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Förord
Arbetet med denna kunskapsöversikt har givit oss många lärdomar. Det har varit tidskrävande,
frustrerande men allra mest intressant och roligt. Vi är inga forskare i grunden, men trots detta
har vi slagit våra kloka huvuden ihop och med hjälp av handledning lyckats skapa detta arbete.
Tillsammans har vi utvecklat vår förmåga att tänka kritiskt, söka efter forskning samt skriva på
ett mer akademiskt sätt. Arbetet har tagit form med största möjliga samarbete. Till en början
sökte och läste vi källor på varsitt håll. I ett gemensamt dokument skrev vi ner
sammanfattningar av de olika källornas resultat, för att sedan mixa ihop dessa till bakgrund och
resultat i kunskapsöversikten. Tiden gick och arbetet blev allt mer rörigt och vi fick krypa till
korset och byta taktik. Lisa, har därefter avkodat källor och spånat på formuleringar medan
Carolina agerat skrivmaskin och kopplat samman alla trådar till en läsbar text. Ett samarbete
av högsta kvalité.
Vi vill i detta arbete tacka våra glada kursare; Damoon, Gustav, Mimmi och Victor för att ni
gjort de långa, svettiga arbetsdagarna till dagar vi minns med glädje. Ytterligare ett tack vill vi
ge till vår handledare Annette, som med sin goda expertis väglett oss genom våra villospår.
Sist, men absolut inte minst, vill vi utlysa ett enormt tack till övriga klasskamrater för att ni
stått ut med våra påhitt under dessa sju terminer på Halmstad Högskola.
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1. Inledning
Teknik och digitalisering är något som ständigt går framåt och fler och fler tvingas lära sig
hantera denna snabba utveckling för att få en fungerande vardag. Detta har även skolorna fått
ta hänsyn till. Ute i verksamheten har vi själva fått uppleva hur datorer och lärplattor tar allt
större plats i undervisningen. Allt fler läromedel digitaliseras och numera är det många skolor
som helt och hållet övergått från läromedel i bokform, till att enbart använda sig av digitala
verktyg, såsom datorer och lärplattor, i såväl vanlig undervisning som vid provtillfällen.
Digitalisering inom skolan har sedan 70-talet varit ett omdebatterat ämne, då var det den
elektroniska miniräknarens vara eller icke vara som gav upphov till livliga diskussioner
(Skolverket 2018a). Efter detta har varje årtionde fram till idag kantats av diverse elektroniska
resursers introduktioner inom skolans väggar. Dagens digitalisering är, om än lika debatterad
som miniräknaren, betydligt mer omfattande i vad den kan hjälpa eller stjälpa eleverna och
lärarna i deras dagliga arbete.
När vi själva gick i mellanstadiet under tidigt 2000-tal var den digitala utvecklingen i början
av sin snabba utveckling i skolan, om än väldigt begränsad. Smartphones fanns inte vid denna
tidpunkt och det var långt ifrån alla som hade råd med en dator hemma på skrivbordet. I skolan
låg den digitala undervisningen i bakkant om vi jämför med hur det ser ut idag. Digitala
undervisningstillfällen var begränsade till datorsalarna för att eleverna skulle lära sig Word
samt när längre texter i ämnet svenska skulle skrivas. Digitala verktyg inom andra ämnen
sträckte sig inte längre än till cd-spelare och tv-apparater. Overheadapparater var vanligt
förekommande under vår skolgång. Matematikundervisningen genomfördes analogt där den
digitala vågen och miniräknaren var de mest digitala verktygen som förekom.
Skolverkets (2016) rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan visar att de flesta
lärare har tillgång till en egen dator eller lärplatta. Allt fler skolor har även tillgång till en dator
eller lärplatta per elev, en satsning som kallas en-till-en undervisning och som innebär att
eleverna har tillgång till en egen dator eller lärplatta. Med tanke på hur digitaliserad skolan är
idag, började vi fundera på hur detta påverkar eleverna i deras kunskapsutveckling.
Matematiken är det område som intresserar oss mest, främst för att delar av den har sett likadan
ut sedan de gamla grekerna gick på jorden. Matematiken är även global och elever runt om i
världen ska lära sig i princip samma saker, vilket inte stämmer för övriga skolämnen då dessa
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är mer anpassade till det land man bor i. Inom matematiken är vi mest intresserade av om eller
hur elevernas lärande påverkas av digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för
att gynna elevernas måluppfyllelse inom matematiken. Enligt våra erfarenheter när vi varit ute
på praktik, ser användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen olika ut ute på
skolorna. På en del skolor används datorer och lärplattor frekvent i matematikundervisningen,
medan det på andra skolor inte används alls. Eftersom det i Lgr11 (Skolverket, 2018b) står att
skolan ska ge en likvärdig utbildning för alla, blev vi intresserade av att forska i om den digitala
ojämlikheten påverkar elevers lärande i matematik.
Skolinspektionen (2019) har granskat 27 grundskolor med årskurserna 7-9 för att ta reda på om
digitala verktyg används ändamålsenligt utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv samt i vilken
grad digitala verktyg används inom undervisningen i matematik och teknik. Enligt Lgr11
(Skolverket, 2018b) ska digitala verktyg ingå i dessa ämnen. Rapporten visar att skolor
använder sig av digitala verktyg men att mer än hälften av skolorna inte använder dessa
ämnesdidaktiskt. Istället används de digitala verktygen till planering, scheman samt som
samlingsplats för elevernas arbetsmaterial. Rapporten visar även att flera lärare ser de digitala
verktygen som svåra att hantera och tidskrävande. Detta härleder de till att rektorerna behöver
ta ett större ansvar genom att skapa tydligare riktlinjer om hur tekniken ska användas samt att
tillhandahålla fortbildning för att lärarna ska få den kompetens som behövs för att den digitala
undervisningen ska uppfylla de krav som ställs i Lgr11 (Skolverket, 2018b).

1.1 Centrala begrepp
Det finns en del begrepp som frekvent förekommer i den här studien och som vi redan nu tänkte
förklara för en enklare förståelse i senare avsnitt. Ett av de centrala begreppen som är ofta
förekommande är digitala hjälpmedel där vi främst syftar på datorer och lärplattor samt de
läromedel och applikationer som finns att tillgå på dessa enheter. Ett annat begrepp som hör
ihop med datorer och lärplattor är en-till-en. En-till-en innebär i korthet antalet elever och
antalet datorer som samspelar i undervisningen, det vill säga en dator per elev. Ett tredje
begrepp är IKT som utan förkortning innebär informations- och kommunikationsteknik.
Begreppet i sig berör många delar inom det digitala och kommunikativa spektrat och kan
fungera som en beteckning för digitala verktyg i en pedagogisk lärmiljö.
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1.2 Styrdokument och kursplan för matematik år 4-6
För att få en överblick kring hur de digitala verktygen bör användas inom
matematikundervisningen har vi tittat i den aktuella läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2018b).
Under syftet för matematik finner vi detta citat:
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att
använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och
matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. (s.54)

Vidare beskrivs i kommentarmaterialet för Lgr11 (Skolverket, 2017) att digitala verktyg
erbjuder möjlighet att utveckla förståelse för matematik genom att tillämpa matematik och
experimentera med matematik. Det beskrivs även att den som utvecklat goda kunskaper i
hur digital teknik kan användas matematiskt har större förutsättningar att ta till sig
framtidens teknik.

2. Bakgrund
2.1 Eleverna i den digitala världen och deras digitala vanor
Enligt Svensson (2014) visar det sig att elever idag följer vloggare på YouTube och att de
kommunicerar med vänner genom KIK, Snapchat, och Instagram. Den visar även att pojkar är
de som spelar mest datorspel och att flickor gärna läser och skriver bloggar, vilket även
Skolverket (2018a) kommit fram till.
I Lgr11 (Skolverket, 2018b) framgår att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och ska
därmed ges samma förutsättningar för att nå kunskapskraven samt att i framtiden kunna verka
i samhället, ett samhälle som blir allt mer digitaliserat.

