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Förord 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har funnits som en tydlig röd tråd genom 

majoriteten av kurserna i vår utbildning, bland annat i samband med redovisningar i form av 

PowerPoint-presentationer, skapande av filmer eller workshops och föreläsningar om hur IKT kan 

användas i olika ämnen. Intresset och nyfikenheten har med varje kurs växt och vi förstod tidigt att 

IKT kommer ha en framträdande roll på vår framtida arbetsplats. Vi som blivande lärare kommer 

bli användare av den och på så sätt bidra till denna teknologiska utveckling inom skolan. Det är ett 

aktuellt ämne som redan nu är en naturlig del i vardagen. Mobiltelefoner, datorplattor och laptops 

har en stor plats i våra liv, och det mesta pekar på att detta kommer fortsätta även i framtiden.  

Inspirationen till arbetet grundar sig i våra VFU-perioder där vi kunnat observera skolornas 

verksamhet. Där har vi sett att datorplattor främst används till läs- och skrivinlärning, medan det 

inte har använts lika mycket i matematikundervisningen. Detta har gjort att vi ställt oss frågan 

varför det är så. Texten i arbetet är gemensamt bearbetad. Inledningsvis delade vi upp skrivandet där 

vi författade olika delar i texten enskilt. Därefter har vi omformulerat, skrivit om, tagit bort och lagt 

till i varandras stycken. Detta har fått till följd att det är svårt att peka på vilka delar den enskilda 

har skrivit i den slutliga produkten. 

Vi skulle i detta förord vilja rikta ett tack till våra handledare Martin Berg och Anders Urbas som 

med stort engagemang under intensiva handledningspass hjälpt och inspirerat oss på vår slingriga 

väg att nå fram till målet. Det är också skönt att veta att man inte är ensam när arbetet går trögt. 

Därför vill vi passa på att tacka alla härliga personer som ingått i vår handledningsgrupp: Amanda, 

Besiana, Wilhelmina, Sara, Emelie och Trine.  

!3



1. Inledning 
Samhällets teknik- och medieutveckling har tagit allt större steg och är för många en naturlig del av 

vardagen. Detta innebär att skolan har blivit ansvariga att följa med i samhällets utveckling 

(Skolverket 2011, s. 14). För att möta denna utveckling är det viktigt att undervisningen anpassas 

och att verktygen som används till att lära ut denna nya mediakunskap uppdateras. Att tillgodogöra 

sig information om den nya teknologin är en process som kan ske från både lärare till elev och från 

elev till lärare. För läraren blir detta en nära koppling till elevernas vardag och en tydlig väg in i 

medieanvändarnas verklighet och deras praktiska kunskaper inom ämnet. Det kräver inte bara 

engagemang från de enskilda läraren utan hela skolan måste bli drivande i frågan.  

I skolan benämns den nya tekniken som IKT och detta begrepp har spridit sig som en löpeld i 

skolans värld. Det används oftast i sin förkortning men står för Informations- och 

kommunikationsteknik. Begreppet kan används på många sätt, men i skolan är det främst 

användningen av datorplattor, datorer, applikationer och program och hur de inkluderas i 

undervisningen som är aktuellt.  

Matematikämnet kan uppfattas olika och det är inte ovanligt att man hör vuxna säga att de är dåliga 

på matematik, att ämnet var tråkigt och svårt i skolan eller att man aldrig lärde sig 

multiplikationstabellen. Detta blev ännu tydligare när vi läste matematikkursen på högskolan där 

flera av kursdeltagarna delade denna upplevelse. Matematikundervisningen i den svenska skolan 

kan se ut på flera olika sätt. Det förekommer bland annat arbete med mattebok, laborativt arbete, 

problemlösning och utomhusmatematik. Även om alla olika arbetsformer representeras olika 

mycket i varje klassrum har vi uppfattat en viss avsaknad av IKT i de klassrum där vi har haft 

möjligheten att delta och observera undervisningen. Dessa observationer gör att vi ställer oss frågan 

varför det är så. Kan IKT fungera för att öka lusten att lära matematik i skolan? 

2. Bakgrund 
2.1. IKT i skolan 
IKT (engelska ICT) är en vidareutveckling av begreppet IT (Informationsteknik) där 

kommunikation har lagts till för att belysa möjligheten till samspel och interaktion mellan 

användare (NE 2016). Det är svårt att säga exakt vad IKT är, då det är ett brett begrepp och 
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innefattar många olika saker. Några exempel på IKT som används inom skolan är laptops, stationära 

datorer, lärplattor, projektorer, smartboards och dokumentkameror. Utöver hårdvaran innefattar det 

också Internet, e-mail och alla program och applikationer som används på de olika enheterna inom 

begreppet IKT. I detta arbete nämns begrepp som digitala verktyg, medel, resurser och teknologier. 

Dessa syftar alla till olika former av IKT.  

Även om IKT kan upplevas som ett nytt fenomen har det funnits i skolan under flera decennier. När 

de första IT-satsningarna i Sverige mellan 1984 och 1989 genomfördes var det främst inom ämnena 

matematik och naturkunskap som lärare såg fördelarna med den nya teknologin (Pedersen, 1998, s. 

12). Detta var dock inget som blev bestående och Jedeskog (1996, s. 122) tar upp i sin studie att 

användningen av datorer i matematik minskade efter satsningen på 80-talet, där största orsaken var 

att det inte utvecklades några nya program och eleverna tröttnade på de program som fanns.  

UNESCO (2011, s. 3) tar upp några anledningar till varför IKT har fått en större plats i 

utbildningen. Främst beror det på utvecklingen av samhället. Skolan ska ge eleverna förutsättningar 

för att kunna integrera i ett mer teknologiskt samhälle samt att de ska kunna konkurrera på en 

arbetsmarknad där kunskap om och förmåga att handha den nya teknologin blir allt viktigare. 

Genom att skolan utbildar och använder den teknologi som finns ute i samhället ges eleverna 

förutsättningarna för att kunna nå dessa mål.  

Den svenska läroplanen för grundskolan tar upp att varje elev ska kunna nyttja modern teknologi 

för att söka information och på egen hand utveckla sin kunskap (Skolverket 2011, s. 14). Detta 

innebär att skolan har ett ansvar att följa med i den teknologiska utvecklingen som sker i samhället 

och hela tiden vara öppna för den nya teknologin som utvecklas. I den svenska skollagen (SFS 

2010:800, s. 35) står det också att varje elev ska få tillgång till modern teknologi i form av 

lärverktyg. Detta kan ses som en ytterligare anledning till att IKT har gjort sitt intåg i den svenska 

skolan och är här för att stanna.  

Ett exempel på hur IKT kan användas inom skolan är genom läs- och skrivinlärningsmetoden Att 

skriva sig till läsning (ASL). Den innebär i korta drag att eleverna använder stationära datorer, 

laptops eller lärplattor för att i par skriva egna texter som en del i att lära sig läsa (Trageton 2014, s. 

15). Här utgör IKT en väsentlig del av undervisningen och teknologin blir drivande i arbetet där den 

ligger till grund för elevens lärande. Något som är aktuellt för flera ämnen. 
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2.2. Matematik - PISA och TIMSS 
I den senaste PISA-undersökningen (en internationell studie som mäter kunskapsnivån hos 

studenter) genomförd 2012, visade resultatet att matematikkunskaperna hos Sveriges 15-åringar är 

de som har försämrats mest de senaste 10 åren och resultatet är genomgående hos både 

högpresterande och lågpresterande elever (Skolverket 2013, s. 6). De nedåtgående resultaten är 

oroande, speciellt när vi inte med säkerhet kan säga vad orsaken till nedgången beror på. Skolverket 

tar upp möjliga scenarion till varför svenska elever presterat sämre i PISA-undersökningen. En 

möjlig orsak kan vara att de nationella proven som de svenska eleverna är bekanta med. De har en 

annorlunda struktur och frågeformulering, jämfört med proven i den internationella 

undersökningen, vilket skulle kunna vara en anledning till sämre resultat. (Skolverket 2013, s. 

39-40).  

Även bland eleverna i årskurs 4 har det genomförts internationella studier. 2011 genomfördes tester 

på elevernas matematikkunskaper av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study). Svenska elever hamnade återigen under genomsnittet jämfört med övriga OECD-länder 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) och länderna inom EU (Skolverket 

2012, s. 35). Eleverna i årskurs 4 har inte försämrat sina resultat som 15-åringarna i PISA 

undersökningen, utan de ligger kvar på samma nivå som i tidigare TIMSS från 2007. Flera länder 

som deltagit i studien visar en uppåtgående trend med förbättrade resultat medan Sveriges 

utveckling tycks ha stagnerat (ibid., s. 35). 

