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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg används i den undervisning av 

elever i matematiksvårigheter som forskningen studerat, samt vilka effekter denna 

undervisning har på elevernas matematiska utveckling och lärande. Metoden för detta arbete 

är en systematisk litteraturstudie, där 30 forskningsstudier inom området kartläggs och 

analyseras. Forskningsfältet analyseras översiktligt, följt av en fördjupad analys. Resultatet av 

litteraturstudien tyder på en stor variation kring de digitala verktygens användningsområden. 

Av studien framgår att digitala verktyg används för att låta elever följa instruktioner och lösa 

matematiska uppgifter, att undervisa med virtuellt laborativt material, för anpassningar och 

som hjälpmedel, för att kommunicera och ge återkoppling, för en spelbaserad undervisning 

samt för mängdträning och repetition i matematik. Resultatet tyder överlag på positiva 

effekter av en undervisning med digitala verktyg på elever i matematiksvårigheter gällande 

lärande och utveckling i matematik. Resultatet tyder även på att den undervisning som 

framgår av forskningsstudierna till övervägande del går ut på att eleven interagerar med det 

digitala verktyget på egen hand. Detta resultat diskuteras utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

på kunskap och lärande. Implikationer för vidare forskning och konsekvenser för 

undervisning diskuteras.     

 
Nyckelord: Digitala verktyg, matematiksvårigheter, matematikundervisning, sociokulturellt 

perspektiv. 
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Digital tools and students in mathematical difficulties  

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate how digital tools are used in the teaching of 

students in mathematical diffuculties that research has studied, and the effects of this teaching 

on the students’ mathematical development and learning. The method for this study is a 

systematic review, where 30 research studies are charted and analyzed. The field of research 

is surveyed, followed by a profound analysis. The results of the study indicates that there is a 

great variety in the use of digital tools. The study shows that digital tools are used by letting 

students follow instructions and solve mathematical problems, for teaching with virtual 

manipulatives, as accommodations and support tools, for communication and feedback, for 

game-based learning and for increasing the amount of mathematical practice and repetition. 

The overall results indicate positive effects of teching with digital tools on mathematical 

learning and development of students in mathematical difficulties. The results also indicate 

that the teaching methods in the research studies are mainly based on letting the students 

interact with the digital tools on their own. This result is discussed based on a sociocultural 

perspective on knowledge and learning. Implications for further research and practice are 

discussed.  

 

Keywords: Digital tools, mathematical difficulties, teaching mathematics, sociocultural 

perspective. 
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1 Inledning 

Med teknologins utveckling skapas allt fler möjligheter för de som lever i samhället. Vissa av 

de kunskaper och färdigheter som samhällsmedborgare tidigare har varit i behov av, kan idag 

tillhandahållas genom tekniska verktyg som exempelvis datorer och mobiltelefoner. Samtidigt 

ställs krav på nya kunskaper och färdigheter hos de som växer upp i dagens och 

morgondagens samhälle (Häkkinen & Kankaanranta, 2011). I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016) står att det är skolans uppdrag att 

förbereda elever för ett liv i samhället. Ett samhälle som blir allt mer tekniskt förutsätter 

därför en skola där elever får möta och lära sig att använda tekniken: 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i sam hället. Skolan ska förm edla de m er 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

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

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktiga (Skolverket 2016, s 9). 

 

Häkkinen och Kankaanranta (2011) betonar betydelsen av att alla elever genom skolan får 

jämlika möjligheter att tillägna sig tekniska färdigheter och kunskaper, och att det finns såväl 

möjligheter som utmaningar med implementeringen av undervisningsteknologi i dagens 

skola. För att integrera teknik med undervisning på ett meningsfullt sätt, och där elevers 

lärande är i fokus, krävs vidare forskning och teoretisk förståelse inom detta område.  

Användandet av digitala verktyg är inte enbart ett mål i sig för elever att lära, 

utan kan även vara ett medel för lärande. Satsningar på teknik, som exempelvis så kallade 

”en-till-en-satsningar” där varje lärare och elev ska ha tillgång till varsin dator eller surfplatta, 

har under en tid varit vanligt förekommande inom skolan (Pålsson, 2012). Alla elever har 

enligt skollagen rätt till ledning och stimulans för att lära och utvecklas (SFS 2010:800), och 

ett av lärarens viktigaste uppdrag är att anpassa undervisningen efter elevers individuella 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2016). Satsningar på teknik, och dess förekomst i 

skolan, gör det därför av intresse att undersöka dess potential i relation till detta uppdrag. Då 

all utbildning enligt skollagen ska bedrivas med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:800) är det en nödvändighet att undersöka huruvida det finns vetenskapligt stöd 

för användandet av digitala verktyg i undervisningen, och vilken effekt en sådan undervisning 

har haft på elever i tidigare empiriska studier. I fokus för denna litteraturstudie är elever som 
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upplever svårigheter i matematiken. Då matematik är ett ämne som kan upplevas som 

komplext (Ström & Linnanmäki, 2011) är det av intresse att undersöka huruvida användandet 

av tekniska verktyg i undervisningen påverkar elevers lärande i matematik.  

 Litteraturstudien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 

där betydelsen av samspel inom undervisningen betonas, framförallt med hjälp av språket 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). I många elevers vardagliga liv används digitala verktyg för 

samspel och kommunikation via exempelvis datorspel eller sociala medier. Samtidigt betonas 

betydelsen av att brygga elevers erfarenheter och lärande utanför skolan, med de erfarenheter 

och det lärande som sker inom skolan (Häkkinen & Kankaanranta, 2011). Antagandet av ett 

sociokulturellt perspektiv innebär för denna litteraturstudie att dess resultat kommer att 

diskuteras utifrån detta perspektiv, med fokus på samspel och språkanvändning vid 

undervisning med digitala verktyg.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Litteraturstudien syftar till att undersöka de digitala verktygens potential i fråga om att stötta 

elever i matematiksvårigheter och stimulera dem till lärande och utveckling i matematik. 

Genom en sammanställning av tidigare forskningsstudier undersöks hur digitala verktyg 

används i den undervisning av elever i matematiksvårigheter som forskningen studerat, samt 

vilka effekter denna undervisning har. Genom att undersöka den undervisning som sker inom 

ramarna för forskningsstudier ämnar litteraturstudien söka svar på huruvida det finns 

vetenskapligt stöd för användningen av digitala verktyg i undervisningen för elever i 

matematiksvårigheter. Forskningsöversikten syftar till att erbjuda lärare insikt inom detta 

område, och kunskaper kring vilka digitala verktyg som finns tillgängliga samt hur dessa kan 

användas i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Genom att söka svar på följande 

frågeställningar ämnas syftet att besvaras: 

• Hur används digitala verktyg i den undervisning av elever i matematiksvårigheter som 

forskningen studerat?  

• Vilka effekter har undervisning med digitala verktyg på elever i 

matematiksvårigheter?  

 

1.2 Disposition 

Denna litteraturstudie kommer att disponeras enligt följande. Studien inleds med en teoretisk 

bakgrund, vars främsta syfte är att redogöra för teoretiska utgångspunkter gällande 
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undervisning med digitala verktyg och elever i matematiksvårigheter, samt ett sociokulturellt 

perspektiv på kunskap och lärande i matematik. Sedan följer ett metodavsnitt, där metod för 

insamling av data och metod för analys redovisas och motiveras. Här redogörs för den 

sökprocess med utarbetning av sökord och söksträng, samt kriterier för databassökning och 

manuellt urval, som har legat till grund för insamlandet av forskningsstudier. I metodavsnittet 

behandlas även de etiska överväganden som har legat till grund för genomförandet av studien 

samt studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Efter metodavsnittet presenteras 

litteraturstudiens resultat i form av huvudkategorier och underkategorier, vilka sedan 

analyseras och fördjupas. Därefter diskuteras litteraturstudiens resultat med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv följt av en diskussion av studiens metod. Avslutningsvis diskuteras 

resultatets konsekvenser för undervisning och implikationer för vidare forskning.  

 

2 Teoretisk bakgrund  
Nedan presenteras det teoretiska sammanhang och de centrala begrepp denna litteraturstudie 

med ovan nämnt syfte och frågeställningar utgår ifrån. Den teoretiska bakgrunden inleds med 

en diskussion av de digitala verktygens möjligheter och förutsättningar i 

matematikundervisningen, följt av området matematikundervisning för elever i 

matematiksvårigheter. Avslutningsvis redogörs för denna litteraturstudies teoretiska 

utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, med fokus på samspelets och språkets 

betydelse för elevers lärande i matematik. 

 

2.1 En matematikundervisning med digitala verktyg 

Grevholm (2014) skriver om tekniska hjälpmedel och dess användning i 

matematikundervisningen. Hon menar att det finns fördelar med att låta elever använda 

tekniska redskap, som exempelvis datorer, surfplattor och datorprogram, då det förbereder 

elever att tillämpa sina matematiska kunskaper i livet utanför skolan. Elevers förmåga att 

tillämpa matematiska kunskaper med digital teknik behandlas även i kursplanen för 

matematik i grundskolan (Skolverket, 2016).  

För att en undervisning med digitala verktyg ska vara möjlig är det en 

förutsättning att dessa finns tillgängliga i verksamheten. Ur ett europeiskt perspektiv ligger 

den svenska skolan i framkant när det gäller tillgången till teknik som exempelvis datorer, 

surfplattor och projektorer (European Commission, 2013). Som tidigare nämnt blir det allt 

vanligare att kommuner gör ”en-till-en-satsningar”, där varje elev ska ha tillgång till en dator 
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eller surfplatta (Pålsson, 2012). Samtidigt visar exempelvis resultat från PISA (OECD, 2009) 

att tillgången till tekniska verktyg skiljer sig mycket åt mellan skolor i Sverige. Enligt denna 

undersökning är Sverige ett av de europeiska länder där datortätheten, alltså antalet datorer 

per elev, skiljer sig mest mellan skolor. Samtidigt som det i vissa skolor görs satsningar på att 

alla elever ska ha varsin dator eller surfplatta, är det alltså många lärare och elever som har 

begränsad tillgång till teknik i skolan. Däremot tyder en rapport av Skolverket (2013) på att 

det har skett en ökning av det genomsnittliga antalet datorer per elev från 2008 till 2012, 

vilket kan betraktas som ett resultat av att satsningar på datorer inom skolan blir allt vanligare. 

Andra förutsättningar för en lyckad undervisning med digitala verktyg är lärarnas 

kompetenser och verksamhetens övergripande strategier för att använda tekniken. Bland annat 

Grevholm (2014) betonar betydelsen av lärares kompetenser och förmåga att vägleda elever, 

för att användningen av tekniska hjälpmedel i undervisningen ska kunna stötta elever i deras 

lärande. Däremot tyder Skolinspektionens granskning av skolors teknikanvändning på brister 

inom dessa områden. Granskningsresultatet tyder på att skolor där satsningar gjorts på att 

köpa in teknisk utrustning till verksamheten, inte genomför satsningar i syftet att utveckla 

lärarnas användning av tekniken. Den tekniska utrustningen blir inte en integrerad del av det 

pedagogiska arbetet med eleverna, utan används främst i administrativa och organisatoriska 

syften. Granskningsresultatet tyder på att lärarnas inte får ta del av kompetensutveckling för 

att kunna utveckla sin användning av tekniken i undervisningen. Trots att många 

verksamheter har tillgång till digitala verktyg, får inte lärarna rätt kompetenser för att använda 

de digitala verktygen i undervisningen (Lund, 2012). 

 Att digitala verktyg ska vara en del av undervisningen kan däremot konstateras 

av att läsa läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016). 

Digital teknik och digitala verktyg är två begrepp som nämns genomgående i läroplanen. 

Användandet av modern teknik för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära är ett av 

de övergripande målen för grundskolan. Även i kursplanen för matematik betonas att elever 

ska få möjligheter att använda digital teknik i matematik. I läroplanen görs ingen åtskillnad 

mellan begreppen digital teknik och digitala verktyg, utan de tycks snarare behandlas 

synonymt. För denna litteraturstudie kommer begreppet digitala verktyg hädanefter användas 

som ett samlingsnamn för all den teknik som används i matematikundervisningen för elever i 

matematiksvårigheter. Digitala verktyg kan med denna definition syfta till såväl miniräknare 

som olika datorprogram eller andra tekniska verktyg. Då fokus för denna studie är hur digitala 

verktyg kan användas i undervisningen och dess effekter på elever i matematiksvårigheter, 

anses begreppet digitala verktyg vara lämpligt som samlingsnamn, då verktyg kan syfta till 
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något som kan användas för vissa syften. Användandet av ett samlingsnamn i denna 

litteraturstudie underlättar bland annat för kommande diskussion av studiens resultat.  

 

2.2 Att undervisa elever i matematiksvårigheter 

Lärande och utveckling i matematik är ett av målen för såväl förskola (Skolverket, 2010) som 

grundskola (Skolverket, 2016). Barns möte med matematiken inleds tidigt i livet. De flesta 

barn har ägnat sig åt matematik genom exempelvis leken, och därigenom tillägnat sig vissa 

matematiska kunskaper och färdigheter redan innan de börjat skolan (Engström, 2015). 

Matematik är ett komplext ämne som kräver många olika färdigheter av den elev som ska lära 

sig (Ström & Linnanmäki, 2011). Alla elever har individuella förutsättningar och behov för 

att lära i matematik, och att urskilja dessa för varje elev är avgörande för att kunna anpassa 

matematikundervisningen (Grevholm, 2014). Enligt Engström (2015) har alla människor 

olika förmåga, eller fallenhet, till att lära sig vissa färdigheter, vilket är en del av den naturliga 

variation som gör oss unika. I en skolklass kommer det därför finnas såväl högpresterande 

som lågpresterande elever i matematik, men även elever som upplever särskilda svårigheter i 

matematiken. 

Matematiska kunskaper och förmågor beskrivs som betydande för elevers 

förutsättningar att leva och verka i samhället (Skolverket, 2016). Matematiksvårigheter får 

inte enbart konsekvenser för elevens skolgång, utan påverkar även elevens liv och 

förutsättningar att hantera vardagssituationer där matematiska kunskaper är en förutsättning 

(Ström & Linnanmäki, 2011). Denna litteraturstudie behandlar forskningsstudier där 

elevernas matematiksvårigheter beskrivs och benämns på olika sätt. Ström och Linnanmäki 

(2011) skriver att det inom forskningen finns delade meningar om hur matematiksvårigheter 

ska förstås och förklaras, och att forskningen kring matematiksvårigheter kan delas in i olika 

inriktningar. Vissa forskare menar att matematiksvårigheter har medicinska eller neurologiska 

orsaker, som exempelvis en funktionsnedsättning eller neurologisk skada. Andra menar att 

matematiksvårigheter kan ha psykologiska orsaker, som exempelvis bristande motivation hos 

eleven. Andra forskare söker förklaringar som inte direkt placeras hos eleven och menar att 

det kan finnas sociologiska eller didaktiska förklaringar. Matematiksvårigheterna skulle 

därför kunna bero på bristande undervisning och att eleven inte får rätt vägledning och 

stimulans för att lära.  

Oavsett svårigheter har alla elever enligt skollagen rätt till att genom 

undervisningen få ledning och stimulans för att kunna lära och utvecklas. Elever som av olika 
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anledningar riskerar att inte nå kunskapskraven ska erbjudas stöd i form av extra anpassningar 

inom den ordinarie undervisningen, alternativt särskilt stöd för att ersätta eller som 

komplement till ordinarie undervisning (SFS 2010:800). Hur lärare och pedagoger ska 

anpassa undervisningen till elevers skilda behov och förutsättningar är en fråga som inte är 

helt enkel att dra generella slutsatser kring, däremot kan forskning erbjuda lärare nödvändiga 

kunskaper och stöd i denna uppgift. All utbildning ska enligt skollagen vara baserad på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800), kunskaper som enligt 

Thomassen (2007) är nödvändiga för att läraren ska kunna göra väl begrundade val i 

verksamheten och undervisningen. Empirisk forskning kan resultera i rekommendationer 

inom detta område, exempelvis gällande vilka undervisningsmetoder som i praktiken har visat 

sig fungera för elever i matematiksvårigheter. Intresset för denna studie är användandet av 

digitala verktyg i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Ekstedt, Hansson, 

Angermund och Bonn (2015) menar att finns stora möjligheter med digitala verktyg i skolan 

för elever i behov av särskilt stöd. Digitala verktyg kan bland annat främja motivation, 

självständighet och delaktighet för elever som upplever svårigheter inom undervisningen.  

Likväl som det finns olika förklaringar till matematiksvårigheter finns olika sätt 

att benämna detta begrepp, som exempelvis ”dyskalkyli” eller ”inlärningssvårigheter i 

matematik”. Syftet med denna litteraturstudie är däremot inte att försöka reda ut hur 

matematiksvårigheter ska definieras och förklaras. För denna litteraturstudie kommer därför 

begreppet matematiksvårigheter hädanefter användas som ett samlingsnamn för alla de 

begrepp som används för att benämna elevers svårigheter i matematiken, utan att lägga någon 

tonvikt på bakomliggande orsaker. Elever i matematiksvårigheter syftar i denna studie till de 

elever som upplever svårigheter i matematik, men som deltar i undervisning i ordinarie 

förskola, grundskola eller gymnasieskola. Denna definition omfattar alla möjliga tolkningar 

av vad det innebär att befinna sig i matematiksvårigheter, samt vilka elever som ska 

klassificeras som elever i matematiksvårigheter. Litteraturstudien omfattar inte elever med 

låga prestationer i matematik, då dessa elever inte nödvändigtvis befinner sig i 

matematiksvårigheter. Effekter på elever i matematiksvårigheter definieras i denna 

litteraturstudie som resultatet av en undervisning med digitala verktyg i relation till elevers 

matematiska kunskaper och/eller färdigheter. Effekter på elever kan syfta till såväl positiva, 

negativa som oförändrade resultat för elever i matematiksvårigheter gällande exempelvis 

prestationer i matematik eller motivation till att lära.  
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2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande i matematik 

För att söka stöd i sitt arbete med att anpassa undervisningen, och för att leda och stimulera 

elever i matematiksvårigheter till lärande, kan läraren välja att vända sig till teorier om 

lärande. Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs teorier om barns 

lärande och utveckling, och betonar betydelsen av sociala samspel för individens utveckling 

och lärande. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som syftar till att 

förklara socialt samspel mellan människor är mediering. Det främsta medierande redskapet 

för lärande är enligt ett sociokulturellt perspektiv språket. Även ett digitalt verktyg kan verka 

som ett medierande redskap, som exempelvis en dator (Lundgren et al., 2012).  

