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för de viktiga förslag till förbättringar och andra kommentarer som jag fått under tiden denna 

rapport författades. 
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Sammanfattning 

I denna rapport diskuteras hur wikis kan användas med målet att inkludera fler elever med 

matematiksvårigheter i matematikundervisningen i grundskolans senare åldrar. Rapporten är 

gjord som en litteraturstudie. Förhoppningen är att studien kan inspirera matematiklärare att 

utnyttja den nya informations- och kommunikationstekniken, med fokus på wikis, för att öka 

motivationen bland elever för matematik och för att kunna inkludera fler elever i 

undervisningen. 

Hela idén med att använda wiki bygger på att eleverna samarbetar, vilket i sig kan få positiva 

konsekvenser i klassen. Erfarenheter från användandet av wikis visar också ett antal andra 

väsentliga fördelar. Elever som av olika skäl har svårt att samarbeta direkt med andra elever 

kan göra det via wikis, eftersom deras problem inte på samma sätt påverkar kommunikationen 

via wikis som den gör vid direkt kommunikation. Resultaten som produceras via wiki-

samarbete är oftast av högre kvalité än vad de enskilda eleverna kunnat producera, samtidigt 

som eleverna lärt sig mera. Lärare har också upplevt ett ökat engagemang bland eleverna och 

en ökad motivation för att producera bra resultat eftersom resultatet blir synligt för många och 

inte bara för eleven och läraren. Även engagemang och kommunikation med hemmen har 

förbättrats på grund av den ökade synligheten av skolarbetet. 

För att hjälpa elever med matematiksvårigheter är ett avgörande första steg att öka deras 

motivation, eftersom dessa elever oftast har misslyckats i matematiken och därför tappat 

intresset för ämnet. Synligheten av de framsteg som eleverna gör är en sådan faktor som 

litteraturen pekar på. Wikis är ett utmärkt hjälpmedel för att uppnå synlighet. 

Nyckelord: wikis, IKT, matematik, matematikundervisning, matematiksvårigheter, 

dyskalkyli, en skola för alla. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Gunnar Sjöberg konstaterar i sin avhandling (Sjöberg, 2006) att ett av de stora problemen i 

dagens skola är att allt för många elever går ut grundskolan med underkänt i matematik. 

Sjöberg har i den studie som avhandlingen är byggd på tittat på orsakerna bakom de dåliga 

resultaten, genom att följa ett större antal elever. Resultaten kan sammanfattas med att många 

av de elever som hade svårigheter med matematik använde för lite tid för matematik beroende 

på bristande motivation. Sjöberg (2006) pekar också på att vidare forskning behövs för att 

belysa hur lärare ska hantera den praktiska undervisningssituationen, gärna genom goda 

praktiska exempel. 

Det känns naturligt och viktigt att söka praktiska exempel där den nya digitala tekniken 

provats, speciellt som Roger Säljö och Mikael Alexandersson båda jämför den nya tekniken, 

informationstekniken, och dess påverkan på lärande, med framväxandet av skrivkonsten och 

boktryckarkonsten (Lärarförbundet, 2009, s.113, Lärarförbundet, 2009, s.105). 

Lena Lee hävdar i sin artikel ””A Learning Journey for All”: American Elementary Teachers’ 

Use of Classroom Wikis” (Lee, 2012) att användandet av modern teknik kan leda till ett ökat 

engagemang från eleverna om man fokuserar på att sätta barnen i centrum i undervisningen. 

Lee (2012) säger också att just wikis är en av de teknikerna med flest möjligheter som kan 

utnyttjas i undervisningssituationer, inom ramen för informationsteknik. 

Ett exempel på användning av wikis som fick mig extra intresserad av att vidare utforska 

möjligheterna med wikis beskrivs av Skolverket (Skolverket, 2014). Wikis används i skolor i 

Nacka och är integrerade i kommunens skolportal. Användningen av wikis för matematik 

beskrivs och det finns möjlighet att direkt se exempel på hur samarbete i wikin kan se ut både 

inom elevgrupper och mellan elev och lärare. En viktig punkt som också pekas på är att 

wikins historiefunktion, det vill säga att man kan se alla inlägg även om de redigerats vidare, 

gör att lärare kan följa varje elev. Detta är viktigt för att kunna se att alla elever är aktiva, se 

om elever har problem och för att kunna bedöma elevernas kunskaper. Eventuellt skulle 

denna typ av arbetssätt även kunna underlätta inlärning för en del elever som normalt har 

svårt med matematiken, eftersom inte bara en lösning på ett problem dokumenteras, utan 

också de resonemang som leder fram till lösningen. Ytterligare en fördel som det också pekas 
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på är att elever inte bara tittar på hur den egna gruppen funderar och löser ett problem, utan 

också på hur andra grupper gör. För en elev med matematiksvårigheter kan detta leda till ökad 

förståelse, eftersom man kan se flera olika resonemang som leder fram till en lösning på ett 

problem. 

Ser man till styrdokumenten för grundskolan finns två intressanta citat. 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Skolverket, 2011, s.13-14). 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt.” (Skolverket, 2011, s.9) 

Under perioder jag varit ute på skolor har jag upplevt att vissa elever tycker att matematik 

både är svårt och tråkigt. Samtidigt har inte nyare teknik använts i den utsträckning som den 

kunde gjorts. Jag tror att bara det faktum att om ny teknik (IKT) hade använts hade detta 

kunnat öka intresset hos en del elever. Dessutom tror jag att resultaten i matematik skulle 

kunna förbättras genom användning av denna typ av teknik. Jag är därför intresserad av att 

studera om det finns några vetenskapliga belägg för mina idéer. 

Det finns en del olika sätt att använda wikis i skolan. Eftersom jag vill se frågan ur elevernas 

synpunkt är det mest intressanta att studera hur elever kan samarbeta i grupper och dokumen-

tera vad de gör och hur elever kan samarbeta med lärare. Ett område som inte tas upp i denna 

studie är samarbete mellan lärare under planering av lektioner för att dela med sig av informa-

tion. Inte heller studeras användning av till exempel Wikipedia som uppslagsverk för att hitta 

ny information. 

1.2 Problemformulering 

Det finns en hel del forskning som handlar om en skola för alla, liksom det finns en hel del 

forskning som handlar om informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Bengt 

Persson pekar i sin bok ”Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap” ut en tydlig lucka 

i den pedagogiska forskningen: ”Pedagogisk forskning och utvecklingsarbete har i liten 

utsträckning fokuserat problemet med att genomföra en skola för alla i praktiken.” (Persson, 

2007, s.166). 
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I sin avhandling ”Om det inte är dyskalkyli - vad är det då” uttrycker författaren Gunnar 

Sjöberg att hans studie om barn med matematiksvårigheter indikerar behovet av vidare 

forskning kring praktiska undervisningssituationer och behovet av goda praktiska exempel. 

Studenter som författaren studerat uttrycker också att diskret kommunikation är viktigt, vilket 

också författaren ser som ett område för vidare forskning (Sjöberg, 2006, s.246). 

Mikael Alexandersson och Thomas Hansson har i sin bok som heter ”Ungas nätmiljöer - Nya 

villkor för samarbete och lärande” satt fokus på en lucka inom ramen för forskningen kring 

informations- och kommunikationsteknik i skolans undervisning. De skriver: ”Den 

pedagogiska potentialen hos globala wikibaserade lärandemiljöer är emellertid föga 

utforskade” (Alexandersson och Hansson, 2011, s.129). 

I artikeln ”A Learning Journey for All : American Elementary Teachers’ Use of Classroom 

Wikis” av Lena Lee från Miami University hävdar författaren att ”Therefore, wikis are seen 

as capable of providing more possibilities of open learning environments than many other 

traditional uses of instructional technology” (Lee, 2012, s.90). 

I Sverige har vi ett problem att många elever går ut grundskolan med för dåliga kunskaper i 

matematik (Sjöberg, 2006). Enligt flera författare (Sjöberg, 2006 & Persson, 2007) behövs 

mera forskning kring hur man ska gå till väga i praktiska undervisningssituationer. Samtidigt 

nämner flera andra författare (Alexandersson & Hansson, 2011 & Lee, 2012) wikis som en 

intressant möjlighet att utnyttja den moderna tekniken. Det problem som jag därför kommer 

att fokusera kring är om användandet av wikis i matematikundervisningen kan få fler elever 

med matematiksvårigheter inkluderade och engagerade i undervisningen i matematik. Genom 

studien vill jag också bidra till att fylla de luckor som Bengt Persson, Gunnar Sjöberg, Mikael 

Alexandersson och Thomas Hansson har lyft fram i sina böcker. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur wikis kan användas som alternativ till 

traditionell matematikundervisning för att inkludera även elever med matematiksvårigheter. 