3. Syfte och frågeställning 
I denna litteraturöversikt vill vi undersöka vad aktuell forskning säger om IKT inom 

matematikundervisning. Arbetets syfte är att ta reda på hur IKT kan användas i 

matematikundervisning och vilka effekter detta kan få för yngre elevers kunskapsutveckling. Efter 

en överblick av forskningen i det första urvalet och utifrån tidigare erfarenheter i ämnet har vi 

formulerat tre frågeställningar, som vi genom analys av och diskussion kring aktuell forskning har 

ambitionen att svara på. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån är: 

•  Hur påverkar användning av IKT elevernas resultat i matematikämnet? 

•  Vilka utmaningar innebär användning av IKT i matematikundervisningen för läraren? 

•  Hur kan IKT stötta elever i matematikundervisningen? 
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4. Metod 
4.1. Datainsamling 
4.1.1. Urval 1 

Tre databaser har använts för att söka efter de vetenskapliga artiklarna som infattas i 

litteraturstudien. Inledningsvis genomfördes sökningar i databasen SUMMON som är Högskolan i 

Halmstads skolbiblioteks samling av databaser som täcker upp en mängd sökområden och är 

knytpunkt till ett flertal andra databaser. SwePub blev det andra valet då denna databas är känd av 

oss sedan tidigare. SwePub innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade 

i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser. Slutligen användes också ERIC vilket är en 

databas som är mer specificerad inom forskning om undervisning. Databasen ERIC innehåller över 

1 miljon sammanfattningar till tidskriftsartiklar och andra dokument inom pedagogik och 

utbildningsområdet.  

När sökningarna i de olika databaserna genomfördes användes inledningsvis breda begrepp som 

IKT/ICT och Matematik/Mathematics. Dessa sökningar gav träffar inom ett mycket stort område 

och för att begränsa resultaten kombinerades dessa sökningar med begrepp som associeras med 

antingen IKT i undervisningen (iPads, app, tablets), användare (young, children) eller i den miljön 

den används i (Primary school, elementary school, preschool, school, classroom, förskola, 

grundskola, NOT high school). Ytterligare avgränsningar som användes var att utesluta artiklar som 

inte var refereegranskade eller inte blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Alla sökningar och 

resultat skrevs ner i en tabell (Bilaga A) för att kunna återskapa samma sökningar och kontrollera 

resultatet.  

Ett inledande urval gjordes genom att läsa artiklarnas titel. De artiklar vars titel gjorde det tydligt att 

de inte var relevanta för vårt problemområde valdes bort, exempelvis titlar innehållande ämnesord 

så som kvantfysik samt sjukvårdsrelaterade begrepp. Resterande artiklars sammanfattningar lästes. 

Därefter gjordes Urval 1 där kriterierna för artiklarna var om de behandlade IKT eller en 

kombination av IKT och matematik samt om studien var genomförd inom ramen för skolans värld. 

Detta gav oss 26 artiklar att arbeta vidare med i Urval 2. 
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4.1.2. Urval 2 

Av de 26 valda artiklarna i Urval 1 gjordes sedan en kvalitetsgranskning enligt mallarna för 

kvalitetsgranskning som finns beskrivna i Att göra systematiska litteraturstudier (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 194-207). Artiklar som utgick från en kvalitativ undersökning granskades med 

mallen Checklista för kvalitativa studier (ibid., s. 203-207) och de studier som grundade sig i en 

kvantitativ undersökning har granskats enligt Checklista för kvantitativa artiklar - RCT eller 

Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier (ibid., s. 194-202). De artiklar 

som har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla ihop empiriskt 

material har granskats utifrån den metod som utgjorde den största delen i studien. Av sex stycken 

artiklar som använt båda metoderna granskades fyra stycken utifrån en kvantitativ mall och två 

stycken från den kvalitativa mallen.  

Av de 26 artiklar från Urval 1 visade det sig att tre stycken var litteraturstudier. Vi valde att inte ta 

med dessa då vi hade uppfattningen att en litteraturstudie inte skulle innehålla tidigare 

litteraturstudier. Däremot användes litteraturstudier för att hitta annan relevant litteratur till 

bakgrund och diskussion. De återstående 23 artiklarna sammanfattades och granskades. Resultatet 

av den granskningen blev att sex stycken kvalitativa, sex stycken kvantitativa och tre stycken 

artiklar med kombinerade metoder höll en hög kvalité enligt mallarna. Dessa 15 artiklar ligger till 

grund för både resultat och diskussionsdel i litteraturstudien.  

4.2. Databearbetning 
4.2.1. Artikelöversikt 

Första fasen i bearbetningen av de 15 valda artiklarna var att etablera en ytterligare, mer detaljerad 

sammanfattning av artiklarna (Bilaga B). Rubrikerna som artiklarna sammanfattades i var: 

Publikationsår och Utgivare, Databas(er)/ Sökord/ Kriterier/ Inklusions- och exklusionskriterier, 

Titel, Syfte, Metod, Urval/ Bortfall, Slutsats/Resultat och Kvalitet. Där sorterades de även efter 

metod (kvantitativ, kvalitativ och kvalitativ/kvantitativ) och därefter författarnas efternamn. Varje 

artikel fick ett eget ark och en benämning (B1-B15) för att lättare hålla reda på dem och få en tydlig 

översikt.  

4.2.2. Kategoriöversikt 

Det forsatta arbetet med artiklarna innebar att utforma en kategoriöversikt (Bilaga C). I arbetet med 

att skapa en kategoriöversikt var den tidigare artikelöversikten till stor hjälp för att få en  
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övergripande bild av artiklarnas resultat. Ur artiklarnas resultat formulerades kategorier som har 

ändrats under arbetets gång. Slutligen var det fem kategorier kvar: Hårdvara, Mjukvara, Lärarens 

och elevers användning av IKT, Direkt feedback och Lågpresterande elever.  

Därefter valde vi ut artiklar ur de olika kategorierna med syfte att alla artiklarna skulle presenteras 

minst en gång i resultatet. Valet av de artiklar som presenteras i varje kategori under resultatdelen 

gjordes för att kunna visa på ett utfall som gäller för samtliga artiklar inom kategorin. Det fanns 

artiklar som berörde flera områden och som kunde ha ingått under flera delar i resultatet. Dessa 

artiklar skulle dock inte tillfört något nytt under resultatdelen, utan hade endast blivit en upprepning 

av det befintliga resultatet. 

5. Resultat 
För att kunna svara på frågeställningarna om hur IKT kan påverka resultaten i matematik har vi i 

detta kapitel sammanfattat artiklarnas resultat i fem stycken rubriker. Under rubrikerna Hårdvara 

och Mjukvara presenteras resultat av effekterna av att föra in den digitala teknologin i 

undervisningen samt hur applikationer och program är utformade och hur detta påverkar elevers 

resultat. Lärarens och elevens användning av IKT fördjupar sig i hur den digitala tekniken används i 

undervisningen av lärare och elever. Där beskrivs användningen av IKT och hur detta kan påverka 

elever och lärare i undervisningen. Slutligen berör de sista rubrikerna, Direkt feedback och 

Lågpresterande elever, den främsta anledningen till att den digital tekniken fungerar som stöttning 

för elever och kan förbättra resultat i skolämnet matematik samt vilken grupp i skolan som har mest 

nytta av att använda denna teknik. 

5.1. Hårdvara 
Yamaguchi, Sukhbaatar, Takada och Dayan-Ochir (2014) har i sin studie kommit fram till att en 

laptop per elev hos elever i låg- och mellanstadiet inte gav någon positiv effekt på deras 

matematikkunskaper, jämfört med en kontrollgrupp utan laptops. Efter fyra års användande av 

laptops visade eleverna i OLPC-gruppen (One Laptop Per Child) ett högre resultat än eleverna i 

kontrollgruppen. Det ska dock tas i beaktning att OLPC-gruppen, redan vid studiens start, hade ett 

högre resultat än kontrollgruppen. De båda gruppernas resultat hade således utvecklats lika mycket 

under de fyra år som studien pågick (ibid., s. 96-97). Bebell och Pedulla (2015) har även de 

undersökt effekterna av en enhet per elev, men i deras forskning har iPads använts i stället för 

laptops och studien genomfördes på barn i förskolan. De kunde inte heller se någon större skillnad i  
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resultatet i matematiktesten mellan kontrollgruppen och den grupp som haft tillgång till iPad (ibid., 

s. 210).  

Agostinho et al. (2015) lägger i sin studie tyngden på att kunna fysiskt interagera med den visuella 

bilden genom fingerspårning, i detta fallet arbetade eleverna med temperaturtabeller i grafform på 

en iPad. Resultatet visar att när eleverna använde sig av fingerspårning fick de ett bättre utfall 

jämfört med när de endast kollade på graferna utan att spåra dem med fingret (ibid., s. 440). Även 

Beschorner och Hutchison (2013, s. 21) beskriver fingerspårning på en iPads som en metod där det 

fysiska samspelet är ett sätt att lära sig bokstäver och skriva hos barn i förskolan. 