Grevholm (2014) skriver att språket har en betydande roll i den matematiska 

lärprocessen. Att låta elever förklara och lyssna på andra, exempelvis hur man tänkte då man 

löste en uppgift, skapar bland annat möjligheter för eleverna att utveckla sitt matematiska 

metaperspektiv. Enligt Grevholm (2014) är elevers samtal med varandra om matematiken ett 

kraftfullt redskap för lärande, och att elever med varierande nivå av matematiska färdigheter 

gynnas av att samarbeta med varandra. Även Häggblom (2013) betonar språkets betydelse för 

elevers lärande och matematiska utveckling, och menar att det finns ett nära samband mellan 

elevers kommunikativa förmåga och begreppsförmåga i matematiken.  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur digitala verktyg används i 

den undervisning av elever i matematiksvårigheter som forskningen studerat, och vilka 

effekter denna undervisning har haft på elever i matematiksvårigheter. Resultatet av 

litteraturstudien kommer att diskuteras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lärandeteorin ska 

inte användas för att diskutera digitala verktyg som medierande redskap, utan fokus för 

diskussionen är sociala samspel och språkanvändning mellan människor i undervisningen 

med digitala verktyg. Anledningen till att det sociokulturella perspektivet valdes för att 

diskutera litteraturstudiens resultat grundar sig i att detta är en av de lärandeteorier som har 

fått stort genomslag i nutida pedagogisk forskning, och genomsyrar de svenska läroplanerna. 

Syftet med denna diskussion är att belysa huruvida de undervisningsmetoder som beskrivs i 

forskningsstudierna i praktiken skulle kunna appliceras i en skola vars läroplan genomsyras 

av ett sociokulturellt perspektiv. 

 

3 Metod 
Nedan följer en redogörelse för den metod som har legat till grund för denna litteraturstudie. 

Inledningsvis motiveras valet av en systematisk litteraturstudie som metod för studien, följt av 
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de etiska överväganden som har legat till grund för denna studie. Därefter följer en 

beskrivning och motivering av metod för datainsamling, utformandet av sökord samt kriterier 

för databassökningen och det manuella urvalet. Därefter redogörs för den metod som har 

använts vid analys och syntes av det insamlade materialet. Avslutningsvis diskuteras 

litteraturstudiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

 

3.1 Systematisk litteraturstudie 

Denna studie har ämnat identifiera och sammanställa tidigare forskning inom 

matematikundervisning med digitala verktyg för elever i matematiksvårigheter för att skapa 

en översikt av fältet och därigenom besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Forskningsöversikten har skett i enlighet med tillvägagångssättet vid en systematisk 

litteraturstudie, där litteratur inom valt ämnesområde på ett systematiskt sätt eftersöks och 

kritiskt granskas för att sedan sammanställas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Studiens syfte och frågeställningar kan betraktas som omfattande, då de syftar till att 

söka generella svar på hur digitala verktyg kan användas i undervisning och vilka effekter 

detta har haft på elever i matematiksvårigheter. På grund av detta anses en systematisk 

litteraturstudie vara lämplig metod för studien, då denna gör det möjligt att samla omfattande 

underlag för att på ett välgrundat sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.2 Etiska överväganden   

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver om etiska aspekter som bör övervägas vid en 

systematisk litteraturstudie. Då en sådan studie går ut på att skapa sig en översikt av tidigare 

empirisk forskning, gäller dessa etiska överväganden främst urvalet av litteratur och 

presentation av resultatet. För att kunna göra en litteraturstudie som är väl etiskt övervägd är 

det nödvändigt att kritiskt granska den litteratur som ska ingå i forskningsfältet, så att 

studierna har genomförts etiskt korrekt och tar hänsyn till etiska aspekter som exempelvis 

deltagarnas anonymitet. En annan aspekt som är avgörande i en litteraturstudie är att alla 

artiklar som omfattas av studien redovisas, för att inte resultatet ska kunna förvrängas. För att 

förhålla sig etisk genom denna litteraturstudie har det varit nödvändigt att noggrant redovisa 

och beskriva de artiklar som ingår i forskningsfältet. Denna redovisning av forskningsfältet 

finns i bilaga 2 till 8. Då alla artiklar som ingår i fältet har erhållits av en databassökning i 

Web of Science, har de dessutom blivit vetenskapligt granskade.  
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3.3 Metod för datainsamling 

Nedan följer en beskrivning av den sökprocess som studiens data har insamlats genom. 

Sökningen i databasen Web of Science har skett enligt följande fyra steg: 

 

1. Sökord utarbetades och kombinerades genom upprepad sökning i Web of Science.  

2. Inkluderingskriterium för databassökningen utarbetades för att kunna inkludera 

artiklar med relevans för studien. 

3. Slutgiltig databassökning i Web of Science. 

4. Manuell genomgång av sökträffarna efter kriterier för manuellt urval.  

 

3.3.1 Utarbetning av sökord och söksträng 

Efter att syfte och frågeställningar för studien var färdigställda, inleddes arbetet med de 

sökord som skulle användas i databassökningen. Sökorden utarbetas och kombineras genom 

upprepad sökning för att de skulle behandla aktuellt ämne, och avgränsas mot studiens syfte 

och frågeställningar. Då internationell forskning oftast publiceras på engelska, krävdes att 

sökorden i söksträngen var på engelska. För att kombinera sökorden i en söksträng sattes 

beteckningen ”AND” mellan dem, vilket gav sökträffar där alla kombinerade ord ingick i 

antingen artikelns titel, nyckelord eller abstrakt. För att bredda sökningen och få träffar, där 

ett eller flera av sökorden ingick, sattes beteckningen ”OR” mellan sökorden inom en 

parentes. För att få träffar med alla ändelser av sökorden sattes en asterisk (*) i slutet av 

ordstammen.  

Centrala begrepp för denna litteraturstudie är matematikundervisning, 

matematiksvårigheter och digitala verktyg. Då artiklarna skulle behandla undervisning i 

matematik inleddes söksträngen med ordet ”math”. Därefter skulle begreppet 

matematiksvårigheter ringas in i sökningen. Litteraturstudien fokuserar på forskningsstudier 

med elever i ordinarie grundskola eller gymnasieskola som upplever svårigheter i 

matematiken. Som tidigare nämnt används begreppet matematiksvårigheter som ett 

samlingsnamn för alla begrepp som används i forskningsstudierna för att benämna elevers 

svårigheter i matematik. Vid databassökningen är det däremot nödvändigt att omfatta alla de 

begrepp som används inom forskning i aktuellt ämne. För att finna dessa begrepp på engelska 

bestod arbetet i att pröva olika sökord för att undersöka vilka sökträffar det gav, och därefter 

utesluta eller lägga till fler sökord beroende på sökträffarnas relevans för studien. De sökord 
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som utarbetades var ”learning disabilities”, ”special education”, ”dyscalculia”, ”learning 

difficulties”, ”LD” (förkortning för ”learning disabilities” eller ”learning difficulties”), 

”mathematical difficulties” och ”mathematical disabilities”. Sökord som genom denna 

process uteslöts var ”special need” och ”specific need” då dessa till övervägande del gav 

sökträffar där deltagarna i studien hade diagnoser eller andra funktionsnedsättningar som 

påverkade deras skolgång i allmänhet inte enbart i matematik, eller elever i särskola. Den 

specialpedagogik som inkluderas i litteraturstudien är den som sker inom ramarna för 

ordinarie skola. Ett annat begrepp som uteslöts var ”weak performing”, vilket syftar till 

lågpresterande elever i matematik eller elever med svaga prestationer i matematik, men som 

inte nödvändigtvis omfattar elever i matematiksvårigheter. 

Nästa område som skulle omringas var digitala verktyg. Då det finns en otrolig 

bredd och variation inom digitala verktyg i undervisningen, användes inledningsvis egna 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen inom grundlärarprogrammet. De 

digitala verktyg som har kunnat observeras genom denna var främst datorer, surfplattor, 

interaktiva skrivtavlor, mobiler samt olika datorprogram som internet och applikationer. 

Därför utarbetades sökorden ”computer”, ”tablet”, ”ipad”, ”mobile”, ”interactive board”, 

”smartboard”, ”application” och ”online”. Genom att läsa litteratur inom området digitala 

verktyg hittades fler ord för att benämna digital teknik i mer generell mening. Dessa var 

”digital”, ”technologies”, ”electronic” och ”ICT”. Vid inledande sökning med dessa begrepp 

var det flera sökord som inte gav några träffar. Dessa var ”mobile*”, ”interactive board*”, 

”smart board*” och ”ICT”. Även termen ”flipped classroom”, vilket kortfattat kan beskrivas 

som ett sätt att utforma undervisningen med hjälp av digitala verktyg (Hylén, 2016), prövades 

utan resultat i kombination med de andra sökorden.  

Den söksträng som utarbetades och användes för den slutgiltiga 

databassökningen i Web of Science var; (SO=math* OR TS=math*) AND TS=((”learn* 

disabilit*” OR ”special education*” OR dyscal* OR ”learn* difficult*” OR LD OR ”math* 

difficult*” OR ”math* disabilit*”) AND (digital* OR technolog* OR electronic* OR 

computer* OR tablet* OR ipad* OR application* OR online)). För att få sökträffar där ordet 

”math” ingår i antingen titel eller namnet på den tidskrift artikeln publicerats var det 

nödvändigt att utforma söksträngen enligt ovan. Vid sökning i Web of Science står ”SO” för 

”publication name” och ”TS” står för ”topic”. Denna söksträng gav 330 sökträffar.  

 

3.3.2 Inkluderingskriterier för databassökningen  
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För att sökträffarna huvudsakligen skulle bestå av artiklar relevanta för denna 

forskningsöversikt, har avgränsande kriterier vid databassökningen varit nödvändiga. 

Sökningen begränsades först genom att välja kategorierna ”Science Citation Index Expanded 

(SCI-EXPANDED)--1975-present” samt ”Social Sciences Citation Index (SSCI)--1975-

present” för citationsindex. Genom dessa avgränsningar kommer sökträffarna enbart bestå av 

vetenskapligt granskad forskning. Även inkluderingskriterier utarbetades inför sökningen i 

Web of Science, vilka var att:  

 

• Sökträffarna skulle ha alla undervisningsformer som forskningsområde. 

• Publiceringsformatet skulle vara vetenskaplig artikel. 

• Artiklarna skulle vara publicerade på engelska. 

 

Att forskningsområdet för artiklarna skulle vara alla undervisningsformer innebär att studier 

genomförda inom såväl specialundervisning som ordinarie matematikundervisning 

inkluderas. Motivet bakom detta är att litteraturstudien syftar till att undersöka hur digitala 

verktyg kan användas i undervisningen för elever i matematiksvårigheter, om detta sker inom 

ramarna för ordinarie matematikundervisning eller specialundervisning anses ha mindre 

betydelse för att besvara denna studies forskningsfrågor. Den specialpedagogik som 

inkluderas i forskningsfältet sker dock inom ramarna för ordinarie skolverksamhet, och inte 

särskola. Motivet till att publiceringsformatet skulle vara vetenskaplig artikel var att 

exkludera andra publikationer som inte är vetenskapliga. Den främsta anledningen till denna 

avgränsning är att all utbildning enligt skollagen ska bedrivas med vetenskaplig grund (SFS 

2010:800). För en studie av hög kvalitet och relevans för matematikundervisning är det därför 

avgörande med ett forskningsfält av vetenskapligt granskade artiklar. Anledningen till att 

artiklarna skulle vara publicerade på engelska, istället för exempelvis svenska, är att 

internationell forskning till övervägande del publiceras eller översätts till engelska. Då 

digitala verktyg i undervisningen kan betraktas som ett relativt nytt fenomen användes inte 

årtalet för publicering som ett avgränsade kriterium. Tillämpning av dessa 

inkluderingskriterier gav 120 sökträffar i Web of Science.  

 

3.3.3 Det manuella urvalet 

Efter litteratursökningen på databasen Web of Science tog det manuella urvalet vid. Det 

manuella undersökandet av sökträffarnas relevans bestod i att läsa artiklarnas titlar, nyckelord 
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och abstrakt. För att avgöra artiklarnas relevans för forskningsöversikten utformades följande 

kriterier utifrån studiens syfte och frågeställningar: 

 

• Artikeln behandlar en studie av digitala verktyg i matematikundervisning. 

• Deltagarna i studien ansågs befinna sig i matematiksvårigheter. 

• En majoritet av deltagarna i studien hade inte några diagnoser eller 

funktionsnedsättningar bortsett från matematiksvårigheter. 

 

Motiven bakom dessa manuella urvalskriterier var att exkludera artiklar som inte kunnat bidra 

till att besvara forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Att artiklarna måste behandla 

matematikundervisning med digitala verktyg, och deltagarna i studien ansågs befinna sig i 

matematiksvårigheter var därför centralt. Att en majoritet av deltagarna i forskningsstudien 

inte skulle ha någon diagnos eller funktionsnedsättningar bortsett från matematiksvårigheter, 

som exempelvis ADHD, autism eller intellektuell funktionsnedsättning, berodde dels på att 

det är problematiskt att avgöra huruvida resultatet av forskningsstudien påverkats av att 

deltagarna hade dessa diagnoser eller funktionsnedsättningar. Däremot var det inte gynnsamt 

att helt utesluta forskningsstudier med dessa deltagare, då en större mängd forskningsstudier 

behandlade både elever i matematiksvårigheter och elever i matematiksvårigheter som även 

hade någon annan form av funktionsnedsättning eller diagnos. Kriteriet för urvalet som 

utformades var därför att en majoritet av deltagarna inte skulle ha några diagnoser eller 

funktionsnedsättningar bortsett från matematiksvårigheter. Den främsta anledningen till detta 

kriterium var litteraturstudiens inriktning mot den matematikundervisning som sker inom 

ramen för ordinarie skolverksamhet. I det manuella urvalet togs inte elevernas ålder i 

beaktning. Syftet med denna studie är att skapa en översiktlig bild över hur digitala verktyg 

kan användas i undervisning för elever i matematiksvårigheter, samt vilka effekter detta ger. 

Studien är inte inriktad mot något specifik åldersgrupp, och därför är det inte gynnsamt att ha 

ålder som ett inkluderingskriterium. Deltagarnas ålder redovisas för varje artikel i tabellerna i 

bilaga 2-7. Artiklarnas metod användes inte som ett kriterium för urvalet. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier togs med i forskningsöversikten. Intresset för denna litteraturstudie är 

den undervisning med digitala verktyg som framgår av studien, vilket såväl kvalitativa som 

kvantitativa studier kan bidra med underlag till. Efter det manuella urvalet återstod 30 

sökträffar.  
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3.4 Metod för analys 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för den metod som har använts för analys av artiklarna i 

denna studie. Analysen har utgått från en induktiv ansats då dess syfte har varit att analysera 

och tolka resultat från insamlad data, för att därigenom kunna dra generella slutsatser kring 

studiens frågeställningar (Fejes & Thornberg, 2015). De data som inkluderats i 

litteraturstudien är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Varje artikel har värderats 

utifrån uppsatta kriterier för databassökningen, kriterier för det manuella urvalet, samt 

huruvida författaren har förhållit sig etiskt korrekt. Intresset för litteraturstudien har dels varit 

att översiktligt och systematiskt undersöka det forskningsfält som finns inom området digitala 

verktyg och elever i matematiksvårigheter för att identifiera meningsbärande enheter. 

Materialet har sedan kodats i underkategorier baserat på aspekter av den 

matematikundervisning med digitala verktyg som framgått av artiklarna (se bilaga 2 till 8). 

Sedan följer en fördjupad analys av de centrala teman som framgått med hjälp av 

representativa artiklar ur respektive underkategori, för att se mönster och samband genom 

syntes och därigenom kunna dra slutsatser kring studiens syfte och frågeställningar. Denna 

metod för analys har genomförts i enlighet med det som Fejes och Thornberg (2015) som 

beskriver som kvalitativ analys. Avslutningsvis analyseras den matematikundervisning med 

digitala verktyg som framgått av undersökningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

3.4.1 Översikt 

Efter databassökningen och det manuella urvalet inleddes den översiktliga analysen av 

forskningsfältet på 30 artiklar. Det första steget i den översiktliga analysen och organiseringen 

av data var att identifiera och skapa sig en uppfattning om vilka digitala verktyg som använts i 

studierna. Nästa steg i den översiktliga analysen var att undersöka hur dessa digitala verktyg 

använts i undervisning för elever i matematiksvårigheter, genom läsning av artikelns metod. 

Även om undervisningen med digitala verktyg är mycket varierande i forskningsfältet, går det 

att urskilja återkommande drag. I artiklarnas metodbeskrivning fanns ofta mer utförlig 

information om deltagarna i studien, som inte stod i artikelns abstrakt. Avslutningsvis har 

analysarbetet gått ut på att skapa en bild av vilken effekt undervisningen eller interventionen 

med digitala verktyg har haft på dessa deltagare. Genom detta arbete skapades 

litteraturstudiens huvudkategorier. Huvudkategorierna utgår från litteraturstudiens 

forskningsfrågor. Det vill säga hur digitala verktyg används i undervisningen för elever i 
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matematiksvårigheter, samt effekter av undervisning med digitala verktyg på elever i 

matematiksvårigheter. Huvudkategorierna benämns enligt följande: 

 

• Undervisning med digitala verktyg för elever i matematiksvårigheter 

• Effekter av undervisning med digitala verktyg på elever i matematiksvårigheter 

 

Genom denna översiktliga kartläggning har materialet organiserats i ett schema. Syftet med 

detta var att kunna observera likheter, skillnader och samband inom det forskningsfält som 

behandlas. Genom denna kartläggning har återkommande begrepp inom litteraturen, gällande 

användning av digitala verktyg och dess effekter, observerats och legat till grund för 

skapandet av underkategorier. De frågor som har legat till grund för den översiktliga 

kartläggningen och skapandet av underkategorier är följande:  

 

• Vad är studiens centrala syfte och/eller forskningsfrågor? 

