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Sammanfattning  

Studien undersöker vilken effekt användningen av IKT under matematiklektioner har på elevers prestationer i skolans 

alla åldrar. Arbetet sammanställer flera vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att försöka besvara 

frågeställningen. Flertalet vetenskapliga artiklar visar på en positiv effekt av IKT-användning men studierna undersöker 

små urvalsgrupper och sträcker sig inte utanför sitt lands gränser vilket gör det svårt att generalisera resultaten.  
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1 Inledning 

 

Skolinspektionens nationella utvärdering 2003 av matematikundervisningen i skolan visade 

att själva undervisningen är i stor utsträckning styrd av läroboken och därför inte blir 

tillräckligt varierad för att eleverna ska uppnå de olika kunskaper och förmågor som de 

nationella styrdokumenten kräver (Skolverket, 2017c). I Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) studie från 2007 framkom det att över 90 procent av alla elever i 

årskurs 4 och 8 har lärare, som enbart använder läroboken i sin undervisning. Samtidigt har 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) under det senaste decenniet blivit en större 

och större del av elevernas och skolans vardag. Enligt PISA-studien från 2012 har nästan alla 

svenska elever i 15 årsåldern tillgång till dator och internet i skolan. Baserat på elevernas egna 

uppskattningar är Sverige det land bland OECD-länderna där eleverna tillbringar mest tid 

utanför skolan på internet (Skolverket, 2017b). IKT har utvecklats från att vara miniräknare  

till att vara datorer, smartboards och interaktiva avatarer. Samtidigt som eleverna verkar ha 

tillgång till ett överflöd av IKT visar Skolverkets studie (Skolverket, 2013) att tre av tio lärare 

efterfrågar eller har behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap och 

mer än varannan lärare efterfrågar mer kunskap om hur datorer kan användas som 

pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2017b). Den här utvecklingen har aktualiserats och gjort 

diskussioner kring fördelar och nackdelar av användandet av IKT på matematiklektioner 

intressant. 
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1.1 Bakgrund 

Det här avsnittet behandlar bakgrunden till de studerade frågeställningarna och inledningsvis 

diskuteras vad IKT är inom skolan och sedan behandlas några orsaker till att Skolverket 

förespråkar IKT i matematikundervisningen.  

 

1.1.1 IKT 

 

IKT beskrivs av Skolverket (2011) som ett vitt begrepp för någon form av elektronisk teknik 

som har med kunskap eller kommunikation att göra. Skolverket ger exempel som 

miniräknare, datorer och interaktiva skrivtavlor men jag har valt att undersöka mer än bara de 

tre. Jag har också undersökt läsplattor, interaktiva skrivtavlor, kameror, datorprogram/-spel 

och kalkylprogram. 

 

1.1.2 IKT i matematikundervisning 

 

Svårigheterna med att integrera IKT i matematikundervisning kan delas in i tre olika 

kategorier: ekologiska, epistemologiska och existentiella svårigheter. Ekologiska svårigheter 

handlar om att anpassa IKT till olika begränsningar i skolan, exempelvis tid, utrymme och 

infrastruktur. Epistemologiska svårigheter handlar om att lärare måste få kunskaper om om 

IKT för att kunna använda IKT i undervisningen. Existentiella svårigheter handlar om att 

lärare måste veta hur IKT påverkar elever samt kunna dra slutsatser och forma användandet 

utifrån dessa kunskaper (Ruthven, 2016). 

Några exempel på ekologiska svårigheter är hur användandet av IKT kräver förändringar i 

arbetsmiljön i form av anpassade lokaler, ändrade rutiner och utformning av undervisning. 

Med IKT kommer en utmaning att skapa ett resurssystem där alla komponenter inom IKT 

kompletterar varandra för att få en effektiv undervisning. För att en lärare i matematik ska 

lyckas tillämpa nya IKT-redskap i sin undervisning krävs att läraren skapar en kognitiv 

struktur, där läraren planerar ämnesområde, syfte och alternativa anpassningar baserat på hur 
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elever kommer hantera de nya IKT-redskapen, samt att läraren behöver vara flexibel och ha 

en anpassningsbar modell av lektionsplaneringen. Sist behöver läraren även vara ekonomisk 

med tiden så att varje tillfälle för undervisning och skapande av kunskap används rätt 

(Ruthven, 2016). 

En epistemologisk svårighet för lärare är att de senaste formerna av IKT som datorer, 

läsplattor och formelbehandlande program är i början av sin utveckling inom skolan och 

ständigt under förändring. Det finns också flera liknande alternativa IKT-redskap men med 

olika design och metod för utförande vilket gör att det krävs mycket av matematiklärare för 

att bli kunniga om olika IKT-redskap. En IKT lösning med ett specifikt syfte kan exempelvis 

ha olika arbetsredskap kopplat till sig, olika utseende och sätt att interagera med, olika sätt att 

hantera processer som att flytta ett objekt på en skärm, använda en figur och räkna på en 

modell. Skillnaderna mellan olika IKT-redskap med samma syfte beror på att skaparna av 

redskapet är påverkade av olika kulturella konventioner och pedagogiska föreställningar. 

Antalet studier om hur dessa små skillnader mellan samma typ av redskap påverkar elever i 

sina lärandeprocesser är begränsat, vilket tyder på att det krävs djupgående matematiska och 

pedagogiska analyser av IKT-redskap så att de kan användas på ett effektivt sätt. Ett äldre 

IKT-redskap som anpassat sig väl är miniräknaren har genom tiden fått en stabil design där 

varje funktion har ett direkt syfte och kan pedagogiskt implementeras i 

matematikundervisningen (Ruthven, 2016). 

Debatten om IKT-redskaps användning är polariserad, där de som är för IKT anser att 

användning ger kognitiv självständighet, där eleven själv kan söka information medan de som 

är mot IKT anser att IKT gör elever för bundna till tekniken och att det sker en 

överanvändning av teknik. De som är för anser att arbetsmoment med IKT lär ut matematik 

medan de som är mot anser att lektioner med IKT lär ut IKT och inte matematik. De som är 

för IKT anser att IKT kräver kognitivt arbete medan de som är mot anser att arbete med IKT 

knappast är ett arbete utan mer något för lata elever (Ruthven, 2016). 

 

1.1.3 MAS 
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En del av IKT i matematiken kan ses som mathematically-able software (MAS) med vilket 

menas redskap eller program där elever ställer matematiska frågor och programen ger svaren. 

Ett klassiskt MAS-redskap är miniräknare där elever skriver in vad som ska beräknas och 

miniräknaren gör det åt eleven. Ett annat MAS kan vara formelbehandlande program som 

Mathematica och Maple eller geometriprogram som Geogebra och Cabri. Att så många MAS 

program är tillgängliga och kan användas hemifrån skapar en press på skolans egen planering 

för att skolundervisningen fortfarande ska vara relevant för eleverna. Det är ett faktum att 

teknologins utveckling de senaste fem decennierna har påverkat innehållet och målen i 

läroplanen för matematik. Det är allmänt accepterat att MAS kan och ska användas för att 

undervisa matematik på ett bättre sätt, men det finns inte många studier om vilka IKT 

redskap, som fortfarande används och vilka, som är föråldrade (Stacey, 2016).  