5.2. Mjukvara 
I en undersökning genomförd av Palmér (2015) har dem tittat närmare på hur olika matematiska 

applikationer för förskolan är utformade och hur de används. Utifrån observationerna kunde hon se 

att applikationerna som hade en tydlig inriktning på matematik, samtidigt som de var 

anpassningsbara och erbjöd möjligheter till olika lösningar på problemen, var de applikationer som 

bjöd in till mest diskussion och interaktion mellan pedagogen och eleven (ibid., s. 376). Om 

applikationen istället hade motsatta egenskaperna där inriktningen på matematik var vag och arbetet 

följde en tydligt utstakad väg innebar detta en annan form av kommunikation mellan elev och 

pedagog. Samtalen dominerades istället av en envägskommunikation mellan pedagogen och eleven 

i form av instruktioner, förklaringar eller positiva uppmaningar (ibid., s. 375). Hung, Sun och Yu 

(2015) kunde i sin studie se en annan form av kommunikation i samband med spelande på iPads. 

Denna kommunikation skedde endast genom elevens initiativ vid frågor om hjälp. Detta fick bland 

annat resultatet att barnen i den experimentella gruppen visade en högre koncentrationsförmåga 

jämfört med kontrollgruppen. Däremot sökte eleverna i samma grupp lärarens hjälp betydligt oftare 

än kontrollgruppen, eleverna tyckte till en början att det var svårt att genomföra spelet och hoppades 

på tips av läraren (ibid., s. 182).  

Vissa likheter med Palmérs (2015) studie kan vi se hos Cayton-Hodges, Feng och Pan (2015) som 

undersökt vad som är viktigt att tänka på när man konstruerar en matematisk applikation till iPad. 

Cayton-Hodges et al. (2015, s. 6-12) delar in utvecklingen av en matematisk applikation i fyra 

områden. Det matematiska innehållet i applikationen, att den ger feedback och stöttar eleven, att 

den ger möjlighet till interaktion och att den ska vara anpassningsbar. Dessa fyra områden kan 
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liknas vid de egenskaper som Palmér (2015, s. 376) lyfter fram som styrkor hos en applikation för 

att skapa interaktion och diskussion mellan elev och pedagog.  

Ett annat sätt att undersöka en mjukvara är att titta närmare på hur den utvecklar användarens 

matematiska kunskaper. Kosko och Ferding (2016) undersöker i sin forskning utvecklingen av 

barns matematiska kunskaper när de använt Zorbit som är ett matematikspel till en lärplatta. Barnen 

i experimentgruppen jämförs med barn i en kontrollgrupp som inte använde spelet. Deltagarna i 

studien var från 3 år till 5 år och 9 månader. Ett inledande test genomfördes för att mäta 

kunskapsnivån hos barnen. Där såg man en positiv korrelation mellan barnens ålder och deras 

resultat där en månad innebar en 0.13 poängs ökning på testet (ibid., s. 71). De barn som var med i 

experimentgruppen visade efter 3 veckors användande av Zorbit en genomsnittlig ökning på 0.82 

poäng mer än barnen i kontrollgruppen (ibid., s. 71). Vidare kunde de också se att barn som spelade 

Zorbit också engagerade sig oftare i matematikbaserade brädspel än barnen i kontrollgruppen (ibid., 

s. 72). 

5.3. Lärarens och elevens användning av IKT 
I Mattoons, Bates, Shifflets, Lathams och Ennis (2015) studie har de undersökt skillnaden mellan 

användning av traditionellt laborativt material och den digitala motsvarigheten till det laborativa 

materialet. Lärarna i studien har behandlat olika områden inom matematiken och utifrån det använt 

olika konkreta material i den traditionella gruppen, och olika applikationer i den digitala gruppen 

(ibid., s. 5). Mattoons et al. (2015, s. 6) forskningsresultat visar på att det inte var någon skillnad om 

läraren använde ett traditionellt laborativt material eller den digitala motsvarigheten då båda 

grupperna i studien hade förbättrat sina resultat i samma omfattning. Resultatet i denna studie talar 

alltså emot användningen av IKT på samma sätt som Yamagushi et al. (2014) och Bebell och 

Pedulla (2015) som menar att införandet av IKT inte ger ökat resultat i matematik.  

Ytterligare studier som tar upp hur läraren kan använda IKT i sin undervisning är Beschorners och 

Hutchisons (2013, s. 22-23) där de visar på hur en lärare kan skapa ett socialt lärande genom 

användning av iPads i sin undervisning. Observationerna i studien visar på hur eleverna arbetar 

tillsammans, kommunicerar och hjälper varandra lösa problem som uppstår med iPaden som 

hjälpmedel. Beschorners och Hutchisons (2013, s. 21) tar även upp möjligheten att arbeta med 

digitala medel vilket gör det möjligt att dela elevernas arbeten med hemmet genom e-mail. Detta 

gjorde att arbetet blev mer meningsfullt för eleverna och de fick en större förståelse för arbetet.  
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Istället för att bedriva en procedurinriktad undervisning som beskrivits av Beschorners och 

Hutchinsons (2013) har Pareto (2014, s. 272) fokuserat på en konceptuellt inriktad undervisning där 

de matematiska begreppen och förståelsen kring dessa lyfts fram. Enligt Pareto (2014, s. 272) är 

detta i kombination med IKT gynnsamt för elevens resultat då hon sett en märkbar skillnad i den 

spelande gruppen gentemot kontrollgruppen när det kommer till begreppsförståelse.  

Enligt Palmér (2015) visade det sig att applikationer som hade tydlig klassificering, alltså hänvisade 

till vilket område eller ämne som skulle beröras, samt hade öppna ramar, gav bäst resultat och 

öppnade upp för en dialog med klasskamrater eller lärare. Detta medförde att eleverna från början 

hade stor vetskap om vilket ämne uppgifterna kretsade kring samt en stor frihet i sina initiativ att 

lösa uppgifterna (ibid., s. 377). Applikationer med stark inramning är enligt Palmér (2015, s. 378) 

inget som ska förkastas. De får eleven att interagera med det digitala verktyget och får möjlighet att 

fokusera på ett mer självständigt arbete. Detta tar även Hung et al. (2015, s. 182, 185) upp som i sin 

studie lyfter fram att eleverna i experimentgruppen visade på en högre koncentrationsförmåga och 

tillägnade omgivande miljö mindre uppmärksamhet vid arbetet med det digitala verktyget. Dessa 

elever var också mer motiverade till att slutföra sitt arbete. Chandra och Briskey (2012, s. 82) har 

även de kommit till slutsatsen att användningen av IKT är motiverande för viljan att förbättra sitt 

tidigare resultat i matematikämnet. Några av eleverna som deltog i studien uttryckte att de varit nära 

på att få underkänt på mellanstadiet, men att de nu klarade proven med ett bättre resultat i 

högstadiet. 

5.4. Direkt feedback 
En fördel med användandet av IKT är möjligheten till direkt feedback oavsett vilken nivå eleven 

befinner sig på. Cayton-Hodges et al. (2015, s. 7-8) tar upp detta och visar på tre olika nivåer av 

feedback. Den första är en lägesrapport och indikerar i efterhand hur många rätt och fel en elev fått 

på genomförda uppgifter. Här kan eleven få en övergripande bild om hur hen ligger till inom 

aktuellt område. Nästa nivå av feedback är mer tillrättavisande och informerar eleven direkt när en 

uppgift inte är rätt och uppmanar eleven att lösa uppgiften. Denna form av feedback är den 

vanligaste bland de undersöka applikationerna i studien och kan vara både visuell och hörbar. Den 

sista nivån av feedback var minst förekommande av de tre och innebär att eleven får, efter att felet 

har uppmärksammats, hjälp att identifiera vad som har blivit fel, varför det har blivit fel och hur 

man kan lösa uppgiften.  
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I Chandras och Briskeys (2012, s. 81) studie kunde de positiva resultatet i 

experimentgruppen,jämfört med kontrollgruppen, också hänvisas till feedback. Det mest använda 

IKT-verktyget hos undersökningsgruppen var Web_X där 80 procent av alla elever upplevde att 

verktyget hade en positiv inverkan på deras sätt att lära. En av anledningarna till den positiv 

inställningen till Web_X var möjligheten att få direkt feedback. Exempel på hur eleverna uppfattade 

möjligheter med feedback i studien var att de direkt fick veta om något var rätt eller fel. Detta gav 

eleven en chans att ändra till ett korrekt svar. Det förekom också feedback där eleven fick hjälp med 

hur den skulle gå tillväga för att lösa uppgiften om den hade svarat fel. Det gjorde att eleven sedan 

visste hur den skulle gå vidare för att lösa kommande uppgifter (ibid., s. 81). Elevernas 

beskrivningar visar på olika nivåer av feedback som Cayton-Hodges et al. (2015) nämner i sin 

studie. Dels den form av feedback som hjälper eleven med att visa var den gjort rätt och fel, men 

även den form som hjälper studenten att hitta vad det är som blivit fel i en uträkning och rätta till 

den.  