• Med vilken metod och data har forskningsfrågorna undersökts? 

• Vilket/vilka digitala verktyg har använts i studien? 

• Vilken undervisning eller intervention med digitala verktyg framgår av studien?   

• Vilka effekter av undervisningen/interventionen med digitala verktyg på elever i 

matematiksvårigheter framgår av studien? 

 

Skapandet av underkategorier har baserats på gemensamma drag hos den undervisning med 

digitala verktyg som framgår av den översiktliga kartläggningen av forskningsstudierna. 

Svaret på ovan nämnda frågor samt vilka artiklar som hör till varje underkategori framgår av 

tabellerna i bilaga 2 till 8. Genom att identifiera och tolka gemensamma drag och 

återkommande begrepp i litteraturen gällande undervisning med digitala verktyg har 

underkategorier skapats. Undervisning med digitala verktyg, såväl som det digitala verktyget i 

sig, kan utformas på många olika sätt och innehålla en mängd komponenter. För att kunna 

organisera och kategorisera ett forskningsfält med en sådan bredd och variation, har fokus 

legat på gemensamma faktorer snarare än särskiljande. En konsekvens av detta är vissa 

artiklar har placerats under flera underkategorier. En redovisning av vilka artiklar som hör till 

respektive underkategori finns i tabellerna i bilaga 2-7. En översiktlig tabell av alla artiklar 

och vilka underkategorier de tillhör finns även i bilaga 8. Av den översiktliga kartläggningen 
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har följande underkategorier skapats med utgångspunkt i hur det digitala verktyget använts i 

undervisningen:  

 

• Följa instruktioner och lösa uppgifter via digitala verktyg 

• Undervisning med virtuellt laborativt material 

• Digitala verktyg som hjälpmedel och för anpassning  

• Kommunikation och återkoppling via digitala verktyg 

• Spelbaserad undervisning 

• Mängdträning och repetition via digitala verktyg 

 

3.4.2 Fördjupning 

Efter den översiktliga kartläggningen av forskningsfältet samt skapandet av huvudkategorier 

och underkategorier, tog den fördjupade analysen vid. Urvalet av dessa artiklar baserades på 

hur det digitala verktyget använts i undervisningen, och huruvida metod och resultat av 

studien framgick tydligt av artikeln. De artiklar som valdes ut till fördjupningen hade 

effektstudie som metod, då forskningsfrågorna för denna studie syftar till att undersöka 

effekterna av undervisningsmetoder med digitala verktyg på elever i matematiksvårigheter. 

Motiven till att studiens metod och resultat skulle vara väl beskrivna var dels för att 

säkerställa artikelns kvalitet, men även för att få en tydlig beskrivning av hur undervisningen 

med de digitala verktygen gått till och vilka effekter det gav på elever i matematiksvårigheter. 

Fördjupningen genomfördes i följande fyra steg: 

 

1. Grundlig läsning av fördjupningsmaterialet 

2. Kvalitativ analys av fördjupningsmaterialet 

3. Tolkning och sammanställning av fördjupningsmaterialet 

4. Analys av fältet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

 

Först lästes artiklarna som valts ut till fördjupningsmaterial noggrant igenom. Därefter 

analyserades innehållet kvalitativt, för att sedan tolkas och sammanställas i syntes. 

Avslutningsvis diskuteras den undervisning med digitala verktyg som framgår av 

forskningsfältet ur ett sociokulturellt perspektiv, med särskild fokus på elevers samspel och 

språkanvändning i undervisningen. 
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3.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

Bryman (2011) skriver om kriterierna reliabilitet, replikerbarhet och validitet inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet kan beskrivas som en bedömning av en studies 

tillförlitlighet. En undersökning av hög reliabilitet får samma resultat om den genomförs igen 

med samma mätmetod. För att denna litteraturstudie ska kunna hålla en hög reliabilitet är det 

därför av stor vikt att så detaljerat som möjligt beskriva studiens metod och resultat. 

Eventuella risker med en litteraturstudie är att resultatet kan ha influerats av författarens 

tolkning av fältet. Denna problematik är även aktuellt för nästa kriterium, studiens 

replikerbarhet, vilket innebär att en annan forskare ska kunna upprepa undersökningen och då 

få samma resultat som den första undersökningen. Vid en ny undersökning av forskningsfältet 

med en annan författare, finns däremot en risk att underkategorierna inte skulle bli precist 

densamma, då skapandet av underkategorier kan ha influerats av författarens tolkning. Därför 

är det avgörande att noggrant beskriva och motivera tillvägagångssättet i studien. Det sista 

kriteriet är validitet, vilket syftar till huruvida slutsatserna av studien hänger ihop med 

studiens undersökning. Fejes och Thornberg (2015) skriver att en studie har hög validitet, då 

den faktiskt undersöker det som författaren ämnat undersöka. Detta kräver att studiens syfte, 

forskningsfrågor, metod, resultat och slutsatser har ett klart samband. För denna studie rör 

forskningsfrågorna hur digitala verktyg används i undervisningen och dess effekter på elever i 

matematiksvårigheter. Avsikten med studien är att dess syfte och frågeställningar ska kunna 

besvaras i mer generell mening, vilket gör systematisk litteraturstudie lämplig som metod då 

det genererar ett brett underlag. Kriterium för sökningen har utarbetats för att garantera 

artiklarnas relevans för litteraturstudien. Genom litteraturstudien behandlas frågeställningarna 

genomgående, och studien har resulterat i slutsatser kring syftet och frågeställningarna. Därav 

kan litteraturstudien motiveras vara valid.   

 

4 Resultat och analys  
Nedan presenteras resultatet av den översiktliga kartläggningen av fältet i form av studiens 

underkategorier. Artiklarna som ingår i respektive underkategori beskrivs översiktligt med 

fokus på dess gemensamma drag. Efter detta följer en fördjupad analys av underkategorierna, 

där ett antal fördjupningsartiklar valts ut för att representera respektive underkategori.  

 

4.1 Översikt 
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Av den översiktliga kartläggningen har följande underkategorier skapats med utgångspunkt i 

hur det digitala verktyget använts i undervisningen. I tabellen nedan anges det totala antalet 

artiklar per underkategori, samt antalet artiklar som används vid den fördjupade analysen. 

 

Underkategori Totala 
antalet 
artiklar 

Antal 
fördjupningsartiklar 

Följa instruktioner 
och lösa uppgifter 
via digitala verktyg 
 

 
13 
 

 
2 

Undervisning med 
virtuellt laborativt 
material 
 

 
4 

 
1 

Digitala verktyg 
som hjälpmedel och 
för att anpassa 
undervisningen 
 

 
5 

 
1 

Kommunikation 
och återkoppling via 
digitala verktyg 
 

 
4 

 
1 

Spelbaserad 
undervisning 
 

 
6 

 
1 

Mängdträning och 
repetition via 
digitala verktyg 
 

 
4 

 
2 

 

Tabell 1. Antal artiklar och fördjupningsartiklar per underkategori.  

 

Nedan illustreras hur en översiktlig kartläggning och tolkning av forskningsfältet har 

resulterat i skapandet av huvudkategorier och underkategorier. Skapandet av underkategorier 

har utgått från hur det digitala verktyget använts i undervisningen för elever i 

matematiksvårigheter. Då effekter på elever i matematikundervisning betraktas som ett 

resultat av undervisning med digitala verktyg illustreras detta med pilar. För denna 

litteraturstudie behandlas både undervisning med digitala verktyg och dess effekter på elever i 

matematiksvårigheter under respektive underkategori. 
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Figur 1. Illustration av litteraturstudiens huvudkategorier och underkategorier. 

 

4.1.1 Följa instruktioner och lösa uppgifter via digitala verktyg 

Utmärkande för de artiklar som ingår i denna underkategori är att de behandlar undervisning 

där elever i matematiksvårigheter får följa instruktioner och lösa matematiska uppgifter via 

digitala verktyg. En tabell över denna underkategori med inkluderade artiklar redovisas i 

bilaga 2. Det vanligast förekommande digitala verktyget som används för detta ändamål är 

olika datorprogram, och syftet för en majoritet av studierna är att undersöka effekterna av en 

sådan undervisning eller intervention på elever i matematiksvårigheter. De flesta artiklar är 

därmed effektstudier, där deltagarna delats in i försöksgrupper (”intervention groups”) och 

kontrollgrupper. För att samla data är det vanligt förekommande att mäta elevers prestationer 

före och efter undervisningen eller interventionen med digitala verktyg. Antalet mätningar har 

varierat i artiklarna. Tre artiklar i underkategorin är litteraturstudier i form av en granskande 

artikel (Kroeger, Brown & O'Brien, 2012) och två meta-analyser (Kroesbergen & Van Luit, 

2003; Seo & Bryant, 2009). En övervägande del av artiklarna baseras på studier i lågstadiet 

(”elementary school”) och mellanstadiet (”middle school”). Överlag varierar deltagarna från 

förskoleålder upp till 18 år.  

Ett återkommande begrepp i denna underkategori är dator-assisterad instruktion 

(”computer-assisted instruction”). Dator-assisterad instruktion tycks i detta sammanhang 
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referera till en undervisning där eleverna på egen hand eller med vägledning av läraren får ta 

del av instruktioner via olika datorprogram, för att lösa matematiska problem eller uppgifter. I 

studierna får eleverna arbeta med datorprogrammet under ett visst antal sessioner, för att 

sedan genomföra nya mätningar av elevernas kunskaper och färdigheter. Det är även vanligt 

förekommande att genomföra uppföljande test en tid efter interventionen, för att undersöka 

eventuella förändringar i elevernas prestationer. Av de olika datorprogram som används i 

undervisningen betonas vissa funktioner som betydande för elever i matematiksvårigheter, 

som exempelvis multimedia (Seo & Woo, 2010), kognitiva och metakognitiva strategier (Seo 

& Bryant, 2012) samt direkt återkoppling via programmet (Koedinger, McLaughlin & 

Heffernan, 2010).  

De flesta av studiernas resultat tyder på positiva effekter på elever i 

matematiksvårigheter. Resultaten beskrivs i termer av förbättrade prestationer eller 

färdigheter i matematik (Xin, Tzur, Hord, Liu, Park & Si, 2017) eller att lärare och elever är 

positivt inställda till undervisningsmetodens potential att stötta elever (Seo & Woo, 2010). 

Resultatet av en artikel visar på långvariga effekter av undervisning med dator-assisterad 

instruktion (Seo & Bryant, 2012). Resultatet av en artikel tyder på att det inte spelar någon 

roll för elevers prestationer huruvida de får instruktioner via ett datorprogram eller via läraren 

(Leh & Jitendra, 2013). De positiva resultaten på elever i matematiksvårigheter av 

undervisning med dator-assisterad instruktion står i kontrast mot resultatet av en meta-analys 

(Kroesbergen & Van Luit, 2003). Där tyder resultatet på att interventioner med dator-

assisterad instruktion överlag har haft mindre effekt på elever i matematiksvårigheter, jämfört 

med interventioner utan dator-assisterad instruktion. 

 

4.1.2 Undervisning med virtuellt laborativt material 

Utmärkande för denna underkategori är att den består av artiklar som behandlar 

matematikundervisning med virtuellt laborativt material. En översikt av dessa artiklar går att 

finna i bilaga 3. Virtuellt laborativt material syftar här till virtuella former eller figurer i ett 

datorprogram som kan manipuleras av lärare och elever. Syfte och forskningsfrågor i 

artiklarna skiljer sig något åt. Tre av artiklarna kan sammanfattningsvis syfta till att undersöka 

effekterna av en undervisning eller intervention där virtuellt laborativt material används för att 

lära ut eller instruera elever i matematiksvårigheter (Satsangi & Bouck, 2015; Satsangi, 

Bouck, Taber-Doughty, Bofferding & Roberts, 2016), eller virtuellt laborativt material som 

en komponent i exempelvis ett datorprogram (Shin & Bryant, 2017). Den fjärde artikeln är en 
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litteraturstudie som diskuterar fördelar och utmaningar med virtuellt laborativt material i 

undervisningen för elever med inlärningssvårigheter (Shin, Bryant, Bryant, McKenna, Hou & 

Ok, 2017). Deltagarna i dessa artiklar var något äldre än artiklarna i de andra 

underkategorierna, från mellanstadiet (”middle school”) till gymnasiet. Metoder för 

datainsamling var bland annat tester innan och efter interventionen. Undervisningen eller 

interventionerna med virtuellt laborativt material gick exempelvis ut på att elever får möta 

och arbeta med virtuellt laborativt material i samband med instruktioner, eller som hjälpmedel 

för att lösa matematiska uppgifter eller problem.  

Överlag tyder resultaten av studierna på positiva effekter av virtuellt laborativt 

material i matematikundervisningen. Resultatet från studierna indikerar exempelvis att 

virtuellt laborativt material kan visualisera matematiken för elever (Shin & Bryant, 2017), 

främja deras matematiska förståelse (Shin, Bryant, Bryant, McKenna, Hou & Ok, 2017) och 

hjälpa dem att tillägna, upprätthålla och generalisera matematiska kunskaper, exempelvis 

begreppsförståelse (Satsangi & Bouck, 2015). Vid en jämförelse mellan virtuellt laborativt 

material och konkret laborativt material fick däremot elever högre testpoäng med konkret 

laborativt material som stöd (Satsangi, Bouck, Taber-Doughty, Bofferding & Roberts, 2016).  

 

4.1.3 Digitala verktyg som hjälpmedel och för anpassning 

Utmärkande för underkategorins artiklar är att de behandlar undervisning där digitala verktyg 

används som hjälpmedel eller för att anpassa matematikundervisningen för elever i 

matematiksvårigheter. Artiklarna redovisas i bilaga 4. De digitala verktyg som behandlas är 

exempelvis grafritande miniräknare eller olika slags datorbaserade anpassningar som 

elektroniska stödverktyg eller multimedia i form av ljud- och videouppspelning. Dessa 

digitala verktyg skiljer sig i många avseenden från varandra, det gemensamma är i vilket syfte 

de används i undervisningen. Tre av artiklarna är effektstudier, som undersöker effekterna av 

exempelvis elevers användning av grafritande miniräknare i provsituationer (Bouck, 2009), 

tre olika former av anpassningar med eller utan multimedia (Calhoon, Fuchs & Hamlett, 

2000) eller elevers användning av elektroniska stödverktyg tillgängliga i ett datorprogram 

(Crawford, Higgins, Huscroft-D’Angelo & Hall, 2016).  

Resultaten tyder överlag på positiva effekter av dessa stödverktyg och 

anpassningar. Elever som fick tillgång till grafritande miniräknare vid bedömningssituationer 

i matematik förbättrade sina prestationer (Bouck, 2009). Resultatet i en annan artikel tyder på 

att elever i matematiksvårigheter gynnas av att få uppgifterna upplästa vid provsituationer, 
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däremot spelar det ingen roll om det är en lärare som läser eller ljuduppspelning från en dator 

(Calhoon et al., 2000). Resultatet av den tredje effektstudien tyder på att elever med lägre 

matematiska förkunskaper använder sig av elektroniska stödverktyg i större utsträckning, och 

gynnas av dessa, i jämförelse med elever med högre matematiska förkunskaper (Crawford et 

al., 2016). Överlag tycks resultatet peka mot att det finns potential med användandet av 

digitala verktyg för att anpassa undervisningen och stötta elever i matematiksvårigheter.  

 

4.1.4 Kommunikation och återkoppling via digitala verktyg 

Utmärkande för de artiklar som ingår i denna underkategori är att de behandlar 

matematikundervisning där digitala verktyg används för kommunikation och/eller 

återkoppling. Artiklarna redovisas översiktligt i bilaga 5. Kommunikation och återkoppling i 

denna kategori syftar antingen till den direkta återkoppling eleverna får via ett datorprogram 

när de löser matematiska uppgifter (Laurillard, 2016; Seo & Woo, 2010; Shin & Bryant, 

2017) eller kommunikationen mellan elever via ett datorprogram för kamratbedömning (”peer 

tutoring”) (Tsuei, 2014). Syfte och frågeställningar för artiklarna handlar överlag om att 

undersöka effekterna av undervisningen på elever i matematiksvårigheter. I en artikel får 

lärare och elever testa olika funktioner tillgängliga i ett datorprogram, där bland annat direkt 

återkoppling ingår (Seo & Woo, 2010). Deltagarna i artiklarna varierar från förskoleålder upp 

till mellanstadiet (”middle school”), i studien som syftade till att undersöka olika funktioner 

tillgängliga i ett datorprogram deltog även specialpedagoger (Seo & Woo, 2010).  

Resultaten tyder överlag på positiva effekter av kommunikation och 

återkoppling via digitala verktyg. Förutom positiva effekter på elevers kunskaper och 

färdigheter i matematik tyder resultatet exempelvis på att direkt återkoppling via 

datorprogram bidrog till att engagera elever och ge dem nödvändig vägledning för att lära 

matematik självständigt (Shin & Bryant, 2017; Laurillard, 2016). De kommunikativa 

verktygen inom systemet för kamratbedömning främjade elevernas kommunikation under de 

handledande aktiviteterna (Tsuei, 2014). 

 

4.1.5 Spelbaserad undervisning 

Utmärkande för de artiklar som utgör denna underkategori är att de behandlar spelbaserade 

undervisningsmetoder eller interventioner. Detta innebär att elever möter matematik genom 

exempelvis pedagogiska datorspel. En översiktlig tabell över artiklarna inom underkategorin 

redovisas i bilaga 6. Syfte och frågeställningar i dessa artiklar rör effekterna av sådan 
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undervisning eller intervention på elever med inlärningssvårigheter i matematik. Artiklarna är 

till en övervägande del effektstudier. Gemensamma drag gällande metod och data är att de 

använder sig av försöksgrupp och kontrollgrupp samt för- och efter-tester. Deltagarna i 

studierna varierar från förskoleålder upp till 10 år gamla, där de yngsta barnen är i majoritet. 