IKT sägs hjälpa elever att bli bättre problemlösare, bättre på att formulera verkliga problem 

matematiskt och bättre på att utföra statistiska undersökningar samtidigt som IKT hjälper 

matematikundervisningen att bli mindre läroboksbunden. Men Stacey (2016) skriver att man 

behöver undersöka mer grundligt ifall det finns en länk mellan användandet av IKT eller 

MAS redskap i ett område i matematiken och skapande av matematiska kunskaper hos 

eleverna i området. Några frågor som behöver besvaras är ifall den kunskap i matematik, som 

användning av IKT, speciellt MAS, ger är en annan än den traditionell undervisning ger och 

ifall vi kan beskriva den, samt vilka förändringar, som behöver göras i läroplaner och 

skolvärlden för att lämna plats för IKT och MAS. För att besvara dessa frågor måste vi 

undersöka vilka kunskaper IKT och MAS testar då vissa rutinmässiga frågor och procedurer 

på matematiklektioner kan lösas genom att söka på internet för att få ett svar. Det här gör det 

svårare att anpassa IKT och MAS till att användas som examinationshjälpmedel, eftersom 

skolor inte vill komplicera examinationen genom att använda alltför avancerad IKT och 

MAS. IKT och MAS skapar dock andra möjligheter för en matematiklärares pedagogik. Det 

finns enligt författaren stort stöd i forskningslitteraturen för användandet, eftersom IKT ger 

flera sätt att behandla olika områden i matematiken. Matematisk kunskap handlar delvis om 

att tänka ur flera perspektiv och olika behandlingar av samma område ger olika fokus (Stacey, 

2016). 

Datorteknik ger möjlighet att skapa en stor uppgiftsbank där elever kan söka efter mönster i 

matematik och hjälpa elever med digitala flerdimensionella simulationer i bland annat 
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geometri och ge flera olika skildringar av samma matematiska fenomen. Elever kan samlas 

kring varandras datorskärmar vilket kan öka diskussioner och sammarbeten i matematiken där 

förberedda lektioner med IKT i form av arbete med skärmar ger mer tid för fokus på 

matematiken, då läraren inte behöver redovisa något på tavlan. Allt finns redan på skärmarna. 

Att lära sig att undervisa med IKT och MAS kan vara svårt för majoriteten av 

matematiklärarna, som inte har anpassat sig till utveckling av IKT. Provgrupper som arbetat 

och blivit handledda i IKT i två år har fortfarande ansett sig själva behöva mer kunskap för att 

tillämpa IKT i undervisningen (Stacey, 2016). En sista svårighet är att aktuell IKT-forskning 

behandlar sådan avancerad teknik, som inte är anpassad till skolbruk, vilket gör den svår att 

utnyttja i undervisningen. 

 

1.1.4 Skolverkets arbete med IKT 

 

Digitaliseringen av skolväsendet och teknikanpassningen av skolan är två aktuella frågor inte 

bara för alla som arbetar inom skolväsendet utan också för hela samhället. År 2015 gav 

regeringen uppdrag till statens Skolverk att utveckla nationella IKT-strategier för såväl 

grundskolan som gymnasieskolan. År 2016, fick Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

(SPSM) i uppdrag att utveckla en teknologisk resurs med syfte att enkelt förse landets 

förskollärare, lärare och elever med kunskap och alternativa pedagogiska verktyg. Samtidigt 

undersökte Skolverket möjligheten att internationellt samarbeta med det Europeiska 

skoldatanätet (EUN) i frågor som rör skolväsendets digitalisering (Skolverket, 2017a). 

Visionen är att dessa ansträngningar skall leda till att alla elever år 2022 får likvärdiga 

möjligheter att utveckla sin digitala kompetens samt att skolan i sig ska förbättras och 

effektiviseras. För att det ska vara möjligt att nå visionen görs en satsning där under 2017 

forskning kring digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande får ökat statligt stöd 

från Skolforskningsinstitutet (Skolverket, 2017a).  

Internationellt baserar flertalet länder sina IKT-strategier för skolan på någon form av 

pedagogiskt ramverk och Skolverkets mål är att utveckla en nationell strategi som grundas på 
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vetenskap och beprövad erfarenhet och som vilar på den synen på kunskap och lärande som 

kommer i uttryck i läroplanerna (Skolverket, 2017a). 

En orsak till att digitaliseringen och teknikutvecklingen av skolan har fått mycket 

uppmärksamhet sedan 2006 är att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i en 

rekommendation beskriver just digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett 

livslångt lärande. Digital kompetens beskrivs vidare i rekommendationen som särskilt viktig 

för personlig utveckling och självförverkligande samt nödvändig för ett aktivt medborgarskap 

och anställningsbarhet. Skolverket skriver att i ett kunskapssamhälle är digital kompetens 

viktig för innovation, produktivitet och konkurrenskraft i en sammanlänkad värld (Skolverket, 

2017a). 

 

 

1.2 Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka eventuella för- och nackdelar, som användning av IKT i 

skolans matematikundervisning för olika åldersgrupper har för elevernas 

matematikkunskaper. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Vilka effekter har användningen av IKT i skolans matematikundervisning på elevers 

kunskapsutveckling och prestationer? 
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2 Metod 

 

Metoden är att besvara forskningsfrågan genom att i forskningslitteraturen söka relevanta 

resultat.  I avsnittet redovisas hur litteratursökningen och litteratuturvalet har utförts.   

Metoden är baserad på metodlitteraturen Friberg (2012), Hartman (2003), Bryman (2002) och 

Stukát (2001). Först redovisas hur litteratursökningen är genomförd och därefter redovisas 

tillförlitligheten i litteraturen. 

 

2.1 Litteratursökning 

 

Arbetet med att hitta vetenskaplig litteratur som behandlar det aktuella kunskapsläget rörande 

frågeställningen följer Stukàts (2011) riktlinjer och började med en så kallad 

litteraturorientering vilket innebär att jag sökte och orienterade mig i de akademiska 

tidskrifterna och uppsatserna som är relevanta för frågeställningen. 

Under litteraturorienteringen och insamlandet av forskningslitteratur har sökmotorn Unisearch 

som finns på Linköpings Universitets bibliotekssida används. Litteraturorinteringen gjordes 

genom att använda Unisearch och söka på ord i eller i relation till frågeställningen utan att 

använda några filtreringsalternativ enbart för att se vad för forskningslitteratur som finns inom 

samma eller liknande ämne och få en överblick ifall frågeställningen kan besvaras med hjälp 

av de empiriska beläggen i forskningslitteraturen. Enligt Bryman (2002) kan det ses som ett 

bekvämlighetsurval att använda mig av Unisearch då jag använt den sökmotorn tidigare och 

att Unisearch har flera, enligt mig, smidiga filtreringsalternativ. Under litteraturorienteringen 

insåg jag att sökningar med både ICT, achievement och math gav ett mer begränsat urval 

forskningslitteratur som var nära kopplat till vad jag ville undersöka. 

En sökstrategi jag använt mig av på Unisearch, och som Friberg (2012) anser vara viktig vid 

bearbetning av stora informationskällor som till exempel databaser, är fältsökning. 

Fältsökning innebär att jag avgränsar och filtrerar träffar genom att fylla i olika krav och 
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specifikationer i sökinställningsmenyer på sökmotorn så att sökresultaten blir relevanta och 

användbara. Avgränsningar jag använt är peer reviewed alternativet för att få akademiskt 

granskade artiklar, samt flyttat årtalslinjen till att endast ge studier från år 2000 och framåt för 

att få så aktuell forskning som möjligt, valt materialtyp till akademiska tidsskrifter samt 

uppsatser och avhandlingar. Den sista inställningen var att enbart visa resultat som är 

tillgängliga via mitt universitet. 

Eftersom den största delen av litteraturen som används i arbetet har hittats via internet genom 

fulltextdatabaser och sökmotorer har jag för att kunna hitta relevant litteratur till 

ämnesområdet använt specifika söktekniker i form av trunkering och boolesk söklogik.  