Ytterligare en studie som belyser feedback i användningen av IKT är Tays, Lims, Lims och Kohs 

(2012) forskning. Där påtalade alla matematiklärarna behovet av att genomföra upprepad 

mängdträning inom vissa delar av matematiken för att nå bra resultat på kunskapstester. Genom spel 

och test på datorn tränade eleverna sina förmågor och fick direkt feedback (ibid., s. 750). Denna 

form av feedback kunde också liknas vid det som Cayton-Hodges et al. (2015, s. 7-8) nämnde, där 

eleverna kunde få individuell feedback på hur de ligger till inom ett arbetsområde. 

5.5. Lågpresterande elever 
Pareto (2014), Peltenburg, Van Den Heuvel-Panhuizen och Doig (2009) samt Zhang, Trussell, 

Gallegos och Asam (2015) bekräftar alla i sitt resultat att lågpresterande elever har en positiv 

progressionskurva när det kommer till införandet och användningen av IKT i den enskilda elevens 

undervisningsplan. Zhang et al. (2015, s. 37) har undersökt om man med hjälp av 

matematikapplikationer kan reducera kunskapsklyftan mellan normalpresterande och lågpresterande 

elever. Resultatet visar på ett förminskat gap mellan de två olika grupperna och desto mer tid 

grupperna fick öva med de digitala verktygen, desto mer minskade kunskapsgapet mellan de 

lågpresterande och normalpresterande.  
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Elever med inlärningssvårigheter som aldrig arbetat med digitala verktyg fick också ett ökat resultat 

vid användning av ett digitalt 100-bräde som är ett rutnät med 10x10 rutor där tal kan representeras 

som prickar i rutorna (Peltenburg et al. 2009, s. 281). Flera elever hittade även egna sätt att använda 

verktyget på utöver de förslag de redan hade blivit instruerade att använda. Därigenom hittade de 

egna vägar till kunskapen (ibid., s. 282). Att hitta egna vägar till kunskapen kan kopplas vidare till 

Paretos (2014, s. 272-276) resultat där det skapas motivation till att lära med hjälp av ett 

datorprogram. Det är framtaget för att eleverna ska få agera ledaren för spelet och får möjlighet att 

lära programmet matematiska uträkningar. Användningen av programmet visade sig var bra för 

lågpresterande elever då de även här fick ökade resultat. Tay, Lim, Nair & Lim, (2014, s. 149-150, 

152) menar dock inte att användningen av IKT fokuseras på lågpresterande elever. Deras resultat 

visar på att det inte fanns något samband mellan kunskapsnivå och användning av IKT, utan istället 

var det vilken lärare som höll i undervisningen som påverkade i vilken utsträckning IKT användes. 

6. Diskussion 
6.1. Metoddiskussion 
6.1.1. Datainsamling 

För att genomföra en litteratursökning med hög trovärdighet bör arbetet utgå från en tydligt 

formulerad strategi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 78). De inledande 

sökningarna i SUMMON och SwePub tog detta i beaktning och sökningarna var systematiska i 

båda databaserna. Dock resulterade de inledande sökningarna i dessa databaser i antingen för få 

träffar utan relevans eller flera träffar som innebar att det var svårt att få en bra översikt över den 

aktuella forskningen.  

I det inledande arbetet med ERIC användes flera nya begrepp (Bilaga A) som baserades på tidigare 

träffar vid sökningar i SUMMON och SwePub. Dessa sökningar kan ha bidragit till fler relevanta 

träffar i den databasen. Dock innebar den nya sökmetoden att vi frångick det systematiska 

arbetssättet som användes tidigare. Arbetet med de träffar vi fick fortsattes dock behandlas 

systematiskt. Detta kan endast förklaras genom att vi saknat tidigare erfarenheter av att genomföra 

en systematisk litteratursökning. Hade det systematiska arbetet fortsatt skulle sökningar även 

genomförts med de nya begreppen i SwePub och SUMMON i syfte att hitta fler relevanta artiklar. 

Arbetet med sökningar av artiklar hade också kunnat innefatta ytterligare databaser för att hitta mer 

forskning inom ämnet. Detta kan ses som en svaghet i vår studie, men trots att en systematisk 
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sökstrategi inte följdes, har tillräckligt med relevant forskning av hög kvalité enligt de använda 

mallarna hittats. 

6.1.2. Datagranskning 

Den största utmaningen med granskningen av data var att bestämma kvalitén på artiklarna. 

Granskningen följde mallarna i Forsberg och Wengström (2016, s. 194-207), men trots hjälp av 

mallarna var det inte lätt att göra en objektiv bedömning av artiklarnas kvalité. Det finns en risk, att 

om någon annan skulle genomföra en ny kvalitetsgranskning på artiklarna från Urval 1, skulle de 

kunna komma fram till ett annat resultat.  

En möjlig felkälla kan finnas i granskningen av de sex artiklar med både en kvantitativ och en 

kvalitativ del. Där har artiklarna bara granskats utifrån en av de två kvalitetsmallarna som nämns. 

Detta resulterade i att endast hälften av de granskade studierna var av en hög kvalité, medan de 

studier som använt sig av enbart en kvalitativ eller kvantitativ metod höll majoriteten av studierna 

en hög kvalité. Här ser vi en signifikant skillnad i resultatet av kvalitetsgranskningen bland studier 

som har använt en kombination av inhämtning av data jämfört med de som endast använt sig av en 

metod. Detta kan tolkas som att kvalitetsgranskningen inte har genomförts på rätt sätt och att en 

annan metod för att granska dessa artiklar skulle använts. 

6.1.3. Databearbetning 

För att få en översikt av kategorier i artiklarna som ska ligga till grund för resultatdelen i arbetet 

användes en kategoriöversikt. Denna omarbetades flera gånger då kategorier omformulerades, 

sammanfogades, lades till och delar togs bort efter diskussioner kring respektive artikel och 

kategori. Den slutgiltiga kategoriöversikten gav en god överblick av resultatet som sedan kunde 

användas för att på ett tydligt sätt presentera resultatet. 

6.2. Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen presenteras resultat som svarar på de tre frågeställningarna. Resultaten har 

vägts emot varandra och utmynnat i tre huvudområden som diskuteras djupare. I 6.2.1. besvaras de 

två första frågorna om hur elevers resultat påverkas av IKT och vad läraren ska tänka på vid 

användning av IKT i sin undervisning. Den sista frågan om hur IKT kan stötta elever i 

matematikundervisningen besvaras under 6.2.2 och 6.2.3. Dessa områden kommer sedan ligga till 

grund för slutsatsen. 
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6.2.1. Resultat i matematik 

Både Bebell och Pedulla (2015, s. 212) och Yamaguchi et al. (2014, s. 96-97) bekräftar i sina studier 

att resultatet av användningen av IKT inom matematikundervisningen inte gett något större utslag,  

men att man kunnat se en kraftig uppgång i läs- och skrivförmågan. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att de lärare som undervisat i studien saknat kunskap inom den digitala tekniken och hur 

den ska användas i matematikundervisningen.  

Lärarens trygghet i användningen av IKT är avgörande för att undervisningen ska nå sin fulla 

potential. En förklaring till att kunskap och erfarenhet inför nya moment är centralt kan Yuan och 

Lee (2012, s. 116-117) bekräfta. Lärarna i deras studie har alla fått 6 timmars utbildning på ett 

nätbaserat verktyg vilket kan fungera som stöd för läraren i deras undervisning samt stöd för 

elevens inlärning av matematik. Deras förklaring till de gynnsamma resultaten var att lärarna inte 

bara fick en mer positiv inställning till användandet av det nya mediet utan de fick även ett ökat 

självförtroende för integreringen av tekniken i deras undervisning (ibid., s. 116-117).  

Resultatet som Tay et al. (2014, s. 149-150, 152) tar upp innebär att det är läraren som styr över hur 

mycket IKT används inom undervisningen vilket är något som även Perselli (2014, s. 200-201) 

hävdar. I lärares möte med IKT är tidigare erfarenheter och kunskaper något som påverkar deras 

förhållningssätt för användningen av digitala resurser. De som inte från början haft en positiv 

erfarenhet av IKT kommer ha svårare att se fördelarna med användningen av den. Det finns en risk 

att lärare med en negativ erfarenhet av IKT, enbart ser de digitala verktygen som ett hinder i 

undervisningen, istället för en tillgång och ett sätt att berika den pedagogiska planeringen. Perselli 

(2014. s. 200-201) menar att lärare är enskilda individer med egna erfarenheter och därför blir också 

förutsättningarna för att använda IKT i skolorna olika. Att tillfredsställa kunskapsbehovet hos varje 

enskild lärare kan därför bli svårt då lärarprofessionen är en stor yrkesgrupp med få möjligheter att 

se till alla lärares olika behov av kompetensutveckling. 