Den spelbaserade undervisningen eller interventionerna bestod antingen av att elever spelar 

de pedagogiska datorspelen självständigt under en viss tidsperiod (Mohd Syah, Hamzaid, 

Murphy & Lim, 2016; Laurillard, 2016; Praet & Desoete, 2014; Salminen, Koponen, Räsänen 

& Aro, 2015) eller att datorspelandet kombinerades med vägledning av läraren (Kajamies, 

Vauras & Kinnunen, 2010). De huvudsakliga resultaten av studierna tyder på positiva effekter 

av en spelbaserad undervisning på elever i matematiksvårigheter. Elever i försöksgrupperna 

förbättrade sina prestationer (Mohd Syah et al., 2016). Att spela pedagogiska datorspel var 

även ett sätt för elever att lära i matematik på ett självständigt sätt (Laurillard, 2016). 

 

4.1.6 Mängdträning och repetition via digitala verktyg 

Utmärkande för de artiklar som ingår i denna underkategori är att de behandlar undervisning 

där digitala verktyg används för mängdträning och/eller repetition i matematik. Detta innebär 

att eleverna använder det digitala verktyget upprepade gånger i syftet av öva på matematiken, 

eller att det digitala verktyget är konstruerat så att eleverna måste repetera matematiken 

upprepade gånger. Artiklarna finns redovisade i bilaga 7. Syftet för tre av artiklarna är att 

undersöka effekterna av datorbaserade interventioner i form av datorprogram (Kanive, 

Nelson, Burns & Ysseldyke, 2014; Burns, Kanive & DeGrande, 2012; Fuchs, Fuchs, Hamlett, 

Powell, Capizzi & Seethaler, 2006). Den fjärde artikeln är en granskning av så kallade 

”intervention-programs”, vilket här syftar till interventioner som är utformade och 

marknadsförda specifikt för elever i matematiksvårigheter och innehåller olika datorprogram 

(Kroeger et al., 2012). Gemensamt för dessa interventioner är att eleverna över på matematik 

under många sessioner eller att datorprogrammen innehåller repetitiva komponenter. Som 

exempelvis att eleven måste ha alla rätt på en bana innan hen kan avancera till nästa bana, 

misslyckas eleven måste hen göra om banan. Tre av de fyra artiklarna var effektstudier där 

försöksgrupper, kontrollgrupper samt för-och efter-tester för datainsamling användes. 

Deltagarna i studierna gick i årskurs 4-5, 3-4 samt årskurs 1 (Kanive, et al., 2014; Burns, et 

al., 2012; Fuchs et al., 2006). Den fjärde artikeln var en granskande litteraturstudie av 

datorprogrammen och dess funktioner (Kroeger et al., 2012). Resultaten tyder på att eleverna i 

försöksgrupperna förbättrade sina prestationer och testpoäng (Kanive et al., 2014), samt att 
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färre elever var kvar i riskzonen för misslyckande i matematik (Burns et al., 2012). Resultatet 

av den granskande artikeln tyder på att det finns många tillgängliga datorprogram för 

intervention, däremot är det få tycks vara utvecklade i enlighet med forskning inom 

undervisning, kognitiva teorier och neurovetenskap (Kroeger et al., 2012). 

 

4.1.7 Sammanfattning av översikt  

Efter databassökning och manuellt urval kvarstod ett forskningsfält på 30 artiklar. Den 

översiktliga kartläggningen av forskningsfältet tyder framförallt på att det finns en begränsad 

mängd forskning inom området undervisningsmetoder med digitala verktyg och dess effekter 

på elever i matematiksvårigheter. Översikten tyder även på att det finns områden inom detta 

forskningsfält som det finns mer eller mindre forskning inom. Undervisning där elever får 

följa instruktioner och lösa uppgifter via digitala verktyg, digitala verktyg som hjälpmedel 

och för anpassning, samt spelbaserad undervisning är de underkategorier där flest artiklar 

ingår i denna litteraturstudie. Medan områdena kommunikation och återkoppling via digitala 

verktyg, mängdträning och repetition via digitala verktyg och undervisning med virtuellt 

laborativt material hade minst antal artiklar. Då det totala antalet artiklar som ingick i fältet 

kan betraktas som begränsat, är det däremot svårt att utifrån detta dra några generella 

slutsatser om existerande forskning. 

Årtalet då artiklarna publicerats varierar mellan 1996-2017, med en majoritet av 

artiklarna publicerade under 2000-talet. Återkommande drag gällande syfte och 

forskningsfrågor är att artiklarna undersöker effekterna av en undervisning eller intervention 

på elever med inlärningssvårigheter, gällande exempelvis deras prestationer i matematik. 

Deltagarna i studierna varierar från förskolebarn till gymnasieelever, men de flesta studier är 

genomförda i grundskolan. De flesta av artiklarna är effektstudier. Vanliga metoder för att 

besvara syfte och frågeställningar är användandet för- och efter-tester, samt en försöksgrupp 

och kontrollgrupp. Ett flertal artiklar har varit pilotstudier, meta-analyser eller granskande 

studier. De digitala verktyg som har varit vanligt förekommande i fältet är framförallt 

datorprogram eller programvara av olika slag, det tycks även vara inom detta område det 

finns mest forskning.  

I forskningsfältet finns spridda resultat kring den effekt undervisning med 

digitala verktyg har haft på elever i matematiksvårigheter. En majoritet av artiklarna redovisar 

positiva effekter på elever i matematiksvårigheter, dock finns en stor spridning gällande 

innebörden av dessa positiva effekter. Resultaten har även visat på oförändrade effekter av 
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interventioner med digitala verktyg. Dock har ingen av artiklarna redovisat negativa effekter 

på elever i matematiksvårigheter. Resultaten av de studier som artiklarna behandlar rör 

framförallt förändringar i barn/elevers prestationer, testpoäng, samt förändringar i relation till 

specifika matematiska färdigheter, som exempelvis begreppsförståelse inom area och omkrets 

(Satsangi & Bouck, 2015). Förändringar i elevers attityd och motivation till att lära i 

matematik tycks behandlas i liten utsträckning i forskningsfältet.  

 

4.2 Fördjupning 

Nedan följer den fördjupade analysen av den undervisning med digitala verktyg som framgått 

av fältet och dess effekter på elever i matematiksvårigheter. För varje underkategori har en 

eller två representativa artiklar valts ut. Den fördjupande analysen avslutas med att 

forskningsfältet analyserats och diskuterats med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande.  

 

4.2.1 Följa instruktioner och lösa uppgifter via digitala verktyg 

En av artiklarna som valts ut till den fördjupade analysen undersöker effekterna av dator-

assisterad instruktion på elevers förmåga att lösa matematiska problem som innehåller bråk 

(Shin & Bryant, 2017). Bakgrunden till studien är att elever med inlärningssvårigheter i 

matematik ofta upplever svårigheter gällande bland annat problemlösning presenterat i text 

och begreppsförståelse inom bråk. Forskarna i studien menar att dessa elever kan dra nytta av 

dator-assisterad instruktion för att förbättra sina färdigheter inom dessa områden. Deltagarna i 

studien är tre elever i åldrarna 13 till 15 år med inlärningssvårigheter i matematik. 

Datorprogrammet som användes i studien beskrivs som ett multikomponent dator-assisterat 

program för instruktioner i matematik, och försedde eleverna med bland annat systematiska 

och tydliga instruktioner, vägledande kognitiva och metakognitiva strategier, virtuellt 

laborativt material och återkoppling. Eleverna arbetade med datorprogrammet självständigt 

två gånger i veckan, under totalt 13 veckor. Elevernas framsteg mättes flera gånger genom en 

procentuell mätning av antalet rätt på skriftliga prov, där eleverna fick lösa problem med bråk 

och multiplikation i textformat. Resultatet av mätningarna tyder på att elevernas framsteg 

varierade under processen, men överlag tyder studien på att alla tre elever förbättrade sin 

problemlösningsförmåga med bråktal. Resultatet tyder även på att eleverna var positivt 

inställda till användningen av programmet och dess komponenter.  
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 Även den andra artikeln som har valts ut behandlar effekter av dator-assisterad 

instruktion (Fuchs et al., 2006). Artikeln är en pilotstudie med syftet att bedöma effekterna av 

dator-assisterad instruktion på elevers räknefärdigheter inom addition och subtraktion. 

Bakgrunden till studien är att elever i matematiksvårigheter kan uppleva svårigheter vid 

aritmetisk beräkning, och vikten av att elever lär sig behärska detta för vidare utveckling i 

matematik. Deltagarna i studien var 16 elever i årskurs 1 som låg i riskzonen för 

matematiksvårigheter. Eleverna deltog i 50 sessioner under 18 veckor, där varje session 

varade i 10 minuter. Genom programmet presenterades additioner eller subtraktioner med 

dess summa eller differens utskriven. Sedan försvann talen från skärmen, och det blev då 

elevens uppgift att komma ihåg svaret och återge det. För att mäta effekterna av programmet 

mättes elevers prestationer innan och efter interventionen, samt huruvida eleverna kunde 

generalisera kunskaperna för att lösa räknesagor (”arithmetic story problems”) med addition 

och subtraktion. Resultatet av studien tyder på att eleverna förbättrade sina räknefärdigheter 

inom addition men inte subtraktion. Eleverna kunde inte tillämpa de färdigheter de utvecklat 

genom interventionen för att lösa räknesagor.  

 

4.2.2 Undervisning med virtuellt laborativt material 

För att fördjupa underkategorin har en artikel valts ut som behandlar användningen av 

virtuellt laborativt material för att undervisa elever inom area och omkrets (Satsangi & Bouck, 

2015). Att denna artikel valdes ut för att fördjupa kategorin berodde på dess fokus på virtuellt 

laborativt material, samt att dess metod och resultat tydligt framgick. Studien inleds med en 

redogörelse kring de svårigheter och begränsningar elever med inlärningssvårigheter kan 

uppleva inom mer avancerad matematik. I fokus för studien är elevers begreppsförståelse 

inom area och omkrets, vilka kräver grundläggande geometriska förkunskaper och 

matematiska färdigheter hos den som ska lära sig. Studien syftar till att undersöka effekterna 

undervisning med virtuellt laborativt material för att stötta elevers lärande inom area och 

omkrets. Deltagarna i studien är tre elever diagnostiserade med inlärningssvårigheter i 

matematik i åldrarna 14, 16 respektive 18 år. För att undersöka effekterna av virtuellt 

laborativt material användes flera skriftliga prov med uppgifter inom area och omkrets, samt 

virtuellt laborativt material tillgängligt via ett datorprogram. Det laborativa materialet bestod 

av virtuella klossar i form av kvadrater som eleverna kunde flytta på för att skapa geometriska 

figurer. Metod för datainsamling bestod av en procentuell mätning av antal rätt på de 

skriftliga proven, och en jämförelse av elevers prestationer innan och efter interventionen. 
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Interventionen inleddes med att varje elev fick ta del av en lektion i area om omkrets, följt av 

en lektion i hur datorprogrammet med de virtuella laborativa materialen kan användas för att 

lösa problem inom area och omkrets. Därefter fick elever självständigt lösa uppgifter inom 

area och omkrets med hjälp av det virtuella laborativa materialet. Två veckor efter 

interventionen fick eleverna lösa uppgifter med hjälp av virtuellt laborativt material igen, för 

att underhålla elevernas kunskaper. Avslutningsvis undersöktes huruvida eleverna kunde 

generalisera sina kunskaper för lösa abstrakta problem inom area och omkrets presenterade 

endast i text genom att använda virtuellt laborativt material. 

Resultatet tyder på att alla elever förbättrade sina prestationer genom 

interventionen. En procentuell mätning av elevernas testpoäng innan interventionen låg på 0 

%, 3.3 % respektive 0 %, och under interventionen lyckades alla elever nå 100 % vid olika 

tillfällen. En elev höll en jämn nivå även under det uppföljande testet och visade förmåga att 

tillämpa kunskaperna för att lösa uppgifter utan visuell representation, medan de andra två 

eleverna minskade sina prestationer något under de uppföljande testerna.  

 

4.2.3 Digitala verktyg som hjälpmedel och för anpassning 

För att fördjupa underkategorin har en artikel valts ut som behandlar anpassningar i 

bedömningssituationer för elever med inlärningssvårigheter (Bouck, 2009). Anledningen till 

att just denna artikel valdes var dels på grund av att dess metod och resultat var väl utskrivet, 

men även på grund av att det digitala verktyget har en central roll i anpassningen. Syftet med 

artikeln är att undersöka elevers prestationer när de får använda sig av grafritande miniräknare 

vid bedömningssituationer i matematik. Deltagarna i studien var 40 elever i årskurs 7 både 

med och utan inlärningssvårigheter i matematik. En av forskningsfrågorna var att jämföra 

dessa elevers prestationer under standardiserad bedömning i matematik när eleverna fick 

tillgång till grafräknare. Den andra forskningsfrågan var att undersöka på vilket sätt elever 

med inlärningssvårigheter använder sig av grafräknare under testet. Studien använde sig av 

för-test utan grafräknare, och efter-test med grafräknare, för att mäta elevernas prestationer. 

Mellan för-testet och efter-testet deltog eleverna i ordinarie undervisning under fyra veckor 

med tillgång till grafräknare. Testerna bestod av uppgifter i problemlösning. De grafritande 

funktionerna användes inte, utan grafräknaren användes enbart för beräkning. 

Resultaten tyder på att alla elever, med tillgång till grafräknare, besvarade fler 

frågor korrekt. Elever utan inlärningssvårigheter tycktes däremot dra större nytta av 

grafräknaren än elever med inlärningssvårigheter. Resultatet tyder även på att alla elever, 
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oavsett matematiksvårigheter, försökte sig på att lösa fler problem när de fick tillgång till en 

grafräknare. Däremot tyder inte resultatet på att tillgången till grafräknare förbättrade elevers 

förmåga att lösa matematiska problem presenterade i text. 

 

4.2.4 Kommunikation och återkoppling via digitala verktyg  

För underkategorin har en artikel valts ut som undersöker effekterna av ett system utvecklat 

för kamratbedömning mellan elever i matematiksvårigheter (Tsuei, 2014). Anledningen till att 

just denna artikel valdes ut var dels för att den behandlar återkoppling och kommunikation 

mellan elever online i ett pedagogiskt syfte, men även på grund av dess tidsomfattning, vilket 

i jämförelse med många andra artiklar i fältet kan betraktas som omfattande. Författarna 

inleder med en teoretisk bakgrund med resultat från tidigare studier om kamratbedömning och 

dess betydelse för elever med inlärningssvårigheter och deras matematiska lärande. Sedan 

följer en redogörelse för det utvecklade systemet för kamratbedömning. Sammanfattningsvis 

kan systemet beskrivas som ett pedagogiskt spel, där elever kan vara verksamma samtidigt 

och ägna sig åt lärandeaktiviteter med kamratbedömning. Eleverna kan använda sig av 

kommunikativa verktyg för att vägleda varandra. Ett exempel på detta är möjligheterna till 

återkoppling via ett chattforum. Där finns ett urval guidande meningar, som exempelvis ”Do 

you need some help?” eller ”Good job”, som elever kan skicka till varandra. Deltagarna i 

studien var fyra elever i årskurs 4 med inlärningssvårigheter. Eleverna parades ihop två och 

två och arbetade med programmet samtidigt. Eleverna kunde kommunicera med varandra i 

chattforumet, men även genom direkt muntligt kommunikation under aktiviteterna. Eleverna 

ägnade sig åt kamratbedömning en gång i veckan, med en varaktighet på cirka 30 minuter. 

För att mäta elevers matematiska färdigheter användes instrumentet ”mathematics carriculum-

based measurement” (CBM), vilket kortfattat kan benämnas som en databas för att kartlägga 

elevers framgångar under bedömning. Insamlingen av data pågick under två terminer. 

Resultatet tyder överlag på att programmet hade positiv effekt på elevers lärande. Deltagarnas 

prestationer varierade under året och inom olika områden. Med hjälp av CBM kunde 

elevernas tillväxthastighet mätas och ge läraren information om deras utveckling. Alla 

eleverna visade överlag positiv tillväxt under de båda terminerna. Observationer visade att 

eleverna gav varandra feedback genom chattforumet i ungefär lika stor utsträckning, däremot 

uppgav eleverna att de ibland tyckte det var svårt att ge varandra feedback genom 

programmet. 
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4.2.5 Spelbaserad undervisning 

Artikeln som har valts ut för att fördjupa underkategorin undersöker effekterna av en 

intervention med datorspelbaserad pedagogik (Mohd Syah et al., 2016). Denna artikel valdes 

som fördjupningsmaterial då det tydligt framgår interventionen går ut på en datorspelsbaserad 

pedagogik, men även på grund av att dess metod och resultat var tydligt utskrivet. Deltagarna 

i studien var 50 elever i årskurs 1, med låga prestationer och färdigheter i matematik. Enligt 

författarna visade eleverna på matematiska svårigheter som är typiska för dyskalkyli, som 

förväxling av siffror (”number disorientation”) och förvirring vid räkneoperationer 

(”arithmetic operation confusion”). I studien användes en försöksgrupp och en kontrollgrupp, 

samt för- och efter-test av elevers prestationer inom räkning, addition och subtraktion. 

Interventionen bestod av spela datorspelet en timme om dagen under fem dagar. Eleverna 

spelade datorspelet på egen hand och läraren fick inte förklara eller vägleda eleven när det 

gällde att lösa uppgifterna. Kontrollgruppen deltog i vanlig klassrumsundervisning under 

denna tid. Efter interventionen testades eleverna i försöksgruppen och kontrollgruppen igen. 