Trunkering innebär att man skriver in ordstammen med ett asterix i sökfältet och på så vis får 

fram litteratur som behandlar ordstammen och alla andra möjligen relevanta böjningsformer 

som hör till ordstammen (Friberg, 2012). Jag valde att använda denna söklogik för att se 

vilken forskning som gjorts på enskilda ämnen som är involverade i min frågeställning genom 

att bland annat söka på math*, tech*, learn*, ICT* och IKT*. 

Boolesk söklogik användes också vilket är när man söker litteratur där man vill vara mer 

precis i sin sökning genom att söka på flera ordstammar eller meningar. Det finns då olika 

sök-operationer som AND, NOT och OR som hjälper databasen att hitta relevant litteratur 

(Friberg, 2012). Denna söklogik användes främst för att hitta forskning närmare min 

frågeställning där man kan beskriva i sökfältet exakt vad man är ute efter. Jag sökte på t.ex. 

använda AND teknik AND undervisning. 

Tabell för träffar med sökmotorn Unisearch och inställningar: Peer review, publicerad mellan 

år 2000-2018, akademisk tidsskrift och uppsats eller avhandling, tillgängligt via LiU. 

Sökningar ICT IKT Learn* Motivat* Achievement* Math* ICT AND 

Achievement* 

AND Math* 

Antal 

träffar 

92842 1930 2539639 957974 464106 6742709 219 
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2.2 Val av litteratur 

 

Efter sökningen som gav 219 vetenskapliga artiklar så började jag mitt första urval genom att 

skrolla igenom alla artiklar samtidigt som jag gjorde val först baserat på artiklarnas titel och 

sedan sammanfattningarna. Sedan gjorde jag ett till urval där jag undersökte vilket resultat 

som studierna visat för att se ifall det är en studie med insamlad data som kan användas för att 

besvara min frågeställning. Jag har avsiktligt använt mig av vetenskapliga artiklar som haft en 

stor spridning i åldersgrupper, prestationsförmåga och använda IKT-verktyg. Under 

litteratursökningen insåg jag att det bara fanns ett mindre antal artiklar om effekten av IKT på 

gymnasieelevers kunskapsutveckling och prestationer. Det gjorde att jag breddade min 

sökning till åldersgrupper från grundskola till högskola och gjorde en översiktlig 

litteraturstudie. För att litteraturstudien skulle behandla en större mängd studier inkluderade 

jag även litteraturstudier. Sammanlagt valdes 10 vetenskapliga artiklar varav 5 är enskilda 

kvantitativa undersökningar och 5 är litteraturstudier, som är sammanställda i tabell 3.11.  

 

2.3 Analys av litteratur 

 

Under analysen av litteraturen så samlades information om vilken typ av IKT författarna 

undersökt, vilka åldersgrupper som undersökts, hur undersökningen gått till och vilket resultat 

undersökningen givit. Utgångspunkten för analysen var att få ut data på effekten IKT under 

matematiklektioner har på elevers kunskapsutveckling så att frågeställningen kan besvaras. 

Artiklarnas resultat analyserades efter deras svar på frågeställningarna. Analysen gjordes 

utifrån indelning i kategorier, där huvudkategorierna var Empirisk undersökning resp. 

Litteraturstudie och till båda dessa bildades underkategorier av resultatets visade effekt på 

elevers kunskapsutveckling resp. resultatets visade effekt på elevers prestationer.  

 

 

2.4 Tillförlitlighet 

 



 

10 

 

Tillförlitligheten hos litteraturen som används för att besvara frågeställningen har undersökts 

utifrån flertalet krav, bland annat kravet för validitet. Med validitet så menas hur väl 

litteraturen verkligen kan hjälpa att svara på frågeställningarna. Litteraturen är i form av 

vetenskapliga artiklar som tillhör samma forskningsområde som frågeställningen. Ett annat 

viktigt krav som ställts på litteraturen för att öka tillförlitligheten är reliabiliteten av artiklarna 

med vilket menas hur väl det som sägs kan litas på och för att försäkra mig om detta så har jag 

endast använt mig av primärkällor varav 10 vetenskapliga artiklar blivit peer reviewade och 

två inte peer reviewade artiklar (Hartman, 2003; Friberg, 2012).  

 

2.5 Metoddiskussion 

 

Metoden jag använt mig av är en litteraturstudie men då frågeställningen är väldigt bred och 

tidsaspekten kort så har jag inte kunnat använda mig av en enligt mig tillräckligt stor mängd 

litteratur på området vilket gör att tillförlitligheten i resultatet minskar. Jag har heller inte 

använt mig av nationella och internationella longitudinella studier vilka anses som mer 

beviskraftiga. Studierna av Kermani och Aldemir (2015),  Markkanen (2014), Hegeman, 

(2015) och Chappell, Arnold, Nunnery, and Grant, (2015) är begränsat generaliserbara, 

eftersom de är förhållandevis små i form av urvalsgrupp och tidsram. 
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3 Resultat 

 

I följande avsnitt redogörs för den forskning som valts ut under litteratursökningen för att 

besvara frågeställningarna. Forskningen är indelad i rubriker för varje vetenskaplig artikel, där 

studien sammanfattas i korthet. 

 

3.1 H. Kermani och J. Aldemir, 2015 

Preparing children for success: Integrating science, math, 

and technology in early childhood classroom. 

 

Syfte 

Studien undersöker ifall projekt med fokus på vetenskap och forskning där matematik, 

vetenskap och teknologi vävs samman kan ge ökad prestation hos yngre barn i bland annat 

matematik. 

 

Metod 

I studien deltog 58 barn (24 flickor och 34 pojkar) som alla gick på pre-kindergarden och var 

mellan 3-5 år och från fyra olika klassrum från en kommunal skola i North Carolina. De fyra 

klassrummen fick först göra förtestet TEMA-3 i matematik som är anpassat till elever i 

åldrarna 3-9 år och testar numerisk räkning, numerisk jämföring och numerisk skrift.  Testet 

tog 20-25 min att skriva och sedan delades eleverna upp i två grupper där två klassrum fick 

fortsätta sin undervisning som tidigare medan två klassrum fick delta i de olika projekten med 

matematik, vetenskap och teknologi under en period på åtta veckor. Under de åtta veckorna så 

användes IKT dagligen i form av datorer, flertalet åldersanpassade program och datorspel 

samt digitalkameror. Projektklassrummen videofilmades två gånger i veckan i 30-45 min 

varje gång för att fånga upp lärandeprocessen. Sista veckan så gjordes ett eftertest i matematik 

i alla fyra klasser för att mäta eventuella skillnader i kunskap, men även videoupptagningarna 

analyserades så resultatet blev en blandning av en analys av kvantitativ och kvalitativ data.  
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Resultat 

Resultatet av förtesterna visade att det från början inte fanns någon signifikant skillnad i 

matematiska förmågor mellan klasserna. Eftertesterna visade att projektklassen hade ett högre 

medelvärde på TEMA-3 eftertestet jämfört med de två klassrummen med oförändrad 

undervisning. Medelvärdet för projektklasserna var M=107.28 med standardavvikelse S=9.13 

och medelvärdet för klasserna med oförändrad undervisning var M=101.86 och 

standardavvikelse S=11.39. 

Författarna tolkar resultatet som att projektklassen visar en signifikant förbättring i sina 

matematiska förmågor jämfört med klassen som hade oförändrad undervisning. Författarna 

hänvisar till tidigare studier gjorda på liknande område som visar på att IKT och i 

synnerlighet datorer och datorprogram kan vara till hjälp i elevers sökande efter kunskap då 

de kan förse eleverna med vardagliga problemsituationer och lättillgänglig 

informationssökning. Författarna hänvisar också till studier gjorda på hur IKT kan påverka 

matematikkunskaper hos elever med språkliga svårigheter. Studien visade att användandet av 

datorer i matematikundervisningen gav en signifikant positiv effekt på elevernas prestationer i 

matematik då eleverna med språkliga svårigheter kan lära sig ord och definitioner genom att 

se samband mellan ord och motsvarande handlingar till de orden i datorprogram.  

