitala verktyg eller inte. Chang et al. 

(2015) och Zhang et al. (2015) hävdar att lärandet skiljer sig åt beroende på elevernas olika 

förutsättningar. Dessa förutsättningar utgörs av hur långt eleverna har kommit i sin 

kunskapsutveckling samt eventuella bakomliggande hinder som kan påverka elevernas 

utveckling inom bråkundervisning, decimaltal och multiplikation. Både Chang et al. (2015) 

och Zhang et al. (2015) har i sitt resultat fått fram att de lågpresterande eleverna och elever 

med funktionsnedsättning är de som i störst grad gynnas av de digitala verktygen och att 

gapet mellan dessa och resterande elever minskar vid användandet av digitala verktyg. 
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Enligt Murphy (2016) är motivations- och engagemangsförmågan nödvändig för att elever 

ska kunna lära sig matematik. En strategi för att uppnå detta är genom att integrera teknologin 

i klassrummet då det leder till en bättre interaktion mellan lärare och elever, främjar elevers 

samarbete och matematiska beräkningar samt ger en ökad förståelse och trygghet inom 

matematiska begrepp. I likhet med Murphy (2016) hävdar även Papadakis et al. (2018) att de 

digitala verktygen är avgörande för elevernas inlärningsresultat inom matematik, medan Carr 

(2012) menar att det inte blir någon skillnad i elevernas resultat med eller utan digitala 

verktyg. En utgångspunkt som är avgörande för att de digitala verktygen ska ha betydelse i 

matematikundervisningen är enligt Markkanen (2014) och Amuko et al. (2015) lärarens goda 

kompetens inom verktygen och hur dessa används.  

 

Avslutningsvis kan de digitala verktygen ha en positiv påverkan på elevers lärande inom 

matematik, men detta är ingen garanti. Det krävs att läraren har en god kompetens inom 

området för att användandet ska gynna eleverna, samt att de digitala verktygens design och 

funktion är väl utformade. De digitala verktygen påverkar även elevers matematiklärande i 

olika grader, beroende på deras och skolans förutsättningar. I resultatet framgår det att 

lågpresterande elever och elever med funktionsnedsättningar är de som drar mest nytta av 

verktygen.  

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att ta reda på vad forskning säger om digitala verktygs 

påverkan på elevers lärande inom matematik. I vårt resultat har vi kommit fram till att 

digitala verktyg kan ha en positiv påverkan på elevers lärande inom matematik. I en del 

studier framgår det även att undervisning med digitala verktyg inte innebär en garanti för att 

eleverna lär sig bättre. Det har visat sig att lärare behöver en god kompetens avseende 

matematikämnet och IT-användning för att de digitala verktygen ska gynna elevernas 

lärande, och att en granskning av de digitala verktygens design och funktion behöver 

genomföras. Detta för att garantera att det som ska läras, lärs ut genom verktyget. Resultatet 

visar även att lärandet påverkas av vad eleven har för förutsättningar och vad skolan har att 

erbjuda inom den digitala världen, samt att lågpresterande elever och elever med 

funktionsnedsättningar är de som drar mest nytta av verktygen.  
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Magdas och Bontea (2015) lyfter att de digitala verktygen effektiviserar undervisningen, och 

att de därmed har en positiv påverkan i undervisningen generellt. Detta går att koppla till 

ämnet matematik, vilket bekräftas i litteraturöversiktens resultatdel där digitala verktyg 

undersökts i en del områden inom matematikämnet. Utifrån Zhangs et al. (2015) resultat är en 

positiv aspekt med användningen av digitala verktyg, i form av lärspel, den direkta 

återkopplingen som eleverna får. När eleverna slutfört en uppgift får de reda på om svaret är 

rätt eller fel och kan utifrån det gå vidare eller genomföra uppgiften på nytt. På detta sätt 

behöver inte läraren lägga ner tid på att kontrollera elevernas svar efter varje gång de 

genomfört en uppgift utan kan istället fokusera på annat. Här bekräftar Zhang et al. (2015) 

Magdas och Bonteas (2015) resultat om att digitala verktyg effektiviserar undervisningen. I 

resultatet presenteras det även att elever med funktionsnedsättningar gynnas av ett 

användande av digitala verktyg inom matematikområdena decimaltal och multiplikation, då 

gapet mellan dessa och de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling minskar. 