Alla elever visade viss förbättring på efter-testet jämfört med för-testet. Efter interventionen 

tyder resultatet på att eleverna i försöksgruppen förbättrades mer och presterade bättre än 

eleverna i kontrollgruppen. Efter interventionen var elevernas förväxling av siffror och 

förvirring i räkneoperationer inte lika framträdande.   

 

4.2.6 Mängdträning och repetition via digitala verktyg 

Artikeln som används för att fördjupa underkategorin behandlar effekterna av en datorbaserad 

intervention, jämfört med en icke-datorbaserad intervention med konkret material, på elevers 

färdigheter inom räkning och problemlösning (Kanive et al., 2014).  Deltagarna var 90 elever 

i årkurs 4 och 5 med svårigheter i matematik, vilka delades in i två interventionsgrupper, en 

datorbaserad och en icke-datorbaserad, samt en kontrollgrupp. Eleverna i 

interventionsgrupperna deltog i både ordinarie matematikundervisning och ytterligare 

sessioner, kontrollgruppen deltog enbart i ordinarie undervisning. I varje grupp deltog 30 

elever. För att samla data om elevernas matematiska prestationer användes tester innan och 

efter interventionen. Ett test användes för att bedöma elevernas förmåga att generalisera 

kunskaperna till att lösa matematikproblem som presenteras i ord. Den datorbaserade 

interventionen syftade till att hjälpa elever att utveckla automatik och flyt vid räkning inom 

addition, subtraktion, multiplikation och division. Eleverna interagerade med ett 

datorprogram, som bestod av 62 nivåer. På varje nivå presenteras matematiska problem med 
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tre frågealternativ. Misslyckas eleven med att svara rätt på alla uppgifter i den aktuella nivån, 

får eleven delta i en övnings-session där eleven både får lösa tal hen redan klarat och nya tal. 

Eleven får bara gå vidare till nästa nivå när hen har fått alla rätt inom två minuter. Resultatet 

av studien tyder på att eleverna som deltog i den datorbaserade interventionen presterade 

bättre än eleverna i kontrollgruppen.  

Den andra artikeln som valts för att fördjupa denna underkategori ingår även i 

kategorin Följa instruktioner och lösa uppgifter via digitala verktyg. Därför redogörs inte 

metoden för studien ännu en gång. Anledningen till att artikeln även har placerats denna i 

underkategori är på grund av hur datorprogrammet som använts i studien konstruerats. 

Genom datorprogrammet presenteras olika tal och dess summor/differens (addition eller 

subtraktion) för elever upprepade gånger, med den teoretiska utgångspunkten att eleverna så 

småningom ska kunna återge svaren automatiskt (Fuchs et al., 2006). Enligt forskarna i 

studien är förhoppningen att eleverna ska gå från att enbart använda sig av korttidsminnet för 

att återge svaren, till att kunskaperna ska befästas i långtidsminnet och att eleverna därigenom 

kan återge svar som inte direkt innan presenterats för dem. Om eleverna svarade rätt 

förseddes elever med förstärkning, hur framgår inte av artikeln, och om de svarade fel 

korrigerades deras svar. Resultatet av studien tyder dock på att elever enbart visade på 

förbättringar inom addition och inte subtraktion. Resultatet tyder även på att eleverna inte 

kunde tillämpa dessa färdigheter för att lösa matematiska problem i räknesagor.  

 

4.2.7 Syntes av fördjupning 

En majoritet av de undervisningsmetoder som framgår av fördjupningen är att de går ut på att 

elever i matematiksvårigheter interagerar med det digitala verktyget på egen hand, eller med 

minimal vägledning av en lärare eller forskare (Mohd Syah et al., 2016). Få artiklar redovisar 

undervisningsmetoder med digitala verktyg där flera elever interagerar med varandra. I vissa 

studier deltar eleverna i interventioner med digitala verktyg istället för eller som en del av 

ordinarie undervisning (Mohd Syah et al., 2016), och i andra studier utfördes interventionerna 

med digitala verktyg utöver ordinarie matematikundervisning (Kanive et al., 2014). Överlag 

tyder resultaten av studierna på positiva effekter på elever i matematiksvårigheter, dock tyder 

flera resultat på att elever kan uppleva svårigheter med att tillämpa de kunskaper som eleven 

lärt via det digitala verktyget till andra situationer. Ett exempel på detta är att eleverna lär 

addition och subtraktion presenterade som tal i sifferform, till att lösa matematiska problem i 

form av räknesagor (Fuchs et al., 2006). Flera studier mäter huruvida undervisningen med 
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digitala verktyg har lett till mer långvariga effekter på elever kunskaper och lärande i 

matematik, exempelvis genom uppföljande test (Satsangi & Bouck, 2015) eller arbete med de 

digitala verktygen och mätningar av elevers prestationer under en längre tid (Tsuei, 2014). 

Undersökningar av långvariga effekter tycks ge blandade resultat inom försöksgrupperna, 

vissa elever visar på bibehållen förbättrad prestation medan andras prestationer sjunker efter 

en tid.  

 

5 Diskussion  
Diskussionen inleds med en sammanfattning av litteraturstudiens huvudresultat gällande 

digitala verktyg i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Därefter följer en 

diskussion av studiens resultat och metod. Avslutningsvis diskuteras studiens konsekvenser 

för undervisning samt implikationer för vidare forskning. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat  

Resultatet av denna litteraturstudie tyder på att det finns en begränsad mängd forskning inom 

området matematikundervisning med digitala verktyg för elever i matematiksvårigheter inom 

ordinarie skolverksamhet. Resultatet tyder även på att det finns många olika sätt att använda 

digitala verktyg i undervisningen för elever i matematiksvårigheter. De olika sätt att använda 

digitala verktyg i matematikundervisning för elever i matematiksvårigheter som har framgått 

av studien är; att låta elever följa instruktioner och lösa matematiska uppgifter via digitala 

verktyg, undervisning med virtuellt laborativt material, digitala verktyg som hjälpmedel och 

för anpassning av undervisningen, kommunikation och återkoppling via digitala verktyg, 

spelbaserad undervisning samt mängdträning och repetition med digitala verktyg. 

Undervisningen med digitala verktyg innebär till en övervägande del att eleven interagerar 

med det digitala verktyget på egen hand, som exempelvis att spela ett pedagogiskt datorspel 

under ett visst antal sessioner. Få undervisningsmetoder betonar betydelsen av elevers 

samspel och kommunikation med andra elever eller läraren. Resultatet av studierna tyder 

överlag på att undervisning med digitala verktyg har haft positiva effekter på elevers i 

matematiksvårigheter och främjat deras lärande och utveckling i matematik. Litteraturstudien 

tyder på ett blandat resultat gällande mer långvariga effekter på elevers lärande och elevers 

förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter de förvärvat genom det digitala verktyget 

även i andra situationer. Ett exempel på detta är elever som upplever svårigheter att tillämpa 
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kunskaper från beräkning av matematikuppgifter presenterade i siffror, till att lösa 

matematikuppgifter presenterade i text.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka de digitala verktygens potential i fråga 

om att stötta elever i matematiksvårigheter och stimulera dem till lärande och utveckling. 

Forskningsöversikten syftade även till att erbjuda lärare insikt i forskning inom området, och 

därigenom kunskap kring de digitala verktygens användning i undervisningen. Syftet skulle 

besvaras genom att söka svar på hur digitala verktyg används i den undervisning av elever i 

matematiksvårigheter som forskningen studerat, samt vilka effekter undervisning med digitala 

verktyg har på elever i matematiksvårigheter. Genom denna litteraturstudie har ett antal olika 

användningsområden för digitala verktyg i den matematikundervisning som sker inom 

ramarna för forskning presenterats, såväl som dess effekter på elever i matematiksvårigheter.  

Anpassning av undervisningen efter elevers förutsättningar och behov är ett 

viktigt uppdrag för läraren (Skolverket, 2016). Resultatet av litteraturstudien tyder på att det 

finns potential att anpassa bedömningssituationer med hjälp av digitala verktyg som 

exempelvis grafräknare (Bouck, 2009) eller elektroniska stödverktyg tillgängliga i ett 

datorprogram (Crawford et al., 2016). Resultatet av litteraturstudien tyder även på att 

användandet av digitala verktyg i undervisningen ge elever i matematiksvårigheter möjlighet 

att utvecklas och lära i matematik mer självständigt (Laurillard, 2016), vilket kan vara 

fördelaktigt om eleven exempelvis vill träna på matematiken hemifrån. Att digitala verktyg 

kan ge elever möjligheter till självständigt lärande är även något som belyses av Ekstedt et al. 

(2015). Möjligtvis kan ”en-till-en-satsningar” (Pålsson, 2012) leda till ökade möjligheter för 

självständigt lärande i matematik för elever i matematiksvårigheter. 

Även om flera olika sätt att använda digitala verktyg i undervisningen 

beskrivits, är det tydligt att det finns användningsområden som dominerar fältet. Det vanligast 

förekommande sättet att använda digitala verktyg i undervisningen för elever i 

matematiksvårigheter, tycks vara att låta den enskilda eleven ägna sig åt att följa instruktioner 

och lösa matematiska uppgifter genom olika datorprogram eller datorspel. Ofta får eleverna i 

studierna ägna sig åt det digitala verktyget med lite vägledning från läraren, trots att lärarens 

kompetenser och förmåga att vägleda elever betonas av bland annat Grevholm (2014). Den 

översiktliga kartläggningen av fältet tyder på att det samspel som sker inom undervisning med 

digitala verktyg till övervägande del sker mellan individen och det digitala verktyget. 
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Exempel på detta är elever som ägnar sig åt datorspelande (Mohd Syah et al., 2016) eller 

andra datorprogram på ett självständigt sätt utan interaktion med lärare eller andra elever 

(Shin & Bryant, 2017). Vikten av elevers samspel och språkanvändning för lärande betonas 

av det sociokulturella perspektivet (Lundgren et al., 2012) och inom matematikdidaktisk 

litteratur (Grevholm, 2014; Häggblom, 2013). Däremot tyder resultatet av litteraturstudien på 

att det är få studier där dessa aspekter har en betydande roll i undervisningen med digitala 

verktyg. En studie har undersökt effekterna av exempelvis kamratbedömning via ett 

datorprogram (Tsuei, 2014), och andra studier där elever interagerar med ett datorprogram 

kombinerat med vägledning av läraren (Kajamies et al., 2010). Genom dessa 

undervisningsmetoder vidgas samspelet till eleven och lärares som tillsammans interagerar 

med utgångspunkt i det digitala verktyget. Detta sätt att undervisa med digitala verktyg kan 

anses stämma bättre överens med ett sociokulturellt perspektiv, där betydelsen av samspel 

mellan människor för elevers lärande betonas (Lundgren et al., 2012).  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att digitala verktyg till en övervägande 

del inte används i en undervisning som överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskap och lärande. Däremot tyder flera studier på att det finns möjligheter till att använda 

digitala verktyg i en matematikundervisning där samspel och kommunikation mellan elever 

och lärare har en betydande roll, som exempelvis datorprogrammet för kamratbedömning och 

handledning (Tsuei, 2014).  

 

5.3 Metoddiskussion  

En eventuell begränsning med studiens metod är att sökningen begränsades till databasen Web 

of Science. Även om databasen enbart innehåller vetenskapligt granskad forskning, vilket är 

betydande för studiens kvalitet, hade inkluderandet av andra databaser möjligtvis kunnat bidra 

till ett större underlag för studien. En annan begränsning med att välja systematisk 

litteraturstudie som metod är att underlaget för studien begränsas till redan existerande 

forskning inom området. Genom läsning och granskning av artiklarna har allt fler artiklar 

sorterats bort baserat på inkluderingskriterier för det manuella urvalet. Flertalet artiklar i har 

sorterats bort på grund av att alla eller en majoritet av deltagarna i studien hade 

funktionsnedsättningar eller diagnoser förutom matematiksvårigheter, som exempelvis 

intellektuell funktionsnedsättning. Resultaten från dessa studier hade kunnat tillföra underlag 

till denna litteraturstudie, dock hade denna infattning bidragit till ytterligare komplexitet inom 

området digitala verktyg och elever i matematiksvårigheter.  
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Flertalet artiklar har även sorterats bort på grund av att de varit meta-analyser 

där artiklar som redan ingår i forskningsfältet behandlats. Detta har lett till ett mycket 

begränsat forskningsfält för denna litteraturstudie, vilket kan ha fått konsekvenser för dess 

möjligheter att på ett heltäckande sätt sammanställa forskningsfältet. Möjligtvis hade studien 

fått ett annat resultat med ett högre antal artiklar inom området. För att hantera denna 

problematik har de 30 artiklarna som ingår i fältets granskats mer ingående, för att erhålla så 

mycket information som möjligt från de artiklar som finns till hands.  

Även utformandet av de sökord som legat till grund för databassökningen kan 

ha begränsat fältet. Fler sökord, eller andra sökord, kan ha gett ett större underlag för studien. 

Om studien skulle ha genomförts igen, hade därför större tid och arbete lagts på utformandet 

av studiens centrala begrepp och sökord för ökade möjligheter till en heltäckande bild av 

fältet. Flera av de sökord som inledningsvis ingick i söksträngen, som exempelvis ”interactive 

whiteboard” och ”smart board” gav inga sökträffar, och kunde därför inte tillföra något till 

studien bortsett från det faktum att det saknas forskning kring dessa digitala verktyg i relation 

till elever i matematiksvårigheter.  

Undervisning med digitala verktyg är ett område som har upplevts som 

omfattande och komplext att organisera och skapa förståelse inom. Möjligen kan bristande 

kunskaper inom området ha lett till felaktiga tolkningar av forskningsfältet, vilket i sin tur kan 

ha påverkat studiens resultat. En högre grad av förkunskaper inom området digital teknik och 

dess användning i undervisningen kan därför vara fördelaktigt vid ett nytt genomförande av 

studien.  

   

5.4 Konsekvenser för undervisning  

Förhoppningen med denna litteraturstudie är att läsaren ska ha tillägnat sig en överblick inom 

digitala verktyg och dess användningsområden för att undervisa elever i 

matematiksvårigheter. Kunskaper inom detta område kan ge lärare nödvändiga insikter kring 

de digitala verktygens potential, men även förmågan till att ställa sig kritisk i samma fråga. 

Även om studiens resultat överlag pekar mot positiva effekter av undervisning med digitala 

verktyg på elevers lärande och utveckling i matematik, är det nödvändigt att betona 

betydelsen av hur dessa digitala verktyg används. Litteraturstudien har visat på en mängd 

olika sätt att använda digitala verktyg i forskningsstudier för att undervisa elever i 

matematiksvårigheter, vilka sammanfattats i litteraturstudiens huvudresultat ovan. Resultatet 

tyder överlag på att det är vanligt förekommande att elever i matematiksvårigheter arbetar 
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med digitala verktyg på egen hand. Verksamma inom skolan som arbetar utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande behöver därför ställa sig frågan hur digitala verktyg kan 

användas i en undervisning där elever i matematiksvårigheter får möjlighet till samspel och 

kommunikation med andra elever och lärare. Exempelvis genom att låta elever i grupp arbeta 

med digitala verktyg för att lära i matematik. 

 

5.5 Vidare forskning  

Resultatet av litteraturstudien tyder på att det finns ett behov av forskning inom området 

matematikundervisning med digitala verktyg för elever i matematiksvårigheter. Flera 

områden, som exempelvis ”interactive board”, ”ICT” och ”flipped classroom”, finns det 

forskning inom men inte i relation till elever i matematiksvårigheter. ”Flipped classroom” kan 

översättas till ”det omvända klassrummet” på svenska. Kortfattat kan det omvända 

klassrummet beskrivas som en metod att lägga upp undervisningen där elever får ta del av 

genomgångar innan lektionen med hjälp av digitala verktyg som exempelvis 

videoinspelningar. Eleverna förbereder sig alltså hemifrån inför lektionsundervisningen i 

skolan (Hylén, 2016). Hur elever i matematiksvårigheter påverkas av ett sådant arbetssätt 

torde därför vara av intresse för pedagogisk forskning inom digitala verktyg och 

matematikundervisning för elever i matematiksvårigheter.  

Vald teoretisk utgångspunkt för denna forskningsöversikt var ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, där bland annat betydelsen av det sociala sammanhanget betonas. En 

översiktlig kartläggning av forskningsfältet har resulterat i slutsatsen att det är få artiklar där 

användandet av digitala verktyg i undervisningen för elever i matematiksvårigheter som tycks 

vara grundat i ett sociokulturellt perspektiv. Det återstår därför för framtida empiriska studier 

att undersöka hur digitala verktyg kan användas i sociala sammanhang, och vilken effekt en 

sådan undervisning har på elever i matematiksvårigheter. Ett digitalt verktyg som skulle 

kunna användas i ett sådant socialt sammanhang, men som det saknas forskning inom i 

relation till elever i matematiksvårigheter, är interaktiva skrivtavlor. En mycket enkel 

beskrivning av interaktiva skrivtavlor är att de består av en projektor och en stor pekskärm, 

som likt en dator gör det möjligt för elever och lärare att interagera med olika program. 

Genom pekskärmen kan elever och lärare exempelvis skriva direkt på skärmen med speciella 

pennor, eller flytta och vrida på objekt. Tack vare skärmens storlek är det enklare för alla 

elever att se vad som sker på skärmen, vilket underlättar vid undervisning i större 

elevgrupper. Ett digitalt verktyg som var vanligt förekommande i forskningsfältet var 
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datorprogram av olika slag. Som tidigare nämnt är det idag vanligt förekommande att elever 

kommunicerar via exempelvis sociala medier, samtidigt som betydelsen av att överbrygga 

elevers erfarenheter utanför skolan med undervisningen (Häkkinen & Kankaanranta, 2011). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv torde det därför vara intressant för vidare forskning att 

undersöka eller utveckla programvara där elever i matematiksvårigheter kan samspela och 

kommunicera med andra elever samtidigt som de lär och utvecklas i matematik.  