6.2.2. IKT ger motivation 

I Hungs et al. (2015) studie som nämns under rubriken 5.3 visade elever en högre 

koncentrationsförmåga och tillägnade omgivande miljö mindre uppmärksamhet vid arbetet med de 

digitala verktygen. Trots detta sökte sig eleverna i den experimentella gruppen efter lärarens hjälp 

betydligt fler gånger än de elever i kontrollgruppen. Frågorna handlade om att få hjälp med att lösa 

uppgifterna samt att starta om spelet Motion Math: Hungry Fish. Detta kan vid första anblick tolkas 
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som en inneboende osäkerhet hos eleverna, men som de skriver i sin diskussion kan detta i stället 

tyda på att eleverna antog ett prestationsinriktat tillvägagångssätt och var motiverade att slutföra 

arbetet. Hung et al. (2015, s. 185) menar att viljan att göra rätt och att komma vidare var starkare  

hos eleverna som bad om mer hjälp av läraren. Detta kan även Sandström (2015, 5 december) 

bekräfta i sin blogg där han besvara frågan Hur gör en elev som lär sig mycket? och detta med hjälp 

av en kvalitativ undersökning i en av hans klasser. I undersökningens sammanställning visar han på 

att om eleverna ställer många frågor samt ber om hjälp, tyder detta på en lust till att lära.  

Kosko och Ferding (2016, s. 72) presenterar ett annat exempel på hur IKT kan motivera 

användandet av matematik. I deras studie fick användandet av en applikation följderna att barnen 

fortsatte att leka med matematiska spel även utanför den digitala tekniken. Resultat är inte alltid det 

mest essentiella när det handlar om kunskapsinhämtning. Ibland kan upplevelsen och 

tillfredsställelsen att bli utmanad och lyckas styra motivationen vilket kan leda till att eleven 

upptäcker andra aktiviteter inom liknande ämnesområden. Om vi bara ser till kortsiktiga resultat 

finns det en risk att vi missar dessa fördelar med IKT. 

6.2.3. Feedback och prestationer hos elever 

En av fördelarna med de digitala verktygen som tas upp i forskningen om IKT inom matematiken är 

möjligheten att få feedback på sitt arbete under tiden man arbetar (Cayton-Hodges et al. 2015; 

Chandras & Briskeys 2012; Tay et al. 2012). Detta kan vara förklaringen till varför IKT gav ökade 

resultat hos främst lågpresterande elever jämfört med normalpresterande vilket framkom i Zhang et 

al. (2015) studie. I en sammanfattning av forskning om virtuellt laborativt material av Center for 

Technology Implementation (2014, s. 2) nämner de att svårigheter i matematik hos lågpresterande 

elever ofta är förmågan att förstå det abstrakta. I dessa fall kan feedbacken hos det digitala 

materialet stötta eleven och göra kopplingen mellan de konkreta och abstrakta tydligare.  

En anledning till att de svagare eleverna får mer nytta av feedback än de normalpresterande kan 

också bero på att hjälpen i de flesta fall endast visar sig när eleven gjort ett fel. Ett exempel är när 

elever i Reimers och Moyers (2005, s. 18) studie förklarade vad de upplevt för fördelar med det 

digitala hjälpmedlet. Eleverna nämner att de fick hjälp av programmet när det blev fel i en uppgift. 

Detta skulle innebära att om eleven gör fler fel, får den mer hjälp och har därför en större chans att 

utvecklas. Andra anledningar till att lågpresterande elever visar goda resultat vid arbetet med 
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digitala verktyg kan också bero på att uppgifterna kan genomföras i egen takt och att de kan 

presenteras på flera olika sätt (ibid., s. 21). 

7. Slutsats 
I arbetet har vi utgått från tre frågeställningar. Hur användning av IKT påverkar resultatet hos elever 

i matematik, vilka utmaningar läraren kan möta vid användning av IKT i matematikundervisningen 

och hur användning av IKT kan stötta elever i matematikundervisningen. Flera studier som har 

undersökt hur användning av IKT påverkar elevernas matematikresultat menar att det inte per 

automatik ger ett förbättrat resultat (Yamaguchi et al. 2014; Bebell & Pedulla 2015; Mattoons et al. 

2015). För att eleven ska nå positiva resultat genom användning av IKT krävs det bland annat att 

undervisningen är genomtänkt och grundar sig i elevernas behov. Det finns också forskning som 

visar på att lågpresterande elever tillhör den grupp vars resultat ökar mest vid användning av IKT i 

undervisningen (Cayton-Hodges et al. 2015; Chandras & Briskeys 2012; Tay et al. 2012).  

Viktigt är att IKT används på ett sätt som innebär att läraren får ut den fulla potentialen av det 

digitala materialet i sin undervisning. Något som talar emot användningen av IKT i undervisningen 

är om läraren inte har en tanke bakom, eller saknar ett tydligt syfte med användandet av teknologin 

som appliceras i klassrummet. Att bara tillföra iPads, laptops eller andra former av IKT till skolan, 

utan någon strategi för hur den ska användas ger inga garantier för ökade resultat hos eleverna. 

Oavsett vilket material som tas in i klassrummet, bör det finnas någon form av strategi om hur 

materialet ska användas i undervisningen. För att användningen av den digitala teknologin ska ge 

optimal effekt är det viktigt att lärare är övertygade om att IKT är relevant för undervisningen. För 

att lyckas med detta innebär det att skolorna måste satsa på kompetensutveckling inom IKT för 

befintliga lärare samt att IKT inkluderas i blivande lärares utbildningar.  

Genom ett aktivt arbete med digitala verktyg kan skolan på ett effektivt sätt möta behovet av 

stöttning hos flera lågpresterande elever. IKT kan främst stötta elever genom att ge dem individuell 

feedback på deras arbete direkt, utan att eleven behöver vänta på hjälp från läraren vid eventuella 

frågor. Möjligheten att individualisera arbetet med IKT gör det också till ett bra verktyg för att 

utmana normal- och högpresterande elever, även om forskningen inte visar på lika stora fördelar hos 

denna grupp av elever. Motivation är en stor del av arbetet kring matematik och med hjälp av IKT 

kan detta vara en nyckeln till elevers växande intresse och lust att lära sig matematik för både låg-, 

normal- och högpresterande elever. IKT kan även användas för att binda ihop andra ämnen med 
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varandra. Ett ämnesövergripande arbete kan ge möjlighet att inspirera, väcka intresse och kreativitet 

hos eleverna.  

Vidare forskning inom området kan fokusera på vilken form av kompetensutveckling som lärare 

behöver för att utveckla användandet av IKT inom matematikundervisningen och hur skolan ska gå 

tillväga för att lärare ska känna sig tryggare i användandet av IKT. Eftersom IKT är aktuellt för 

framtidens skola är forskning inom detta område något som borde prioriteras för att följa samhällets 

teknologiska utveckling. För den framtida lärarprofessionen kommer det vara en självklarhet att ha 

kunskaper inom ämnesområdet IKT. Det är redan nu ett meriterande kriterium när skolor söker 

lärare. Ser man till samhällets utveckling kommer skolan intas allt mer av IKT och det är 

betydelsefullt att skolan är förberedd på denna utveckling.  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Bilaga A - Sökhistorik

Datum Databas Sökord
Antal 
träffar

Lästa 
abstrac
t

Valda 
källor 
(Urval 1) Urval  2

4/4/2016 Swepub IKT 585

Swepub

IKT AND matematik 
Avgränsning 1: 
referreegranskat 
Avgränsning 2: 
tidskriftartikel 1 1 -

Swepub
IKT AND matematik 
AND grundskola 0

Swepub
IKT AND matematik 
AND förskola 0

Swepub ICT 4,748

Swepub

ICT AND mathematics 
Avgränsning 1: 
Refereegranskat 
Avgränsning 2: 
Tidskriftsartikel 7 7 -

Swepub

ICT AND mathematics 
AND elementary 
Avgränsning 1: 
Refereegranskat 
Avgränsning 2: 
Tidskriftsartikel 2 2 -

Swepub

ICT AND mathematics 
AND primary 
Avgränsning 1: 
Refereegranskat 
Avgränsning 2: 
Tidskriftsartikel 2 2 -

Summon IKT 15,054

Summon

IKT AND matematik 
Avgränsning 1: 
Scholarly & Peer-
Review 
Avgränsning 2: 
Tidskriftsartikel 20



Datum Databas Sökord
Antal 
träffar

Lästa 
abstrac
t

Valda 
källor 
(Urval 1) Urval  2

4/4/2016 Summon

IKT AND matematik 
AND grundskola 
Avgränsning 1: 
Scholarly & Peer-
Review 
Avgränsning 2: 
Tidskriftsartikel 2 2 -