2.2 Lärande i en digital lärmiljö
Isling Poromaa (2016) beskriver genom sin studie, där han låtit samla empiri genom två skolor
med medelhög socioekonomisk nivå och en skola med lägre socioekonomisk nivå, att
ojämlikheten är ett faktum. Det skiljer så pass att eleverna på den första och andra skolan, med
medelhög socioekonomisk bakgrund, har eleverna tillgång till en-till-en-undervisning med
varsin bärbar dator. Medan eleverna på den tredje skolan, med lägre socioekonomisk bakgrund,
får sin digitala undervisning, vid sällsynta tillfällen, genom att läraren hyr skolans datorsal om
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16 stationära datorer. På denna skolan får lärarna hyra in IKT-kunnig personal för att
undervisningen ska bli så givande som möjligt för eleverna.
Skolverkets (2016) rapport visar att många lärare och elever ofta upplever tekniken som ett
störningsmoment och att den lätt blir distraherande. De upplever även att privat teknik, ex.
mobiltelefoner och sociala medier, bidrar till problemet. Rapporten belyser dessutom att sociala
medier påverkar elevernas koncentration negativt.
Fleischer (2013), som gjort en avhandling med fyra olika studier, lyfter i sin första studie att
trots att elever och lärare ser de digitala verktygen som något positivt så finns det en klyfta
mellan elevernas kunskapsnivåer och en stor skillnad i hur mycket man använder
datorer/lärplattor ute i skolorna. Detta är även något som kan skilja sig åt mellan klasser i
samma skola. I sin tredje studie, som handlar om arbetsprocesser och datorns roll när elever
tolkar uppgifter i en-till-en undervisning på gymnasiet, framkommer att den stora skillnaden
härstammar från lärarnas olika attityder till datorn som redskap för lärande.

2.3 Lärarnas kompetens och rektorns roll
Genom att digitaliseringen i samhället ökar, medför det att skolan behöver följa samma
riktning. I takt med denna ökning läggs stor tyngd på lärares kompetens för att kunna tillämpa
digitaliserad undervisning som bidrar till givande resultat (Skolverket, 2018b). Lärare behöver
ha med sig en mängd olika strategier för att kunna välja rätt typ av digital undervisning för rätt
ändamål och det är många parametrar som spelar in för att syftet med undervisningen ska
uppfyllas.
En modell som visat ge goda svar på vilka kunskaper som krävs för att en lärare ska kunna
tillämpa digitaliserad undervisning är den som utvecklats av forskarna Punya Mishra och
Matthew Koehler, den så kallade TPACK-modellen (förkortning för Technological
Pedagogical and Content Knowledge). Patahuddin, Lowrie & Dalgarno (2016) beskriver att
TPACK-modellen visar att undervisning som sådan är komplex och att det ligger i lärarens
kompetens att på ett meningsfullt sätt kunna undervisa med digital teknik. De tre delarna
modellen berör är ämneskunskap (content knowledge), pedagogisk kunskap (pedagogical
knowledge) samt kunskap om digital teknik (technological knowledge). Dessa tre delar bör på
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ett välbalanserat sätt samspela i undervisningen för att få ett gott resultat (Patahuddin et al.,
2016).
I Willermarks (2018) studie visar resultatet på att lärarna lyckas väl med att utveckla sin
kunskap kring digital teknik i ämnesundervisningen, där samarbete sker kollegialt. Det krävs
dock ett systematiskt arbete över längre tid för att nå framgång. Lärarna behöver få god tid för
att kunna utveckla sin digitala kunskap och hur den bäst används i undervisningen. Det krävs
också omfattande arbetsinsatser och ett praktiskt experimenterande under en längre tid för att
användandet av digitala verktyg ska upplevas meningsfullt i undervisningssyfte. Därmed läggs
stor tyngd på skolans ansvar. Även Petersen (2016) trycker på hur viktigt det är med kollegialt
samarbete men även att rektorn har en stor roll. Petersen menar dessutom att rektorns ledarskap
och inställning har stor vikt när IKT ska introduceras i undervisningen.
Ett annat problem med tekniken som finns ute på skolorna som Lennerstad & Olteanu (2014)
beskriver är den otillgänglighet av support när en dator krånglar. Detta i sin tur medför att en
stor del av lektionstiden går åt för att fixa tekniska problem istället för att lärandet kan gå vidare.
I värsta fall kan detta resultera i att eleverna hamnar efter med skolarbetet, medan resterande
elever, som inte har problem med sina datorer, kan arbeta vidare.

2.4 Lärarutbildningar
Karlsudd (2019) har intervjuat 247 lärarstudenter för att ta reda på hur de ser på digitala verktyg
i undervisningen. Resultatet visar att lite mer än en tredjedel ser positivt på detta, medan
resterande respondenter är mer tveksamma och bland dessa är en del rent av negativa.
För att ta reda på vilken typ av digital kunskap som ges ute på lärarutbildningarna har vi valt
att titta vad det står i några utbildningsplaner för grundlärarutbildningen 4–6 på några
högskolor (se Bilaga 1). De flesta utbildningsplaner vi tittat på nämner digitalisering under
rubriken MÅL - Färdigheter och förmåga. Där står att för att studenten ska få grundlärarexamen
måste denne visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten kunna använda sig av digitala
verktyg med ett säkert samt kritisk förhållningssätt. Player-Koro (2012) skriver i sin artikel,
där hon undersökt hur IKT-användningen ser ut på lärarutbildningar, att trots att IKTanvändning har skrivits in i de nationella riktlinjerna för att få sin lärarexamen anser många
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lärarstudenter att IKT inte användas i någon större utsträckning. De var inte heller nöjda med
de kurser där undervisning inom IKT fanns med.

2.5 Sammanfattning
Både Isling Poromaa (2016) och Fleischer (2013) menar att det finns klyftor mellan elevernas
kunskapsnivåer och en stor skillnad i hur mycket digitala verktyg används ute i skolorna.
Däremot lyfter Fleischer (2013) även att lärare och elever ser övervägande positivt på digitala
verktyg i undervisningen.
Patahuddin et al. (2016) anser att lärare behöver ha med sig en mängd olika strategier för att
kunna välja rätt digital undervisning. Detta styrks även av Skolverket (2018b) och Willermark
(2018) som också menar att samarbeta med andra lärare hjälper till att utveckla mer kunskaper
inom digital undervisning. Däremot tar det tid för lärarna då de behöver utföra praktiska
experiment för att undervisningen ska kännas meningsfull i undervisningssyfte (Willermark,
2018). Lennerstad & Olteanu (2014) lyfter även att avsaknaden av IT-support blir en bristande
faktor.
Trots att det tar tid att lära sig den digitala tekniken täcker den endast en liten del av
lärarutbildningen (se Bilaga 1). Något som både Karlsudd (2019) och Player-Koro (2012) lyfter
är att endast en tredjedel av studenterna är positiva till digitala verktyg i undervisningen och
många lärarstudenter är missnöjda med IKT-undervisningen på högskolorna.