Studien görs som en översiktlig litteraturstudie med fokus på matematikundervisningen för 

grundskolans senare åldrar. Ett konstruktivistiskt perspektiv används för att analysera 

resultaten från studien. 
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1.4 Frågeställning 

På vilket eller vilka sätt kan wikis användas i matematikundervisningen för grundskolans 

senare åldrar för att i praktiken genomföra en skola för alla, så att även elever med 

matematiksvårigheter kan inkluderas? 

Enbart användning av wikis när eleverna aktivt arbetar med och bidrar till innehållet på wikin 

studeras, eftersom det är användningen av wikis sett ur elevernas synpunkt som studien 

fokuserar på. 

1.5 Begrepp 

Wiki 

En wiki är enligt Matthew, Felvegi och Callaway (2009) ett Web-baserat verktyg där flera 

användare kan samarbeta och lätt och snabbt kan bidra med sin information. En wiki 

innehåller Websidor som ofta förändras och där läsarna också är författare.  Normalt sparar en 

wiki också alla äldre versioner av en sida, vilket gör att man i efterhand kan se en sidas 

historia, inklusive vem som gjort förändringarna (Lärarförbundet, 2009). 

Dyskalkyli 

Dyskalkyli är inget lätt begrepp att definiera. Enligt Adler (2007) handlar det om specifika 

matematiksvårigheter, inte allmänna problem. Barn med dyskalkyli är oftast normalbegåvade, 

men kan inte hantera tal och siffror så snabbt som det behövs. Dessutom kan förmågan variera 

från tillfälle till tillfälle, vilket ofta leder till frustration både för barnet själv och för personer i 

barnets omgivning. 

En skola för alla 

En skola för alla är en politisk vision om att alla barn ska vara välkomna till skolan oavsett 

svårigheter, förutsättningar och förmåga (Högskolan i Halmstad. Wigforssinstitutet för 

välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004). Hur detta fungerar i verkligheten varierar 

mycket beroende på var man tittar. Sett ur ett historiskt perspektiv har segregationen haft 

tendenser att öka snarare än att minska under det senaste 20 åren (Högskolan i Halmstad. 

Wigforssinstitutet för välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004). 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 innehåller bakgrunden till studien samt studiens syfte och frågeställning. Dessutom 

förklaras vissa nyckelbegrepp. I kapitel 2 diskuteras den tidigare forskningen inom området. 

Den teori som valts för studien beskrivs och motiveras i kapitel 3, medan i kapitel 4 diskuteras 

den metod, översiktlig litteraturstudie, som används i studien. I detta kapitel presenteras 

dessutom den utvalda litteraturen och de sökningar som gjorts. 

I kapitel 5 redogörs för de resultat som kommit fram i studien. Kapitel 6 innehåller en 

diskussion kring resultaten och kring implikationerna av studien. 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning inom området som berörs av frågeställningen tas upp i detta kapitel. 

Några avhandlingar som täcker hela problemområdet i frågeställningen har inte hittats. Se 

också kapitel 4 som behandlar metodik där sökningarna presenteras som ledde fram till de tre 

avhandlingar som tas upp här.  

I Gunnar Sjöbergs avhandling ”Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? En multimetod-

studie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv” (Sjöberg, 2006) 

diskuterar författaren elevers problem i skola med matematik. Första delen av avhandlingen 

består av en litteraturstudie kring begreppet dyskalkyli. I andra delen presenterar författaren 

en studie där författaren följt barn från årskurs 5 i grundskolan till årskurs 2 i gymnasiet. 

Speciellt fokus har författaren haft på de barn som i årskurs 5 hade stora problem med 

matematiken. 

I studien följde författaren 200 barn från årskurs 5 till andra året på gymnasiet. 13 av eleverna 

hade i årskurs 5 så stora problem med matematiken att de studerades mer detaljerat. De 13 

barnen visste att de blivit uttagna för att följas upp mera i detalj, men de visste inte varför. I 

presentationen av studiens resultat kommer det fram att alla de 13 barnen med matematik-

svårigheter under mellanstadiet hade gått ut grundskolan med minst godkänt i betyg. De hade 

också alla klarat av de matematikkurser på gymnasiet som de läst (Sjöberg, 2006). 

Författaren har via enkäter, intervjuer och genom att filma ett större antal matematiklektioner 

fått en bild av vilka förändringar som påverkat eleverna och som gjort att de kunde förändra 

sin förståelse av matematik. Genomgående var det eleverna själv som kom fram till att det 
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inte håller med att få underkänt i matematik från grundskolan och att de var tvungna att göra 

någonting åt saken. Bland annat tack vare engagerade lärare som kunde hjälpa eleverna när de 

kommit till denna slutsats lyckades alla eleverna komma igång på allvar med matematiken 

och kunde klara godkänt i slutbetygen från grundskolan (Sjöberg, 2006). 

Genom det material författaren skaffat under studien kunde han även kartlägga varför de 13 

eleverna hade problem med matematiken. En mycket viktig faktor var tiden de ägnade åt 

matematiken. Speciellt för de 13 eleverna med matematikproblem var att mycket tid gick bort 

till andra saker under lektionerna, som till exempel att prata med kompisar. Bristande 

motivation låg oftast bakom problemen (Sjöberg, 2006). 

Författaren är efter sin studie av relativt många elever under lång tid, tveksam till begreppet 

dyskalkyli, eftersom det inte fanns några elever som uppvisade denna typ av problem. 

Tillsammans med svårigheten att verkligen definiera vad dyskalkyli är, så rekommenderar 

författaren att man ska vara försiktig med att använda begreppet (Sjöberg, 2006). 

Osama Mansour diskuterar i sin licentiatuppsats ”Share with Social Media: The Case of a 

Wiki” (Mansour, 2011) teoretiska aspekter på att dela information på en wiki. Han 

kompletterar detta genom att jämföra de teoretiska aspekter med den verklighet han upplevt 

när han studerat hur wikis använts inom ett stort multinationellt företag. 

Mansour (2011) hävdar att det finns fem processer som måste finnas på plats för att 

informationen i en wiki verkligt ska vara användbar också över en längre tid. 

 I första steget skapas genom samarbete en initial version av informationen på wikin. 

Detta arbete innehåller aktiviteter som att skapa, editera och diskutera kunskap samt 

att länka till källor för kunskapen. 

 I en process som tar vid efter den initiala fasen och löper över hela wikins livslängd 

uppdateras och förbättras informationen på wikin. Detta leder till att informationen 

alltid är uppdaterad, i bra skick och att informationen verkligen finns lagrad lätt 

tillgänglig. 

 Givet att informationen på wikin oftast är dynamisk så måste människor vara 

medvetna om de förändringar som sker på wikin. Annars är det svårt att hålla 

informationen aktuell. 
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 Att informationen på wikin verkligen används regelbundet är naturligtvis centralt. 

Detta kräver att de som bidrar till wikin verkligen är aktiva och uppdaterar 

informationen. 

 Den sista processen är att innehållet i wikin regelbundet måste kontrolleras så att man 

undviker redundans och kan åtgärda felaktigheter på wikin. 

Mansour (2011) diskuterar öppenheten hos en wiki och vilka konsekvenser begränsningar på 

vem som får uppdatera en wiki kan få. Det finns två olika sätt att hantera öppenhet. Antingen 

får alla göra uppdateringar eller så får alla läsa och kommentera men bara ett antal utvalda 

personer får ändra i wiki. Skälet att begränsa möjligheten att redigera är att man därmed 

hoppas att kvalitén på informationen ska vara bättre. Dock kan denna typ av begränsning 

medföra att samarbetet och kunskapsspridningen via wikin blir sämre eftersom begräns-

ningarna skapar barriärer. 

En annan faktor som kan begränsa värdet av en wiki är om strukturen på informationen inte är 

vad den borde. Detta speciellt om wikin innehåller mycket information, vilket kan innebära att 

det blir svårt att hitta den information som behövs vid ett givet tillfälle. Dessutom ökar risken 

för att informationen är inkonsistent (Mansour 2011). Andra faktorer som kan begränsa värdet 

av en wiki är enligt Mansour (2011) att personer kan känna sig obekväma med att andra kan 

ändra i den information som de bidragit med eller att det finns personer som söker egen 

vinning genom sina bidrag till en wiki. 

Ytterligare en faktor som kan lägga hinder för ett effektivt användande av wikis är hierarkier. 

Personer som författaren talat med drog sig för att ändra eller ens kommentera bidrag i en 

wiki från personer med hög hierarkisk status, som till exempel personer i företagsledningen 

(Mansour, 2011). 