Här kan vi dra paralleller till rapporten av Andersson (2017) där det tydligt skrivs fram att 

digitala verktyg bidrar till ett lärande hos elever i svårigheter, i förutsättning att lärarna har 

kunskap om hur verktyget ska användas. I rapporten benämner Andersson (2017) eleverna 

som “elever i svårigheter” vilket motsvarar vår definition “elever med 

funktionsnedsättningar”. Rapporten av Andersson (2017) stämmer till viss del överens med 

vårt resultat då Zhang et al. (2015) och Chang et al. (2015) i sina artiklar har fått fram att ett 

användande av digitala verktyg ökar lärandet inom matematik hos elever med 

funktionsnedsättningar och lågpresterande elever, samt att gapet mellan dessa och andra 

elever minskar. Det som däremot skiljer dem åt är att Zhang et al. (2015) och Chang et al. 

(2015) i sitt resultat inte belyser lärarens roll i användandet av digitala verktyg, vilket 

Andersson (2017) gör.  

 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2019) ska alla elever ha rätt till en likvärdig utbildning och digitala 

verktyg ska användas i matematikundervisningen. I Samuelssons (2014) avhandling framgår 

det att en digital ojämlikhet finns bland olika skolor vilket innebär att skolans uppdrag om en 

likvärdig utbildning för alla elever inte uppfylls. Enligt en kunskapsöversikt från Skolverket 

(2018) är det bara en fjärdedel av alla grundskoleelever som har tillgång till ett digitalt 

verktyg för indviduell användning i skolan, medan tre fjärdedelar av alla gymnasieelever har 

denna tillgången. I litteraturöversiktens bakgrund framgår det att det finns orättvisor inom 

den digitala tillgången såväl som den digitala kompetensen i skolor, vilket går att koppla till 

litteraturöversiktens resultat i Jupri et al. (2015) studie. Analysen av Jupris et al. (2015) studie 
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visar delvis att det finns en ojämlikhet inom digitala verktyg på de medverkande skolorna, då 

en del av dessa har större tillgång till och fler erfarenheter av de digitala verktygen inom 

matematik. Detta bekräftas av Tallvid (2015) som menar att både lärare och skolor har olika 

förutsättningar inom IT-användningen. Skolverket (2009) menar att denna digitala ojämlikhet 

skapar orättvisor bland skolor då IT-användningen ofta begränsas när utrustningen är 

otillräcklig. Enligt en rapport från Skolverket (2009) utgörs ojämlikheten delvis av elever och 

olika skolors tillgång till digitala verktyg, men den största skillnaden ligger i vilka som kan 

använda digitala verktyg eller som inte kan. Matematikundervisningen med digitala verktyg 

kan därmed bli drabbad på grund av att eleverna inte vet hur själva verktyget fungerar. Om 

inte eleverna vet hur det digitala verktyget fungerar blir det svårt att ta sig an det matematiska 

innehållet.  

 

I vårt resultat framkommer det att lärarens digitala kompetens har en betydande roll i hur 

användandet av digitala verktyg kan påverka eleverna i sin matematikundervisning. Detta tas 

upp i Markkanens (2014) avhandling där han fått fram att elevers användning av de digitala 

verktygen behöver stödjas av lärarens kompetens för att de ska ha betydelse och bidra till 

lärande i matematik. Även Tallvid (2015) och en rapport av Skolverket (2009) lyfter fram 

vikten av lärarens digitala kompetens och att lärare ska ha förståelse för teknikens 

möjligheter att utveckla undervisningen. Utifrån litteraturöversiktens resultat blir det tydligt 

att det finns en del utmaningar med just användandet av IT, och att dessa utmaningar är 

kopplade till lärarens kunskapsbrist (Amuko et al. 2015). I studien av Amuko et al. (2015) 

saknade lärarna tekniskt stöd vid användandet då de inte var tillräckligt utbildade för att 

hantera de digitala verktygen i undervisningen. Även tekniskt kunnande hos eleverna 

saknades. I resultatet framgår det även att en utmaning med att använda IKT i undervisningen 