2.6 Syfte och frågeställningar
Skolverket (2017) menar att digitala verktyg ska genomsyra matematikundervisningen med
syftet och målet att eleverna ska utveckla goda kunskaper för att ha större förutsättningar att ta
till sig framtidens teknik. Trots detta ser vi i vår bakgrund att det finns en klyfta i hur
användandet av digitala verktyg ser ut på skolorna i Sverige, samt att användande av digitala
verktyg i undervisningen ger ytterligare ett tungt ansvar till lärarna. Vi kan urskilja att det finns
en del faktorer som kan komma att spela roll i elevernas lärande i samspel med digitaliserad
undervisning. Syftet blir därför att undersöka vad forskning säger om digitaliseringens
konsekvenser för undervisningen, med fokus på matematik. Mer precist vill vi besvara
frågeställningen: Hur påverkar digitaliserad undervisning elevernas lärande i matematik?
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3. Metod
3.1 Sökstrategier
För att hitta relevant forskning till vår studie har vi främst använt oss av olika databaser där vi
genom olika sökord fått fram resultat på flera studier. Något vi tidigt märkte var att det inte var
helt enkelt att hitta användbar forskning till det område vi valt att studera. Detta berodde dels
på att vi till en början inte kunde hitta de rätta sökorden för den forskning vi var ute efter, men
även att när vi väl fått upp resultat insåg att det inte fanns några avhandlingar, artiklar eller
rapporter som var peer-reviewade. Vi upptäckte genom arbetets gång att sökord på engelska
var att föredra då det fanns mycket mer internationell forskning att tillgå än endast svensk.
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar att konsten att söka fakta i olika
databaser handlar om fyra saker. Den som söker ska formulera rätt frågor, avgöra och avgränsa
vilket åldersspann du vill ha på dina träffar, vilket eller vilka språk som är relevanta samt vilka
typer av studier som är intressanta.
När vi sökt i databaserna har vi använt oss av de booleska operationerna (Eriksson et al.
2013) där man använder sig av AND, OR, samt NOT för att avgränsa sökfältet och anpassa
resultatet ytterligare till syftet med studien. De sökord vi valt att använda oss av kan ses i
tabellen nedan:
Tabell 1: Sökord
Svenska

Engelska

Appar

Applets

Digitala verktyg

Digital tools

Elever

Students

En-till-en

1:1

Grundskolan

Elementary School

IKT

ICT

iPads

iPads

Lärare

Teachers

Lärplattor

Tablets

Matematik

Mathematics
10

Ojämlikhet
Rektor

Principal

Undervisning
Education
När vi har sökt efter forskning har vi ibland fått väldigt många träffar, för att avgränsa dessa
har vi använt våra sökord på olika sätt men även de booleska operationerna (Eriksson et al.
2013). För att sedan få en överblick av vilken forskning som är relevant för oss har vi läst de
olika texternas abstrakt. Utefter det har vi sedan valt att behålla de artiklar och avhandlingar vi
ansett vara relevanta för vårt syfte. Utöver databaser har vi även fått tips på forskning av lärare
och studiekamrater på högskolan. Vi har även använt oss av manuella sökningar genom att titta
på relevanta artiklar och rapporters referenslistor.

3.2 Databaser
De databaser vi använt oss av är främst SwePub, ERIC, OneSearch och Libris. Vi har även
använt oss av sökmotorn Google Scholar som komplement för att söka upp forskning och sen
leta efter samma artiklar eller avhandlingar i SwePub, ERIC, OneSearch och Libris. Varför vi
valde att söka samma forskning i överiga databaser var för att vi kunde göra avgränsningar
samt få tillgång till en del artiklar vi inte hade tillgång till via Google Scholar. Den databas vi
utnyttjade mest frekvent var SwePub. Swepub är en söktjänst som administreras av Kungliga
Biblioteket där man kan söka bland vetenskapliga publikationer publicerade vid svenska
lärosäten. Sökträffarna kan vara både på svenska och engelska. ERIC är en av världens största
databaser inom undervisning och pedagogik med mer än 1,5 miljoner olika referenser från
bland annat tidskrifter, böcker, avhandlingar. När man söker på ERIC kan man få träffar på
både svenska och engelska. Libris är en svensk katalog för i huvudsak universitetsbibliotek.
Här hittar man i princip alla svenska böcker och tidskrifter samt de flesta utländska
publikationer som köpts in till svenska forskningsbibliotek. Vissa texter finns länkade som pdf
medan vissa måste beställas eller lånas från ett bibliotek. De har även en funktion som skapar
referenser till önskat referenssystem. Även Libris administreras av Kungliga Biblioteket.
OneSearch är en databas som tillhör Halmstad University Library. De artiklar som finns på
biblioteket går här att finna elektroniskt. Google Scholar är en söktjänst från företaget Google.
Här kan man söka efter olika publikationer och se vilka bibliotek dessa finns på. Här finns
forskning publicerad över hela världen.
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Tabell 2: Sökhistorik
Datum

Databas

Söksträng/sökord

Antal
träffar

Avgränsningar

Urval

2019-11-18 SwePub

Digital AND Ojämlikhet
AND Grundskola

1

Refereegranskat och
Doktorsavhandling

1

2019-11-18 SwePub

Digital AND Undervisning
AND Matematik

2

Licentiatavhandling

1

2019-11-25 ERIC

Digital AND Mathematics
AND Education

44

Peer reviewed,
Journal Articles,
Educational
Technology,
Technology Uses in
Education,
Mathematics
Instruction och
Teaching Methods.

1

2019-11-25 ERIC

Elementary education AND
Mathematics AND iPads

35

Peer Reviewed och
Journal Articles

1

2019-11-27 SwePub

ICT AND School AND
Teachers

44

Refereegranskat och
Tidskriftsartikel

1

2019-12-10 SwePub

Mathematics AND Ict AND
Education

12

Refereegranskat och
Tidskriftsartikel

1

2019-12-10 OneSearch

1:1 AND tablets AND
Mathematics

36

Peer reviewed,
2019-2019 och
Academic Journals

1

3.3 Urval
För att säkerställa att vi får fram rätt forskning för vår frågeställning har vi valt att implementera
inklusions- och exklusionskriterier i vårt arbete. Dessa är presenterade i tabellerna nedan.
Tabell 3: Inklusionskriterier
Inklusionskriterier

Resonemang

Litteratur och vetenskapliga
artiklar som berör digitala
verktyg i samtlig
undervisning.

För att ta reda på hur digitala verktyg påverkar
matematiken behöver vi även veta hur andra aspekter
påverkar den digitala undervisningen, såsom
lärarkompetens och tillgång till digitala verktyg.

Forskning ska vara utförda på
länder som tillhör OECD.

Vi har valt att endast inkludera forskning gjord på elever
inom OECD länder eftersom att dessa arbetar alla mot
liknande mål och med liknande förutsättningar och
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jämförs även med varandra vid PISA-undersökningar.
Digatala verktyg ska innebära
datorer och/eller lärplattor.

Det finns många olika digitala verktyg, men vi har valt att
fokusera på enbart datorer och/eller lärplattor. Eftersom
arbete med dessa är det mest förekommande i den digitala
undervisningen i dagens skola.

Tabell 4: Exklusionskriterier
Exklussionskriterier

Resonemang

Barn som går i förskolan eller Vi har endast varit intresserade av elever som går under
elever som går under särskild Lgr11 (Skolverket, 2018b).
läroplan - specialundervisning.
Forskning får inte vara äldre
än tio år.

Eftersom vårt arbete handlar om digitala verktyg och då
dessa ständigt utvecklas har vi valt att ha en gräns för hur
gammal vår forskning får vara. En ytterligare aspekt vi
hade i åtanke var att Lgr11 (Skolverket, 2018b)
publicerades 2011. Därför valde vi att avgränsa med tio
år.

3.4 Analysmetod
Slutligen fick vi fram en rad relevanta källor till vår kunskapsöversikt. Vi började med att
sammanställa varje enskild studies resultat. Utefter detta har vi sedan färgkodat och analyserat
resultaten och delat in dessa i fyra övergripande rubriker i resultatet. Rubrikerna identifierade
vi i bakgrunden som viktiga faktorer gällande vår frågeställning. Vi har även kunnat
kategorisera våra källor utifrån fyra teman (se Bilaga 2). Utifrån dessa teman har vi sedan letat
forskning som både pekar på positiva och negativa aspekter gällande våra rubriker.