Författarna påpekar att deras studie gjordes i en relativt liten skala och resultatet kan därför 

inte generaliseras till en större population. Men de påstår att deras studie kan ge en inblick i 

de möjliga fördelarna som finns om IKT används i matematikundervisningen. 

 

 

3.2 V. Geiger, M. Goos och S. Dole, 2014 

The Role of Digital Technologies in Numeracy Teaching and Learning 

 

Syfte 

Studien undersöker hur matematiklärare kan utforma sina lektioner för att utveckla 

räknefärdighet hos sina elever genom att integrera IKT i undervisningen.  
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Metod 

Studien gjordes som ett skolprojekt i södra Australien under ett års tid där 20 st grundskole- 

och gymnasielärare med olika erfarenhet valdes ut från olika skolor i städer och på 

landsbygden. Lärarna undervisade elever i årskurserna 6–12 och åldrarna 11–18 år. 

Skolprojektet startade med att alla lärare deltog i ett möte där vetenskapliga belägg för IKT i 

undervisning förklarades och en workshop skapades där lärare tillsammans fick etablera egna 

modeller för hur de ville använda IKT i undervisningen. Med IKT så menades främst datorer, 

datorprogram som excel men också tekniska redskap som stegräknare och miniräknare. Efter 

några månader så samlades alla lärare igen för att diskutera hur det gått och tillsammans 

planera nya lektioner. Mellan mötena så besökte författarna de olika skolorna för att samla in 

mer information. Det blev totalt fyra möten under året och på det sista mötet diskuterades 

vilka pedagogiska förändringar inom IKT som skulle kunna göras hos varje lärares 

arbetsplats. Informationen om hur matematiklärare kan utforma sina lektioner med hjälp av 

IKT för att utveckla räknefärdighet hos elever kom från olika klassrumsobservationer, 

semistrukturerade intervjuer med lärare och elever, inlämnade elevuppgifter, 

läraranteckningar och lektionsplaneringar. Informationens samlades in under möten och när 

författarna besökte de olika skolorna.  

 

Resultat 

Författarna skriver att integrationen av IKT i klassrummet är möjlig och att IKT kan hjälpa 

elever att förbättra sina förmågor inom flertalet områden i matematik som bland annat algebra 

och funktioner. I intervjuer med elever så säger de att teknologin möjliggjort dem att använda 

olika sätt att representera sina tankesätt och kritiskt granska varandras lösningar. Elever har 

också visat en ökad förmåga att kritiskt orientera sig kring matematiska problem i 

klassrumsobservationerna. Författarna skriver att det kan ha utvecklats då lärarna givit mindre 

direktiv kring hur eleverna ska lösa problem och låtit eleverna själva använda IKT i form av 

datorer för att hitta egna lösningar. 
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3.3 P. Markkanen, 2014 

'Tekniken utan en lärare är ingenting': En studie om användande av teknik i                           

geometriundervisning 

 

Syfte 

Studien undersöker hur lärare kan använda IKT för att skapa matematiska situationer 

vilka kan möjliggöra lärande.  

 

Metod 

Forskaren följde en lärares teknikunderstödda geometriundervisning hos en klass i årskurs 9 

under fem veckor. IKT som användes under studien var interaktiva skrivtavlor. Data samlades 

in genom a videofilma klassen under observation, intervjuer med läraren, 

fokusgruppintervjuer med elever och elevtester. Det första eleverna i klassen fick göra var ett 

förförståelsetest för att ta reda på elevernas kunskaper innan undervisning och efter fem 

veckor så gjordes ett identiskt eftertest. Det var 20 av 21 elever som gjorde både 

förförståelsetestet och eftertestet. Klassen dokumenterades med video totalt 18 gånger där 

forskaren placerade ut två videokameror, en längst bak riktad mot läraren och en längst fram 

riktad mot eleverna.  

 

Resultat 

Fokusgruppsintervjuerna gjordes i slutet av datainsamlingsperioden. Alla fokusgrupper 

uttryckte att IKT var en viktig del av undervisningen, några exempel på elevkommentarer från 

två elever i klassen: 

 

”E1: Tekniken gör att undervisningen blir bra. T.ex. när vi arbetar 

med figurer så kan läraren göra en klon, alltså man gör två 

stycken och så kan man separera och lyfta fram en del ur en 

figur. Sedan kan man måla på den och förändra den medan 

man har kvar utgångsfiguren bredvid. 

 

E2:  Ja jag tycker att det är jättebra. Jag förstår mycket bättre när 
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man verkligen ser hur figuren är uppbyggd och vad som händer 

om man flyttar en del till ett annat ställe. 

 

E1: En viktig sak är att det är effektivt och går snabbt i 

undervisningen, inte för att det behöver gå jättesnabbt men om 

det bara finns en whiteboard, så medan läraren skriver 

uppgiften eller ritar en bild på den så tänker man på annat så 

länge, men nu så trycker läraren på en knapp och så kommer 

nästa sida upp och så är allting där då allt är förberett. 

 

E2: Tekniken sparar mycket tid 

 

E1: Egentligen inte bara det att man sparar tid, utan man tappar 

inte intresset. Jag håller mig i alla fall fokuserad hela tiden, det 

kommer alltid nya grejer. Det är aldrig så att man sitter och 

väntar på att något skall hända.” 

 

Eftertestet visade att samtliga elever utvecklat en korrekt förståelse för matematiska begrepp 

och procedurer och upp till 15 av de 20 eleverna visade på tydlig reflektionsförmåga. 

Förförståelsetestet visade att 60 procent av eleverna hade korrekt förståelse för begreppet 

volym och i uppföljandetestet så visade samtliga elever korrekt förståelse enligt definitionen 

för volym. Eftertestet visade också att merparten av eleverna utvecklat förmågan att arbeta 

med geometri och algebra i svåra problemlösningsuppgifter. Författaren skriver att den 

positiva bild eleverna har visat av IKT under intervjuerna avspeglas i resultatet på 

uppföljandetesten. Författaren skriver vidare att läraren är positivt inställd till teknologin då 

det ger verktyg att visa dimensioner som elever kan ha svårt att urskilja i annat fall så som att 

flytta, klona och ändra tredimensionella figurer i geometri eller att visa hur grafen till en 

funktion ändras med ekvationen som beskriver funktionen.  
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3.4 J. S. Hegeman, 2015 

Using Instructor-Generated Video Lectures in Online Mathematics Courses Improves Student 

Learning 

 

Syfte 

Studien undersöker ifall en internetkurs i algebra på en högskola som förlitar sig på en 

begränsad skriftlig kommunikation mellan lärare och elever, kan förbättras genom att 

introducera lärargjorda instruktionsbaserade videos i algebra med anpassade uppgifter.  

 

Metod 

Författaren samlade in data genom att undersöka resultat från studenter från tidigare års 

ordinarie kurs och jämföra med en ny omgjord kurs elevresultat. 69 studenter läste ordinarie 

äldre kursen och 87 studenter läste den omgjorda senare kursen och studenternas ålder 

antecknades inte. Båda kurserna hade tillgång till universitetets hemsida, mail till kursledaren 

och textböcker. Den ordinarie kursen erbjöd algebrauppgifter och instruktioner till varje 

delmoment och inspelade föreläsningar på 5-30 min till varje delmoment och det var totalt 

fem delmoment i kursen. Kursen innehöll också exempeluppgifter med instruktioner för hur 

man ska tänka samt internetexaminationer där studenterna loggar in på sin användare och gör 

examinationer, mittenta och sluttenta, kursen har också en e-postadress man kan kontakta sin 

lärare med. Lärarens närvaro i ordinarie kursen innefattade komplementinstruktioner som 

laddades upp till universitetets multimediasystem samt instruktionsmeddelanden till olika 

mailgrupper av studenter.  