Faktorer som istället ökar förutsättningarna att en wiki fungerar på ett bra sätt är enligt 

Mansour (2011) att möjligheten att fritt och frivilligt kunna dela med sig av information var 

något som attraherade personer. De som bidrog kände också ofta en tillfredställelse av att den 

information de bidragit med fanns tillgänglig och kunde användas av alla. Ytterligare en 

faktor som Mansour (2011) nämner är att en wiki kan påverka personer som normalt inte 

delar med sig så mycket information att börja göra det, eftersom andra arbetar så och 

personen i fråga kan se ett värde med detta. 
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I doktorsavhandlingen ””It’s a matter of finding the right key”: Teachers' perceptions of 

teaching and the dilemmas for inclusion of pupils in special schools who have extra need of 

special support” (Linikko, 2009) presenterar författare Jari Linikko resultatet av ett antal 

intervjuer med lärare som undervisar barn med speciella behov. Målsättningen har varit att 

hitta motsättningar, problem, i lärarnas praktiska arbetssituation. Intressanta frågeställningar 

har varit: 

 Vad framhåller lärarna som viktigt i undervisningssituationen 

 Vilka möjligheter och barriärer kan man hitta för en inkluderande undervisning 

 Hur samarbetar lärare till barn med speciella svårigheter med andra lärare 

Linikko (2009) presenterar ett antal motsättningar som kommit fram under intervjuerna. En av 

dem är problem att dela upp arbete mellan lärare. Den lärare som är van vid att arbeta med 

vissa elever har lärt sig hur man måste kommunicera med dem för att få resultat. Andra lärare 

känner inte till detta och har därmed svårt att hjälpa till och kunde också ibland ifrågasätta 

undervisningsmetoder som användes. Problem finns även då elever med speciella problem 

kommunicerar med andra elever. De andra eleverna har ofta inte tålamodet att lyssna på 

eleverna med speciella problem. 

Lärarna påpekade också brist på läromedel. Speciellt var språket i det befintliga materialet 

ofta för svårt och ibland inte lämpligt eftersom texten inte knöt an till elevernas vardag 

(Linikko, 2009). Flera lärare tog upp att planeringstiden inte räckte till. Speciellt var det svårt 

att göra planering tillsammans med elevernas assistenter, eftersom dessa ofta var upptagna 

efter skoltiden, då de tog hand om sina barn. Lärare noterade också att det var svårt att hinna 

med både planeringen och att producera det undervisningsmaterial som behövdes (Linikko, 

2009). 

Svårigheter att få bra kontakter mellan eleverna med särskilda behov och andra elever 

uppkom av olika orsaker. Den fysiska placeringen av klassrum, ibland till och med utanför 

själva skolan, för elever med särskilda behov är ett sådant exempel. Att elever med speciella 

behov blev utelämnade från för skolan gemensamma aktiviteter är ett annat exempel (Linikko, 

2009). 
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3. Teori 

I artikeln ”The wiki way of learning” (Ruth & Houghton, 2009) hävdar författarna att 

metoden att använda wikis i undervisningen leder till att elever lär sig på ett annat sätt. Istället 

för att eleverna ska ta till sig en given mängd kunskap, så sker inlärning i fallet med wikis 

genom att kunskapen konstrueras och presenteras på wikin. Detta liknar mycket ”learning by 

doing” och liknar därmed idéerna i det konstruktivistiska perspektivet. Detta synsätt har 

därför valts som teoretiskt ramverk när resultaten av studien ska analyseras. 

Även Matthew, Felvegi och Callaway diskuterar konstruktivism och visar på likheter mellan 

detta synsätt och hur man arbetar med en wiki (Matthew, Felvegi & Callaway, 2009, s.40). 

En av förgrundsgestalterna inom konstruktivismen är Jean Piaget (1896-1980), som var en 

schweizisk psykolog (Imsen, 2006). I Piagets teori kring lärande finns tre grundbegrepp, den 

inre representationen, inlärningsprocessen och drivkraften bakom inlärningen. Den inre 

representation kan ses som scheman som ett barn använder för att försöka förstå fenomen. 

Dessa scheman utvecklas och generaliseras när barnet lär sig nya saker (Imsen, 2006). Piaget 

ser två skilda processer som påverkar barnets scheman. Assimilation sker när barnet upplever 

något nytt som kan förklaras med ett redan givet schema. Ackommodation sker när barnet 

kommer fram till att de gamla schemana inte räcker till och att de måste utvidgas och 

omformas för att kunna hantera den aktuella situationen. Det är också då barnet verkligen lär 

sig något nytt (Imsen, 2006). Drivkraften till inlärningen är medfödd och är en inre 

motivation. Ett barn som inser att den kunskap det har inte överensstämmer med verkligheter 

kommer att försöka förstå verkligheten på ett bättre sätt (Imsen, 2006). 

Piaget menar att all inlärning kräver att barnet är aktivt, där aktivitet inte bara ska ses som 

fysisk aktivitet. Det viktiga med aktiviteten är att den skapar situationer där ackommodation 

måste ske eftersom det är då barnet lär sig nya saker (Imsen, 2006). 

En annan viktig person inom detta område är John Dewey (1859-1952), som var en 

amerikansk filosof och pedagog (Imsen, 2006). Dewey anser att aktiv medverkan från den 

som ska lära sig någonting är nödvändig. Inlärning genom enbart yttre stimuli fungerar inte, 

utan det krävs erfarenheter av att praktisk göra saker. Verklig inlärning sker genom förståelse 

av sambanden mellan en handling och dess resultat. Konsekvensen av detta är ju att aktivitet 

är nödvändig för att lära sig någonting (Imsen, 2006). Sett i skolperspektiv betyder detta att 
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det inte är så effektivt att lära ut genom att läraren presentera information för eleverna, utan 

det krävs också aktiv handling från eleverna. 

Dewey anser att elever trivs och utvecklas bäst om de själva får uppleva och arbeta inom 

ämnesområdena i skolan och att de har möjligheten att ta del i och påverka sitt eget lärande. 

Det ska vara en utbildning som utgår från barnen. Dock måste det finnas en balans mellan 

elevernas inflytande och vad eleven ska lära sig enligt läroplanen. Undervisningen måste utgå 

både från barnets aktuella nivå och från vad som ingår i ämnet som studeras (Dewey, 1998). 

Dewey (1998) har åsikter om hur skolan bör fungera. Det liv som en elev lever i skolan ska 

vara lika verkligt och vitalt som elevens liv på andra platser, som i hemmet eller på en 

lekplats. Skollivet ska växa fram från det liv som levs i hemmet och bygga på aktiviteter som 

eleverna känner till. Dewey anser att om barn ska kunna fortsätta utvecklas så måste nya idéer 

bygga på tidigare erfarenhet. En lärare i skolan ska hjälpa barn att hantera situationer där de 

påverkas, inte bara förmedla idéer. 

Dewey (1998) varnar också för att börja för tidigt med skolämnen som inte har någon 

verklighetsanknytning för barnen. Barns sociala aktiviteter är den viktigaste anknytnings-

punkten till skolämnen. När det gäller undervisning i de naturvetenskapliga ämnena, anser 

Dewey att man ska se dessa ämnen, inte som ny kunskap, utan som ett sätt att förklara och 

förstå tidigare erfarenheter på ett bättre sätt. 

4. Metod 

I detta kapitel diskuteras litteraturstudie som metod och varför just denna metod valts. Sättet 

att söka litteratur och de urvalskriterier som använts beskrivs också. Den litteratur som valts 

ut presenteras och avslutningsvis diskuteras etiska perspektiv på litteraturstudier och validitet 

och reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en översiktlig litteraturstudie eftersom det ger en överblick av vad som 

redan finns skrivet om användning av wikis i matematikundervisningen för ungdomar med 

matematiksvårigheter. Det som gör en litteraturstudie intressant är att det som olika forskare 

skrivit inom området jämförs och sammanställs genom att ett urval av litteratur studeras. 
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Fördelar med att göra en litteraturstudie är att forskningsresultat och vad olika författares 

åsikter samlas in och kan jämföras och vägas samman. En litteraturstudie kan alltså hamna på 

en vetenskaplig nivå där dagens forskningsresultat sammanfattas och diskuteras. Denna nivå 

kan vara svårare att uppnå i en studie baserad på enkäter och/eller intervjuer eller i fallstudie 

där man till exempel studerar förhållanden på en skola. 

En nackdel med en litteraturstudie är att ingen ny kunskap kommer fram. Alla fakta är redan 

kända då de kommer från den studerade litteraturen. 

4.2 Metoden litteraturstudie 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) består en litteraturstudie av insamling av vetenskaplig 

litteratur inom ett givet ämne. Sättet att samla in litteratur måste vara systematisk och den 

litteraturen som hittas måste bedömas vad gäller kvalitet och granskas på ett objektivt sätt. 

Tanken med en litteraturstudie är att besvara studiens frågeställning genom att väga samman 

litteraturen. 

Stukát (2005) påpekar att materialet som ingår i en litteraturstudie redan har publicerats, 

vilket medför att en litteraturstudie inte tillför några nya fakta. I en litteraturstudie måste ett 

representativt urval av den tillgängliga litteraturen inom området göras och litteraturen måste 

refereras på ett korrekt sätt. För att göra ett representativt urval av litteraturen inom ett område 

kan det var lämpligt att översiktligt studera området och få en uppfattning om resultat även 

från annan litteratur än den som väljs ut. I studien ska inga tolkningar av litteratur göras, utan 

litteraturen ska bara refereras med egna ord (Stukát, 2005). Genom att jämföra olika 

författares åsikter och uppfattningar i olika frågor, kan frågeställningen i litteraturstudien 

belysas. En litteraturstudie kan också göra det lättare förstå och verkligen kunna använda 

forskningsresultat i yrkeslivet (Stukát, 2005). 