4. Resultat och analys
4.1 Digital ojämlikhet
Samuelsson (2014) har i sin studie valt att belysa begreppet digital ojämlikhet. Hennes syfte är
att öka kunskapen om detta begrepp. Med digital ojämlikhet menar Samuelsson de skilda
användningsmönster av digitala medier som finns i samhället, hon belyser även att Sverige är
det land som har högst spridning av IKT i samhället. Med avstamp i Lgr11 (Skolverket, 2018b)
och dess syfte att alla elever har rätt till en likvärdig undervisning oavsett socioekonomisk och
kulturell bakgrund väljer Samuelsson att med hjälp av fyra olika studier kartlägga tidigare
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forskning samt användningsmönster av IKT hos svenska 13-åringar i och utanför skolan.
Samuelssons slutsats blir att skolan har svårt att uppfylla sitt uppdrag med att ge eleverna en
likvärdig utbildning i takt med att skolan blir allt mer digitaliserad samtidigt som det finns en
stor ojämlikhet mellan elevernas digitala kunskap samt tillgång till digitala verktyg.
Ytterligare en studie som handlar om elevers digitala ojämlikhet är Karlsudd (2015). Han har
genomfört en metaanalys, där han analyserat 16 studier vilka genomförts mellan åren 2013 till
2015 på ett representativt urval om 79 skolor. Vad Karlsudd ville undersöka var vilka olika
strategier skolorna i studierna använt sig av för lärande av IKT, samt vilka möjligheter och
hinder som kan uppstå vid implementering av IKT i skolorna. I hans resultat härrör
ojämlikheten av datoranvändning hemifrån. Bland annat talar han om att elever, vilka inte har
tillgång till egen dator hemma, oftast är mer motiverade vid arbete med dator i skolan. Motsatt
effekt kan det ge elever som är vana datoranvändare och framförallt för de som spelar på datorn
hemma. De eleverna kan komma att bli mindre motiverade att arbeta med datorerna i skolan,
om det inte involverar spel. Anledningen till detta är att eleverna, i skolan, känner sig
begränsade när de inte får använda datorn som de vill och är vana vid (Karlsudd, 2015).

4.1.1 Sammanfattning
Samuelsson (2014) belyser ojämlikheten som finns i landets skolor vad gäller utrustning av
digitala verktyg. Hon anser att skolan har svårt att uppfylla sitt uppdrag med att ge eleverna
likvärdig utbildning på grund av detta. Även Karlsudd (2015) lyfter klyftan i användandet av
digitala verktyg. Han menar att de elever som är vana användare av digitala verktyg blir mindre
motiverade när undervisning sker digitalt. Motsatt effekt visas hos de elever med mindre
datorvana, då deras motivation ökar i digitaliserad undervisning.

4.2 Elever i digital matematikundervisning
Bakker, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch (2014) har gjort en interventionsstudie under
tre års tid på 35 olika skolor med 719 deltagande elever, i Nederländerna. Forskarna valde att
rikta in sig mot årskurs 2 och 3, där de ville ta reda på vad eleverna lär sig av minispel genom
tre olika sätt att använda dessa på. I den här studien syftar minispel på spel som är lätta att lära
sig, som går snabbt att genomföra och där eleverna får se sitt resultat direkt. Dessa minispel
spelades på datorer eller lärplattor, där multiplikation var huvudfokus. Eleverna blev indelade
i fyra grupper där en grupp fick spela i skolan under lektionstid, en annan grupp fick spela
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hemma, en tredje grupp fick spela hemma med återkoppling i skolan samt en kontrollgrupp
som räknade multiplikation med papper och penna men som fick spela matematikspel inom
andra områden såsom division. Målet med studien var att undersöka minispelens påverkan när
de användes i den vanliga undervisningen.
Resultaten av Bakker et al. (2014) studie visade att mest effektivt var det för elever som spelade
spelen hemma och sedan fick återkoppling i skolan, det fanns även en effekt för de eleverna
som enbart spelade i skolan, dock inte lika stor. Det framkom ingen större skillnad om man
endast spelat hemma. Ytterligare resultat pekade på att när eleverna bara spelade spelet hemma
“lärde” de sig svaret men inte hur svaret blev som det blev. En vinst med minispelen, för de
som spelade både hemma och i skolan, visade sig vara att eleverna lärde sig redskap för
multiplikation och siffrornas förhållande till varandra.
Även Volk, Cotic, Zajc & Istenic Starcic (2017) har gjort en interventionsstudie. De ville
undersöka hur en lärplatta påverkar ämnesövergripande undervisning, med matematik som
huvudsyfte, i Slovenien. Studien består av 259 elever i åttaårsåldern där 124 av dem ingår i den
experimentella gruppen, resterande, 135, ingår i kontrollgruppen. De ämnen som ingår i studien
utöver matematik är naturvetenskap och det slovenska språket. Inom matematiken ingår
delarna klockan och kartor. Studien är genomförd på så vis att den experimentella gruppen fick
arbeta med dessa områden med hjälp av olika applikationer på lärplattor, medan
kontrollgruppen fick arbeta analogt med papper och penna
Likt Bakker et al. (2014) studie visade Volk et al. (2017) resultat att de digitala verktygen
påverkar elevernas lärande. Studiens slutsats visar att de elever som arbetade med lärplattor
presterade bättre än de som arbetade med papper och penna. Resultatet visade också att elever
som arbetar med lärplattor anser att det är roligare och blir därför mer motiverade till att
fortsätta arbeta även när uppgifterna blir svårare. Volk et al. (2017) upptäckte även att det
direkta resultatet som applikationerna gav, påverkade eleverna positivt av flera anledningar,
eleverna kunde arbeta i egen takt vilket gjorde att de högpresterande eleverna kunde arbeta på
sin egen nivå när de blev klara med “basnivån”. Eleverna upprepade inte samma fel eftersom
de direkt fick reda på när de gjorde dessa fel.
Markkanen (2014) har till skillnad från Bakker et al. (2014) och Volk et al. (2017) hittat både
positiva och negativa aspekter med digitala verktyg i matematikundervisningen. Markkanen
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(2014) ville genom en etnografisk studie undersöka om lärare använder sig av tekniken i
matematikundervisningen, vilket i detta fallet låg inom området för geometri, på ett sätt som
främjar elevers lärande. Han ville dessutom undersöka vilken syn lärare har på digital
undervisning. Under fem veckor befann han sig i en årskurs 9 för att observera och samla in
empiri till sin studie. Digitaliseringen och det visuella visar sig även i Markkanens (2014)
studie främja elevernas analytiska förmåga när de pratar om volym och area. I hans studie
visade det sig att eleverna fått fördjupad förståelse för volym i sin helhet. Läraren i studien
menar att digitaliserad undervisning främjar elevernas kommunikativa förmågor, alltså att
eleverna är mer engagerade i att föra diskussion vid digitaliserad undervisning. Det
framkommer dessutom att eleverna känner sig trygga med denna typ av undervisning.
Tekniken möjliggör för eleverna att få djupare förståelse för, i det här fallet, geometriska
figurer, genom att zooma in på olika delar, rotera och bearbeta med figurerna, på ett sätt de inte
hade kunnat göra på papper.
En risk Markkanen (2014) funnit i sin studie med digitaliserad undervisning är att tempot i
genomgångar och genomförande allt eftersom kan komma att öka, bland annat då lärare går
från att använda rösten och pennan som redskap vid genomgång och istället använder en färdig
PowerPoint som bara klickas igenom. Detta i sin tur medför att vissa elever missar viktig
information och inte riktigt kan hänga med i undervisningen. När tekniken däremot används
strategiskt och genomtänkt kan den ge tillgång för alla elever. Det faller alltså på läraren att
utnyttja tekniken på rätt sätt och i rätt takt för rätt mottagare.
Tossavainen och Faarinen (2019) visar precis som Markkanen (2014) på både positiva och
negativa aspekter med digitala verktyg i undervisningen. Skillnaden i den här studien är att den
även visar på resultat kring elevernas motivation när de arbetar med digitala verktyg.
Tossavainen och Faarinen (2019) har gjort en undersökning där tre skolor med 93 elever
medverkat genom att svara på ett frågeformulär via datorn. Syftet med studien var att ta reda
på hur svenska femte- och sjätteklassare ser på digitala verktyg i matematikundervisningen.
Resultatet visar att eleverna i allmänhet varken var övergripande positivt eller negativt inställda
till digitaliserad undervisning. Eleverna ansåg dessutom att arbete med digitala verktyg inte
skulle vara något mirakulöst hjälpmedel där deras resultat skulle komma att förbättras drastiskt
endast med hjälp av IKT. Studien visar även att elever som föredrar traditionell
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matematikundervisning har en högre inre motivation1, medan elever som föredrar
matematikundervisning med hjälp av IKT har en högre yttre motivation2. Eleverna med
teknikintresse tenderar att tycka att traditionell matematikundervisning är tråkigare, men när
de får använda digitala verktyg växer motivationen och de känner att de lär sig mer.
Tossavainen och Faarinen (2019) fann även resultat på att elever med högre vana av IKTbaserad

undervisning

drar

mer

nytta

av

användande

av

digitala
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matematikundervisningen. Det visar sig dessutom finnas en skillnad gällande pojkars och
flickors inställning, där 53 procent av pojkarna anser att digitala verktyg hjälper dem i
undervisningen, medan endast 33 procent av flickorna känner samma sak.