är att både lära sig det matematiska innehållet och själva tekniken. Amuko et al. (2015) 

menar därmed att en regelbunden IKT-utbildning hos lärarna behövs för att de digitala 

verktygen ska vara till nytta. Oxstrand (2013) instämmer i den här uppfattningen då resultatet 

av hennes studie visar att antalet lärare som vill få mer kunskap om digitala verktyg är högt. 

Även Perselli (2014) delar denna åsikt då hon i sin avhandling fått fram att många lärare 

saknar tid för att utveckla sina kunskaper. Som resultat av detta är sannolikheten stor att 

lärarna undviker de digitala verktygen i sin undervisning. Perselli (2014) har fått fram att 

detta gäller för undervisningen generellt vilket vi har valt att koppla till undervisningen inom 

matematik då Amuko et al. (2015) fått fram ett liknande resultat.    
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Det finns ingen motivering till varför Carr (2012) fått resultatet att det inte blir någon skillnad 

i matematikundervisningen med eller utan digitala verktyg. Murphy (2016) menar att läraren 

behöver använda metoder i matematikundervisningen som får eleverna engagerade och 

motiverade. I Carrs (2012) studie var varken läraren eller eleverna vana vid användandet av 

ipads, vilket kan vara en faktor till att hon fick resultatet att arbete med digitala verktyg inte 

gav någon skillnad i elevers lärande. Den bristande erfarenheten av användandet av ipaden 

kan ha påverkat elevernas engagemang- och motivationsförmåga, vilket Murphy (2016) 

menar är en essentiell faktor för att eleverna ska uppnå målen för matematik.  

 

Det finns heller ingen motivering till varför Zhang et al. (2015) och Chang et al. (2015) fått 

resultatet att lågpresterande elever eller elever med funktionsnedsättning är de som gynnas 

mest av digitala verktyg inom områdena decimaltal, multiplikation och bråk. Vad beror det 

på att gapet mellan dessa och de andra eleverna minskat efter en tids användning av digitala 

verktyg? Beror det på möjligheterna till individanpassning av uppgifter eller på återkoppling? 

Detta är något som hade gett denna litteraturöversikt en djupare diskussion med koppling till 

dess frågeställning, om vi haft belägg för att diskutera detta. Ytterligare en intressant aspekt 

att ta upp är det faktum att Zhang et al. (2015), Jupri et al. (2015) och Markkanen (2014) i 

sina studier använt samma uppgifter i för- och eftertesten, där enbart några ord bytts ut mot 

synonymer i Jupri et al. (2015) studie. Det som kan påverka resultaten i studierna är om 

eleverna tagit reda på svaren från förtestet till eftertestet som eventuellt kan bidra till ett 

högre resultat. I varken Markkanen (2014) eller Zhang et al. (2015) studie har 

kontrollgrupper använts, vilket gör det svårt att svara på om förbättringen från för- till 

eftertest beror på de digitala verktygen eller om den beror på andra variabler.  

 

I litteraturöversikten används studier som belyser olika delar och faktorer som har betydelse 

för att användandet av digitala verktyg inom en del matematikområden ska bidra till lärande. 

Litteraturöversiktens resultatdel berör inte alla områden inom matematik, och eftersom en del 

saknas kan vi inte generalisera att resultatet gäller all matematik. Hade frågeställningen för 

denna litteraturöversikt istället varit mer specifik och inriktat sig på en av dessa delar, hade 

den framtagna forskningen troligtvis relaterat mer till varandra och på detta sätt bidragit till 

ett ännu mer tillförlitligt arbete.  