Summon
IKT AND matematik 
AND förskola 0

Summon ICT 374,587

Summon ICT AND mathematics 23,380

Summon
ICT AND mathematics 
AND elementary 4772

Summon
ICT AND mathematics 
AND primary 8758

5/4/2016 Summon

ict in the classroom 
Avgränsning 1: 
Scholary & Peer-
Review 
Avgränsning 2: 
Tidsskriftsartikel 
Avgränsning 3: 
Mathematics 
Avgränsning 4: ICT 
Avgränsning 6: År 
2012-2016 11 5 3 1

SwePub

ICT children 
mathematics 
Avgränsning 1: 
referreegranskat 
Avgränsning 2: 
tidskriftartikel 2 2 1 1

6/4/2016 ERIC

ICT AND mathematics 
AND "elementary 
school" AND Learning 
Avgränsning 1: Peer-
review 15 15 10 4



Datum Databas Sökord
Antal 
träffar

Lästa 
abstrac
t

Valda 
källor 
(Urval 1) Urval  2

6/4/2016 ERIC

Mathematics AND 
tablets AND preschool 
children 
Avgränsning 1: Peer-
review 4 4 3 3

ERIC

Arithmetics AND tablets 
Avgränsning 1: Peer-
review 2 2 1 1

ERIC

Mathematics AND 
tablets AND primary 
school 
Avgränsning 1: Peer-
review 2 2 1 1

ERIC

Mathematics AND 
tablets AND elementary 
school 
Avgränsning 1: Peer-
review 
Avgränsning 2: 
2000-2016 10 6 2 2

ERIC

Mathmatics AND app 
AND school NOT high 
school 15 15 3 2

ERIC

Mathematics AND 
ipads AND young 
Avgränsning 1: Peer-
review 6 3 -

18/4/201
6 ERIC

Math AND Ipad AND 
school 
Avgränsning 1: Peer-
review 11 7 2



Bilaga B:1 - Artikelöversikt, kvantitativ forskning

Publikati
onsår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterie
r

Författar
e Titel Syfte Metod

Urval/
Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

Journal of 
Informati
on 
Technolo
gy 
Education
: 
Innovatio
ns in 
Practice 
14

ERIC 

Mathmatics AND 
app AND 
school NOT high 
school

Damian 
Bebell 
och 
Joseph 
Pedulla

A 
Quantitativ
e 
Investigatio
n into the 
Impacts of 
1:1 iPads 
on Early 
Learners’ 
ELA and 
Math 
Achieveme
nt

Effekterna 
av att förse 
dagis upp till 
3:de 
klassrum 
med 1: 1 
iPad tillgång 
och en rad 
engelska 
Langauge 
Arts (ELA) 
och 
matematiska 
Appar.

Kvantitativ 
undersöknin
g. 
Två studier 
som 
sammanställ
ts. 

Kortsiktig 9 
veckor 
En grupp 
innehöll 266 
Kindergartene
rs: 8 klasser 
med 129 iPad 
studenter; 8 
klasser med 
137 studenter i 
en jämförelse 
grupp. 

Långsiktig 
2009 - 2014 
Innehållande 
750 elever.

I den 
kortsiktiga 
studien kunde 
man se en liten 
ökning på 
läskunnigheten 
i den digitala 
gruppen. 

I den andra, 3 
år långa 
studien kunde 
man se en 
betydlig 
ökning på 
läskunnigheten 
men 
fortfarande inte 
inom 
matematiken. 

Hög



Bilaga B:2 - Artikelöversikt, kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterie
r

Författa
re Titel Syfte Metod

Urval/
Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

Interactive 
Learning 
Environment
s 23(2)

ERIC 

Mathmatics AND 
app AND 
school NOT high 
school

Cheng-
Yu 
Hung, 
Jerry 
Chih-
Yuan 
Sun och 
Pao-Ta 
Yu

The 
benefits 
of a 
challenge: 
student 
motivatio
n and 
flow 
experienc
e in 
tablet-PC-
game-
based 
learning

Syftet är att 
undersöka 
om 
utmandne 
spel kunde 
förbättre 
elevers 
motivation i 
matematik 
jämfört med 
spel som 
matchade 
deras 
kunkspasniv
å. 

Kvantitativ 
studie. 
Stickprovs 
undersöknin
g 

57 elever i 
2:an klass 
deltog. Varav 
halva antalet 
var aktiva och 
andra halvan 
agerade 
kontrollgrupp.

Resultaten 
visade att 
eleverna i 
experimentgru
ppen uppnådde 
bättre 
upplevelseflöd
e, lärande 
prestanda och 
tillfredsställels
e

Hög



Bilaga B:3 - artikelöversikt, kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterie
r

Författa
re Titel Syfte Metod

Urval/
Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2016 

The Journal 
of 
computers in 
mathematics 
and science 
teaching 
35(1)

ERIC 

Mathematics AND 
tablets AND 
preschool children 
Avgränsning 1: 
Peer-review

Karl W. 
Kosko 
och 
Richard 
E. Ferdig

Effects 
of a 
Tablet-
Based 
Mathema
tics 
Applicati
on for 
Pre-
School 
Children

Undersöka 
effekten av 
användandet 
av Zorbit's 
Math 
Adventure 
(Android 
app) i barns 
matematikpr
estationer i 
förskolan.

Kvantitativ 
metod med 
före och 
eftertester 
som 
enkätunderla
g

73 barn från 
två förskolor i 
Ohio, USA i 
åldrarna 3 år 
och 0 
månader till 5 
år och 9 
månader. 
Barnen var 
uppdelade 
slumpvis i två 
grupper, en 
kontrollgrupp 
och en 
försöksgrupp.

Användandet 
av Zorbit gav 
en signifikant 
skillnad i 
barnens 
matematikpre
stationer 
jämfört med 
kontrollgrupp
en.

Hög



Bilaga B:4 - artikelöversikt, kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Författ
are Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

Early 
childhood 
research & 
practice 
17(1) 

ERIC 
Mathmatics AND 
app AND 
school NOT high 
school

Cassand
ra 
Mattoon
, 
Alan 
Bates, 
Rena 
Shifflet, 
Nancy 
Latham 
och 
Sarah 
Ennis

Examinin
g 
Computat
ional 
Skills in 
Prekinder
garteners: 
The 
Effects of 
Tradition
al and 
Digital 
Manipulat
ives in a 
Prekinder
garten 
Classroo
m

Författarna 
undersökte 
fördelarna 
med digital 
teknik 
jämfört med 
traditionella 
manipulative
s i 
förskolebarn
s utveckling 
och 
inlärning av 
beräkningsfö
rmågan.

Kvantitativa 
uppgifter om 
elevernas 
matematiska 
kunskap 
samlades in 
och 
jämfördes.

Urvalet bestod 
av 24 stycken 
4 och 5-åriga 
barn 

Det 
hittades 
ingen 
större 
skillnad i 
resultatet 
mellan 
den 
tradtionell
a eller 
digitala 
undervisni
ngen. 

Hög



Bilaga B:5 - artikelöversikt, kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Förfa
ttare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2014 

International 
Journal of 
Artificial 
Intelligence 
in Education 
24(3)

SwePub 

ICT AND children 
AND mathematics 
Avgränsning 1: 
referreegranskat 
Avgränsning 2: 
tidskriftartikel

Lena 
Paret
o

A Teachable 
Agent 
Game 
Engaging 
Primary 
School 
Children to 
Learn 
Arithmetic 
Concepts 
and 
Reasoning

Undersöka 
om datorspel 
kan 
användas för 
att öka 
kunskaper 
inom 
matematik 
hos elever i 
årskurs 2, 4 
och 6

Kvantitiativ 
studie med 
före- och 
eftertester.

443 elever från 
22 klasser i 9 
skolor i 
Sverige. Elever 
representerade 
i studien är 
från årskurs 
2-6, samt 
elever i årskurs 
7-8 från 
särskolan med 
svårigheter i 
matematik.

Elever i 
alla 
årskurser 
kan lära 
sig 
matematik 
genom att 
använda 
datorspel. 
Resultatet 
från 
experimen
tklasserna 
var bara 
marginellt 
bättre än 
kontrollgr
uppen.

Hög



Bilaga B:6 - artikelöversikt, kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Författ
are Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2014 

International 
Journal of 
Education 
and 
Developmen
t using 
Information 
and 
Communicat
ion 
Technology 
10(2)

ERIC 

ICT AND 
Mathematics AND 
Elementary School 
AND 
Learning 
Avgränsning: Peer-
reviewed

Shinob
u 
Yamag
uchi, 
Javzan 
Sukhba
atar, 
Jun-
ichi 
Takada 
och 
Khishi
gbuyan 
Dayan-
Ochir

The 
Effect of 
Using XO 
Computer
s on 
Students' 
Mathemat
ics and 
Reading 
Abilities: 
Evidences 
from 
Learning 
Achievem
ent Tests 
Conducte
d in 
Primary 
Education 
Schools 
in 
Mongolia

Är det någon 
skillnad i 
matematik 
kunskap och 
läs-färdighet 
mellan de 
elever som 
använder XO-
laptops och de 
som inte gör 
det. 