4.2.1 Sammanfattning
Digitala verktyg i matematikundervisningen påverkar eleverna såväl positivt som negativt.
Bakker et al. (2014) visar att det spelar roll hur de digitala verktygen används. De elever som
arbetar med digitala verktyg hemma och återkopplar i skolan utvecklar sina förmågor mest.
Även Volk et al. (2017) och Markkanens (2014) resultat visade att elever som arbetade med
digitala verktyg i undervisningen presterade bättre och hade högre motivation. Däremot visade
Markkanens (2014) studie även negativa aspekter då tempot i klassrummet kan komma att öka
vid digital undervisning. Detta i sin tur medför att vissa elever inte hänger med i undervisningen
och således missar viktig information. Även Tossavainen och Faarinen (2019) lyfter såväl
positiva som negativa aspekter. De fann att elever med högre vana av IKT-baserad
undervisning drog större nytta av digitala verktyg i matematikundervisningen. De kom även
fram till att det var skillnad mellan pojkars och flickors inställning till IKT i undervisningen.

4.3 En-till-en-undervisning
Kim, Choi & Lee (2019) har gjort en studie där de intervjuat 37 olika lärare från 7 olika skolor
i Korea, kring deras syn på en-till-en-undervisning. För att samla in sin empiri använde de en
semistrukturerad intervjuform som de senare gjorde en innehållsanalys på. Studien visar att
lärarna såg många fördelar med en-till-en-undervisning för elevernas del. Lärarna ansåg att
eleverna blev mer motiverade när de tilläts arbeta med en lärplatta. De lyfter också att elever

1
2

Inre motivation är den egna drivkraften hos en individ.
Yttre motivation är motivation genom belöningar.
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som arbetar med lärplattor i undervisningen får en bredare lärmiljö då lärplattan hjälper till att
expandera klassrummet utanför skolans lokaler, då det finns en global värld inuti lärplattan.

Även Karlsudds (2015) studie lyfter fram positiva aspekter med digitaliserad undervisning.
Han påpekar att lärare anser att IKT i sin helhet gett stora möjligheter för elever med speciella
behov att lyckas nå målen i sin skolgång. Det handlar bland annat om talsynteser, visuella
framställningar och andra hjälpmedel som tekniken har att erbjuda. Däremot menar Karlsudd
(2015) att en-till-en kan visa sig vara ett problem för de elever som inte har så god kompetens
inom IKT. Felet ligger i att eleverna får på tok för stort eget ansvar mot vad de egentligen klarar
av. Oftast väljer de fel utväg, eftersom de inte fått tillräckligt god handledning i hur de ska vara
kritiska mot informationen som går att finna på internet.
Carr (2012) har även hon gjort en interventionsstudie. Denna studie genomfördes i USA på
elever i 10-11 års ålder under en period på 9 veckor. Studiens syfte var att se hur en-till-en
användning av iPads påverkade elevers matematikresultat. Studien är genomförd på en skola
inom ett distrikt på landsbygden i Virginia. För att säkerställa hur elevernas kunskaper
utvecklats har man genomfört för- och eftertest där eftertestet var något förändrat men grunden
var densamma som förtestet. Studien fokuserade på bråk, mätning och ekvationer. Resultatet
visar att både kontrollgruppen och iPad-gruppen förbättrade sina resultat vid eftertestet, men
till skillnad Kim et al. (2019) och Karlsudd (2015) märkte hon varken negativa eller positiva
aspekter när de digitala verktygen användes i undervisningen. iPad-gruppen ökade sitt resultat
med enbart 0,07% jämfört med kontrollgruppen.

4.3.1 Sammanfattning
Både Kim et al. (2019) och Karlsudd (2015) lyfter positiva aspekter med en-till-enundervisning. Eleverna blir mer motiverade, får en bredare lärmiljö samt gynnas i sitt lärande.
Det är även ett bra hjälpmedel för elever med speciella behov. Däremot lyfter Karlsudd (2015)
även att IKT-användning kan bli ett problem för de elever med låg IKT-kompetens och att de
måste få rätt vägledning för att navigera sig inom det digitala. Carr (2012) såg däremot ingen
större skillnad på eleverna när de använde sig av de digitala verktygen jämfört med papper och
penna.
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4.4 Lärarnas roll
Sjödén (2015) har genom en sammanfattning av sina tidigare studier valt att undersöka vad det
är som gör att digitala läromedel blir effektiva i undervisningen. Hans resultat visar att läraren
har en viktig roll och att digitala läromedel bör användas, men att de måste användas på rätt
sätt för att uppfylla ett syfte. Vad han menar är att det finns många olika aspekter som spelar
roll när digitala läromedel används. Det kan leda till att eleverna arbetar med för enkla eller
irrelevanta uppgifter, enbart för att de anser att applikationen är rolig. Det kan också medföra
att eleverna går miste om reflektioner kring uppgifter och tappar därmed förståelse när de
endast behöver gissa sig till rätt svar. Sjödén (2015) har genom sin studie hittat resultat på att
lärare saknar tillräcklig digital kompetens för att få till en givande undervisning.
Markkanens (2014) resultat visar i sin tur att lärare ser övervägande positivt på digitaliserad
undervisning. Digitaliseringen underlättar lärarens arbete när det kommer till att planera
undervisning, söka svar på frågor under lektionstid, vid rättning av prov samt genom att läraren
enkelt kan avsluta mitt i och påbörja där lektionen slutade vid nästa tillfälle. Volk et al. (2017)
menar att läraren påverkades positivt av att använda digitala verktyg då de fick mer tid till de
lågpresterande eleverna då de högpresterande eleverna kunde arbeta vidare utan att fråga
läraren om rättning när de var klara. En tredje studie som lyfter positiva aspekter är Kim et al.
(2019). I denna studie berättar flera lärare att de ser positivt på användandet av digitala verktyg
inom matematiken. En lärare ansåg att de digitala verktygen underlättar undervisningen vid
genomgångar av elevers olika svar vid problemlösning. Detta genom att alla elever kan se
lösningarna samtidigt på sina respektive lärplattor. En annan lärare använde lärplattan för att
individualisera elevernas arbetsuppgifter utifrån deras egen kunskapsnivå.
Trots att läraren i Kim et al. (2019) studie är nöjd med användningen av digitala verktyg, ser
hen även problem då detta är ett tidskrävande arbete. Studien visar även hur lärare upplever
tidsbrist gällande fortbildning för deras digitala kunskaper, innan de vågar använda sig av
digitalisering i undervisningssyfte. Kim et al. (2019) kom dessutom fram till att trots att de
flesta lärare har positiva förväntningar gentemot en-till-en-undervisning, blir deras upplevelser
olika. Vissa lärare ser positivt på en-till-en-undervisning, medan vissa vägrar att använda sig
av den. Att lärares kompetens och inställning till digitala verktyg kan vara en bidragande faktor
till att tekniken fungerar mindre bra är något som frekvent framkommer i flera studier (Drijvers
(2013), Kim et al. (2019), Markkanen (2014) & Sjödén (2015)). Markkanen (2014) lyfter även
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fram lärares okunskap som en risk med digital undervisning. Lärare med otillräcklig kunskap
använder sig av digitalisering bara för sakens skull, men vet egentligen inte hur den ska
användas eller varför den ska användas. Detta medför en stor risk för att undervisningen blir i
det närmaste värdelös för alla inblandade, då det inte finns något tydligt undervisningssyfte.
Om läraren däremot behärskar tekniken väl kan de maximera teknikens potential för att
ytterligare maximera elevernas förståelse och intresse för matematiken.
Karlsudd (2015) beskriver även att såväl lärare som elever kan känna stress i den digitala
undervisningen. Det handlar bland annat om att det inte finns tillräcklig teknisk support alla
gånger om något skulle hända med datorn, eller när internetuppkopplingen är dålig vilket
medför fördröjning och i sin tur irritation och tidspress. Det framkommer också att de flesta
lärare anser att det finns en tidsbrist med att få en god digital kompetens. Många lärare använder
dessutom sin fritid till fortbildning eftersom att tiden under arbetstid inte räcker till.
Även Drijvers (2013) ville genom sin studie ta reda på vilka faktorer som gynnar eller
missgynnar integrationen med digitala verktyg i matematikundervisning. Detta har han gjort
genom att undersöka sex tidigare studier, som genomförts kring ämnet, och analysera hur de
digitala verktygen i respektive studie påverkat den matematiska undervisningen. Resultatet
visar på tre viktiga faktorer; designen, lärarens roll och i vilket sammanhang digitala verktyg
används i undervisningen. Designen syftar inte enbart på hur det digitala läromedlet är designat,
utan även på uppgifterna som eleverna arbetar med samt hur lektionen är uppbyggd. Med detta
menar Drijvers (2013) att valet av digitala läromedel bör grunda sig i det pedagogiska och
didaktiska, inte tvärtom. Den andra faktorn kring lärarens roll visar att trots att undervisningen
inkluderar digitala verktyg är fortfarande lärarens roll viktig. Läraren måste välja ut de
läromedel som ska användas, hjälpa eleverna att använda dessa, samt dra kopplingar mellan
den analoga matematiken. För att göra detta lyfter även Drijvers (2013) TPACK-modellen och
det faktum att lärarna behöver ha en hög grad av digital kompetens. Kollegialt samarbete kring
digitaliserad undervisning visar sig dessutom vara en framgångsrik faktor. Slutligen visar den
tredje faktorn på vikten av att koppla de digitala verktygen till ett didaktiskt syfte och att de
inte används bara för att de är digitala.
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4.4.1 Sammanfattning
Sjödén (2015) pekar på läraren som den bidragande faktorn till huruvida digitala verktyg
fungerar eller inte i undervisningen. Gällande lärarnas roll lyfter Kim et al. (2019), Markkanen
(2014) samt Volk et al. (2017) genom sina studier positiva aspekter när lärare arbetar med
digitala verktyg. De digitala verktygen ses som ett bra hjälpmedel för lärarna i deras arbete.
När