En alternativ lärandeteori som ännu inte har fått något större genomslag inom 

pedagogisk forskning, men som kan vara av intresse att studera i relation till digitala verktyg 

som undervisningsmetod, är ett connectivistiskt synsätt på lärande (Siemens, 2005). Ett 

connectivistiskt synsätt på lärande, eller connectivism som det även kallas, är ett relativt nytt 

förslag på en lärandeteori som enligt Siemens (2005) erbjuder förklaringar till lärande som 

stämmer bättre överens med hur människor interagerar med varandra och med teknik i dagens 

samhälle. Enligt Goldie (2016) kan connectivismen förse lärare med förståelse inom lärande 

med digital teknik och en ökad förmåga att använda dem i undervisningen. Inom 

connectivismen ligger fokus på individens interaktion med det digitala verktyget, vilket är av 

särskilt intresse med tanke på att ”en-mot-en-satsningar” blir allt vanligare inom skola, där 

varje elev ska få tillgång till varsin dator eller surfplatta (Pålsson, 2012). Idag är det 

sociokulturella perspektivet aktuellt inom forskning och litteratur, vilket bidrog till att detta 

perspektiv valdes för att diskutera resultatet av studien. En connectivistisk utgångspunkt hade 

möjligtvis lett till att andra forskningsfrågor valts för studien, med fokus på elevens 

interaktion med det digitala verktyget. En fråga som skulle kunna besvaras med en liknande 

studie är exempelvis hur elever i matematiksvårigheter interagerar med pedagogiska 

datorprogram för att lära i matematik.  
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7 Bilagor  
 

7.1 Kommentar till bilagor 

I bilaga 1 redovisas sökningen i Web of Science genom en sökmatris. Här anges den söksträng 

och de avgränsningar som användes för databassökningen, samt antal sökträffar. Genom 

tabellerna i bilaga 2-7 redovisas den kartläggning och organisering av forskningsfältet som 

har legat till grund för denna litteraturstudie. I bilaga 8 presenteras även en översiktlig tabell 

av vilka artiklar som hör till vilka underkategorier. I tabellerna 2-7 presenteras följande:  

 

• Artikelns titel, författare och årtal. 

• Studiens centrala syfte och/eller forskningsfrågor. 

• Med vilken metod och data syftet/forskningsfrågorna har undersökts. 

• Vilket/vilka digitala verktyg som har använts i studien. 

• Hur undervisningen eller interventionen med digitala verktyg som framgår av studien 

har gått till. 

• Studiens resultat och/eller resultat gällande effekter på elever i matematiksvårigheter. 
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

Databas och 

datum 

Söksträng/ 

kombination av sökord 

Avgränsningar  Sökträffar 

Web of Science 

2017-04-28 

(SO=math* OR 

TS=math*) AND 

TS=((”learn* disabilit*” 

OR ”special 

education*” OR dyscal* 

OR ”learn* difficult*” 

OR LD OR ”math* 

difficult*” OR ”math* 

disabilit*”) AND 

(digital* OR technolog* 

OR electronic* OR 

computer* OR tablet* 

OR ipad* OR 

application* OR 

online)) 

 

• Söksträng 

• Research areas: 

Education, Educational 

research, Education 

Special 

• Document type: article 

• Languages: English 

• Manuella avgränsningar 

330 

129 

 

 

 

124 

120 

30 
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Bilaga 2: Följa instruktioner och lösa uppgifter via digitala verktyg  

 

Referens 
 

Syfte/forsk-
ningsfrågor 
 

Metod och data 
 

Digitalt 
verktyg 
 

Undervisning/ 
intervention 
 

Resultat/ 
effekter  

Fuchs, L. S., 
Fuchs, D., 
Hamlet, C. L., 
Powell, S. R., 
Capizzi, A. 
M., & 
Seethaler, P. 
M. (2006). 
The effects of 
computer-
assisted 
instruction 
on number 
combination 
skill in at-risk 
first graders. 
 

Undersöka 
potentialen 
hos dator-
assisterad 
instruktion i 
fråga att 
förbättra 
elevers 
räknefärdigh
eter inom 
addition och 
subtraktion.  

Pilotstudie. 

Deltagare: 16 elever 
i årskurs 1; i 
riskzonen för 
inlärningssvårigheter 
i matematik. 

För-test och efter-
test. 

Dator-
program; 
”FLASH”.  

Omfattning: 18 
veckor; 50 
sessioner, 10 
minuter vardera.  

Eleverna arbetade 
på varsin dator. 

Genom 
datorprogrammet 
presenteras ett tal 
och dess 
summa/differens 
för eleven. När 
talet försvinner 
ska eleven återge 
talet och dess 
summa/differens 
på datorn. 
Eleverna får på 
detta sätt para 
ihop talet med sitt 
svar upprepade 
gånger. 

Resultaten 
tyder på att 
eleverna 
förbättrade 
sina räkne-
färdigheter 
inom 
addition 
men inte 
subtraktion. 
 
Eleverna 
kunde inte 
tillämpa 
kunskaperna 
för att lösa 
räknesagor 
(”arithmetic 
story 
problems”).   

González-
Castro, P., 
Cueli, M., 
Areces, D., 
Rodríguez, 
C., & 
Sideridis, G. 
(2016). 
Improvement 
of Word 
Problem 
Solving and 
Basic 

Undersöka 
och jämföra 
effekterna av 
en 
intervention 
med ett 
datorprogra
m på elevers 
tidiga lärande 
i matematik 
och 
problemlösni

För-test och efter-
test. 

Interventions-grupp; 
kontroll-
jämförelsegrupp.  

Deltagare: elever i 
åldrarna 6-9 år; 72 
elever med ADHD; 
82 elever med 
inlärningssvårigheter 
i matematik; 62 

Dator-
program; 
”Integrated 
dynamic 
representatio
n program”.  

Intervention: 

Läraren instruerar 
hur programmet 
ska användas via 
en interaktiv 
skrivtavla; eleven 
arbetar sedan 
med programmet 
på en dator; lösa 
uppgifter i 
matematik.  

Resultatet 
tyder på att 
alla elever 
förbättrades 
gällande de 
matematiska 
färdighetern
a efter 
intervention
en.  
Elever som 
endast hade 
inlärningssvå
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Mathematics 
Competencie
s in Students 
with 
Attention 
Deficit/Hyper
activity 
Disorder and 
Mathematic
al Learning 
Difficulties.  

ngsförmåga.  elever med ADHD 
och 
inlärningssvårigheter 
i matematik.  

(På grund av att en 
majoritet av 
deltagarna har 
inlärningssvårigheter 
i matematik 
inkluderas denna 
artikel).  

Omfattning: 45 
sessioner; 50 
minuter vardera; 4 
gånger i veckan; 
under ordinarie 
matematik-
lektioner. 

righeter i 
matematik, 
och inte en 
ADHD-
diagnos, 
visade störst 
förbättring. 

Koedinger, K. 
R., 
McLaughlin, 
E. A., & 
Heffernan, 
N. T. (2010).   
A quasi-
experimental 
evaluation of 
an on-line 
formative 
assessment 
and tutoring 
system. 

Undersöka 
huruvida 
elevers och 
lärares 
användning 
av dator-
programmet 
”ASSIST-
ments” i 
undervisning
en har någon 
effekt på 
elevers 
testpoäng. 

Kvasi-experiment. 

Deltagare: 255 
elever i 
specialundervisning; 
985 elever utan 
svårigheter; årskurs 
7. 

Försöksgrupp och 
jämförelsegrupp.  

För-test och efter-
test. 

”ASSISTment
s”; ett dator-
program 
online för 
formativ 
bedömning 
och 
handledning. 

Omfattning: ett 
skolår. 

Eleverna arbetar 
med programmet i 
olika stor 
utsträckning.  

Följa instruktioner 
och lösa 
matematiska 
uppgifter. 

Förser elever med 
handledning i 
form av ledtrådar 
och direkt 
återkoppling över 
deras svar.  

Förser läraren 
med data över 
elevernas 
prestationer och 
utveckling. 

Resultatet 
av efter-
testet tyder 
på att 
eleverna i 
försöksgrup
pen 
presterade 
bättre än 
eleverna i 
jämförelsegr
uppen. 
 
Skillnaderna 
i prestation 
var särskilt 
framträdand
e för elever i 
specialunder
visning.  

Kroeger, L. 
A., Brown, R. 
D., & 
O'Brien, B. A. 
(2012). 
Connecting 
neuroscience
, cognitive, 
and 

Undersöka 
och granska 
tillgängliga 
”intervention 
programs” 
marknadsför
da för elever 
i matematik-
svårigheter. 

”Review-artikel”. 

Programmen 
identifieras och 
utvärderas utifrån 
forskningsfrågor 
gällande vilken 
forskning som 
stöder programmet, 
och vilka kognitiva 

Flera dator-
program. 

Författarna 
identifierar 
programmens 
användningsområ
de som 
komplement till 
ordinarie 
undervisning, och 
att de kan 

Resultatet 
tyder på att 
det är få 
program 
som har stöd 
i forskning, 
även om det 
finns många 
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educational 
theories and 
research to 
practice: A 
review of 
mathematics 
intervention 
programs. 
 

processer hos elever 
programmet riktar 
sig mot. 

Forskarna använder 
sig av resultat från 
tidigare studier.  

Programmen riktar 
sig mot elever i 
förskoleåldern upp 
till årskurs 3.  

användas av 
elever individuellt 
eller i mindre 
grupper. 

Flera 
datorprogram (ex. 
”Accelerated 
Math”, ”FASTT 
Math”) förser 
elever med bland 
annat 
instruktioner, 
handledning och 
återkoppling när 
de löser 
matematiska 
uppgifter. Läraren 
får ta del av data 
över elevernas 
prestationer och 
utveckling. 

program 
tillgängliga. 
 
Artikeln 
presenterar 
inte några 
egna 
resultat 
gällande 
effekter på 
elever i 
matematik-
svårigheter. 
 

Kroesbergen, 
E. H., & Van 
Luit, J. E. 
(2003). 
Mathematics 
interventions 
for children 
with special 
educational 
needs: A 
meta-
analysis. 

Presenterar 
resultat från 
studier av 
inter-
ventioner i 
matematik.  

(Intervention
er med 
dator-
assisterad 
instruktion 
behandlas, 
men är inte i 
fokus för 
meta-
analysen). 

Meta-analys; 58 
studier; 
interventioner för 
elever med 
svårigheter i 
matematik. Totalt 
2509 elever. 

Dator-
assisterad 
instruktion. 

Interventioner 
med dator-
assisterad 
instruktion. 

Resultatet 
tyder på 
bland annat 
på att 
Intervention
er med 
dator-
assisterad 
instruktion 
gav mindre 
effekt på 
elever 
jämfört med 
intervention
er där detta 
inte ingick. 
 

Leh, J. M., & 
Jitendra, A. 
K. (2013).  
Effects of 
computer-
mediated 
versus 

En jämförelse 
mellan dator-
medierad 
och lärar-
medierad 
instruktion i 
matematik 

Deltagare: 25 elever 
i årskurs 3; 
matematik-
svårigheter; 
slumpmässigt 
utvalda till gruppen 
med dator-medierad 

Dator-
program; ”Go 
Solve Word 
Problems”. 

15 sessioner. 

Instruktioner som 
förmedlas 
antingen via dator 
eller lärare; 
visuella 

Resultaten 
tyder inte på 
någon 
skillnad 
mellan 
grupperna; 
elevernas 
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teacher-
mediated 
instruction 
on the 
mathematica
l word 
problem-
solving 
performance 
of third-
grade 
students 
with 
mathematica
l difficulties. 
 

och dess 
effekter på 
elevers 
prestationer 
inom 
problem-
lösning. 

instruktion eller 
gruppen med lärar-
medierad 
instruktion.  

För-test, efter-test.  

representationer. 

Ta del av 
instruktioner och 
lösa matematiska 
problem via 
datorprogrammet 
självständigt. 

Datorprogrammet 
förser eleverna 
med bland annat 
guidning och 
ledtrådar. 

 

prestationer 
låg på en 
liknande 
nivå.  

Ok, M. W., & 
Bryant, D. P. 
(2016).  
Effects of a 
strategic 
intervention 
with iPad 
practice on 
the 
multiplicatio
n fact 
performance 
of fifth-grade 
students 
with learning 
disabilities. 

Undersöka 
effekterna av 
en 
intervention 
med iPads på 
elevers 
prestationer 
och 
strategier för 
att lösa 
multiplikatio
n. 

 

Intervention i en 
enda grupp, flera 
mätningar. 
Uppföljande test. 

Deltagare: fyra 
elever i årskurs 5; 
inlärnings-
svårigheter. 

”Math 
Evolve”; iPad-
applikation 
(”app”). 

Omfattning: 15 
”en-till-en” 
sessioner; 30 
minuter vardera. 

Interventionen 
bestod bland 
annat av att elever 
självständigt 
interagerar med 
iPad applikationen 
”Math Evolve” 
genom att lösa 
matematiska 
uppgifter och 
problem. 

Resultaten 
tyder på att 
eleverna 
förbättrade 
sina 
prestationer 
inom 
multiplikatio
n. Vid det 
uppföljande 
testet 
upprätthöll 
eleverna 
sina 
prestationer. 

Seo, Y. J., & 
Bryant, D. P. 
(2009). 
Analysis of 
studies of the 
effects of 
computer-
assisted 
instruction 
on the 
mathematics 
performance 
of students 

Meta-studie 
av som 
undersöker 
effekterna av 
dator-
assisterad 
instruktion 
på elever 
med 
inlärningssvå
righeter och 
deras 
prestationer i 

Meta-analys av 11 
studier; elever i 
åldrarna 6-18 år; 
inlärnings-
svårigheter. 

Studierna 
analyserades i fråga 
om jämförbarhet 
och styrkan av 
fenomen (”effect 
sizes”). 

Till en 
övervägande 
del olika 
datorprogra
m/mjukvara. 

Olika former av 
dator-assisterad 
instruktion, 
återkommande 
begrepp: 
Upprepad övning 
(”drill and 
practice”), spel 
(”game”), 
handledning 
(”tutorial”).    

Resultatet 
av meta-
studien 
tyder på att 
det inte går 
att dra några 
avgörande 
slutsatser 
kring 
effektivitete
n av dator-
assisterad 
instruktion 
på elever 
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with learning 
disabilities. 

matematik. med 
inlärningssvå
righeter, på 
grund av 
studiernas 
spridda 
resultat.  
 

Seo, Y. J., & 
Bryant, D. 
(2012). 
Multimedia 
CAI program 
for students 
with 
mathematics 
difficulties. 

Undersöka 
effekterna av 
Math 
Explorer på 
elevers 
färdigheter 
inom 
problem-
lösning i text. 

”Multiple-probe-
across-subjects 
design”; 18 veckor. 

Uppföljande test 2 
veckor efter 
interventionen. 

Deltagare: fyra 
elever i årskurs 2-3; 
matematiksvårighet
er. 

”Math 
Explorer”; ett 
multimedia 
dator-
assisterat 
program för 
instruktion i 
matematik. 

Eleverna deltog 
individuellt; 
arbeta med 
datorprogrammet; 
lösa matematiska 
problem; ca 5 
sessioner i veckan; 
20-30 min per 
gång.  

Instruktioner; 
kognitiva och 
metakognitiva 
strategier. 

Generalisera 
kunskaperna till 
ett ”papper-och-
penna”-test. 

Förbättring 
av alla 
elevernas 
prestationer 
inom 
problemlösn
ing med 
addition och 
subtraktion, 
även under 
testsituation
er med 
papper och 
penna.  
Prestationer
na bibehölls 
under det 
uppföljande 
testet för tre 
av fyra 
elever. 
 

Seo, Y. J., & 
Woo, H. 
(2010).  
The identi-
fication, 
implemen-
tation, and 
evaluation of 
critical user 
interface 
design 
features of 
computer-
assisted 
instruction 
programs in 
mathematics 

Studien 
undersöker 
olika design 
funktioner 
(”critical user 
interface 
design 
features”) 
tillgängliga i 
multimedia 
dator-
assisterade 
program för 
elever med 
inlärningssvå
righeter i 

Identifikation och 
bedömning av 
programmens 
funktioner för att 
utveckla 
programmet ”Math 
Explorer” vilket 
sedan testades av 
lärare och elever. 

Deltagare: 5 special-
pedagoger och 17 
elever med 
inlärningssvårigheter 
i årskurs 2-3. 

”Math 
Explorer”; ett 
multimedia 
dator-
assisterat 
program för 
instruktion i 
matematik. 

Lärare och elever 
fick följa 
programmets 
instruktioner och 
lösa uppgifter 
individuellt för att 
sedan lämna 
synpunkter. 

Några funktioner i 
programmet: 
kognitiva och 
metakognitiva 
strategier, 
återkoppling, 
multimedia. 

Elever och 
lärare 
positivt 
inställda till 
användande
t av Math 
Explorer och 
dess 
funktioner 
för att stötta 
elever med 
inlärnings-
svårigheter i 
deras 
matematiska 
lärande. 
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for students 
with learning 
disabilities. 
 

matematik.   

Shamir, A., & 
Lifshitz, I. 
(2013).  
E-Books for 
supporting 
the 
emergent 
literacy and 
emergent 
math of 
children at 
risk for 
learning 
disabilities: 
can 
metacognitiv
e guidance 
make a 
difference? 
 

Undersöka 
effekterna av 
undervisning 
med en 
elektronisk 
bok, med 
eller utan 
metakognitiv 
vägledning, 
på 
förskolebarns
matematiska 
färdigheter 
(ordningstal 
och 
addition).  
 

Deltagare: 77 
förskolebarn; 4,5-7 
år; i riskzonen för 
inlärnings-
svårigheter. 

Test innan och efter 
interventionen; 
försöksgrupp och 
kontrollgrupp. 

 

 

 

 

Elektronisk 
bok; 
”Grandfather
’s Minibus”; 
en berättelse 
med 
matematiskt 
innehåll; 
multimedia-
redskap. 

6 självständiga 
sessioner; barnen 
interagerar med e-
boken, med eller 
utan meta-
kognitiv 
vägledning.  

Resultaten 
visar på 
förbättringar 
inom dessa 
färdigheter, 
framförallt 
för elever 
som 
samtidigt 
fick meta-
kognitiv 
vägledning. 