En viktig aspekt enligt Stukát (2005) är att som författare till en litteraturstudie fråga sig vad 

man vill uppnå med studien. Syftet med denna studie, vilket redan diskuterats i första kapitlet, 

är att undersöka om wikis kan användas i matematikundervisningen som ett hjälpmedel för att 

inkludera även elever med matematiksvårigheter i undervisningen. Förhoppningen är att 

resultatet ska kunna inspirera och underlätta för pedagoger i skolan att utnyttja alternativ till 

det traditionella sättet att undervisa i matematik. 
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Urvalet av litteratur kan naturligtvis få konsekvenser för resultatet av studien. Detta diskuteras 

vidare i avsnitt 4.6 Validitet och reliabilitet. 

4.3 Urvalsprinciper och urval 

I detta avsnitt presenteras urvalskriterier och resultatet av de sökningar som gjorts. 

De urvalskriterier som används i denna studie är att den litteratur som väljs ut ska behandla 

åtminstone en av punkterna: 

 Praktisk användning av wikis i utbildningssammanhang där eleverna aktivt bidrar till 

wikin och där resultaten är tillämpbara för elever i grundskolans senare åldrar. 

 Vilka typer av matematiksvårigheter finns det och hur kan man hjälpa elever med 

sådana svårigheter med fokus på elever i grundskolans senare åldrar. 

Urvalskriterierna är baserade på studiens frågeställning. Frågeställningen kan delas upp i 

punkterna nedan som beskriver och avgränsar området som ska studeras. Denna information 

har använts för att bygga upp och formulera urvalskriterierna. 

 Matematikundervisning i grundskolans senare åldrar 

 Praktiskt genomföra en skola för alla där även elever med matematiksvårigheter kan 

inkluderas 

 Använda wikis där eleverna aktivt bidrar till innehållet i wikin 

Sökningarna har i avgränsats till litteratur på svenska och engelska. Även om det är resultat 

angående den svenska skolan som är av primärt intresse, kan även utländsk litteratur vara 

intressant. Detta då man kan ha kommit längre och ha fler erfarenheter i andra länder. 

Eftersom utvecklingen gått mycket snabbt när det gäller teknik som IKT och wikis och 

området kring undervisning av ungdomar med matematiksvårigheter också har utvecklats 

snabbt, har enbart litteratur från 2000-talet valts ut. 

Då frågeställningen i denna studie handlar om matematiksvårigheter och wikis så har i första 

hand sökningar efter avhandlingar, uppsatser, vetenskapliga artiklar och böcker gjorts på 

www.avhandlingar.se, www.uppsatser.se och libris.kb.se som innehåller båda dessa aspekter. 

Följande kombinationer av sökord har använts. 
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 dyskalkyli wiki 

 dyskalkyli IKT 

 matematiksvårigheter wiki 

 matematiksvårigheter IKT 

Dessa sökningar resulterade sammanlagt i en träff på ett examensarbete. 

Separeras de två aspekterna matematiksvårigheter och wiki fås fler träffar. För 

www.uppsatser.se har sökningen begränsats till arbeten på avancerad nivå. Vid sökningarna 

på libris.kb.se begränsades ämnesområdet till ”Uppfostran och undervisning” för att minska 

mängden icke relevanta träffar. 

Tabell 1: Sökningar på avhandlingar.se, uppsatser.se och libris.kb.se 

Sökord avhandlingar.se uppsatser.se libris.kb.se 

wiki 5 33 10 

IKT matematik 2 17 9 

en skola för alla 44 493 130 

matematiksvårigheter 0 111 74 

dyskalkyli 2 24 74 

 

För att se om det var möjligt att hitta utländsk litteratur om matematiksvårigheter och wikis, 

så har sökningar efter engelsk litteratur gjorts på eric.ed.gov. 

Tabell 2: Sökningar på eric.ed.gov 

 

 

Bland de avhandlingar som hittades enligt sökningen ovan har tre valts ut såsom varande de 

mest relevant enligt de urvalskriterier som tidigare presenterats. Dessa avhandlingar 

behandlas i kapitlet 2. Tidigare forskning och utnyttjas i kapitlet 6. Diskussion för diskussion 

kring resultatet. 

Sökord eric.ed.gov 

dyscalculia wiki 0 

dyscalculia ict 0 

difficulties mathematics wiki 1 

mathematics learning wiki 20 
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Tabell 3: Utvalda avhandling 

Författare År Titel 

Linikko, J. 

 

 

 

2009 

 

 

 

””Det gäller att hitta nyckeln” Lärares syn på undervisning och 

dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

specialskolan” 

Doktorsavhandling 

Mansour, O. 

 

2011 

 

“Share with Social Media: The Case of a Wiki” 

Licentiatuppsats 

Sjöberg, G. 

 

 

2006 

 

 

”Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? En multimetodstudie av 

eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv” 

Doktorsavhandling 

 

I de böcker, avhandling, uppsatser och vetenskapliga rapporter som verkade mest intressanta 

enligt urvalskriterierna har listorna på referenser använts för att identifiera ytterligare 

intressant litteratur. Efter att ha studerat sammanfattningar, innehållsförteckningar och fått en 

uppfattning om innehållet i ett antal rapporter och böcker har följande litteratur valts ut för att 

ingå i studien. Valet motiveras dels av att denna litteratur bäst passade in på urvalskriterierna 

och dels på att det finns en balans mellan de två kriterierna som anges, vilket medför att båda 

de viktiga aspekterna, matematiksvårigheter och wikis täcks in av litteraturen. 

 

Tabell 4: Utvald litteratur till litteraturstudien 

Författare År Titel 

Adler, B. 2007 ”Dyskalkyli & matematik: en handbok i dyskalkyli” 

Persson, B. 2008 ”Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap” 

Högskolan i Halmstad, 

Wigforssinstitutet för 

välfärdsforskning & Malmö 

högskola 

2004 

 

 

 

”Den stora utmaningen: om att se olikhet som resurs i skolan: 

En studie om "elever i behov av särskilt stöd" och definitionen av 

normalitet och avvikelse i skolan” 

 

Brodin, J. & Lindstrand, P. 

 

2007 

 

”Perspektiv på IKT och lärande för barn, ungdomar och vuxna 

med funktionshinder” 

Alexandersson, M. & 

Hansson, T. 

2011 

 

”Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande” 
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Lärarförbundet 2009 ”Från wikis till mattefilmer: om IKT i skolan” 

Lee, L. 

 

2012 

 

“A Learning Journey for All”: American Elementary Teachers’ 

Use of Classroom Wikis” 

Matthew, K., Felvegi, E., & 

Callaway, R. 

2009 

 

“Wiki as a Collaborative Learning Tool in a Language Arts 

Methods Class” 

Ruth, A., & Houghton, L. 2009 “The wiki way of learning” 

 

4.4 Presentation av litteraturen 

I boken ”Dyskalkyli & matematik: en handbok i dyskalkyli” (Adler, 2007) diskuterar Björn 

Adler olika aspekter på dyskalkyli. Frågor som vad dyskalkyli är, hur man känner igen det, 

utredning och diagnos, samt hjälpinsatser tas upp i boken. 

Bengt Persson beskriver i sin bok ”Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap” 

(Persson, 2008) skillnader mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik och speciellt 

diskuteras situationer när den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Boken ”Den stora utmaningen: om att se olikhet som resurs i skolan: En studie om ”elever i 

behov av särskilt stöd” och definitionen av normalitet och avvikelse i skolan” (Högskolan i 

Halmstad, Wigforssinstitutet för välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004) är en rapport 

från en studie där fokus ligger på begreppen normalitet och avvikelse inom skolan. 

Huvudansvariga för studien har varit Magnus Tideman och Jerry Rosenqvist. 

I boken ”Perspektiv på IKT och lärande för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder” 

(Brodin & Lindstrand, 2007) diskuterar författarna Jane Brodin och Peg Lindstrand olika 

vinklingar på IKT och lärande. Teknikens betydelse för olika grupper med och utan 

funktionshinder tas också upp. 

Författarna Mikael Alexandersson och Thomas Hansson har i boken ”Unga nätmiljöer: nya 

villkor för samarbete och lärande” (Alexandersson & Hansson, 2011) samlat tankar kring hur 

unga lär sig med hjälp av de moderna medierna. I denna bok är det kapitel ”6. Texter i en 

wikigemenskap” skrivet av Rolf K. Baltzersen som studerats. Författaren presenterar 

erfarenheter från att använda wikis, specifikt WikiBooks, i undervisning i en kurs som handlar 

om pedagogisk användning av IT och är avsedd för lärarstudenter. 
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I boken ”Från wikis till mattefilmer: om IKT i skolan” (Lärarförbundet, 2009) med Lena 

Vestlin som redaktör presenteras 12 goda exempel på användning av IKT i undervisning. Två 

av dessa avsnitt handlar om användning av wikis. Dessutom skriver fem forskare inom 

området om sina erfarenheter. 