eleverna

arbetar

med

digitala

verktyg

kan

lärarna

individanpassa

matematikundervisningen och de kan även ge mer tid till de lågpresterande eleverna. Trots
positiva aspekter lyfter även Kim et al. (2019) och Markkanen (2014) några negativa. Båda
skriver i sina studier att det finns en digital okunskap bland lärarna, samt att det är ett
tidskrävande arbete att fortbilda sig, vilket även Karlsudd (2015) lyfter. Trots både negativa
och positiva aspekter menar Drijvers (2013), precis som Sjöden (2015), att lärarens roll är
viktig i användandet av digitala verktyg. Han skriver att lärare måste välja ut lämpliga digitala
läromedel samt lära eleverna hur dessa bäst ska användas. Han menar även att lärare gör detta
bäst med hjälp av TPACK-modellen.

4.5 Resultatsammanfattning
Genom resultatet av forskning har vi funnit att digitaliserad undervisning påverkar elevernas
lärande i matematik, såväl positivt som negativt. Vi fann att det finns en ojämlikhet i skolornas
olika satsning på IKT i undervisningen (Samuelsson, 2014). Vi fann även en ojämlikhet i
elevers digitala vanor, vilket i sin tur påverkar deras motivation till digital undervisning, något
som både Karlsudd (2015) och Tossavainen och Faarinen (2019) kom fram till. Karlsudds
(2015) resultat visar att de elever som har tillgång till dator hemma blev mindre motiverade i
att använda digitala verktyg i undervisningen. Motsatt effekt visade sig däremot hos de elever
som inte hade lika stor tillgång till dator i hemmet. Deras motivation ökade när digitala verktyg
används i undervisningen. Däremot visar Tossavainen och Faarinens (2019) studie att elever
med högre IKT-vana drog större nytta av digitala verktyg i matematikundervisningen.
Eftersom det finns en ojämlikhet i elevers digitala vanor och mellan skolorna samt hur deras
motivation påverkas av digitala verktyg kan man inte ge ett konkret svar på om digitala verktyg
påverkar eleverna lärande i matematikundervisningen positivt eller negativt. Snarare spelar det
roll hur varje enskild elevs digitala vanor och hur den specifika skolans satsningar på IKT ser
ut.
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Även de interventionsstudier som studerat elevernas resultat med digitala verktyg kontra
analogt ger skilda utgångar i förhållande till elevers lärande i matematikundervisningen. Bakk
Bakker et al. (2014) och Volk et al. (2017) visar genom sina studier på positiv påverkan när
digitala verktyg används i undervisningen. Volk et al. (2017) resultat visar att eleverna tyckte
att arbete med digitala verktyg var roligare och blev därmed mer motiverade att lära sig. Bakker
et al. (2014) anser genom sin studie att det mest effektiva är när eleverna spelar med hjälp av
digitala verktyg och sedan får återkoppling från läraren. Markkanen (2014) lyfter till skillnad
från Bakker et al. (2014) och Volk et al. (2017) även negativa aspekter. Även om Markkanen
(2014) lyfter att elever som arbetade med digitala verktyg hade högre motivation, kunde han
även se negativa aspekter då tempot ökade vid digital undervisning, vilket i sin tur kunde leda
till att vissa elever inte hängde med. Deras lärande påverkades därmed negativt av den digitala
matematikundervisning. Carr (2012), däremot, såg genom sin studie ingen större skillnad i
elevernas lärande i matematik när de använde sig av digitala verktyg jämfört med papper och
penna.

Kim et al. (2019) studie visar att de lärare de intervjuat ser positivt på en-till-en-undervisning.
Hur en-till-en-undervisning kan påverka elevers lärande i matematik visade sig genom Kim et
al. (2019) studie vara positiv då elever ansågs bli mer motiverade. Karlsudd (2015) lyfter
dessutom att elever med speciella behov har lättare att nå målen med hjälp av digitala verktyg.
Däremot pekar han även på elevers bristande IKT-kunskaper som ett problem för lärandet. Vad
Karlsudd (2015) menar är att eleverna får ta för stort eget ansvar i en-till-en-undervisningen
mot vad de egentligen klarar av.

Sjödéns (2015) och Drijvers (2013) resultat visar på att läraren har en stor roll i huruvida arbete
med digitala verktyg i matematikundervisningen fungerar eller inte. Några som pekar på
positiva aspekter för läraren i samspel med digitala verktyg är Kim et al. (2019), Markkanen
(2014) samt Volk et al. (2017). De menar genom sina studier att de digitala verktygen ses som
ett bra hjälpmedel i arbetet. Läraren kan individanpassa matematikundervisningen och även ge
mer tid åt de lågpresterande eleverna, vilket anses vara positivt för elevernas lärande. Däremot
finns det även en digital okunskap bland lärare och det är ett tidskrävande arbete att fortbilda
sig (Kim et al. (2019), Markkanen (2014) och Karlsudd (2015)).
För att summera resultatet kopplat till vår frågeställning visar det sig finnas en del faktorer som
22

påverkar digital undervisning och elevernas lärande i matematik. På grund av dessa faktorer
kan digital undervisning anses påverka elevernas lärande i matematiken såväl positivt som
negativt.