Är de som 
använder XO-
laptops bättre 
på matematik 
och läsning 
tack vare 
användandet av 
XO-laptops 
jämfört med de 
som inte använt 
XO-laptops.

Kvantitati
v studie

4750 elever 
från 166 skolor 
i Mongoliet 
genomförde ett 
grundläggande 
kunskapstest 
2008. Av dessa 
skolor fick 15 
st XO-laptops 
2008. Senare 
valde man ut 7 
av dessa skolor 
i olika regioner 
i Mongoliet 
samt 7 skolor 
som inte fick 
några XO-
laptops som 
fungerar som 
kontrollgrupper
.

I 
resultatet 
kunde 
man inte 
se några 
fördelar 
med 
användni
ng av 
laptops i 
matemati
kutveckli
ngen men 
läsförmåg
an 
utvecklad
es mycket 
mer bland 
de elever 
som fick 
laptops.

Hög



Bilaga B:7 - artikelöversikt, kvalitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- 
och 
exklusionsk
riterier Författare Titel Syfte Metod

Urval/
Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

Educational 
Psychology 
Review 
27(3)

ERIC 

Mathematics 
AND tablets 
AND 
primary 
school 
Avgränsning 
1: Peer-
review

Shirley 
Agostinho, 
Sharon 
Tindall-
Ford, Paul 
Ginns, 
Steven J. 
Howard, 
Wayne 
Leahy och 
Fred Paas

Giving 
Learning a 
Helping 
Hand: 
Finger 
Tracing of 
Temperature 
Graphs on 
an iPad

Att 
undersöka 
om 
fingerspårni
ng med iPad 
gör att 
elever löser 
fler 
matematiska 
problem i 
form av 
frågor om 
temperaturgr
afer 
snabbare 
jämfört med 
om eleven 
bara tittar på 
graferna.

Kvalitativ 
studie

61 elever 
mellan 8 och 
11 år 
fördelat på 
tre klasser i 
en 
australiensis
k skola.

När man 
arbetar med 
temperaturgraf
er ger 
användandet av 
fingerspråning 
bättre resultat 
än om man 
bara tittar på 
graferna. Detta 
stödjer tidigare 
forskning som 
visar på samma 
samband när 
det kommer till 
fingåerspårning 
på papper.

Hög



Bilaga B:8 - artikelöversikt, kvalitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterie
r

Förfa
ttare Titel Syfte Metod

Urval/
Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2013 

International 
Journal of 
Education 
in 
Mathematics
, Science 
and 
Technology 
1(1)

ERIC 

Mathematics AND 
tablets AND 
preschool children 
Avgränsning 1: 
Peer-review

Beth 
Besch
orner 
och 
Amy 
Hutch
ison

iPads as a 
Literacy 
Teaching 
Tool in 
Early 
Childhood

Hur iPads 
kan 
användas 
som ett 
instruerande 
verktyg för 
att 
underlätta 
begynande 
literacitet 
hos 
förskolebarn 
i åldrarna 
4-5 år

Kvalitativ 
studie med 
observatione
r i 
klassrummet

35 barn 
fördelat på 
förskolegrupp
er i USA.

Undersökn
ingen visar 
att iPads 
kan 
användas 
som ett 
instruerand
e verktyg 
för att 
stötta 
barnen i 
deras 
introduktio
n till läs 
och 
skrivförstå
else inom 6 
olika 
områden.

Hög



Bilaga B:9 - artikelöversikt, kvalitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Förfa
ttare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

Journal of 
Educational 
Technology 
& Society 
18(2)

ERIC 

Mathematics AND 
tablets AND 
elementary school 
Avgränsning 1: Peer-
review 
Avgränsning 2: 
2000-2016

Gabri
elle 
A. 
Cayto
n-
Hodg
es, 
Gary 
Feng 
och 
Xing
yu 
Pan

Tablet-
Based 
Math 
Assessment
: What Can 
We Learn 
from Math 
Apps?

Att skapa en 
förståelse 
för hur appar 
till iPads 
inom 
matematik 
är designade 
för 
utvecklare 
av nya appar

Kvalitativ 
studie

Bland de 100 
vanligaste 
utbildningsapp
arna i App 
Store valdes 12 
ut som 
handlade om 
matematik. 
Ytterligare 52 
st appar som 
innefattade 
matematik 
valdes ut ur en 
kollektion av 
utbildningsapp
ar. Av dessa 
valdes 
slutligen 16 st 
ut efter vidare 
uteslutning 
enligt specifika 
kriterier.

Vid utveckling 
av en app är 
det fyra 
områden man 
ska fokusera 
på. 1. Kvaliten 
av det 
matematiska 
innehållet. 2. 
Feedback och 
stöttning. 3. 
Stora 
möjligheter till 
interaktion 4. 
Möjlighet till 
anpassning av 
appen.

Hög



Bilaga B:10 - artikelöversikt, kvalitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Förf
attar
e Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

International 
Journal 
of Early 
Years 
Education 
23(4)

ERIC 

Mathematics AND 
tablets AND 
preschool children 
Avgränsning 1: 
Peer-review

Hann
a 
Palm
ér

Using tablet 
computers in 
preschool: 
How does 
the design of 
applications 
influence 
participation
, interaction 
and 
dialogues?

Skapa en 
förståelse 
för hur man 
ska välja 
appar inom 
matematik 
för 
förskolebarn
.

Kvalitativ 
studie med 
en 
pilotstudie 
och en 
fortsättnings
studie. Båda 
studierna har 
observerats.

I en förfrågan 
till flera 
förskolor i en 
kommun 
anmälde 4 st 
sitt intresse. 
Av dessa 
valdes en skola 
ut till 
pilotstudien 
och de andra 
tre 
medverkade i 
fortsättningsst
udien. I 
förskolorna 
observerades 
2-4 lärare 
tillsammans 
med 3-4 barn.

Appar som är 
utformade så 
att 
användaren 
kan kan 
anpassa 
arbetssättet 
och att det 
ofta fanns 
flera möjliga 
svar, samt att 
det fanns ett 
tydligt fokus 
på matematik 
var de som 
gav bäst 
resultat. 
Dessa var 
dock svårast 
att hitta.

Hög



Bilaga B:11 - artikelöversikt, kvalitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Förf
attar
e Titel Syfte Metod

Urval/
Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2009 

British 
Journal of 
Educational 
Technology 
40(2)

ERIC 

ICT AND 
Mathematics AND 
Elementary School 
AND 
Learning 
Avgränsning: Peer-
reviewed

Marj
olijn 
Pelte
nbur
g, 
Marj
a Van 
Den 
Heuv
el-
Panh
uizen 
och 
Brian 
Doig

Mathematica
l power of 
special-
needs 
pupils: An 
ICT-based 
dynamic 
assessment 
format to 
reveal weak 
pupils' 
learning 
potential

Kan detta 
IKT-
baserade 
material 
stödja elever 
med 
inlärningssv
årigheter 
jämfört med 
ett 
traditionellt 
material.

Kvalitativ 
studie där 
man 
observerat 
elevers sätt 
att lösa olika 
uppgifter 
med hjälp av 
datorn.

37 elever 
från 
Nederlänger
na och 
Marocco 
med 
svårigheter i 
matematik.

Datorn och 
det visuella 
hjälpmedlet 
kan fungera 
som stöd för 
eleverna, 
men det är 
ingen 
garanti för 
att de ska 
komma fram 
till rätt svar.

Hög



Bilaga B:12 - artikelöversikt, kvalitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Författa
re Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2015 

TechTrends 
59(2)

ERIC 

Arithmetics AND 
tablets 
Peer-reviewed

Meilan 
Zhang, 
Robert P. 
Trussell, 
Benjami
n 
Gallegos, 
och 
Rasmiye
h R. 
Asam,

Using 
Math 
Apps for 
Improvi
ng 
Student 
Learning
: An 
Explorat
ory 
Study in 
an 
Inclusiv
e Fourth 
Grade 
Classroo
m

Kan särskilt 
utvalda 
matematikap
par förbättra 
elever 
lärande av 
matematik, 
särskilt 
bland elever 
med 
svårigheter i 
matematik.

Kvalitativ 
studie med 
observatione
r

En klass I USA 
med 14 elever 
varav 4 hade 
uttalade 
funktionshinder 
och ytterligare 
6 hade problem 
med skolgången 
på grund av 
problematiskt 
beteende eller 
låga resultat.

Använda
ndet av 
apparna 
gav goda 
resultat, 
framföral
lt hos de 
elever 
med 
funktions
nedsättni
ngar eller 
tidigare 
problem 
med 
skolgång
en.