Lena Lee från Miami University har i sin artikel ””A Learning Journey for All”: American 

Elementary Teachers' Use of Classroom Wikis” (Lee, 2012) studerat användningen av wikis i 

motsvarande grundskolan i USA. Speciellt diskuteras undervisningsstrategier i olika ämnen 

och på olika nivåer och fördelar med wikis vad gäller undervisning och inlärning. Författaren 

har intervjuat ett antal verksamma lärare i USA på motsvarande grundskolan och som använt 

wikis i praktiken i sina klasser. Från detta material har sedan slutsatser dragits om vad det 

innebär att använda wikis i en klass. Även praktiska erfarenheter från lärare som använt wikis 

tas upp. 

I artikeln ”The wiki way of learning” (Ruth & Houghton, 2009) diskuterar författarna Alison 

Ruth och Luke Houghton från Griffith University hur användningen av wikis påverkar det sätt 

vi lär oss. Författarna har studerat hur användning av en wiki i undervisningssituationer 

påverkar det sätt som eleverna arbetar och vilka konsekvenser detta har för det sätt 

inlärningen går till. 

I artikeln ”Wiki as a Collaborative Learning Tool in a Language Arts Methods Class” 

(Matthew, Felvegi & Callaway, 2009) studerar författarna Kathryn I. Matthew, Emese Felvegi 

och Rebecca A. Callaway hur processen att bidra till en klasswiki påverkar inlärning.  

4.5 Etiska överväganden 

Vid en litteraturstudie, precis som vid vilket vetenskapligt arbete som helst, är det viktigt att 

alltid referera till rätt källor. Tolkningar som är rättvisande för den studerade litteraturen 

måste också alltid göras. Författaren till den litteratur man studerar måste respekteras genom 

att inte förvanska text, resultat, åsikter eller något annat som författaren framför.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att göra en litteraturstudie trovärdig måste mängden litteratur vara tillräckligt stor för att 

troliggöra att ämnesområdet täcks. Vissa viktiga aspekter kan få mindre plats än vad de borde 

eller i värsta fall helt försvinna, eftersom bara en begränsad mängd litteratur ingår i studien. 

Andra aspekter kan istället få för stor vikt än om ett alternativt urval av litteratur gjorts. 
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Genom att översiktligt studera en hel del litteratur inom området i samband med urvalet av 

litteratur, även utöver den litteratur som blivit utvald, har jag försökt motverka denna typ av 

problem. Jag bedömer därför att den utvalda litteraturen räcker för att studien ska vara 

trovärdig. 

Det är viktigt att den valda litteraturen är relevant för studien men den bör också belysa 

frågeställningen från olika aspekter. I en litteraturstudie är det viktigt att inte lägga några egna 

värderingar i det material som författarna presenterar. Istället är det viktigt att följa 

författarna. Genom att verkligen försöka hitta vad författarna vill få fram och vara noggrann 

har jag försökt minimera detta riskområde. Jag har till exempel noggrant studerat författarnas 

sammanfattningar och beskrivningar av sitt resultat för att på så sätt hitta det som författarna 

själva framhäver. 

I studien har jag utgått från ett det konstruktivistiskt perspektiv, vilket stämmer bra överens 

med idéer och arbetssätt kring wikis. Dock innebär det att det inte kan uteslutas att andra 

tolkningar av materialet skulle kunna göras om ett annat perspektiv använts. 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av litteraturstudien. Kapitlet inleds med två avsnitt där 

inkludering respektive matematiksvårigheter diskuteras lite mera generellt. Därefter kommer 

två avsnitt där erfarenheter av introduktion av IKT och wikis behandlas. 

I avsnitt fem och sex diskuteras de två mest väsentliga begreppen som litteraturen lyfter fram, 

motivation och samarbete. Dessa begrepp studeras både från vyn hur man hjälper elever med 

svårigheter och ur vyn användande av wikis. På samma sätt studeras i de tre sista avsnitten 

andra aspekter, kommunikation med hemmet, sociala aspekter och bedömning, som också är 

viktiga i den roll skolan spelar i samhället. 

5.1 En skola för alla – inkludering 

Persson (2008) diskuterar skillnaden mellan pedagogisk och organisatorisk differentiering. 

Bakgrunden är att elever i skolan behöver undervisning som är anpassad till deras nivå. 

Organisatorisk differentiering innebär att eleverna delas in i klasser beroende på deras 

prestationer och kunskaper. Pedagogisk differentiering betyder istället att klassammansättning 

inte styrs av kunskaper. Den pedagogiska anpassning som behövs för olika individer är 
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lärarens ansvar att sköta inom varje klass. Dagens grundskola är uppbyggd enligt principen 

pedagogisk differentiering, vilket innebär att alla elever ska kunna fungera inom en klass. 

Man pratar ofta om en skola för alla, där alla elever ska kunna inkluderas efter sina 

förutsättningar. 

Vissa elever har dock så stora problem inom skolan att de behöver specialundervisning. 

Elever kan vid sådana tillfällen få undervisning speciellt anpassad till de problem de har. 

Dock kan för mycket specialundervisning, enligt Persson (2008), motverka syftet med en 

skola för alla. Om en elev är borta för mycket från den normala klassen blir eleven inte en 

naturlig del av klassen och därmed är klassen inte längre ”för alla”. 

Det finns argument både för och emot inkludering av elever med olika typer av problem i 

vanliga klasser. I rapporten ”Den stora utmaningen: om att se olikhet som resurs i skolan” 

(Högskolan i Halmstad. Wigforssinstitutet för välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004) 

diskuteras fyra argument för och fyra argument mot inkludering. 

Argument för: 

 Inkludering vinner alla på. Eleverna med problem lär sig bättre och får bättre sociala 

relationer. De andra eleverna lär sig om mångfald och får ökad förståelse för personer 

med problem. 

 Ur strikt ekonomisk synpunkt blir inkluderande undervisning billigare, både sett till 

kostnaden för själva utbildningen och genom att personer som blivit inkluderade 

senare kan bidra till samhället på ett bättre sätt. 

 Principiellt ska alla ha rätt till utbildning på hemorten oavsett sin förmåga. 

 Det finns exempel där inkludering lyckats. Erfarenheten är också att resultatet styrs 

mera av om skolan lyckas möta elevens problem än av elevens problem som sådana. 

Argument mot: 

 Inkludering är negativ för de andra eleverna då de blir störda och undervisningsnivån 

sjunker. 

 Barn kan vara känsliga och kan fara psykiskt illa vid kontakt med till exempel 

utvecklingsstörda barn. 

 Skolan ska först och främst lära ut kunskap och då ska inte elever med speciella behov 

inkräkta på detta. 
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 Det finns en risk att elever med särskilda behov inte blir en del i klassen, utan bara är 

fysiskt närvarande. 

Dessa punkter visar att diskussionen om inkludering är svår och att man kan dra olika 

slutsatser om hur skolan bör utformas (Högskolan i Halmstad. Wigforssinstitutet för 

välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004). 

När det gäller utvecklingen i Sverige under den senaste tiden har den gått mot ökad 

segregering, det vill säga bort från tankarna med en skola för alla (Högskolan i Halmstad. 

Wigforssinstitutet för välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004). Genom att använda mer 

av diagnoser och etiketter på barn, ökar antalet barn som placeras i till exempel specialskolor 

eller specialklasser. Gruppen barn som betraktas som normala blir mindre (Högskolan i 

Halmstad. Wigforssinstitutet för välfärdsforskning & Malmö högskola, 2004). 

Även Brodin och Lindstrand (2007) nämner trenden mot att fler barn till exempel placeras i 

särskola. Ett annat problem författarna tar upp är att barn som en gång hamnat i en segregerad 

omgivning oftast blir kvar där, även om förutsättningar skulle finnas att fungera i en vanlig 

klass. 

5.2 Olika typer av matematiksvårigheter 

Adler (2007) delar in svårigheter med matematik i ett antal former. Följande former tas upp i 

denna studie. 

 Bristande eller brister i undervisningen 

 Känslomässiga blockeringar 

 Allmänna kognitiva svårigheter 

 Specifika kognitiva svårigheter 

Adler (2007) nämner att blandformer ofta förekommer och att bristande motivation och 

känslomässiga blockeringar nästan alltid finns om en elev har haft långvariga problem med 

matematiken. 