Shin, M. & P. 
Bryant, D. 
(2017). 
Improving 
the Fraction 
Word 
Problem 
Solving of 
Students 
With 
Mathematics 
Learning 
Disabilities: 
Interactive 
Computer 
Application.  

Undersöka 
effekterna av 
ett dator-
assisterat 
program på 
elevers 
förmåga att 
lösa 
matematiska 
problem med 
bråktal. 

Pilotstudie; flera 
mätningar av flera 
personers 
förmågor/prestation
er innan och efter 
interventionen. 

Deltagare: 3 elever; 
inlärningssvårigheter 
i matematik; 
mellanstadiet. 

”Fun 
fraction”; ett 
dator-
assisterat 
program för 
instruktion 
med 
komponenter 
som bl.a. 
virtuellt 
laborativt 
material, 
kognitiva 
strategier, 
återkoppling, 
explicita och 
strategiska 
instruktioner. 
 

Eleverna får ta del 
av instruktioner 
genom Fun 
fraction och 
arbeta med 
programmet 
självständigt; ca 
två gånger i 
veckan i 13 
veckor.  

Blandat 
resultat; 
överlag 
pekar 
resultatet 
mot 
förbättring 
gällande 
problemlösn
ingsförmåga. 

Xin, Y. P., 
Tzur, R., 
Hord, C., Liu, 

Undersöka 
effekterna av 
ett intelligent 

Deltagare: 17 elever 
i lågstadiet; 
medelålder 9,8 år; 

Datorprogra
m; ”Please 
Go Bring Me-

Omfattning: 4 
gånger i veckan; 
36 sessioner; 25 

Båda 
grupperna 
förbättrade 
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J., Park, J. Y., 
& Si, L. 
(2017).  
An Intelligent 
Tutor-
Assisted 
Mathematics 
Intervention 
Program for 
Students 
With 
Learning 
Difficulties. 

handledande 
program 
(”intelligent 
tutor 
program”) på 
elevers 
förmåga att 
lösa 
matematiska 
problem med 
multiplikatio
n och 
division. 

inlärningssvårigheter 
i matematik. 

Tester före och efter 
interventionen; två 
uppföljande tester 1 
och 2 veckor efter 
interventionen. 

Kontrollgruppen fick 
ta del av 
intervention via 
lärare med liknande 
uppgifter inom 
problemlösning med 
multiplikation och 
division. 

Conceptual 
Model-Based 
Problem 
Solving 
intelligent 
tutor 
program”. 

minuter vardera. 

Eleverna arbetade 
med 
datorprogrammet 
på egen hand.  

Följa instruktioner 
och lösa uppgifter. 

 

sina 
prestationer 
på efter-
testet. 
Eleverna 
som deltog i 
intervention
en med 
datorprogra
mmet visade 
snabbare 
och större 
förbättring. 
Båda 
grupperna 
bibehöll sina 
prestationer 
under de 
uppföljande 
testerna. 
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Bilaga 3: Undervisning med virtuellt laborativt material 

 

Referens 
 

Syfte/forsk-
ningsfrågor 
 

Metod och data 
 

Digitalt 
verktyg 
 

Undervisning/ 
intervention 
 

Resultat/ 
effekter  

Satsangi, R., 
& Bouck, E. 
C. (2015).  
Using virtual 
manipulative 
instruction to 
teach the 
concepts of 
area and 
perimeter to 
secondary 
students 
with learning 
disabilities. 

Undersöka 
effekterna av 
en 
intervention 
med virtuellt 
laborativt 
material för 
att lära ut 
begreppen 
area och 
omkrets till 
elever med 
inlärningssvå
righeter i 
matematik. 

”Multiple baseline 
design”. 
Flera mätningar av 
elevers prestationer. 

Deltagare: 3 elever; 
inlärningssvårigheter 
i matematik; mellan 
14-18 år. 

Virtuellt 
laborativt 
material; 
skapa former 
med hjälp av 
virtuella 
klossar. 

Intervention; ca 8 
veckor; 5 
sessioner; 2 
veckor senare 
deltog eleverna i 3 
uppföljande 
sessioner. 

Eleverna får först 
ta del av 
instruktioner hur 
de ska använda 
det virtuella 
laborativa 
materialet. Sedan 
får eleverna 
självständigt 
använda 
materialet för att 
lösa uppgifter 
inom area och 
omkrets. 

Avslutningsvis 
undersöktes 
huruvida eleverna 
kunde använda 
det virtuella 
laborativa 
materialet för att 
lösa matematiska 
problem 
presenterade i 
text. 

Resultaten 
tyder 
överlag på 
att alla tre 
elever 
förbättrade 
sina 
prestationer 
inom att lösa 
problem 
med area 
och omkrets 
med hjälp av 
virtuellt 
laborativt 
material. 
 
Eleverna 
lyckades 
även med 
olika stor 
framgång 
tillämpa de 
virtuella 
laborativa 
materialen 
för att lösa 
problem i 
text. 

Satsangi, R., 
Bouck, E. C., 
Taber-

Studien 
syftar till att 
undersöka 

Ett subjekt, växlande 
behandling med 
konkret respektive 

Virtuellt 
laborativt 

Intervention; 30 
sessioner.  

Resultatet 
tyder på att 
alla elever 
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Doughty, T., 
Bofferding, 
L., & 
Roberts, C. 
A. (2016). 
Comparing 
the 
Effectiveness 
of Virtual 
and Concrete 
Manipulative
s to Teach 
Algebra to 
Secondary 
Students 
With 
Learning 
Disabilities. 

och jämföra 
effekterna av 
virtuellt 
respektive 
konkret 
laborativt 
material för 
att stötta 
elever med 
inlärningssvå
righeter när 
de löser 
ekvationer.  

 

  

virtuellt laborativt 
material (”Single-
subject alternating 
treatment design”).  

Deltagare: tre 
elever; 17-19 år; 
inlärningssvårigheter 
i matematik. 

material. Använda de olika 
formerna av 
laborativt material 
för att lösa 
uppgifter med 
ekvationer. 

löste fler 
uppgifter 
rätt med 
hjälp av det 
laborativa 
materialet, 
oavsett om 
det var 
konkret eller 
virtuellt. 
 
Två av tre 
elever fick 
något bättre 
resultat med 
hjälp av det 
konkreta 
materialet, 
medan en 
elev fick 
bättre 
resultat med 
det virtuella 
materialet.  
 

Shin, M. & P. 
Bryant, D. 
(2017). 
Improving 
the Fraction 
Word 
Problem 
Solving of 
Students 
With 
Mathematics 
Learning 
Disabilities: 
Interactive 
Computer 
Application.  

Undersöka 
effekterna av 
ett dator-
assisterat 
program på 
elevers 
förmåga att 
lösa 
matematiska 
problem med 
bråktal. 

Pilotstudie; flera 
mätningar av flera 
personers 
förmågor/prestation
er innan och efter 
interventionen. 

Deltagare: 3 elever; 
inlärningssvårigheter 
i matematik; 
mellanstadiet. 

Fun fraction; 
ett dator-
assisterat 
program för 
instruktion 
med 
komponenter 
som bl.a. 
virtuellt 
laborativt 
material, 
kognitiva 
strategier, 
återkoppling, 
explicita och 
strategiska 
instruktioner. 

Eleverna får ta del 
av instruktioner 
genom Fun 
fraction och 
arbeta med 
programmet 
självständigt; ca 
två gånger i 
veckan i 13 
veckor. 

Blandat 
resultat; 
överlag 
pekar 
resultatet 
mot 
förbättring 
gällande 
problemlösn
ingsförmåga. 
 
De virtuella 
laborativa 
materialen i 
programmet 
bidrog till att 
visuellt 
representera 
matematike
n och 
beräkningar 
med bråktal. 
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Shin, M., 
Bryant, D. P., 
Bryant, B. R., 
McKenna, J. 
W., Hou, F., 
& Ok, M. W. 
(2017).  
Virtual 
manipulative
s: Tools for 
teaching 
mathematics 
to students 
with learning 
disabilities. 

Artikeln 
diskuterar 
bland annat 
användandet 
av virtuellt 
laborativt 
material i 
matematik-
undervisning
en för elever 
med 
inlärningssvå
righeter, dess 
fördelar och 
utmaningar.  

Litteraturstudie. 
Artikeln refererar till 
andra författares 
studier inom ämnet.  

Virtuellt 
laborativt 
material. 

Virtuellt laborativt 
material som 
verktyg för 
instruktion för 
elever med 
inlärnings-
svårigheter i 
matematik. 

Studien 
tyder på att 
virtuellt 
laborativt 
material kan 
användas för 
att stötta 
elever med 
inlärningssvå
righeter och 
engagera 
dem i sitt 
matematiska 
lärande. 
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Bilaga 4: Digitala verktyg som hjälpmedel och för anpassning 

 

Referens 
 

Syfte/forsk-
ningsfrågor 
 

Metod och data 
 

Digitalt 
verktyg 
 

Undervisning/ 
intervention 
 

Resultat/ 
effekter  

Bouck, E. C. 
(2009). 
Calculating 
the Value of 
Graphing 
Calculators 
for Seventh-
Grade 
Students 
With and 
Without 
Disabilities A 
Pilot Study. 

Studien 
syftar till att 
undersöka 
elevers 
prestationer 
då de får 
använda 
grafräknare 
som 
hjälpmedel 
vid 
bedömnings-
situationer i 
matematik. 

Deltagare: 8 elever 
med inlärnings-
svårigheter, 27 
elever utan 
inlärnings-
svårigheter, 3 elever 
med 
inlärningssvårigheter 
samt diagnos; 
årskurs 7. 

För-test utan 
grafräknare och 
liknande efter-test 
med grafräknare. 

Grafritande 
miniräknare; 
hjälpteknik. 

Elever får använda 
grafräknare som 
stödverktyg/hjälp-
medel i prov-
situation i 
matematik. 

Resultaten 
tyder på att 
elever med 
inlärnings-
svårigheter 
förbättrade 
sina 
prestationer 
när de fick 
tillgång till 
grafräknare.  

Calhoon, M. 
B., Fuchs, L. 
S., & 
Hamlett, C. L. 
(2000). 
Effects of 
computer-
based test 
accommodat
ions on 
mathematics 
performance 
assessments 
for 
secondary 
students 
with learning 
disabilities. 
 

Undersöka 
och jämföra 
effekterna av 
dator-
baserade 
anpassningar
, icke-dator-
baserade 
anpassningar
, och inga 
anpassningar 
på elevers 
prestationer i 
matematik. 

Deltagare: 81 elever 
i årskurs 9-12; 
inlärningssvårigheter 
i matematik och 
lässvårigheter. 

Dator-
baserade 
anpassningar
; ljud och 
video. 

Eleverna testades 
med olika form av 
anpassning, 
respektive ingen 
anpassning.  

Totalt fyra 
tillfällen: utan 
anpassning, 
läshjälp via lärare 
(”teacher-read”), 
läshjälp via dator, 
läshjälp via dator 
med video. 

Resultaten 
tyder på att 
anpass-
ningar i form 
av läshjälp, 
oavsett via 
lärare eller 
dator, höjde 
elevernas 
testpoäng. 
Ingen 
betydande 
skillnad 
mellan de 
dator-
baserade 
formerna av 
anpassning. 

Crawford, L., 
Higgins, K. 

Studien 
syftar till att 

Deltagare: 73 elever; 
årskurs 4-6; elever 

Elektroniska 
stödverktyg 

Eleverna deltog i 3 
sessioner per 

Resultatet 
tyder på att 
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N., Huscroft-
D’Angelo, J. 
N., & Hall, L. 
(2016). 
Students’ use 
of electronic 
support tools 
in math-
ematics. 

undersöka 
elevers 
användning 
av 
elektroniska 
stödverktyg 
tillgängliga i 
ett dator-
program för 
matematik-
undervisning.  

med och utan 
inlärnings-
svårigheter.  

För-test och efter-
test. 

tillgängliga i 
dator-
programmet 
”The Math 
Learning 
Companion” 
utvecklat för 
elever med 
inlärningssvå
righeter eller 
låga 
prestationer i 
matematik. 

vecka under 6 
veckor; 40 
minuter vardera; 
supplement till 
ordinarie 
matematik-
undervisning.  

Eleverna arbetade 
med programmet 
självständigt, 
lärarens uppgift 
var främst att 
övervaka arbetet.  

elever med 
lägre 
matematiska 
förkunskape
r använde de 
elektroniska 
stödverktyge
n i större 
utsträckning 
och bidrog 
till att de fick 
högre 
testpoäng.  
 
De stöd-
verktyg som 
användes 
mest var 
miniräknare
n och ljud-
uppläsning. 
 

Strickland, T. 
K., & 
Maccini, P. 
(2010). 
Strategies for 
teaching 
algebra to 
students 
with learning 
disabilities: 
Making 
research to 
practice 
connections. 
  

Översikt av 
olika former 
av 
intervention 
för att stötta 
elever med 
inlärningssvå
righeter att 
lära algebra, 
bland annat 
interventione
r med teknik. 

Litteraturstudie. 

Redovisar resultat 
från tidigare studier.  

Miniräknare; 
datorprogra
m; video. 

Användandet av 
miniräknare, 
datorprogram och 
video i 
matematikundervi
sningen för att 
stötta elever i 
deras lärande.  

Redovisar 
resultat från 
tidigare 
studier. 

Wissick, C. A. 
(1996). 
Multimedia: 
Enhancing 
instruction 
for students 
with learning 
disabilities. 

Artikeln 
diskuterar 
hur 
multimedia 
kan användas 
för att 
förbättra 
undervisning
en för elever 
med 

Undersöka tidigare 
studier inom ämnet.   

 

Multimedia. Användandet av 
multimedia i 
undervisningen. 

Multimedia 
kan främja 
instruktioner 
och lärande 
hos elever 
med 
inlärnings-
svårigheter 
genom bl.a. 
ljud, bild, 
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inlärnings-
svårigheter.  

grafik, video 
och text 
(författarens 
slutsatser 
baserat på 
tidigare 
studier). 
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Bilaga 5: Kommunikation och återkoppling via digitala verktyg 

 

Referens 
 

Syfte/forsk-
ningsfrågor 
 

Metod och data 
 

Digitalt 
verktyg 
 

Undervisning/ 
intervention 
 

Resultat/ 
effekter  

Laurillard, D. 
(2016). 
Learning 
number 
sense 
through 
digital 
games with 
intrinsic 
feedback. 
 

Undersöka 
effekterna av 
ett digitalt 
spel med 
återkoppling 
på elevers 
lärande i 
matematik. 

Redovisar resultat 
från en pilotstudie. 

Deltagare: elever i 
åldrarna 5-7; låga 
framgångar i 
matematik. 

”Number 
Beads”; ett 
anpassnings-
bart digitalt 
spel med inre 
(”intrinsic”) 
återkoppling. 

Datorspelande 
med återkoppling. 

Resultatet 
tyder på att 
spelet kan 
hjälpa elever 
att lära 
matematik 
på ett 
självständigt 
sätt. 

Seo, Y. J., & 
Woo, H. 
(2010).  
The identi-
fication, 
implemen-
tation, and 
evaluation of 
critical user 
interface 
design 
features of 
computer-
assisted 
instruction 
programs in 
mathematics 
for students 
with learning 
disabilities. 
 

Studien 
undersöker 
olika design 
funktioner 
(”critical user 
interface 
design 
features”) 
tillgängliga i 
multimedia 
dator-
assisterade 
program för 
elever med 
inlärningssvå
righeter i 
matematik.  

Identifikation och 
bedömning av 
programmens 
funktioner för att 
utveckla 
programmet ”Math 
Explorer” vilket 
sedan testades av 
lärare och elever. 

Deltagare: 5 special-
pedagoger och 17 
elever med 
inlärningssvårigheter 
i årskurs 2-3. 

”Math 
Explorer”; ett 
multimedia 
dator-
assisterat 
program för 
instruktion i 
matematik. 

Lärare och elever 
fick följa 
programmets 
instruktioner och 
lösa uppgifter 
individuellt för att 
sedan lämna 
synpunkter. 

Några funktioner i 
programmet: 
kognitiva och 
metakognitiva 
strategier, 
återkoppling, 
multimedia. 

 

Elever och 
lärare 
positivt 
inställda till 
användande
t av Math 
Explorer och 
dess 
funktioner 
för att stötta 
elever med 
inlärnings-
svårigheter i 
deras 
matematiska 
lärande. 

Shin, M. & P. 
Bryant, D. 
(2017). 
Improving 
the Fraction 

Undersöka 
effekterna av 
ett dator-
assisterat 
program på 

Pilotstudie; flera 
mätningar av flera 
personers 
förmågor/prestation
er innan och efter 

”Fun 
fraction”; ett 
dator-
assisterat 
program för 

Eleverna får ta del 
av instruktioner 
genom Fun 
fraction och 
arbeta med 

Blandat 
resultat; 
överlag 
pekar 
resultatet 
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Word 
Problem 
Solving of 
Students 
With 
Mathematics 
Learning 
Disabilities: 
Interactive 
Computer 
Application.  

elevers 
förmåga att 
lösa 
matematiska 
problem med 
bråktal. 

interventionen. 

Deltagare: 3 elever; 
inlärningssvårigheter 
i matematik; 
mellanstadiet. 

instruktion 
med 
komponenter 
som bl.a. 
virtuellt 
laborativt 
material, 
kognitiva 
strategier, 
återkoppling, 
explicita och 
strategiska 
instruktioner. 
 

programmet 
självständigt; ca 
två gånger i 
veckan i 13 
veckor.  

mot 
förbättring 
gällande 
problemlösn
ingsförmåga. 
 
Eleverna 
upplevde att 
återkoppling 
via 
programmet 
främjade 
deras 
engagemang 

Tsuei, M. 
(2014). 
Mathematics 
Synchronous 
Peer 
Tutoring 
System for 
Students 
with 
Learning 
Disabilities. 

Utveckla och 
undersöka 
effekterna av 
kamrat-
bedömning/ 
handledning 
(”peer 
tutoring”) via 
ett dator-
program på 
elever med 
inlärnings-
svårigheter. 