 

Något som inte tar plats i bakgrunden men som lyfts fram i resultatet är betydelsen av de 

digitala verktygens design och funktion för elevers lärande inom matematik, som Lindström 
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et al. (2010) och Scanlon et al. (2005) tar upp. Detta är något vi tidigare inte reflekterat över 

och något som förändrat vår förståelse av området, då vi fått en större insikt i designen och 

funktionens roll för att digitala verktyg ska bidra till ett lärande inom matematik. I Scanlon et 

al. (2005) studie har flertalet spel undersökts på två olika webbsidor, för att ta reda på hur 

lärspel kan bidra till motivation. Inte heller i denna studie användes någon kontrollgrupp 

vilket gör att resultatet endast grundar sig på de digitala lärspelen. Resultatet kan grunda sig i 

andra variabler som hade kunnats konstateras med en kontrollgrupp där de digitala lärspelen 

inte hade använts. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i Scanlon et al. (2005) resultat är det 

faktum att en del lärspel fokuserar mer på underhållning än själva lärandet. Scanlon et al. 

(2005) menar att lärspelen vid dessa fall inte används i rätt utbildningssyfte. Vad som är 

intressant i denna situation är frågan om lärspel kan vara underhållande samtidigt som de är 

lärande. Detta är inget Scanlon et al. (2005) fått fram i sitt resultat, men däremot vet vi av 

egna erfarenheter att en underhållande inlärningsprocess kan bidra till lärande.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten har som utgångspunkt att undersöka hur digitala verktyg påverkar elevers 

lärande inom matematik. Resultatet har visat att olika faktorer har betydelse för elevernas 

lärande. Under arbetets gång har vi samlat in, analyserat och diskuterat de resultat vi fått fram 

från våra artiklar och avhandlingar. Den insamlade empiri har skapat olika kategorier för att 

besvara frågeställningen. Denna process kommer att diskuteras under detta avsnitt.   

 

5.2.1 Sökstrategi 

Inledningsvis av arbetet var sökstrategin relativt ostrukturerad eftersom vi tidigare aldrig 

genomfört ett arbete som detta. Under sökningarna var det svårt att få fram relevanta 

avhandlingar och artiklar, samt att hitta lämpliga sökord att använda oss av. Redan från start 

blev det tydligt att en del svenska specifika sökord såsom iPad och mellanstadiet inte gav 

några relevanta träffar utan istället fick mer övergripande ord som bland annat ikt och 

surfplatta användas. Detta gällde även för de engelska sökorden, då ord som primary school 

och iPad byttes ut mot ord som school och apps. Genom detta gav träffarna en större mängd 

av relevant forskning som kunde väljas ut till litteraturöversikten. Anledningen till att 

specifika sökord användes till en början var för att vi trodde att sökningarna skulle generera 

ett allt för brett underlag för att kunna genomföra ett lämpligt urval. I kännedom om att denna 

sökstrategi inte fungerade fick vi testa oss fram till en ny som gav relevant empiri utifrån 
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litteraturöversiktens syfte och frågeställning.  

 

5.2.2 Urval av artiklar och avhandlingar   

De valda artiklarna och avhandlingarna består av både kvalitativa och kvantitativa studier 

vilket gör att den insamlade empiri har gett oss ett varierat innehåll utifrån deras resultat, men 

även metod. Däremot är många av studierna likartade då en interventionsstudie ligger till 

grund för de flesta av dem. Sökträffarna som genomförts under arbetet gav inte några äldre 

artiklar och avhandlingar, utan istället sådana som är aktuella för den moderna tiden där 

digitaliseringen tar större plats. En positiv aspekt som bör lyftas fram är att insamlingen av 

empiri har gett litteraturöversikten ett varierat innehåll och olika utgångspunkter till dess 

frågeställning. Det varierande innehållet belyser både betydelsen av lärares kompetens 

avseende digitala verktyg, samt betydelsen av elever och skolors olika förutsättningar. För att 

kunna besvara litteraturöversiktens frågeställning har vi kommit fram till att den insamlade 

empirin behöver bestå av både kvantitativa och kvalitativa studier. För att få fram mätbara 

resultat som visar om digitala verktyg påverkar elevers lärande inom matematik behövs de 

kvantitativa studierna. De kvalitativa studierna är istället nödvändiga för att kunna svara på 

hur de digitala verktygen påverkar matematiklärandet. 