Bristande eller brister i undervisningen beror oftast på att eleven av en eller annan orsak 

missat undervisning och leder enligt Adler (2007) till luckor i matematikkunskaperna. Sådana 

luckor kan leda till att eleven får svårigheter att tillgodogöra sig vidare undervisning, vilket 

naturligen påverkar motivationen negativt. 
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Känslomässiga blockeringar är enligt Adler (2007) den kanske viktigaste faktorn, eftersom 

misslyckandet i matematik befästs och eleven kan ha svårt att komma ur denna situation. 

Misslyckanden leder till sämre motivation som leder till nya misslyckanden. Misslyckanden 

blir en vana. 

Adler (2007) beskriver allmänna kognitiva svårigheter som allmänna svårigheter med 

matematik. Det är inget speciellt område där problemen yttrar sig utan elevens prestationer är 

jämna inom olika områden och vid olika tidpunkter. Eleven behöver helt enkelt bara mera tid 

eftersom han eller hon har problem med att tänka effektivt och snabbt. 

Specifika kognitiva svårigheter härrör enligt Adler (2007) från något specifikt problem, till 

exempel med minnesprocessen eller tankeprocessen. Elever med denna typ av problem är 

ojämna i sina prestationer. Vissa saker klarar de bra medan vissa andra saker kan orsaka stora 

problem för dem. 

Dyskalkyli beskriver Adler (2007) som en form av specifik matematiksvårighet, där 

huvudproblemet är att eleven har svårigheter att automatiskt ta fram behövlig information. 

Detta leder till att eleven ibland klarar och ibland inte klarar uppgifter. Det blir snabba 

växlingar som ofta leder till stor frustration för såväl eleven som omgivningen. 

Adler (2007) nämner att det inte är ovanligt att man räknar med att kring 5-6% av barn kan ha 

dyskalkyli och om även barn med andra typer av matematiksvårigheter räknas in kan man 

hamna kring 15-20%. 

5.3 Användning av modern teknik 

Brodin och Lindstrand (2007) påpekar att det ibland finns förhoppningar att IKT skulle kunna 

lösa många svåra problem när det gäller elever med speciella problem. Författarna anser dock 

att IKT kan hjälpa till men bara vara en dellösning till ett stort komplext sammanhang. Ett 

område där Brodin och Lindstrand (2007) anser att IKT kan vara till stor hjälp är för barn med 

rörelsehinder. IKT skulle för dem kunna fungera som en länk till skolan som ger möjlighet till 

en bättre integration. Två problem som författarna pekar på i detta sammanhang är dels att 

gruppen med barn med rörelsehinder är heterogen, det vill säga det behövs olika tekniska 

lösningar för olika barn, och dels att även om avancerad teknik existerar så finns inte alltid 

kunskapen hur den ska användas i praktiken. 
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Enligt Lee (2012) kan användandet av modern teknik, när man också fokuserar på att sätta 

barnen i centrum i undervisningen, leda till att öka engagemanget hos eleverna att lära sig nya 

saker. Det är viktigt att inte tro att tekniken är för svår för unga elever. Dagens elever är 

uppvuxna med denna typ av teknik! Det är enligt Lee (2012) snarare lärarna som måste tro på 

sig själva och våga prova den nya tekniken. Lärarna måste se att tekniken inte är ett hot. 

Lärarna måste också få den tid som behövs, vilket i sig är ett problem. 

Lee (2012) påpekar att ett av skälen till att den moderna tekniken som wikis inte utnyttjas så 

mycket i skolan är en rädsla för att elever då inte skulle använda och lära sig använda de 

medier som traditionellt räknas som fundamentala, till exempel tryckt material. Eftersom 

skolan ska förbereda eleverna på samhället efter skoltiden och vi nu lever i informations-

åldern, så är enligt Lee (2012) detta kanske helt rätt väg trots allt. En av de lärare som Lee 

(2012) intervjuat uttryckte att hon sett 4-åringar som skickade email och laddade ner foton 

från en kamera till en dator. Vill vi verkligen tråka ut dem med för mycket användning av 

penna och papper? 

5.4 Introduktion av wiki 

I föregående avsnitt diskuterades generella aspekter på IKT. I detta avsnitt studeras istället de 

mer specifika erfarenheter som presenteras i litteraturen av processen att introducera wikis i 

undervisningen.  

Enligt Lee (2012) hade de lärare som introducerat wikis för lite äldre elever (ca 10-12 år) inte 

upplevt några problem. Det var inte mycket som behövdes för att eleverna skulle köpa idén 

med wikis. Eleverna var både intresserade och begeistrade över möjligheten. De flesta av 

eleverna hade också tidigare erfarenhet av online-resurser så tekniskt fanns inga större 

problem. Undervisning kunde nu styras mot att förbättra samarbetet mellan elever och mot att 

stärka elevers ägande av sin egen inlärning. 

Enligt de erfarenheter som Ruth och Houghton (2009) delar med sig, så var de flesta eleverna 

engagerade och provade gärna en ny undervisningsmetod. I början var de lite osäkra på grund 

av förändringen från en sluten metod för inlärning och bedömning, där varje elev jobbade för 

sig själv, till en mera öppen metod där kollektivet och samarbete var nyckelord. Många av de 

farhågor som eleverna hade i början besannades inte, utan eleverna var efteråt nöjda och hade 

också förstått fördelarna med att arbeta med en wiki. Exempel på farhågor var ”någon kan 
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stjäla mitt arbete” och ”elever kommer att jobba med sin text utanför wikin och lägga upp den 

så sent att ingen hinner ändra eller kommentera texten”. 

Matthew et al. (2009) nämner att en del elever var skeptiska till en början för att jobba med en 

wiki, men insåg under arbetets gång att wikin var ett mycket användbart verktyg som skulle 

kunna hjälpa dem i deras vidare studier. 

5.5 Motivation, engagemang och kvalité 

I detta avsnitt och i nästa, som behandlar framför allt samarbete, diskuteras de två mest 

väsentliga aspekterna med att använda wikis i undervisningen. Motivation och samarbete är 

nyckelbegrepp enligt den studerade litteraturen. 

Adler (2007) påpekar att bristande motivation nästan alltid finns när en elev har haft lång-

variga problem med matematiken, vilket inte är så konstigt då eleven sannolikt misslyckats 

med matematiken ett antal gånger. 

Adler (2007) anser att först måste eleverna med matematikproblem känna motivation och lust 

för att jobba med matematik, annars blir det svårt att få någon form av hjälpinsats att fungera. 

Eleverna måste förstå både sina svårigheter och sina möjligheter. En bra metod enligt Adler 

(2007) är att eleverna får skapa själva, eftersom det knappast finns saker vi människor tycker 

bättre om än det vi själv skapat. Låt eleverna lägga ut saker på dator under sitt eget namn, så 

att andra också kan se det. Adler (2007) nämner också ”learning by doing” som en viktig 

grundprincip. Elever bör också sammafatta vad de lär sig med egna ord, för att i framtiden ha 

bäst nytta av denna information. Eleverna ska ta eget ansvar för denna dokumentation, med 

uppmuntran och viss hjälp från lärare. I övrigt måste eleverna naturligtvis träna på de saker de 

har svårt med, men inte på ett sätt så att de känner att de misslyckas, eftersom motivationen då 

försvinner (Adler, 2007). 

De flesta lärare som Lee (2012) talat med hade märkt att eleverna ökade den tid de 

spenderade på skolarbete när de kommit igång med wikis. Eleverna tyckte det var roligt att 

bidra till wikin både från skolan men också när de var hemma. Klassrumswikin var så rolig 

och intressant att jobba med att den bidrog till ökat intresse och engagemang för skolarbetet 

även på icke skoltid. Även Matthew et al. (2009) tar också upp möjligheten att fortsätta 

diskussioner som börjat i klassrummet via wikin.  
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Användandet av wikis leder enligt Lee (2012) till att det eleverna producerar får högre kvalité. 

Skälet är att det inte bara är de själva och läraren som ser vad som producerats. Wikins öppna 

natur gör att materialet blir synligt för många och att andra elever, ibland även från andra 

klasser eller skolor, föräldrar och andra personer utanför skolan tittar på vad eleven gjort och 

kanske även kommenterar materialet. Denna ”press” leder till att eleverna gärna producerar 

arbete som de kan vara stolta över. Många lärare som Lee intervjuat hade sett leendet hos en 

elev som varit huvudansvarig för ett lyckat projekt. 

Matthew et al. (2009) tar också upp att arbetet med wiki inte är något som eleven producerar, 

lämnar in till läraren och aldrig ser igen, vilket många sätt att arbeta leder till. Istället kan 

wikin användas både av eleven själv och av andra personer. 