Den omgjorda kursen i algebra erbjöd studenterna IKT i form av lärargjorda 

instruktionsbaserade videos till fem olika kapitel och varje kapitel var indelad i sex moduler 

som enbart blev synliga för studenterna när de var dags att arbeta med dem. Varje modul 

innehöll flera videos på 5-40 min från läraren och varje video hade ett anteckningsformulär 

med frågor som var särskilt anpassade till videon och alla studenter förväntades skriva ut 

anteckningsformulären och fylla i dem under tiden de tittade på instruktionsvideorna. Totalt 

var det 91 instruktionsvideos på en sammanlagd läng av 26 timmar inspelat material. Lärarens 

närvaro i omgjorda kursen innefattade instruktioner till mailgrupper, lärar-student mail 
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konversationer, utdelande av examinationsexempel, internetexaminationer och mittenta och 

sluttenta i samma form som ordinarie kursen.  

 

Resultat 

Författaren jämförde medelbetyget för läxor, anteckningsformulär, internetexaminationer och 

mittenta och sluttenta för att få ett resultat. Det fanns ingen skillnad i prestation hos 

studenterna mellan de olika kursuppläggen bland inlämnade läxor. På examinationerna så fick 

ordinarie kursens studenter ett medelpoäng på P=67.4 medan den omgjorda kursen fick ett 

medelpoäng på P=76.6, vilket visar på en signifikant förbättring i den omgjorda kursen. På 

internetexaminationer fick ordinarie kursens studenter medelpoäng på P=64.47 med den 

omgjorda kursens studenter fick medelpoäng på P=78.25 vilket också visar på en signifikant 

förbättring för den omgjorda kursen. På de två olika tentorna visade ordinarie kursens 

studenter en medelpoäng på P(Mitt)=50.00 och P(Slut)=44.93 medan den omgjorda kursens 

studenter fick en medelpoäng på P(Mitt)=65.75 och P(Slut)=59.94 vilket även det enligt 

Jennifer S. Hegeman (2015) visar på en signifikant förbättring hos studenterna som läste den 

omgjorda internetkursen i algebra. Författaren hävdar att resultatet visar på att 

instruktionsvideos som teknologiska hjälpmedel kombinerat med lärarnärvaro under en kurs 

kan ge en förbättring i studieresultat hos studenterna. 

 

 

 

3.5 S. Chappell, P. Arnold, J. Nunnery, och M. Grant, 2015 

An Examination of an Online Tutoring Program’s Impact on Low-Achieving Middle School 

Students’ Mathematics Achievement 

 

Syfte 

Studien undersöker hur internetbaserad lärarhandledning i matematik påverkar prestationer i 

matematik hos underpresterande elever i grundskolan.  
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Metod 

Två stora skolor från Virginia och Kansas undersöktes i studien. Skolan i Virginia är Skola1 

och skolan i Kansas är Skola2. 49 elever från årskurs 6 i Skola1 och 70 elever från årskurs 7 

respektive 8 i Skola2 deltog i undersökningen. Undersökningen varade i 20 veckor och 

eleverna fick lärarhandledning två gånger i veckan av sammanlagt 60 handledare. 

Lärarhandledningen gjordes i en lärare-till-elev miljö med möjlighet till att chatta och IKT i 

form av en virtuell whiteboard användes där både elev och lärare kunde rita. Innan 

lärarhandledningen startade gjordes ett förtest och efter handledningen så gjordes ett eftertest 

för att mäta möjliga skillnader i förmåga hos eleverna. 

Skola1 deltog elever i snitt 28 lärarhandledningstillfällen med en medelvärdes längd på 30 

min. Skola2 deltog elever i snitt 38 lärarhandledningstillfällen med en medelvärdes längd på 

37 min. Skola1 fick eleverna en lärarhandledningstid på 14 h och Skola2 fick eleverna en 

lärarhandledningstid på 23 h. Handledarna behövde ha en fyraårig examen med två år 

lärarerfarenhet för att vara en del av undersökningen. Handledningen var individuellt 

anpassad utifrån varje elev och följde ämnesplanen för skolan med syfte att skapa en miljö där 

eleverna kan ta del av material och visualiseringar och öva på problem och kommunikation 

och sammarbete mellan lärare och elev. Eleverna hade ett snitt på åtta olika lärare under 

undersökningsperioden.  

 

Resultat 

Förtestet visade att inga av eleverna i båda skolorna hade tillräckliga höga snittbetyg i 

matematik för att klara kursen. Eftertestet visade att 30 (61%) av eleverna i Skola1 hade 

tillräckliga kunskaper för att klara kursen och 15 (30%) av eleverna i Skola2 hade tillräckliga 

kunskaper för att klara kursen. Skola1 hade en snittpoäng på Virginias statliga 

matematikutvärderingstest (SOL) på P=383.08 före lärarhandledningen och P=405.96 efter 

lärarhandledningen vilket är över godkänt gränsen på P=400. Skola2 snittpoäng innan 

lärarhanledningen redovisades inte men skola2 visade en medelökning med P=26.16 i poäng 

på det statliga matematikutvärderingstestet. Författarna skriver att resultatet visar på hur 

strukturerade och individanpassade lärarhandledningar kan öka prestationer hos 

underpresterande grundskoleelever. Elevkommentarerna efter undersökningsperiodens slut 

var generellt väldigt positiva där flertalet elever kunde identifiera de nya kunskaperna de fått. 
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3.6 M. Cicconi, 2013 

Vygotsky Meets Technology: A Reinvention of Collaboration 

in the Early Childhood Mathematics Classroom 

 

Syfte 

Artikeln behandlar forskning om IKT i matematikklassrummet utifrån Vygotskys more 

knowledgeable other (MKO) genom en litteratursammanställning. Artikeln tar upp olika 

teknologiska redskap som introducerats under internets nya expansion Web 2.0 och forskning 

som pekar på varför redskapen bör användas. Web 2.0 kan ses som en uppgradering av Web 

1.0 som var en mer passiv och statisk informationskälla.  

 

Metod 

Författaren har använt sig av vetenskapliga artiklar för att undersöka de olika teknologiska 

redskap som introducerats under Web 2.0. Information om hur valet av artiklar gjorts finns 

inte med. 

 

Resultat 

Resultatet som redovisas är från litteraturstudien. Författaren påpekar att Web 2.0 är en mer 

interaktiv, mångsidig och ständigt föränderlig informationskälla. Författaren skriver att med 

den nya Web 2.0 så har Vygoskys MKO, som symboliserar någon eller något med mer 

färdighet, förståelse eller kunskaper förändrats från att vara delvis en lärare eller ett scenario 

skapat av en lärare till att innefatta alla elever i ett klassrum. Författaren skriver att med hjälp 

av Web 2.0 så kan elever använda matematiska program eller olika sökfunktioner för att få ny 

kunskap och sedan hjälpa varandra genom chatprogram. Författaren studerar IKT utifrån 

rollen som kommunikationsfrämjare där författaren skriver vidare att IKT kan öka samarbetet 

i klassrummet och lära elever matematiska begrepp. Ett teknologiskt redskap som hjälper 

elever med dessa förmågor är olika datorprogram med live-chat funktioner. Där elever har 

chatta med varandra och dela kunskap och insikter över internet vilket leder till ökad 

motivation hos elever för att lära sig matematik. Författaren hävdar att socialisation och 

sammarbete har en stark koppling till lärande och ifall IKT används på rätt sätt så kan IKT 
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leda till en skolkultur av socialt lärande där alla elever med olika kunskapsnivåer kan anta en 

MKO roll. Författaren hävdar vidare att IKT kan användas som en katalysator för att starta 

mer diskussioner i matematiken och sprida djupare förståelse för matematiken i ett klassrum. 