 

Till en början genomfördes sökningar efter studier som grundar sig i elever vars åldrar 

motsvarar de som vi själva sedan ska undervisa. I söktabellen (Tabell 3) visas det tydligt att 

inga ord som kan kopplas till elevers åldrar, till exempel mellanstadie och primary school 

använts i litteraturöversikten. Urvalet av artiklar och avhandlingar grundar sig därför istället i 

elever i alla möjliga åldrar. En intressant aspekt att diskutera är urvalet av artiklar och 

avhandlingar och deras relevans. En av litteraturöversiktens studier, Jupri et al. (2015), har 

fått fram ett rätt självklart resultat om att A-skolor med bättre förutsättningar presterar bättre 

än de andra skolorna. Anledningen till att denna studie valdes var för att forskarna 

implementerat det digitala verktyget i matematikundervisningen. Under arbetets gång har vi 

dock insett att det hade varit mer intressant att jämföra A-skolorna sinsemellan och de andra 

skolorna sinsemellan.  

 

5.2.3 Kritiska aspekter 

I litteraturöversikten har vi haft avsikten att förhålla oss objektiva till den insamlade empirin. 

Däremot finns det en del kritiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller vår egen 
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litteraturöversikts resultat. Det insamlade materialet består till större del av internationella 

studier, eftersom utbudet av dessa var större. Litteraturöversikten hade gynnats av fler 

nationella studier som förhåller sig till den svenska läroplanen då dessa är mer relevanta för 

den svenska kontexten. Eftersom olika länders läroplaner skiljer sig från varandra kan även 

skolkulturer, lärares status och normer differera runt om i världen.  

 

Ytterligare en kritisk aspekt att ta hänsyn till är att studiernas kvalité varierar beroende på om 

kontrollgrupper används eller inte. När kontrollgrupper inte redovisas i en studie är det svårt 

att avgöra vad den eventuella förbättringen beror på, vilket innebär att studiens resultat till 

viss del saknar belägg. Är förbättringen en följd av de digitala verktygen eller beror den på 

andra faktorer? Det är även intressant att diskutera om studier med undersöknings- och 

kontrollgrupp har signifikanta resultat eller inte. I litteraturöversikten framkommer 

signifikanta resultat vid två studier, Chang et al. (2015) övergripande resultat samt Papadakis 

et al. (2018) resultat. I resterande studier framgår det inte om resultaten är signifikanta, vilket 

betyder att deras resultat inte är vetenskapligt bevisad utan kan bero på slumpen.  

 

I denna litteraturöversikt ligger fokus på de digitala verktygen i matematikundervisningen. 

Något som behöver diskuteras är valet av begreppet teknologi som bland annat används i 

Murphys (2016) litteraturöversikt. Begreppet definieras som läran om tekniken, alltså 

kunskap om verktyg och hur de används. Teknologi kan på så vis ses som ett paraplybegrepp 

till de digitala verktygen. I vår litteraturöversikt genaraliserar vi begreppet teknologi då vi 

anser att ordet hör samman med digitala verktyg. Detta innebär en viss problematik eftersom 

vår frågeställning belyser digitala verktyg och inte teknologi. Ytterligare något som är 

relevant att diskutera är att i den sökningen där begreppet teknologi användes fick vi ett högt 

antal träffar, vilket sänker studiens kvalitet. På grund av att vi fick ett högt antal träffar i 

denna söksträng valde vi att genomföra sökningen på nytt. I den sökningen lades ordet 

comput* till och antalet träffar minskade. Sökningen blev mer inriktad på digitalisering när 

ordet comput* användes. Däremot är antalet träffar i den söksträngen fortfarande högt vilket 

innebär att vi kan inte påstå att vi har hittat de källor som är mest relevanta för vår studie. Ett 

alternativ hade varit att utöka antalet sökord till söksträngarna vilket hade minskat antalet 

träffar och gett studier som var mer inriktade mot vår frågeställning. Begreppet 

teknikanvändning används i Markkanens (2014) avhandling, och innebär användningen av 

teknik i form av interaktiva skrivtavlor. Interaktiva skrivtavlor är en form av digitala verktyg, 

vilket inte framgår i litteraturöversiktens reslutat då vi har generaliserat detta begreppet.   
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5.2.4 Kunskapslucka 