5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vad forskning säger om digitaliserad
matematikundervisning. Ser vi tillbaka till vår frågeställning; Hur påverkar digitaliserad
undervisning elevernas lärande i matematik? kan vi konstatera att digitaliserad undervisning
påverkar elevernas lärande i matematik såväl positivt som negativt.
En faktor för vårt resultat i denna kunskapsöversikt är ojämlikheten som råder och som i sin
tur påverkar elevernas lärande i digitaliserad matematikundervisning. Det handlar om elevers
digitala vanor, skolornas IKT-satsning och lärarnas attityder till IKT i undervisningen (Isling
Poromaa (2016), Fleischer (2013), Samuelsson (2014) och Karlsudd (2015)). Karlsudd (2015)
och Tossavainen och Faarinen (2019) menar båda att motivationen skiljer sig mellan elever.
Tossavainen och Faarinen (2019) fann genom sin studie att elever med högre IKT-vana fick
mer motivation och drog större nytta av digitaliserad matematikundervisning. Däremot menar
Karlsudds (2015) genom sin studie att dessa elever blir mindre motiverade. Hans studie visar
även att elever med lägre IKT-vana är de elever som får högre motivation i digitaliserad
matematikundervisning. Dessa elever är dock i större behov av stöttning från lärare. Bakker et
al. (2014) fann genom sin studie att elever som fick återkoppling från lärare gynnades mest i
den digitaliserade matematikundervisningen. Carr (2012), däremot, såg ingen större skillnad
på elevernas resultat när de använde sig av digitala verktyg i matematikundervisningen.
Sjödén (2015) och Drijvers (2013) lyfter att lärarna har en stor roll i om den digitala
undervisningen fungerar eller inte. Fleischer (2013) menar i sin studie att den stora skillnaden
i hur IKT används i undervisningen härstammar från lärarnas olika attityder till digitala verktyg
som redskap för lärande. Petersen (2016) och Willermark (2018) lyfter vikten av kollegialt
samarbete när IKT ska introduceras i undervisningen. Att lära sig använda digitala verktyg i
undervisningen är ett tidskrävande arbete, samtidigt saknar många lärare den kompetens som
krävs (Kim et al. (2019), Markkanen (2014) och Karlsudd (2015)). Att lärare saknar digital
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kompetens kan ha sin grund från landets lärarutbildningar. Player-Koros (2012) resultat visar
på lärarstudenters missnöje gentemot den IKT-utbildning som erbjuds. Karlsudds (2019) studie
visar även att endast en tredjedel ser positivt på digitala verktyg i undervisningen. För att
kompensera lärarnas bristande IKT-kompetens, hyr skolor in IKT-kunnig personal för att
elevernas lärande ska gynnas (Isling Poromaa, 2016).
Vårt resultat visar att det finns såväl positiva som negativa aspekter som påverkar elevernas
lärande. De positiva aspekterna är bland annat digital undervisning kan öka elevernas
motivation till lärandet (Kim et al. (2019), Karlsudd (2015), Tossavainen och Faarinen (2019)
och Volk et al. (2017)). Däremot kan detta även visa sig ha motsatt effekt beroende på hur
elevernas digitala vana ser ut (Karlsudd (2015). Ytterligare ett resultat Karlsudd (2015) fann
var att elever med speciella behov påverkas positivt av digitala verktyg. Men hjälp av dessa
gynnas elevernas lärande i matematikundervisningen. Kim et al. (2019), Markkanen (2014)
samt Volk et al. (2017) menar även att lågpresterande påverkas positivt vid en digitaliserad
undervisning då lärarna enkelt kan individanpassa uppgifterna i matematikundervisningen.
Däremot lyfter Markkanen (2014) att tempot i undervisningen kan komma att öka, vilket i sin
tur leder till att vissa elever inte hinner med. Lennerstad & Olteanus (2014) resultat visar
dessutom att avsaknaden av IT-support kan bli en bidragande faktor, då stora delar av
undervisningen kan gå åt till att lösa tekniska problem med de digitala verktygen. Detta kan
leda till att eleverna vars digitala verktyg inte fungerar kan bli missgynnade i sitt lärande då de
hamnar efter med uppgifterna.
Det finns således många faktorer som påverkar hur den digitaliserade undervisningen påverkar
elevernas lärande i matematik. Alla dessa samspelar och läraren får en viktig roll i hur IKT
introduceras för eleverna för att de digitala verktygen ska gynnas deras lärande.

5.1.1 Kritiska aspekter
Flera av de studier vi tagit upp i denna kunskapsöversikt lyfter att motivationen blir påverkad
för eleverna när de använder digitala verktyg i undervisningen. Vissa forskare har kommit fram
till att motivationen påverkas positivt för de elever som är vana IKT-användare (Tossavainen
och Faarinen, 2019). Andra forskare har fått ett resultat som tyder på raka motsatsen. Karlsudds
(2015) studie visar att de elever som använder datorn mycket hemma tyckte det var tråkigt att
använda digitala verktyg i skolan, med undantag om de fick spela spel. Det är svårt att säga
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vilken av studierna som är mest relevant, det vi kan se är att Tossavainen och Faarinens (2019)
studie är nyare och kanske kan deras resultat ses som mer aktuellt just nu. Trots detta hade vi
behövt mer forskning för att det ena resultatet skall anses mer trovärdigt än det andra.
Ytterligare en kritisk aspekt som visar hur elevernas motivation påverkas rör Kim et al. (2019)
samt Volk et al. (2017) olika resultat. Kim et al. (2019) har endast intervjuat lärare och därmed
bara fått deras syn hur de upplever elevernas motivation. Volk et al. (2017) däremot, har gjort
en interventionsstudie på 259 elever, vilket gör att trovärdigheten kring resultatet av elevernas
motivation blir högre.

5.2 Metoddiskussion
5.2.1 Sökstrategier
När vi påbörjade vårt arbete hade vi ingen tydlig struktur eller plan för att söka i de olika
databaserna. Vi hade tillsammans valt ut ett antal sökord som vi ansåg passade in på vår
frågeställning men när vi skrev in dessa i databaserna chansade vi oss bara fram, vilket gjorde
att vi fick flera tusen träffar. Vi insåg ganska snabbt att vi behövde strukturera upp vårt arbete
och precisera våra sökord mer. För att ytterligare precisera våra sökningar använde vi oss av
de booleska operationerna (Eriksson et al. 2013), vi fick även tips om att använda oss av
trunkering. Trunkering innebär att man med hjälp av en asterisk/stjärna* i slutet av ett ord
breddar sitt sökresultat. Exempelvis skulle detta innebära att om vi skriver “Teacher*” även
skulle få upp träffar på “teaching”. Eftersom vi redan hade svårt att avgränsa våra träffar valde
vi att inte använda oss av trunkering vilket kan ha påverkat vårt resultat något då vi kan ha gått
miste om relevant forskning.

5.2.2 Urval av källor
Vi insåg snabbt under sökningarna via databaserna att det inte fanns så många träffar på studier
som genomförts på svenska elever, därför valde vi att även inkludera studier genomförda
utomlands. För att säkerställa att dessa studier var relevanta för den svenska skolan, var vi noga
med att välja ut länder som jämförs med Sverige i PISA-undersökningar, det vill säga OECDländer. Viktigt för vår kunskapsöversikt var att samtliga deltagande länder i studierna strävade
efter samma mål i undervisningssyfte. Alla länder som ingår i denna kunskapsöversikt klassas
även som höginkomstländer precis som Sverige. Vi valde dessutom att få olika typer av
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forskning, vilket innebär såväl kvantitativa som kvalitativa studier. De kvantitativa studier vi
har med är interventionsstudier och de kvalitativa studierna är intervjustudier.