 

 

3.7 K. De Witte, C. Haelermans och N. Rogge, 2014 

The effectiveness of a computer-assisted math learning program 

 

Syfte 

Artikeln undersöker ifall underpresterande elever använder mer IKT i form av CAI-program 

(CAI=computer-assisted instruktion) än andra elever samt hur IKT påverkar elevers 

prestationer i matematik. 

 

Metod 

Studien är uppdelad i två frågeställningar där den ena frågan besvaras genom att undersöka 

ifall skolor med underpresterande elever använder mer IKT i form av CAI-program i 

undervisningen jämfört med andra elever, emedan den andra frågan besvaras med en 

litteraturstudie över forskning kring IKT påverkan på elevers prestationer i matematik. Data 

insamlades genom användaruppgifter hos ett CAI-program samt data från nationella prov. 

 

Resultat 

Författarna skriver att debatten kring IKT roll i matematikklassrummet är kontroversiell. 

Debatten har däremot gått från ifall IKT borde introduceras till matematikklassrummet till hur 

IKT i matematikundervisning påverkar elevers prestationer och kunskap i matematik. 

Författarna skriver vidare att en möjlig förklaring till varför IKT i matematikundervisningen 

är så kontroversiell är de många involverade parterna. Det är elever, föräldrar, lärare, 

skolledare, politiker och forskare för att nämna några och med så många parter med olika syn 

på hur skolan ska styras skapar motsättningar och diskussioner. IKT roll i 

matematikklassrumet är en delad debatt där det finns de som tror på IKT och de som misstror 
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IKT och hänvisar till olika studier som gjorts. Författarna påstår att IKT har fördelen att 

kunna skapa repetitionsmoment för elever samt interaktiva moment anpassade till varje elev 

med individuell återkoppling, IKT kan bidra till demokratisering av skolan genom att elever 

med olika förutsättning får nya möjligheter till att lära sig. Författarna poängterar att de som 

misstror IKT i matematikundervisning hävdar att om det finns en positiv effekt på kunskap 

eller prestationer med användandet av teknologi så är den enbart marginell och försumbar. 

Vissa går så långt som att påstå att elever påverkas negativt av användandet av IKT i 

matematikundervisning då det distraherar eleverna från det egentliga syftet med lektionerna. 

Författarna hänvisar till flertalet studier som givit ej övertygande resultat och studier där 

teknologins effekt på elevernas kunskaper varit låg, och förklarar det som att relationen 

mellan IKT och kunskap är komplex och studier som gjorts har haft olika perspektiv, 

undervisning, miljöer och metoder samt tveksamma metoder för att säkra validiteten i 

resultaten vilket gör att det blir svårt att generalisera några resultat. En studie som gjorts i 

Storbritannien kring en investering med IKT i skolor från år 1999-2003 visade en signifikant 

positiv effekt på elevers prestationer medan en studie i Nederländerna om bidrag till 

teknologiska hjälpmedel för elever som underpresterar visat på att elever som fått bidraget 

presterat sämre än elever som inte fick bidraget. Det framgick däremot i studien att IKT visat 

ge elevernas en positiv attityd till matematik och ger möjlighet att kunna visualisera 

tredimensionella figurer och modeller. 

 

 

3.8 S. Livingstone, 2012 

Critical reflections on the benefits of ICT in education 

 

Syfte 

Studien undersöker genom en litteraturstudie två möjliga scenarion till varför tillämpningen 

av IKT i form av bildskärmar, databaser, datorspel och digitalkameror i skolor tar längre tid 

än väntat trots att det är en allmän åsikt att IKT kan hjälpa elever i sitt lärande. 

 

Metod 
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Författaren har inte redovisat metod för urval av litteratur i sin litteraturstudie. 

 

Resultat 

Författaren framhåller inledningsvis att potentialen i IKT är att det kan frigöra läraren från de 

fastslagna hierarkierna av ämnesplaner och arbetsmetoder som fungerar som tvångsjackor, 

genom att erbjuda en mängd sammankopplade medium för lärande i en enhet det vill säga en 

dator eller surfplatta. Elever kan använda IKT inte bara för att skriva och läsa utan för att 

designa, rita, spela, söka och testa sina förmågor. Författaren framhåller vidare att det håller 

på att uppstå ett kulturskifte där IKT istället för att användas för att ge svar på uträkningar 

eller förenkla för utövaren så används IKT för att simulera, experimentera och analysera 

processer digitalt. 

Klasser som använt digitala matematikprogram i undervisningen i ett år har inte utvecklat 

någon signifikant skillnad kunskapsmässigt jämfört med klasser som använt mer 

traditionsenlig undervisning. Författaren skriver att det finns många anledningar till att vara 

positiv till hur IKT kan förändra lärandeprocessen men det är viktigt att fortfarande erkänna 

de äldre formerna av lärandeprocesser och typer av examinationer, då de fortfarande på ett bra 

sätt testar elevers förmåga och är en nyckel till framgång i skolan. Precis som det saknas 

tillräckliga bevis för att IKT hjälper elevers resultat i den traditionella skolan så saknas det 

tillräckliga bevis för att IKT skapar kreativa och alternativa former av kunskap. Det 

författaren påstår saknas är nationella och internationella longitudinella studier med 

oberoende utvärderare där forskare inte enbart kan jämföra klassrum med och utan IKT, 

forskare behöver ta hänsyn till hur inte bara teknologin har förändrats i skolan utan också 

exempelvis elevattityder, sociala förväntningar och lärarutbildningar. Författaren ställer 

frågan ifall IKT är ett hjälpmedel att föra den äldre pedagogiken eller ifall IKT ska ses som en 

helt ny och annorlunda radikal pedagogik där det finns underliggande mjuka färdigheter och 

digitala kompetenser. 
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3.9 N. Chaamwe, 2010 

Integrating ICTs in the Teaching and Learning of Mathematics: An Overview 

 

Syfte 

Studien undersöker genom en litteraturstudie vilka möjligheter som IKT har att förbättra 

elevattityder till matematik samt diskuterar forskning kring generella fördelar med att 

integrera IKT i matematikundervisningen. 

 

Metod 

Författaren har inte redovisat metod för urval av litteratur i sin litteraturstudie. 

 

Resultat 

Författaren nämner flera fördelar med IKT i klassrummet, miniräknare hjälper elever att göra 

mer komplicerade uträkningar snabbt samt att kontrollera redan gjorda uträkningar, 

geometriprogram till datorer och surfplattor hjälper lärare och elever att snabbt skapa och 

arbeta med olika geometriska figurer vilket skapar mer tid för reflektion. Författaren 

framhåller vidare att den illustrativa egenskapen hos matematikprogram till datorer och 

surfplattor ger elever möjligheten att dra slutsatser kring vardagliga problem, förbättra sin 

intuition genom att elever exempelvis kan mäta längd/vikt för varje elev i klassen och se i ett 

grafprogram ifall det finns en korrelation däremellan. Författaren påstår att dessa illustrativa 

egenskaper även kan förbättra förståelsen för definitioner och teorem i matematiken och 

samtidigt öppna för djupare matematisk förståelse. 