5.6 Elevcentrerad undervisning - Samarbete 

Adler (2007) diskuterar tre olika sätt att arbeta med matematik när det gäller elever med 

matematiksvårigheter. Författaren rekommenderar att träning inom de områden där eleven har 

störst svårigheter sker enskilt tillsammans med en lärare. Dessa pass bör vara korta men 

förekomma ofta. Färdighetsträning inom område där eleven inte har så stora problem bör ske 

enskilt. Tanken är att eleven ska kunna öka sitt självförtroende och sin motivation genom att 

känna att ”jag kan själv”. Förståelse däremot utvecklas enligt Adler (2007) bäst under 

diskussioner med andra elever. Detta innebär att samarbete mellan elever och enskilt arbete 

bör kombineras i undervisningen. 

Persson (2008) nämner att det är extra viktigt att elever med svårigheter i skolan får 

möjligheter att samarbeta och diskutera med andra elever och med lärare. Tyvärr är det enligt 

författaren snarare så att elever med problem ägnar sig mera åt enskilt arbete än andra elever. 

Förmågan att kunna samarbeta är också viktig och är enligt Persson (2008) en av de 

vanligaste önskvärda egenskaperna man ser i platsannonser, nästan oavsett vad anställningen 

innebär. 

För de lite äldre barnen som Lee (2012) diskuterar användes wikin som ett hjälpmedel för att 

stärka samarbetet mellan eleverna och för att ge eleverna ett större ansvar för sitt eget lärande. 

Ruth och Houghton (2009) nämner i samma anda att användningen av wiki ger en 

elevcentrerad undervisning där eleverna delar auktoriteten och tar ansvar för sin egen 

kunskap. Att eleverna delar auktoriteten är enligt författarna en mycket viktig faktor. 
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Matthew et al. (2009) diskuterar också fördelarna med det samarbete som arbetet att bygga 

kunskapen på en wiki leder till. Författarna hävdar att eleverna kommer att märka att deras 

kollektivt producerade svar är bättre än vad en enskild elev varit kapabel till. Det hela beror 

på synergieffekter, det vill säga på att idéer framkastade av en elev får andra att tänka i nya 

banor och på så vis fördjupa kunskapen. Författarna hävdar också att arbetssättet med wikis 

leder till att eleverna får en djupare förståelse för området de jobbar med. Skälen är dels att de 

måste förstå vad de skriver om på wikin och dels på att de regelbundet måste läsa vad andra 

skriver för att inte duplicera information. Eleverna tyckte att det tagit ganska mycket tid att 

jobba med wikin, men att det hade varit värt insatsen. 

Ruth och Houghton (2009) nämner också att samarbetet och kommunikationen kan ske på 

många sätt och kan anpassas så att det passar eleverna. På så sätt kan man även inkludera 

elever som normalt sett håller sig vid sidan om. Samarbete och att arbeta som ett kollektiv ger 

också möjligheter till olika perspektiv på en fråga och därmed en djupare förståelse. 

En del mätningar av vilka funktioner i en wiki som verkligen användes presenteras av Ruth 

och Houghton (2009). Fyra funktioner stod för merparten av det som eleverna verkligen 

använde. De skapade nya wikisidor, de editerade wikisidor, de skrev kommentarer och de 

använde en funktion som kallas ”shoutbox”. Funktionen shoutbox gav möjlighet att lägga ut 

en fråga till andra som arbetade inom wikin. Ofta var frågorna av sådan karaktär att de kunde 

blockera arbetet för den som ställde frågan. Erfarenheten var att svar ofta kom inom kort tid, 

kanske 5 minuter, som löste problemet. Det innebar att shoutbox fungerade som ett viktigt 

kommunikationshjälpmedel för eleverna. 

På Eklidens skola i Nacka har wikis användes under en tid i matematikundervisningen på 

högstadiet (Lärarförbundet, 2009). Lärarna lägger regelbundet ut matematikproblem på wikin 

som eleverna ska lösa i grupper. Alla elever i respektive grupp förväntas delta i att föreslå 

metoder för att lösa problemet, ge lösningsförslag, göra olika inlägg och redigera texten tills 

alla i gruppen är nöjda. Eleverna uppskattar detta sätt att jobba och följer oftast inte bara 

diskussionen i sin egen grupp utan också i andra grupper. Därigenom får eleverna även se 

alternativa sätt att resonera och lösa samma problem. 

5.7 Kommunikation med hemmet 

I detta avsnitt och de kommande avsnitten om sociala aspekter och bedömning, diskuteras 

andra aspekter på utnyttjandet av wikis i undervisningen. Dessa aspekter är också mycket 
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viktiga sett ur skolans roll och behöver belysas för att få en helhetsbild av vad introduktion av 

wikis kan innebära. 

Informationsutbyte om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling mellan skolan och 

hemmet är inte bara viktigt, det är dessutom lagstadgat. Utvecklingssamtal ska hållas minst en 

gång per termin och ska i huvudsak vara inriktat på framtiden (Persson, 2008). 

Erfarenheter från föräldrar till barn med speciella behov visar att föräldrarnas kommunikation 

med skolan är mycket viktig. Aktiva föräldrar tillsammans med att eleven fått någon form av 

diagnos har ofta öppnat dörren till specialundervisning i mindre grupper. 

Kopplingen mellan hem och skola upplevde många av de lärare som Lee (2012) intervjuat 

som lättare och att den fungerade bättre. Föräldrarna hade också större möjligheter att 

diskutera det som eleverna just jobbade med i skolan, eftersom föräldrarna genom wikin 

kunde följa arbetet. Tack vare denna möjlighet kunde föräldrarna vara aktiva och ytterligare 

förstärka undervisningen. Detta förmedlade också ett meddelande till barnen att skolan och 

deras utbildning var viktigt. 

Inte bara föräldrarna kan bli involverade enligt Lee (2012). Lee ger ett exempel på 

farföräldrar i Indien som följer sitt barnbarn i USA och som varje vecka via email 

kommunicerar med sitt barnbarn. Detta var naturligtvis mycket viktigt och inspirerande för 

eleven men hjälpte också läraren att förstå eleven och den kultur han kom från. 

5.8 Sociala aspekter 

Elevernas samarbete via en klassrumswiki gick enligt Lee (2012) väsentligt längre är bara ”att 

samarbeta”. Eleverna hade kontroll på vad andra elever skrev så att de kunde kommentera och 

svara på nya inlägg. Wikin uppmuntrade eleverna att utveckla sin sociala kompetens. 

Kommunikation, samarbete och respekt för andras arbete var sådant som eleverna lärde sig. 

Kommunikation är enligt Brodin och Lindstrand (2007) en social process som barn lär sig 

genom att interagera med sin omgivning. Den nya tekniken har öppnat en del nya möjligheter 

för många personer med funktionshinder eftersom tekniken ger möjlighet till annan typ av 

kommunikation än som tidigare varit möjlig. 

I den studie som Rolf K. Baltzersen tar upp (Alexandersson & Hansson, 2011), diskuterar 

författaren hur eleverna reagerat när de fick i uppgift att förbättra redan befintligt material. 
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Eleverna hamnade här i en del etiska problem fram för allt när det gällde att på wikin ta bort 

eller väsentligt skriva om redan publicerad text, samtidigt som hela idén med wiki är att vem 

som helst ska kunna förbättra innehållet. Respekt för andras arbete är något som naturligen 

måste diskuteras och funderas på när man arbetar inom en wiki. Eleverna reagerade allt från 

att det inte var några problem att göra ändringar, till att de hade mycket svårt att ändra andras 

texter. En elev tyckte det till och med var oetiskt att ändra i någon annans text. 

Enligt Ruth och Houghton (2009) förändras synen på begreppen novis och expert när man 

jobbar inom en wiki. En och samma person kan vara novis inom vissa områden som täcks av 

wikin, men kan samtidigt bygga upp en expertkunskap, på någon nivå, inom något annat 

område.  

Ruth och Houghton (2009) tar upp risken att läraren får en roll som expert och att lärarens 

inlägg får en högre status än elevers. Detta går emot tankarna med en wiki och kan i värsta 

fall leda till en mera traditionell kommunikation mellan lärare och elever, samtidigt som 

kommunikation mellan elever minskar eller uteblir. Ju högre status som läraren får ju större är 

risken för detta. Sättet wikis fungerar minskar denna typ av risker, eftersom status normalt fås 

på grund av aktivitet, inte på grund av roll. 

Lee (2012) nämner att det finns exempel på där skolor från olika länder samarbetat med hjälp 

av wikis. Eleverna har genom gemensamma projekt lärt sig om vardagsliv och kulturer i andra 

länder. 

5.9 Bedömning 

Det är ur flera aspekter viktigt att kunna bedöma en elevs kunskapsnivå. Enligt Persson 

(2008) innebär den pedagogiska differentieringen som dagen skola bygger på, att under-

visningen ska anpassas till elevernas nivå. Hur ska detta kunna ske om elevernas nivå inte kan 

bedömas? Andra tillfällen då möjligheter till bedömning av kunskapsnivå är viktig är vid 

diskussioner med elever och föräldrar och naturligtvis vid betygsättning. 