5.2.3 Kritiska aspekter
I Lgr11 (Skolverket, 2018b) berörs alla områden inom matematiken av digitalisering, vilket även går
att läsa i kommentarmaterialet (Skolverket, 2017). Därför har vi valt att i denna kunskapsöversikt
inkludera all matematikundervisning som sker digitalt, vårt enda krav var att den skulle ske via datorer
och/eller lärplattor. En ytterligare anledning till detta var att det var svårt att hitta forskning som var
specificerat kring ett visst matematiskt område, eller till exempelvis en viss matematisk applikation.
Vårt resultat i studien blir därmed övergripande. Hade vi å andra sidan valt att smalna av vår
frågeställning, hade resultatet om hur eleverna påverkas av digitaliseringen i matematikundervisningen
möjligtvis sett annorlunda ut. Detta på grund av att bara för att ett visst digitalt verktyg fungerar inom
en del av matematiken, behöver det nödvändigtvis inte fungera inom ett annat område. Resultatet hade
även kunnat se annorlunda ut om vi valt att inkludera andra digitala verktyg.

Eftersom många forskare väljer att skriva på engelska kände vi oss tvungna att även ta med
dessa artiklar/avhandlingar. Detta innebär att vi själva fått analysera och översätta forskarnas
resultat till svenska vilket gör att det kan finnas resultat som vi missat att ta med på grund av
detta. Trots detta känner vi oss säkra i att de forskningsresultat vi använt oss av är korrekt
översatta i övergripande drag.
Trots att vi valt att använda oss av både kvantitativ forskning samt kvalitativ forskning för att
får en större bredd i vårt resultat, kan vi inte hjälpa att undra hur vårt resultat hade sett ut om
vi enbart utgått från interventionsstudier. Vi tror att vi på så vis hade kunnat få ett tydligare
resultat i förhållande till positiva kontra negativa aspekter. Med hjälp av de kvalitativa studierna
fick vi däremot även svar på vilket sätt de digitala verktygen påverkar eleverna och inte enbart
om eleverna presterar bättre eller sämre. Vi anser att detta hjälpte oss bättre i att svara på vår
forskningsfråga, men det hade även varit intressant att enbart utgå från interventionsstudier för
att se om vi hade fått ett annorlunda svar.

5.2.4 Kunskapslucka
När vi gjort denna kunskapsöversikt har vi funnit att det finns relativt lite interventionsstudier
skrivna om hur eleverna påverkas när det arbetar digitalt kontra både digitalt och analogt. De
flesta studier utgår från att jämföra elever och grupper som arbetar enbart med digitala verktyg
kontra papper och penna. Vi anser att det hade varit intressant att se hur dessa elevers kunskaper
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kan jämföras med de elever som använder både det digitala och det analoga, på så vis tror vi
att man även kan får ytterligare kunskaper om vilket arbetssätt som passar bäst.

6. Slutsats
Syftet med vår kunskapsöversikt var att ta reda på vad forskning säger om hur digitaliserad
undervisning påverkar elevernas lärande i matematik. Resultatet blir tudelat. Å ena sidan finns
det forskning som säger att elevernas lärande påverkas positivt då deras motivation ökar, att de
tycker att undervisningen är roligare, samt att det ger stöd för lågpresterande elever. Å andra
sidan menar forskning på negativa aspekter, elever som är vana IKT-användare kan känna sig
begränsade

och

därmed

tappa

motivationen

när

digitala

verktyg

används

i

matematikundervisning. Digitalisering kan även medföra att matematikundervisningen sker i
allt högre tempo, vilket resulterar i att vissa elever tappar fokus och inte hänger med i
undervisningen. Sammanfattningsvis spelar läraren en stor roll när digitala verktyg ska
användas i matematikundervisningen. Det viktigaste är att läraren använder rätta strategier
samt har ett tydligt syfte med den digitala matematikundervisningen för att gynna elevernas
lärande.

7. Vidare forskning
Utifrån den här kunskapsöversikten anser vi att det finns en rad olika möjligheter att fortsätta
på. Vi är speciellt intresserade av ytterligare forskning kring hur lärarnas kompetens,
generation och inställning påverkar den digitala undervisningen. Vi är även intresserade av hur
genus spelar roll. Vi har funnit att det finns en skillnad i hur pojkar och flickor använder de
digitala verktygen och vi skulle vilja ta reda på mer om detta och hur det påverkar deras resultat
i den digitala undervisningen. För att besvara dessa frågor hade vi gjort en interventionsstudie
på våra praktikskolor. Således får vi ett urval på ungefär 130 elever med olika socioekonomisk
bakgrund. För att samla in empirin skulle vi ha gjort före och eftertest samt intervjuat eleverna
men även lärarna om deras synpunkter och observationer kring ämnet.
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Bilaga 1
Tabell - Lärarutbildningar
Lärosäte

Gäller från

Mål - Färdigheter och förmågor

Högskolan i Borås

HT 2018

“För grundlärarexamen ska studenten också visa förmåga att
säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och
digitala miljöers roll för denna, och

visa förmåga att i den

pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.”
●

https://www.hb.se/Utbildning/Program-ochkurser/Program-VT-2020/Grundlararutbildning-medinriktning-mot-arbete-i-grundskolans-arskurs-4-6/

Göteborgs
Universitet

VT 2020

“För grundlärarexamen ska studenten också visa förmåga att
säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och
digitala miljöers roll för denna, och

visa förmåga att i den

pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.”
●

https://lararutbildning.gu.se/utbildning/grundlararprogram
met/utbildningsplan

Jönköping
University

HT 2019

“För grundlärarexamen ska studenten också visa förmåga att
säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och
digitala miljöers roll för denna, och

visa förmåga att i den

pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.”
●

https://ju.se/sitevision/proxy/student/studier/utbildningspl
aner-medkursplaner.html/svid12_4ac23cfa145a305b678bd3/258478183/program_syllabuses/LGL46.pdf?revision=6%
2C000

Högskolan i
Kristianstad

HT 2015

“För grundlärarexamen ska studenten också visa förmåga att
säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och
digitala miljöers roll för denna, och

visa förmåga att i den
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pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.”
●

https://www.hkr.se/program/lararegrundskola/utbildningsplan

Umeå Universitetet

HT 2016

“För grundlärarexamen ska studenten också visa förmåga att
säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och
digitala miljöers roll för denna, och

visa förmåga att i den

pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.”
●

https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogra
mmet---grundskolans-ak-4-6/utbildningsplan/

Linnéuniversitet
Kalmar Växjö

HT 2018

“För grundlärarexamen ska studenten också visa förmåga att
säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och
digitala miljöers roll för denna, och

visa förmåga att i den

pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är
värdefulla för yrkesutövningen.”
●

https://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/utbildningsplanLAGRU-8.pdf
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Bilaga 2

Does math Achivement h’APP’en when iPads and
Game-Based Learning are Incorporated into FifthGrade Mathematics Instruction?
Digital Technology in Mathematics Education: Why
it Works (or doesn’t).
ICT and Learning in School

Drijvers
(2013)
Karlsudd
(2015)
Kim, Choi & Teacher Experience of Integrating Tablets in OneLee (2019)
to-One Environments: Implications for
Orchestrating Learning
Markkanen
”Tekniken utan lärare är ingenting” – En studie om
(2014)
användande av teknik i geometriundervisning
Samuelsson Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och
(2014)
elevers tekniska kapital
Sjödén
What makes good educational software.
(2015)
Tossavainen Swedish Fifth and Sixth Graders’ Motivational
och Faarinen Values and the Use of ICT in Mathematics
(2019)
Education
Volk, Cotic,
Zajc &
Istenic
Starcic
(2017)

Tablet-based cross-curricular maths vs. traditional
maths classroom practice for higher-order learning
outcomes.

X

X

X

X

X

X

Elevers digitala vanor

Carr (2012)

Digitala verktyg inom matematiken

Bakker, van Effects of playing mathematics computer games on
den Heuvel- primary school students’ multiplicative reasoning
Panhuizen & ability.
Robitzsch
(2014).
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