Det finns inte något mer motiverande för elever än att få omedelbar feedback för sina 

ansträngningar, IKT kan erbjuda omedelbar feedback genom exempelvis grafritande program 

där eleven ändrar en formel och ser hur det påverkar grafen, vilket också författaren 

framhåller ska uppmana till att eleven utforskar vidare inom matematiken. IKT i 

matematikundervisningen ger elever mer än bara kunskap i matematik, IKT kan skapa en bra 

miljö för interaktion mellan elever. Elever kan få möjlighet att lösa ett svårare matematiskt 

problem på egen hand utan lärare enskilt eller i grupp och få stöttning genom IKT istället, 
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eleverna lär sig arbeta och skriva på datorer och får en känsla av att åstadkomma något, elever 

lär sig kommunicera på flera olika sätt och känner sig självsäkra i sin förmåga och kapacitet. 

Det är denna förmåga hos IKT som enligt författaren gör att tillämpningen av IKT i 

matematikundervisningen hjälper elever att få nya matematikkunskaper, elever blir aktivt 

involverade i matematiken istället för att endast vara observatörer. 

 

 

3.10 L. Yongqing, B. Xuejing, W. Wei, X. Xie, 2012 

A Report on the Use of ICT in Schools 

 

Syfte 

Artikeln är en litteraturstudie skriven till rektorer och skolledare med syftet att undersöka hur 

man kan integrera IKT i form av datorer och internet i undervisning. Studien diskuterar 

potentiella fördelar med IKT och möjliga skillnader mellan äldre former av IKT och den nya 

generationens IKT. 

 

Metod 

Författarna har inte redovisat metod för urval av litteratur i sin litteraturstudie. 

 

Resultat 

Författarna framhåller inledningsvis att IKT i skolan förändras snabbt och har gjort skolans 

värld mindre genom att förespråka kommunikation mellan människor. Färdigheter inom IKT 

har blivit en nödvändighet för ett socialt liv och anställningsbarhet enligt författarna. Men 

IKT i form av datorer och internet kan också förespråka djupare kunskap och analysförmåga 

hos elever och skapa självsäkra och självständiga problemlösare. IKT i form av datorer och 

internet förespråkar färdigheterna genom att erbjuda en stor mängd information för att lösa 

problem samt få snabb återkoppling i sitt arbete. Elever får också möjligheten att själva 

utforska och vara aktiva med datorer istället för att bara lyssna på läraren vilket, skapar mer 

motiverade elever samt att elever generellt tycker om att arbeta med datorer vilket skapar en 

positiv bild av undervisningen.  
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IKT är också ett redskap för att underlätta arbetsbördan hos elever och ge tid till andra former 

av lärande som datorspel, vilket kan hjälpa eleverna i deras kritiska tänkande samt 

problemlösningsförmåga. 

Det finns också enligt författarna olika datorprogram som ger eleverna möjligheten att få nya 

kunskaper när som helst och var som helst vilket gör elever mer självständiga och förespråkar 

livslångt lärande då de även lär sig utanför skolan. 

Men författarna nämner orsaker som gör att IKT kan ge en negativ påverkan på elevers 

prestation i bland annat matematiken, när skolor har vant sig vid en typ av teknologi så 

befinner de sig i en typ av lugn där alla vet hur teknologin används och har rutiner, men så 

fort teknologin utvecklas snabbt och skolan får nya direktiv och gör drastiska förändringar i 

IKT så kan lugnet rubbas och skapa oroliga elever som presterar sämre. En annan orsak till 

negativ påverkan på elevers prestation är en digital klyfta som uppstår mellan elever vars 

föräldrar har det bra ekonomiskt ställt och kan förse sina barn med datorer och surfplattor 

jämför med elever som vars föräldrar inte har råd med den formen av teknik, tekniken kan då 

minska jämställdheten i skolan och skapa en negativ inställning till teknik. 

 

3.11 Tabell 

Sammanställning av de använda studiernas resultat. 

Artikel Vad räknas som IKT Ålder och årskurs Resultat 

H. Kermani och J. 

Aldemir, 2015 

Datorer, 

åldersanpassade 

program till datorer 

och datorspel samt 

digitalkameror. 

Åldern på de 

studerade var 3–5 

år och var i 

årskursen innan 

förskolan. 

Signifikant förbättring av 

medelvärdet på 

eftertesterna vilket visar 

en positiv bild av IKT. 

V. Geiger, M. Goos 

och S. Dole, 2014 

Datorer, 

datorprogram som 

excel men också 

tekniska redskap 

som stegräknare och 

miniräknare. 

Åldern på de 

studerade var 11–

18 år och årskursen 

var klass 6–12. 

Förbättrad förmåga inom 

flera områden i 

matematiken vilket visar 

en positiv bild av IKT. 
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P. Markkanen, 2014 Interaktiva 

skrivtavlor. 

Åldern på de 

studerade var 15 år 

och årskursen var 

klass 9. 

Uppföljandetestet visade 

en signifikant förbättring 

av förståelsen för 

matematiska begrepp och 

procedurer vilket visar på 

en positiv bild av IKT. 

J. S. Hegeman, 

2015 

Instruktionsbaserade 

videos. 

De studerade gick 

på en högskola. 

Den omgjorda kursens 

deltagare presterade 

bättre på alla 

examinerande delar 

förutom läxor vilket visar 

på en positiv bild av IKT.  

S. Chappell, P. 

Arnold, J. Nunnery 

och M. Grant, 2015 

Internetbaserad 

virtuell whiteboard. 

Åldern på de 

studerade var 11–

13 år och årskursen 

var klass 6–8. 

Eftertesterna visade på en 

signifikant förbättring av 

medelvärdet på 

eftertesterna hos båda 

skolorna vilket visar på 

en positiv bild av IKT. 

M. Cicconi, 2013 Web 2.0. Skolan allmänt Författaren skriver att 

IKT bidrar till att 

utveckla matematiska 

förmågor och ökar 

samarbetet i klassrummet 

vilket ger en positiv bild 

av IKT. 

K. De Witte, C. 

Haelermans och N. 

Rogge, 2014 

CAI-program Skolan allmänt men 

mest fokus på 

åldrarna 15-18 år. 

Författarna nämner både 

positiva och negativa 

effekter av hur IKT 

tillämpas i 
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matematikundervisningen 

vilket leder till en neutral 

bild av IKT och negativ 

bild av 

tillämpningsmetoder av 

IKT. 

S. Livingstone, 

2012 

Bildskärmar, 

databaser, datorspel 

och digitalkameror. 

Skolan allmänt Författaren nämner stor 

potential i IKT men 

diskuterar också 

avsaknaden av 

longitudinella studier 

kring IKTs påverkan på 

elevers prestationer samt 

att den äldre formen av 

undervisning är en nyckel 

till framgång vilket ger 

en neutral bild av IKT. 

N. Chaamwe, 2010 Miniräknare, 

datorer, surfplattor 

och grafritande 

program. 

Skolan allmänt Författaren nämner 

illustrativa fördelar med 

IKT samt möjligheten 

med direkt feedback till 

elever med IKT vilket ger 

en positiv bild av IKT. 

L. Yongqing, B. 

Xuejing, W. Wei, 

X. Xianfen, 2012 

Datorer, 

datorprogram och 

internet. 

Skolan allmänt Författarna nämner att 

IKT kan ge tillgång till 

en stor mängd 

information och en 

djupare kunskap och 

underlätta arbetsbördan 

för eleverna men IKT kan 

också rubba balansen i 

skolans arbetssätt och 
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skapa en digital klyfta 

vilket ger en mer neutral 

bild av IKT. 
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4 Diskussion 

I avsnittet analyseras och diskuteras de valda artiklarna mot bakgrund av forskningsfrågorna 

för att besvara dem och ge en slutsats.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

De behandlade artiklarnas resultat ger belägg av olika styrka till hur positiv påverkan 

tillämpningen av IKT har under matematiklektioner på elevers prestation.  