I en del av studierna visar resultatet att de digitala verktygen påverkar elevers lärande inom 

matematik på ett positivt sätt då det bidrar till ett ökat lärande. En studies resultat visar 

däremot att de digitala verktygen inte har någon påverkan på elevers lärande inom matematik. 

Dock saknas kunskap om det finns eventuella hinder med digitala verktyg inom 

matematikundervisningen, och därför är detta något som vi vidare vill studera på kommande 

praktik.  

 

5.3 Slutsats 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på vad forskning säger om digitala verktygs påverkan på 

elevers lärande inom matematik. Litteraturöversiktens resultat visar att digitala verktyg kan 

ha en positiv påverkan på elevers lärande inom matematik. Det framgår även i en del studier 

att undervisningen med digitala verktyg inte behöver innebära att eleverna lär sig bättre. 

Resultatet visar även att en faktor som kan påverka elevers lärande på ett positivt plan vid 

användning av digitala verktyg är lärarens goda kompetens avseende IT-användning. En 

annan faktor är betydelsen av digitala verktygs funktion och design, och att dessa måste vara 

väl utformade för att bidra till lärande. Resultatet har visat att elever och skolors olika 

förutsättningar har betydelse för vad som blir möjligt att lära med digitala verktyg, och att 

lågpresterande elever och elever med funktionsnedsättningar är de som drar mest nytta av 

verktygen.        

 

5.3.1 Didaktisk implikation 

Eftersom vårt resultat visar att lärare behöver god kompetens avseende IT-användning för att 

användandet av digitala verktyg ska vara gynnsamt inom matematikundervisningen blir 

följaktligen en didaktisk implikation att skolor bör fokusera på att lärare utvecklar kunskaper 

inom IKT. Genom denna litteraturöversikt kan andra lärare och yrkesverksamma pedagoger 

få en ökad förståelse för flera faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid användningen av 

digitala verktyg. Utifrån litteraturöversiktens slutsatser kommer vi i vår framtida yrkesroll 

som lärare att använda digitala verktyg i matematikundervisningen, eftersom vi fått en större 

förståelse för de positiva effekterna digitala verktyg kan bidra med.   
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5.4 Framåtsyftande text 

Vid vidare studier om digitala verktyg ligger vårt intresse i att studera om det finns eventuella 

hinder med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen, och i sådana fall vilka 

dessa är. För att undersöka om eventuella hinder med matematikundervisningen finns 

behöver vi använda oss av triangulering, alltså flera insamlingsmetoder. De metoder som är 

mest lämpliga för vår studie och som kommer att användas är observationer och intervjuer. 

Urvalet kommer bestå av de mellanstadieelever som befinner sig på våra två övningsskolor, 

en skola ligger ute på landsbygden och den andra är mer centralt lokaliserad. Eleverna som 

befinner sig på landsbygden har tillgång till egna datorer och eleverna på den andra skolan 

har egna surfplattor. De digitala verktygen används i undervisningen men eleverna har också 

möjligheten att ta hem det digitala verktyget.  

 

I vår studie i nästa kurs kommer det teoretiska ramverket bestå av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. I denna litteraturöversikt har vi utifrån den insamlade empirin fått 

fram flera olika teorier om hur digitala verktyg påverkar elevers lärande inom matematik. 

Dessa teorier kommer ligga till grund för vår studie i nästa kurs då eventuella hinder med de 

digitala verktygen undersöks i matematikundervisningen. Vi vet ännu inte vilka 

matematikområden vår studie kommer att beröra, detta återstår att se efter samtal med VFU-

handledare. Studiens analysmetod blir därmed en teoristyrd innehållsanalys som kommer 

användas för att tolka och analysera empirin.   
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