Roger Säljö tar upp provsituationer och påpekar att även om skolan i viss mån tagit åt sig av 

den nya tekniken så gäller det inte i samband med prov. Säljö menar att därmed kan elever 

inte visa sin verkliga kompetens och jämför med vad en arkitekt eller ingenjör skulle kunna 

prestera om man lät dem bara jobba med penna och papper (Lärarförbundet, 2009). 
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Lee (2012) framför att när det kommer till att överblicka elevers arbete och kunskaper 

fungerar wikis mycket bra. Man kan i wikin exakt se vad en viss elev presterat och på vilken 

kunskapsnivå en elev befinner sig på. Många av de lärare som författaren intervjuat vittnade 

om denna fördel med wikis. 

Ruth och Houghton (2009) tar också upp bedömning av elevernas kunskaper och prestationer. 

Författarna konstaterar att det är en stor utmaning att i ett ramverk för utbildning som bygger 

på samarbete på ett meningsfullt sätt kunna mäta vad elever lärt sig och hur de bidragit till den 

gemensamma kunskapen på wikin.  

Även Matthew et al. (2009) anser att man genom att titta på en elevs arbete med en wiki kan 

få förståelse för elevens samarbete med andra elever, elevens reflektioner och lärande. 

En annan aspekt som Lee (2012) tar upp är att elever ofta uttrycker sig tydligare och friare på 

en wiki än direkt i klassrummet. Det är därför ofta lättare för en lärare att förstå vad elever 

egentligen lär sig och lärt sig och vad de tyckte var intressant och roligt att jobba med. 

Lärare som jobbar på Eklidens skola i Nacka där wikis används i matematikundervisningen 

anser att eftersom det är så lätt att ta fram vad en enskild elev presterat så blir detta väldigt 

påtagligt både när man pratar med eleverna själva och med föräldrar. 

6. Diskussion 

6.1 Slutsatser 

Från resultatet av litteraturstudien kan slutsatsen dras att det sannolikt skulle gå att inkludera 

fler elever med matematiksvårigheter i undervisningen i matematik om wikis används om 

jämförelse görs med traditionell undervisning. Skälen till detta diskuteras nedan.  

Från resultatet kan också två olika sätt att använda wikis i matematikundervisningen 

identifieras. Skillnaden är egentligen bara under hur lång tid som informationen är aktuell. 

I det ena fallet är information bara aktuell under en kortare tid. Ett exempel på detta är de 

matematikproblem som lärare lägger ut på wikin i skolor i Nacka (Lärarförbundet, 2009). I 

detta fall används egentligen bara den första initiala processen som Mansour (2011) beskriver, 

där eleverna genom samarbete skapar en första version av innehållet på wikin. Denna version 

kommer med stor sannolikhet inte vara speciellt intressant och uppdateras i framtiden, även 
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om det kan hända att elever kan komma att titta på den för att komma ihåg hur man löste ett 

specifikt problem. 

I det andra fallet är informationen intressant under en längre tid och alla processer som 

Mansour (2011) beskriver blir intressanta. Elever skulle till exempel kunna skapa en 

”lärobok” med den teori som ingår inom ett visst område i matematiken. Om teorin beskrivs 

med elevernas egna ord och kompletteras med typexempel inklusive lösningar, skulle en 

sådan wiki kunna bli värdefull för eleverna under längre tid. Samtidigt har de förhoppningsvis 

lärt sig mycket under tiden wikin byggdes upp. Detta arbetssätt med wikis liknar mycket det 

som flera författare beskriver, till exempel Ruth och Houghton (2009) och Matthew et al. 

(2009). Även det som Adler (2007) framhåller, att elever med matematikproblem bör 

dokumentera sitt lärande, hamnar inom denna kategori, om dokumentationen görs på en wiki. 

Att motivation är en viktig faktor för att till exempel lyckas med studier i matematik är ju näst 

intill självklart, men nämns också av Adler (2007) som en nödvändighet när det gäller att 

hjälpa elever med matematiksvårigheter. Att användningar av wikis kan öka motivationen hos 

elever finns dokumenterat av flera författare. En uppfattning som Lena Lee mött bland lärare 

är att eftersom eleverna är uppvuxna med datorer, så ska vi inte tråka ut dem med för mycket 

användande av penna och papper (Lee, 2012). Lee (2012) har också beskrivet att eleverna 

ökade tiden de jobbade med skolarbete, även den tid de jobbade hemifrån, då de började 

arbeta med en klasswiki. Både Lee (2012) och Matthew et al. (2009) tar upp att eftersom det 

som görs på en wiki får mycket större synlighet än ett arbete som eleven lämnar till läraren, så 

blir eleverna mer motiverade att prestera bra resultat. Sjöberg (2006) konstaterar att de elever 

han följde med matematiksvårigheter hade bristande motivation och eleverna därför ägnade 

för lite tid till jobba med matematiken. När de väl motivation kom tillbaka klarade dessa 

elever sig bra och gick ut grundskolan med minst godkänt i matematik. 

Ser man till elever med särskilda behov så skulle åtminstone vissa av dem kunna inkluderas 

vid arbete med hjälp av wikis. Hörselskador påverkar möjligheterna till direkt kommunikation 

mellan personer, men påverkar inte alls kommunikation via elektroniska medier som till 

exempel wikis. Personer som har allmänna kognitiva svårigheter med matematik (Adler, 

2007) och som egentligen bara behöver mera tid för att lösa problem, skulle också kunna 

inkluderas. Den extra tiden som dessa elever behöver kan försvåra direkt kommunikation elev 

till elev, men behöver inte märkas vid samarbete via en wiki. Även elever som gärna håller 

sig lite vid sidan om kan, enligt Ruth och Houghton (2009), lättare inkluderas eftersom 
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arbetssättet på en wiki kan anpassas till elevernas behov. Brodin och Lindstrand (2007) pekar 

på gruppen av elever med rörelsehinder som en annan grupp som skulle kunna ha nytta av 

IKT-hjälpmedel som till exempel wikis. 

Det ökade samarbetet mellan elever när wikis introduceras är ett huvudtema i mycket av 

litteraturen som behandlar wikis. Till exempel tas det upp av Lee (2012), Ruth och Houghton 

(2009), Matthew et al. (2009) och Lärarförbundet (2009). Ett ökat samarbete mellan elever 

kan ha många olika positiva effekter, exempelvis bättre sammanhållning inom klassen. Vad 

det gäller lärande så hävdar Matthew et al. (2009) att kollektivt producerade svar är bättre än 

vad en enskild elev varit kapabel till och att eleverna får en djupare förståelse för området de 

jobbar med. Även Adler (2007) hävdar att samarbete och diskussioner mellan elever är ett bra 

sätt att öka förståelsen för matematiken även för elever med matematikproblem. 

Konstruktivismen diskuteras i samband med wikis av till exempel Matthew, Felvegi och 

Callaway och författarna konstaterar det finns stora likheter mellan konstruktivism och det 

sätt man normalt arbetar med hjälp av wikis (Matthew, Felvegi & Callaway, 2009). John 

Dewey pekar på två viktiga punkter vad gäller undervisning. Dels krävs aktivt medverkan 

från eleverna och dels måste eleverna kunna påverka sitt lärande (Dewey, 1998). Jean Piaget 

är också tydlig med att aktivitet är nödvändigt för inlärning (Imsen, 2006). Att eleverna måste 

vara aktiva när man arbetar med en wiki är ju tämligen klart. Eleverna kan också delvis 

påverka sitt lärande eftersom eleverna till stora delar styr över detaljerna i innehållet och över 

strukturen när de bygger en wiki för mer långsiktig användning. Lee (2012) nämner också att 

lärare som intervjuats ser att elevernas ägande av sin egen inlärning stärks efter införandet av 

wikis. 

6.2 Pedagogiska implikationer 

Resultatet av denna studie innebär att vidareutbildning inom området IKT i allmänhet och 

wikis i synnerhet blir viktigt, eftersom denna typ av teknik kan bli viktiga verktyg i den 

framtida matematikundervisningen. Den traditionella matematikundervisningen skulle kunna 

förbättras om idéer som tas upp i denna rapport utnyttjades i undervisningen. Detta kräver 

naturligtvis fortbildning för de lärare som undervisar i matematik. Att föra in wikis och mera 

utnyttjande av IKT kommer att bli en utmaning då denna typ av teknik inte följer den mer 

traditionella synen på hur matematikundervisning bör bedrivas. 
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6.3 Vidare forskning 

En naturlig fortsättning och fördjupning av denna studie vore att göra någon form av 

fältstudie. En sådan studie skulle kunna ge intressant information om hur elever reagerar när 

wikis introduceras. Förbättras motivation och resultat? Fungerar det samarbete mellan elever 

som tekniken med wikis bygger på? Ökar möjligheterna till inkludering av elever? 

Ytterligare en sak som en fältstudie skulle kunna ge svar på är vilket arbete som behövs från 

lärare och eventuellt IT-administrationen för att kunna starta upp projektet. Detta är en viktig 

aspekt som lätt underskattas. 
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