Hög



Bilaga B:13 - artikelöversikt, kvalitativ och kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Förf
attar
e Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2012 

International 
Journal of 
Pedagogies 
and 
Learning 
7(1)

Summon 

ict in the classroom 
Avgränsning 1: 
Scholary & Peer-
Review 
Avgränsning 2: 
Tidsskriftsartikel 
Avgränsning 3: 
Mathematics 
Avgränsning 4: ICT 
Avgränsning 6: År 
2012-2016

Vines
h 
Chan
dra 
och 
Jo 
Brisk
ey

ICT driven 
pedagogies 
and its 
impact on 
learning 
outcomes in 
high school 
mathematics

Undersöka 
skillnaden i 
inlärning av 
matematik 
med och 
utan IKT i 
undervisning
en hos 
högstadieele
ver.

Kvalitativ 
med 
intervjuer 
och enkäter 
med öppna 
frågor samt 
kvantitativ i 
form av 
matematikpr
ov som 
genomfördes 
för och efter 
användingen 
av IKT

25 elever i 
experimentgru
pp och 22 
elever i 
kontrollgrupp 
från en 
Australiensisk 
högstadieskola. 
Ålder 13-14 år.

Användan
det av 
IKT 
påverkade 
eleverna 
positivt i 
deras 
lärande av 
matemati
k. Även 
om inte 
alla var 
entusiastis
ka till 
upplägget 
upplevde 
flera 
studenter 
det som 
ett 
engageran
de 
arbetssätt.

Hög



Bilaga B:14 - artikelöversikt, kvalitativ och kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Författa
re Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2012 

Australasian 
Journal of 
Educational 
Technology 
28(4)

ERIC 

ICT AND 
mathematics AND 
"elementary school" 
AND Learning 
Avgränsning 1: 
Peer-review

Lee 
Yong 
Tay, 
Siew 
Khiaw 
Lim, 
Cher 
Ping Lim 
och 
Joyce 
Hwee 
Ling 
Koh

Pedagogi
cal 
approach
es for 
ICT 
integrati
on into 
primary 
school 
English 
and 
mathema
tics: A 
Singapor
e case 
study

Undersöka 
hur IKT har 
integrerats i 
engelska- 
och 
matematikun
dervisningen 
utifrån 
perspektivet 
lära "med" 
och lära "av" 
IKT

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 
metod i en 
fallstudie 
genom 
online-
enkäter och 
intervjuer av 
lärare och 
elever samt 
granskning 
av 
dokumentati
on av 
intergrering 
av IKT i 
undervisnign
en.

Av 10 lärare 
som 
undervisade i 
engelska och 
matematik 
intevjuades 8 
st. Två var 
frånvarande 
när 
intervjuerna 
genomfördes. 
28 elever 
intervjuades i 
grupper om 4, 
216 av 225 
elever fyllde i 
enkäten.

Att 
använda 
perspektiv
et att lära 
"med" och 
"av" IKT 
fungerar 
som en 
bra 
struktur 
för att 
intergrera 
IKT i 
undervisni
ng av 
engelska 
och 
matematik
.

Hög



Bilaga B:15 - artikelöversikt, kvalitativ och kvantitativ forskning

Publikation
sår 
Utgivare

Databas(er) 
Sökord/ 
Kriterier/ 
Inklusions- och 
exklusionskriterier

Författar
e Titel Syfte Metod Urval/Bortfall

Slutsats 
Resultat Kvalitet

2014 

Educational 
Media 
International 
51(2)

ERIC 

ICT AND 
mathematics AND 
"elementary school" 
AND Learning 
Avgränsning 1: 
Peer-review

Lee Yong 
Tay, Cher 
Ping 
Limb, 
Shanthi 
Suraj 
Nairc och 
Siew 
Khiaw 
Lim

Online 
software 
applicati
ons for 
learning: 
observat
ions 
from an 
element
ary 
school

Förklara hur 
elever 
använder 
onlinebasera
de verktyg 
för lärande i 
engelska, 
matematik 
och 
naturkunska
p

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 
metod 
användes i 
en fallstudie 
genom 
online-
enkäter och 
intervjuer

Totalt 687 
elever från 
Singapore i 
åldern 8-11 år 
från en skola 
med 1:1 laptops 
deltog i 
enkätundersökni
ngen. 8 lärare 
intervjuades.

Bloggar har 
ett stort 
spann och 
kan 
användas 
både av 
läraren för 
att sprida 
information 
och elever 
för att för 
diskussioner
. Bloggen 
kan även 
användas 
som en 
språngbräda 
för andra 
onlineverkt
yg.

Hög



Bilaga C - Kategoriöversikt
Bilaga Författare Titel Lärarens och 

elevens 
användning 
av IKT

Mjukvara Hårdvara Direkt 
feedback 

Lågpresteran
de

B1 Damian Bebell och 
Joseph Pedulla

A Quantitative 
Investigation into the 
Impacts of 1:1 iPads on 
Early Learners’ ELA 
and Math Achievement

X X 

B2 Cheng-Yu Hung, 
Jerry Chih-Yuan 
Sun och Pao-Ta Yu

The benefits of a 
challenge: student 
motivation and flow 
experience in tablet-
PC-game-based 
learning

X X X 

B3 Karl W. Kosko och 
Richard E. Ferdig

Effects of a Tablet-
Based Mathematics 
Application for Pre-
School Children

X X 



Bilaga Författare Titel Lärarens och 
elevens 
användning 
av IKT

Mjukvara Hårdvara Direkt 
feedback 

Lågpresteran
de

B4 Cassandra Mattoon 
Alan Bates 
Rena Shifflet 
Nancy Latham och 
Sarah Ennis

Examining 
Computational Skills 
in Prekindergarteners: 
The Effects of 
Traditional and Digital 
Manipulatives in a 
Prekindergarten 
Classroom

X X

B5 Lena Pareto A Teachable Agent 
Game Engaging 
Primary School 
Children to Learn 
Arithmetic Concepts 
and Reasoning

X X X 

B6 Shinobu 
Yamaguchi, Javzan 
Sukhbaatar, Jun-ichi 
Takada och 
Khishigbuyan 
Dayan-Ochir

The Effect of Using 
XO Computers on 
Students' Mathematics 
and Reading Abilities: 
Evidences from 
Learning Achievement 
Tests Conducted in 
Primary Education 
Schools in Mongolia

X X 



Bilaga Författare Titel Lärarens och 
elevens 
användning 
av IKT

Mjukvara Hårdvara Direkt 
feedback 

Lågpresteran
de

B7 Shirley Agostinho, 
Sharon Tindall-
Ford, Paul Ginns, 
Steven J. Howard, 
Wayne Leahy och 
Fred Paas

Giving Learning a 
Helping Hand: Finger 
Tracing of Temperature 
Graphs on an iPad

X X 

B8 Beth Beschorner 
och Amy Hutchison

iPads as a Literacy 
Teaching Tool in Early 
Childhood

X X 

B9 Gabrielle A. 
Cayton-Hodges, 
Gary Feng 
och Xingyu Pan

Tablet-Based Math 
Assessment: What Can 
We Learn from Math 
Apps?

X X  

B10 Hanna Palmér Using tablet computers 
in preschool: How does 
the design of 
applications influence 
participation, 
interaction and 
dialogues? 

X X 



Bilaga Författare Titel Lärarens och 
elevens 
användning 
av IKT

Mjukvara Hårdvara Direkt 
feedback 

Lågpresteran
de

B11 Marjolijn 
Peltenburg, Marja 
Van Den Heuvel-
Panhuizen och 
Brian Doig

Mathematical power of 
special-needs pupils: 
An ICT-based dynamic 
assessment format to 
reveal weak pupils' 
learning potential

X X X 

B12 Meilan Zhang, 
Robert P. Trussell, 
Benjamin Gallegos, 
och Rasmiyeh R. 
Asam,

Using Math Apps for 
Improving Student 
Learning: An 
Exploratory Study in 
an Inclusive Fourth 
Grade Classroom

X X X 

B13 Vinesh Chandra och 
Jo Briskey

ICT driven pedagogies 
and its impact on 
learning outcomes in 
high school 
mathematics

X X X 



Bilaga Författare Titel Lärarens och 
elevens 
användning 
av IKT

Mjukvara Hårdvara Direkt 
feedback 

Lågpresteran
de

B14 Lee Yong Tay, Siew 
Khiaw Lim, Cher 
Ping Lim och Joyce 
Hwee Ling Koh

Pedagogical 
approaches for ICT 
integration into 
primary school English 
and mathematics: A 
Singapore case study

X X X X 

B15 Lee Yong Taya, 
Cher Ping Limb, 
Shanthi Suraj Nairc 
och Siew Khiaw 
Limd

Online software 
applications for 
learning: observations 
from an 
elementary school

X X X

14 11 6 3 4



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Lars Bengtsson

Paulina Nowak