Kermani och Aldemir (2015), Markkanen (2014), Hegeman, (2015) och Chappell, Arnold, 

Nunnery och Grant, (2015) studier med för- och eftertest visade alla att efter att eleverna haft 

undervisning i matematik med tillämpning av IKT eller med mer tillämpning än tidigare av 

IKT presterade de signifikant bättre på eftertesterna. En förklaring till detta resultat kan vara, 

som Cicconi (2013) och Chaamwe (2010) skriver att IKT i form av datorprogram med live-

chat-funktioner ger elever möjlighet att dela kunskap och insikter med varandra vilket skapar 

både lärandesituationer och ger möjlighet för elever att motivera varandra. De framhåller 

också att de illustrativa egenskaperna hos IKT ger möjligheten att skapa intressanta 

matematiska problemformuleringar, vilket ger elever en djupare förståelse för matematiska 

begrepp. Datorprogrammen som kan skapa problemformuleringarna kan också ge direkt 

feedback till eleverna vilket ökar motivationen.  

Hegeman (2015) studie av IKTs effekt på högskolestudenters prestationer under en helt 

internetbaserad distanskurs visade att även ifall studenterna inte hade fysisk kontakt med en 

lärare eller ett klassrum så gav implementering av mer IKT positiv effekt. Studien visar att 

IKT I form av multimediasystem med video och instruktioner utan en lärares uppsikt kan visa 

positiv effekt på studenters prestationer. Men resultatet går inte att generalisera till elever i 

grundskolan och gymnasiet.  

Men De Witte, Haelermans och Rogge (2014) och Livingstone (2012) och Yongqing, 

Xuejing, Wei, Xianfen (2012) uppfattning av IKT skiljer sig från Cicconi (2013), Chaamwe 

(2010), Kermani och Aldemir (2015), Markkanen (2014), Hegeman, (2015), Chappell, 

Arnold, Nunnery, and Grant, (2015) och beskriver IKTs påverkan på elever i 
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matematikundervisningen som både positiv och negativ. Författarna skriver att det finns 

tidigare studier med för- och eftertester där elever presterat sämre efter tillämpning av IKT, 

vilket visar på en oregelbundenhet i den positiva effekt IKT har på elevers prestation och 

motivation i för- och eftertester. Man kan mot bakgrunden av ovanstående hävda att IKT, 

tillämpad på rätt sätt, kan ge en positiv effekt på elevers prestation och motivation i 

matematik i skolan. Witte et al. (2014) skriver att debatten kring skolan följs av så många 

olika personer - föräldrar till elever, lärare, skolledare, forskare och politiker - , som alla har 

någon relation till skolan och en idé över hur den ska styras, vilket gör diskussioner om 

skolan kontroversiella.  

Ett liknande resonemang förs av Yongqing, Xuejing, Wei, Xianfen (2012), som skriver att 

debatten kring skolan och de ständiga skiftningarna av fokus i skolan och omskrivningar i 

styrdokument gör att skolan hamnar ur sin balans. En skillnad mellan Witte et al. (2014) 

hållning och Yongqing, Xuejing, Wei, Xianfen (2012) är att de senare författarna skriver att 

denna obalans gör att varken lärare eller elever vet vad som förväntas av dem. Dessa ständigt 

förändrade teknologiska förväntningar av lärare och elever kräver att lärarna får tid till att 

vidareutbilda sig och få de färdigheter, som krävs för en smidig tillämpning av IKT samtidigt 

som eleverna får tydlig information om vad som förväntas av dem. Annars kan IKT ge en 

negativ påverkan på eleverna.  

Yongqing, Xuejing, Wei, Xianfen (2012) framhåller vidare att det finns en risk med att arbeta 

för mycket med IKT under matematiklektioner. Eftersom alla elever inte är vana vid den 

typen av teknologi, kan detta skapa en digital klyfta mellan elever med olika socioekonomisk 

bakgrund. Men Yongqing, Xuejing, Wei, Xianfen (2012) skriver att IKT ger en möjlighet till 

demokratisering av skolan, där elever med svårigheter att uttrycka sig i klassrummet kan 

använda sig av live-chat-funktioner eller avatarer för att kommunicera med sina 

klasskamrater. Man kan spekulera över möjliga förklaringar till att användning av IKT kan ge 

så tvetydiga resultat. En trolig förklaring kan vara att IKT precis som många andra 

pedagogiska artefakter ger fördelar till vissa användare och nackdelar till andra. 

Livingstone (2012) hävdar att IKT i form av datorer och surfplattor kan frigöra läraren från 

fastslagna ämnesplaner och arbetsmetoder genom att skapa en mängd sammankopplade 

medier för lärande t ex informationssökning på internet, skapande i geometriprogram, lek i 

datorspel och kommunikation i chatprogram. Författaren framhåller vidare att det finns många 

anledningar till att vara positiv till hur IKT kan påverka elevers prestationer, men poängterar 
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vikten av att de traditionella redan testade och erkända metoderna att undervisa och examinera 

elever fortfarande är aktuella. Författaren förklarar att det saknas tillräckliga bevis för att IKT 

påverkar elevers resultat i den traditionella skolan på ett positivt sätt. Det saknas nationella 

och internationella longitudinella studier där forskarna inte bara undersöker hur teknologin 

och IKT har förändrats utan också samhället förväntningar på eleverna och miljön kring 

eleverna.  

Geiger, Goos och Dole (2014), Markkanen (2014) och Cicconi (2013) skriver om effekten 

användningen av IKT på matematiklektioner har på elevers kunskapsutveckling. Geiger, Goos 

och Dole (2014) skriver att med hjälp av IKT så har eleverna lärt sig olika sätt att representera 

sina tankesätt och lärt sig kritiskt granska varandras lösningsförslag och olika matematiska 

problem. Markkanen (2014) skriver att användningen av IKT har hjälpt elever att utveckla 

korrekt förståelse för matematiska begrepp och procedurer samt en förmåga att arbeta med 

svårare problemlösningsuppgifter i geometri och algebra. Cicconi (2013) skriver att 

användningen av IKT fungerar som en kommunikationsfrämjare där elever övar på 

socialisation genom att dela kunskaper och insikter samt för diskussioner. Cicconi (2014) 

skriver att dessa egenskaper kan även ge ökad motivation och djupare förståelse för 

matematiken. 

 

4.2 Slutsats 

 

Jag drar således slutsatsen av min undersökning att det finns empiriska belägg för att IKT 

användning på matematiklektioner i alla åldrar i skolan ger en positiv påverkan på elevers 

kunskapsutveckling och prestation, eftersom alla använda studier visar en signifikant ökning i 

prestation från förtest till eftertest. Studier jag använt har också visat på en positiv 

kunskapsutveckling inom främst analysförmåga, problemlösning, begreppskunskap samt 

kommunikation. Men då flera litteraturstudier jag använt påpekat brister som ofta uppstår när 

man undersöker IKT och dess påverkan på elever samt att de studier jag använt mig av inte 

varit nationella eller internationella samt bedrivits över en kortare tid så finns en viss 

tveksamhet till resultatet. Studien är för liten för att resultatet ska kunna generaliseras till att 

användningen av IKT effekt på åldersgrupper i skolan enbart är positiva. 
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4.3 Vidare forskning 

 

Under arbetet med studien läste jag en hel del studier gjorda från OECD-länderna och fick 

insikten att elever presterar så olika från land till land. Så ett förslag till fortsatt forskning 

skulle vara en jämförelse över hur skolor styrs mellan länder och vilka studieresultat det 

medför. Ett annat förslag till vidare forskning skulle vara att utföra stora internationella 

longitudinella studier över IKT effekt på en mindre åldersgrupp inom skolan. 
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