Deltagare: fyra 
elever i årskurs 4 
med inlärnings-
svårigheter. 

”G-Math 
Peer Tutoring 
System”; ett 
dator-
program för 
kamrat-
bedömning/ 
handledning. 

Deltagande i 
aktiviteter med 
strukturerad 
kamratbedömning 
med hjälp av 
tekniska verktyg 
som bl.a. 
representations-
objekt och 
kommunikations-
verktyg. 

Omfattning: två 
terminer. 

Resultaten 
tyder på att 
elevers 
lärande i 
matematik 
ökade.  
 
De tekniska 
verktygen 
inom 
programmet 
främjade 
elevernas 
kommunikat
ion och 
lärande. 
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Bilaga 6: Spelbaserad undervisning  

 

Referens 
 

Syfte/forsk-
ningsfrågor 
 

Metod och data 
 

Digitalt 
verktyg 
 

Undervisning/ 
intervention 
 

Resultat/ 
effekter  

Mohd Syah, 
N. E., 
Hamzaid, N. 
A., Murphy, 
B. P., & Lim, 
E. (2016). 
Development 
of computer 
play 
pedagogy 
intervention 
for children 
with low 
conceptual 
understandin
g in basic 
mathematics 
operation 
using the 
dyscalculia 
feature 
approach. 
 

Undersöka 
effekterna av 
intervention 
med 
pedagogiska 
datorspel på 
elevernas 
prestationer, 
med särskild 
fokus på 
områden där 
elever med 
dykalkyli 
upplever 
svårigheter. 

För-test och efter-
test; försöksgrupp 
och kontrollgrupp. 

Deltagare: 50 elever; 
7 år gamla; 
lågpresterande; 
uppvisar tecken på 
dyskalkyli. 

Datorspel. Pedagogisk 
intervention med 
datorspel.  

Omfattning: en 
timme om dagen, 
fem dagar i rad, 
Utan vägledning 
av lärare. 

Kontrollgruppen 
deltar i vanlig 
matematikundervi
sning.  

Elever i 
försöksgrup
pen 
presterade 
bättre än 
eleverna i 
kontrollgrup
pen, de 
svårigheter 
eleverna 
upplevde 
inom mate-
matiken 
reducerades. 

Laurillard, D. 
(2016). 
Learning 
number 
sense 
through 
digital 
games with 
intrinsic 
feedback. 
 

Undersöka 
effekterna av 
ett digitalt 
spel med 
återkoppling 
på elevers 
lärande i 
matematik. 

Redovisar resultat 
från en pilotstudie. 

Deltagare: elever i 
åldrarna 5-7; låga 
framgångar i 
matematik. 

”Number 
Beads”; ett 
anpassnings-
bart digitalt 
spel med inre 
(”intrinsic”) 
återkoppling; 
matematik. 

Datorspelande 
med återkoppling 
inom 
programmet. 

Resultatet 
tyder på att 
spelet kan 
hjälpa elever 
att lära 
matematik 
på ett 
självständigt 
sätt. 
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Fien, H., 
Doabler, C. 
T., Nelson, N. 
J., Kosty, D. 
B., Clarke, B., 
& Baker, S. K. 
(2016).  
An 
examination 
of the 
promise of 
the 
NumberShire 
level 1 
gaming 
intervention 
for 
improving 
student 
mathematics 
outcomes. 
 

Granska en 
spelbaserad 
intervention 
utformad för 
elever i 
årskurs 1 
med 
inlärnings-
svårigheter i 
matematik, 
eller i 
riskzonen för 
inlärningssvå
righeter. 

Deltagare: 250 
elever.  

Försöksgrupp och 
kontrollgrupp. 

Pedagogiskt 
spel i 
matematik.  

”NumberShire 
Level 1 Gaming 
Intervention”; 
accelerera lärande 
i matematik. 

Resultatet 
tyder på 
brister i 
intervention
en.   

Salminen, J., 
Koponen, T., 
Räsänen, P., 
& Aro, M. 
(2015). 
Preventive 
support for 
kindergarten
ers most at-
risk for 
mathematics 
difficulties: 
Computer-
assisted 
intervention. 

Undersöka 
förskolebarns 
respons till 
tidigt insatt 
intervention 
med 
spelbaserade 
dator-
program. 

Deltagare: 17 
förskolebarn; 
matematiksvårighet
er. 

Försöksgrupper med 
två olika datorspel. 

”Grapho 
Game Math”; 
”Number 
Race”; 
spelbaserade 
dator-
program.  

Datorbaserad 
intervention; 
självständigt 
datorspelande 
utan handledning; 
12-15 sessioner 
under 3 veckor; 
10-15 minuter 
vardera; under 
tiden barnen var 
på förskolan. 

Resultatet 
tyder på att 
intervention
en med 
datorprogra
mmen hade 
effekt på 
barnens 
räkneflyt 
(”counting 
fluency”) 
och 
grundläggan
de räkne-
förmåga 
(”basic 
arithmetic”). 
 

Praet, M., & 
Desoete, A. 
(2014). 
Enhancing 
young 
children's 
arithmetic 

Undersöka 
effekterna av 
icke-
intensiva, 
individualiser
ade, dator-
baserade 

Försöksgrupp och 
kontrollgrupp. För-
test och efter-test, 
uppföljande test. 

Deltagare: 132 
förskolebarn; 

Spelbaserade 
datorprogra
m. 

Datorspelande. 

Omfattning: 9 
individuella 
sessioner, 25 min 
vardera, totalt 5 
veckor. 

Resultatet 
tyder på att 
barnen i 
försöksgrup
pen 
presterade 
bättre än 
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skills through 
non-
intensive, 
computerise
d 
kindergarten 
interventions
: a 
randomised 
controlled 
study. 
 

interven-
tioner med 
datorspel. 

medelålder 68 
månader.  

barnen i 
kontrollgrup
pen. 

Kajamies, A., 
Vauras, M., 
& Kinnunen, 
R. (2010). 
Instructing 
Low-
Achievers in 
Mathematic
al Word 
Problem 
Solving. 

Beskriva 
effekterna av 
en 
intervention 
med 
problem-
lösning 
genom ett 
datorbaserat-
äventyrsspel. 

Deltagare: 8 elever; 
10 år gamla; 
svårigheter i 
problemlösning. 

(De låga 
prestationerna 
kopplas till elevernas 
matematik-
svårigheter). 

För-test, efter-test, 
uppföljande test. 

Försöksgrupp; 
kontrollgrupp. 

Pedagogiskt 
datorbaserat-
äventyrsspel. 

Intervention med 
datorspel där 
eleverna får lösa 
matematiska 
problem, 
kombinerat med 
tydlig vägledning 
(”scaffolding”) av 
läraren. 

Resultatet 
tyder på att 
eleverna 
som deltog i 
intervention
en 
förbättrade 
sin problem-
lösning.  
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Bilaga 7: Mängdträning och repetition via digitala verktyg 

 

Referens 
 

Syfte/forsk-
ningsfrågor 
 

Metod och data 
 

Digitalt 
verktyg 
 

Undervisning/ 
intervention 
 

Resultat/ 
effekter  

Burns, M. K., 
Kanive, R., & 
DeGrande, 
M. (2012).  
Effect of a 
computer-
delivered 
math fact 
intervention 
as a 
supplementa
l intervention 
for math in 
third and 
fourth 
grades. 

Undersöka 
effekterna av 
en 
datorbaserad 
intervention. 

Försöksgrupp, 
kontrollgrupp. 

Deltagare: 216 
elever i årskurs 3 
och 4; i riskzonen för 
matematiksvårighet
er. 

226 elever i 
kontrollgrupp. 

 

Dator-
program. 

Datorbaserad 
intervention;  

Omfattning: 
självständigt öva 
matematik genom 
datorprogrammet 
5-15 minuter; tre 
gånger i veckan, 8-
15 veckor. 

Eleverna måste få 
alla rätt på nivån 
inom en viss 
tidsram innan de 
får avancera och 
gå vidare till nästa 
nivå i 
datorprogrammet. 

Resultatet 
tyder på att 
eleverna i 
försöksgrup
pen 
förbättrade 
sina poäng 
mer än 
eleverna i 
kontrollgrup
pen. Efter 
intervention
en var det 
färre elever 
som låg i 
riskzonen för 
att 
misslyckas i 
matematik. 
 

Fuchs, L. S., 
Fuchs, D., 
Hamlet, C. L., 
Powell, S. R., 
Capizzi, A. 
M., & 
Seethaler, P. 
M. (2006). 
The effects of 
computer-
assisted 
instruction 
on number 
combination 

Undersöka 
potentialen 
hos dator-
assisterad 
instruktion i 
fråga att 
förbättra 
elevers 
räknefärdigh
eter inom 
addition och 
subtraktion.  

Pilotstudie. 

Deltagare: 16 elever 
i årskurs 1; i 
riskzonen för 
inlärningssvårigheter 
i matematik. 

För-test och efter-
test. 

Dator-
program; 
”FLASH”.  

Omfattning: 18 
veckor; 50 
sessioner, 10 
minuter vardera.  

Eleverna arbetade 
på varsin dator. 

Genom 
datorprogrammet 
presenteras ett tal 
och dess 
summa/differens 
för eleven. När 

Resultaten 
tyder på att 
eleverna 
förbättrade 
sina räkne-
färdigheter 
inom 
addition 
men inte 
subtraktion. 
 
Eleverna 
kunde inte 
tillämpa 
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skill in at-risk 
first graders. 
 

talet försvinner 
ska eleven återge 
talet och dess 
summa/differens 
på datorn. 
Eleverna får på 
detta sätt para 
ihop talet med sitt 
svar upprepade 
gånger. 

kunskaperna 
för att lösa 
räknesagor 
(”arithmetic 
story 
problems”).   

Kanive, R., 
Nelson, P. 
M., Burns, 
M. K., & 
Ysseldyke, J. 
(2014). 
Comparison 
of the effects 
of computer-
based 
practice and 
conceptual 
understandin
g 
interventions 
on 
mathematics 
fact 
retention 
and general-
ization. 
 

Undersöka 
effekterna av 
två typer av 
intervention: 
”dator-
baserad 
övning” och 
”konceptuell 
förståelse 
intervention” 
på elever i 
matematiksv
årigheter. 

Deltagare: 90 elever 
i årskurs 4 och 5; 
matematik-
svårigheter. 

För-test och efter-
test; kontrollgrupp 
som enbart deltog i 
ordinarie 
undervisning. 

Dator-
program. 

Intervention 
utöver ordinarie 
undervisning.  

”Computer-based 
practice”; eleven 
måste ha alla rätt 
på varje nivå för 
att kunna 
avancera till nästa 
nivå. Klarar eleven 
inte nivån inom 2 
minuter, får 
eleven göra 
”övnings-
sessioner”, 
repetition. 

Resultatet 
tyder på att 
eleverna i 
den dator-
baserade 
intervention
en 
presterade 
bättre än 
eleverna i 
kontrollgrup
pen. 

Kroeger, L. 
A., Brown, R. 
D., & 
O'Brien, B. A. 
(2012). 
Connecting 
neuroscience
, cognitive, 
and 
educational 
theories and 
research to 
practice: A 
review of 

Undersöka 
och granska 
tillgängliga 
”intervention 
programs” 
marknadsför
da för elever 
i matematik-
svårigheter. 

”Review”. 

Programmen 
identifieras och 
utvärderas utifrån 
forskningsfrågor 
gällande vilken 
forskning som 
stöder programmet, 
och vilka kognitiva 
processer hos elever 
programmet riktar 
sig mot. 

Forskarna använder 

Flera dator-
program. 

Författarna 
identifierar 
programmens 
användningsområ
de som 
komplement till 
ordinarie 
undervisning, och 
att de kan 
användas av 
elever individuellt 
eller i mindre 
grupper. 

Flera 

Resultatet 
tyder på att 
det är få 
program 
som har stöd 
i forskning, 
även om det 
finns många 
program 
tillgängliga. 
 
Artikeln 
presenterar 
inte några 
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mathematics 
intervention 
programs. 
 

sig av resultat från 
tidigare studier.  

Programmen riktar 
sig mot elever i 
förskoleåldern upp 
till årskurs 3.  

datorprogram (ex. 
”Accelerated 
Math”, ”FASTT 
Math”) förser 
elever med bland 
annat 
instruktioner, 
handledning och 
återkoppling när 
de löser 
matematiska 
uppgifter. Läraren 
får ta del av data 
över elevernas 
prestationer och 
utveckling. 

”FASTT Math” 
inriktar sig mot 
övningar i 
arbetsminne 
genom repetitiva 
övnings-sessioner.  

egna 
resultat 
gällande 
effekter på 
elever i 
matematik-
svårigheter. 
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Bilaga 8: Översiktlig tabell över artiklar och underkategorier 

 
Referens Följa 

instruktion
er och lösa 
uppgifter 
via digitala 
verktyg 

Under-
visning 
med 
virtuellt 
laborativt 
material 

Digitala 
verktyg som 
hjälpmedel 
och för att 
anpassa 
undervisning
en 

Kommunikati
on och 
återkoppling 
via digitala 
verktyg 

Spelbaserad 
undervisning 

Mängd-
träning och 
repetition via 
digitala 
verktyg  

Bouck, E. C. (2009). 
Calculating the 
Value of Graphing 
Calculators for 
Seventh-Grade 
Students With and 
Without Disabilities 
A Pilot Study. 

  X    

Burns, M. K., 
Kanive, R., & 
DeGrande, M. 
(2012). Effect of a 
computer-delivered 
math fact 
intervention as a 
supplemental 
intervention for 
math in third and 
fourth grades. 

     X 

Calhoon, M. B., 
Fuchs, L. S., & 
Hamlett, C. L. 
(2000). Effects of 
computer-based 
test 
accommodations 
on mathematics 
performance 
assessments for 
secondary students 
with learning 
disabilities. 

  X    
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Crawford, L., 
Higgins, K. N., 
Huscroft-D’Angelo, 
J. N., & Hall, L. 
(2016). Students’ 
use of electronic 
support tools in 
mathematics. 

  X    

Fien, H., Doabler, C. 
T., Nelson, N. J., 
Kosty, D. B., Clarke, 
B., & Baker, S. K. 
(2016).  
An examination of 
the promise of the 
NumberShire level 1 
gaming 
intervention for 
improving student 
mathematics 
outcomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   X  

Fuchs, L. S., Fuchs, 
D., Hamlet, C. L., 
Powell, S. R., 
Capizzi, A. M., & 
Seethaler, P. M. 
(2006). The effects 
of computer-
assisted instruction 
on number 
combination skill in 
at-risk first graders. 

X     X 

González-Castro, P., 
Cueli, M., Areces, 
D., Rodríguez, C., & 
Sideridis, G. (2016). 
Improvement of 
Word Problem 
Solving and Basic 
Mathematics 
Competencies in 
Students with 
Attention 
Deficit/Hyperactivit
y Disorder and 
Mathematical 
Learning 
Difficulties.  

X      

Kajamies, A., 
Vauras, M., & 
Kinnunen, R. 

    X  
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(2010). Instructing 
Low-Achievers in 
Mathematical 
Word Problem 
Solving.  
Kanive, R., Nelson, 
P. M., Burns, M. K., 
& Ysseldyke, J. 
(2014). Comparison 
of the effects of 
computer-based 
practice and 
conceptual 
understanding 
interventions on 
mathematics fact 
retention and 
generalization.  

     X 

Koedinger, K. R., 
McLaughlin, E. A., & 
Heffernan, N. T. 
(2010).   
A quasi-
experimental 
evaluation of an on-
line formative 
assessment and 
tutoring system. 
 

X      

Kroeger, L. A., 
Brown, R. D., & 
O'Brien, B. A. 
(2012). Connecting 
neuroscience, 
cognitive, and 
educational 
theories and 
research to 
practice: A review 
of mathematics 
intervention 
programs. 

X     X 

Kroesbergen, E. H., 
& Van Luit, J. E. 
(2003). 
Mathematics 
interventions for 
children with 
special educational 
needs: A meta-
analysis 

X      
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Laurillard, D. 
(2016). Learning 
number sense 
through digital 
games with intrinsic 
feedback. 

   X X  

Leh, J. M., & 
Jitendra, A. K. 
(2013). Effects of 
computer-mediated 
versus teacher-
mediated 
instruction on the 
mathematical word 
problem-solving 
performance of 
third-grade 
students with 
mathematical 
difficulties.  

X      

Mohd Syah, N. E., 
Hamzaid, N. A., 
Murphy, B. P., & 
Lim, E. (2016). 
Development of 
computer play 
pedagogy 
intervention for 
children with low 
conceptual 
understanding in 
basic mathematics 
operation using the 
dyscalculia feature 
approach.  

    X  

Ok, M. W., & 
Bryant, D. P. (2016).  
Effects of a 
strategic 
intervention with 
iPad practice on the 
multiplication fact 
performance of 
fifth-grade students 
with learning 
disabilities. 

X      

Praet, M., & 
Desoete, A. (2014). 
Enhancing young 
children's 
arithmetic skills 

    X  
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through non-
intensive, 
computerised 
kindergarten 
interventions: a 
randomised 
controlled study. 
Salminen, J., 
Koponen, T., 
Räsänen, P., & Aro, 
M. (2015). 
Preventive support 
for kindergarteners 
most at-risk for 
mathematics 
difficulties: 
Computer-assisted 
intervention. 

    X  

Satsangi, R., & 
Bouck, E. C. (2015). 
Using virtual 
manipulative 
instruction to teach 
the concepts of 
area and perimeter 
to secondary 
students with 
learning disabilities. 

 X     

Satsangi, R., Bouck, 
E. C., Taber-
Doughty, T., 
Bofferding, L., & 
Roberts, C. A. 
(2016). Comparing 
the Effectiveness of 
Virtual and 
Concrete 
Manipulatives to 
Teach Algebra to 
Secondary Students 
With Learning 
Disabilities.  

 X     

Seo, Y. J., & Bryant, 
D. P. (2009). 
Analysis of studies 
of the effects of 
computer-assisted 
instruction on the 
mathematics 
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