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_______________________________________________________________________ 

Digitaliseringen av skolan är i ständig utveckling och därför är det viktigt att lärare vet hur 

de använder sig av digital teknik i sin undervisning. EU har beslutat att digital kompetens 

är en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Det innebär att tekniken kan 

användas på fritiden och i arbetslivet. Syftet med studien är att i matematikdidaktisk 

forskning undersöka hur IKT påverkar undervisning inom matematik i grundskolan. Syftet 

besvaras genom frågorna: Möjligheter och hinder med IKT i matematikundervisning, 

möjligheter och hinder för elevers lärande genom användandet av IKT samt vilka faktorer 

som påverkar användandet av IKT i skolan.  

Litteraturen samlades in via sökningar i databaser. Resultaten som framgick var av stor del 

internationell och skriven på engelska. Vid analys av det material som samlats in användes 

en översiktsmatris samt innehållskriterier för att avgöra texternas relevans till studien. 

Resultatet visade att IKT kan vara både ett hinder eller en möjlighet inom 

matematikundervisning. Faktorer som påverkade var bland annat en välplanerad 

undervisning, den digitala infrastrukturen samt elevers motivation till lärande genom IKT. 

IKT i matematikundervisning är något som kräver fortsatt utveckling. Många lärare anser 

att det inte är lika kompatibelt med IKT i matematikundervisning jämfört med IKT inom 

språkämnen.  
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1 Inledning 

Enligt Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) har Sverige 

relativt låga resultat i matematik. Trots det har svenska elever större tillgång till tekniska 

hjälpmedel jämfört med genomsnittseleven i Europeiska Unionen (EU) och Operation for 

Economic co-operation and development (OECD)-länderna. Samtidigt som Sverige har 

stor tillgång av IKT har endast 10% av lärarna i årskurs 4 respektive 18% av lärarna i 

årskurs 8 deltagit i kompetensutveckling för att integrera IKT i matematikundervisningen 

(skolverket, 2016a, s. 72, 79).  

Vi tror att användandet av digitala verktyg kan hjälpa elevers utveckling och lärande, 

elever får med hjälp av dessa verktyg möta olika typer av information. Framtiden kommer 

bara bli mer och mer digital och skolan bör vara öppen för den. Genom att låta elever 

använda sig av digitala lärresurser i skolan hjälper detta dem i sin tur att utveckla förmågor 

och att på ett innovativt och kreativt sätt lösa uppgifter (Kjällander, 2014, s. 11). Vi har 

därför valt att undersöka vad forskning säger om området. Många elever tycker det är 

intressant och roligt med digitala verktyg. För lärare skulle det kunna innebära att det blir 

lättare att engagera och motivera elever i undervisning.   

Anledningen till relevansen kring ämnet är att samhället runt omkring oss går ständigt 

framåt i utvecklingen med användandet av digitala verktyg. Ur våra erfarenheter 

från verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är tillgången till digitala verktyg inom 

matematikundervisningen begränsad. Utifrån den insikt vi har fått under våra kurser i VFU, 

används informations- och kommunikationsteknik (IKT) olika mycket samt på olika sätt i 

undervisningen. Vissa lärare har integrerat den väl och vissa använder den mest med hjälp 

av projektor och dokumentkamera. Något vi funderar över är ifall elever får ut mer eller 

mindre av IKT-användning i jämförelse med traditionell matematikundervisning? 

Den senaste utgåvan av läroplanen för grundskolan (LGR11) tar upp användandet av 

digitala verktyg för bland annat kunskapssökning, informationsbearbetning, 

problemlösning och lärande (Skolverket, 2018a, s. 7). Då läroplanen har uppdaterats och 

behandlar mer digitalt lärande känns området viktigt för vår kommande yrkesroll som 

lärare. Arbetet är en litteraturstudie angående IKT-användning i matematikundervisning 

och inriktningarna i våra utbildningar är årskurserna F-3 respektive 4–6. Dessa årskurser 

finner vi mest relevanta, men väljer att ta med hela grundskolan för att få en större bild av 

området. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att i matematikdidaktisk forskning undersöka hur IKT påverkar 

undervisning i matematik i grundskolan.  

• Vilka möjligheter och hinder ger IKT för att elever ska utveckla sitt lärande i 

matematik? 

• Vilka möjligheter och hinder kan finnas med IKT i matematikundervisningen? 

• Vilka faktorer påverkar användandet av IKT i skolan?  
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3 Bakgrund  

I bakgrunden kommer det tas upp vad begreppen IKT samt en-till-en står för. Sedan 

kommer det visas på hur styrdokumenten förhåller sig till begreppet IKT. Det beskrives 

även hur IKT kan appliceras i matematikundervisning, för att till sist behandla Sveriges 

resultat i internationella matematikstudier.  

3.1    IKT  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett nyare och bredare begrepp som 

baserar sig på det äldre begreppet informationsteknik (IT). Inom begreppet IKT ingår 

digitala verktyg från datorer och surfplattor till musikspelare. Satsningen på IKT har länge 

diskuterats. Hylén (2010, s. 11) hävdar att det finns fyra huvudargument för en nationell 

satsning på IKT: För det första ur en samhällsekonomisk synvinkel behövs IKT-kunniga 

medborgare. För det andra är det ett sätt att skapa lika möjligheter mellan elever från olika 

socioekonomiska områden och skapar då en likvärdig skola genom att minska de digitala 

klyftorna. För det tredje är IKT ett verktyg som kan höja effektiviteten på lärandet. För det 

fjärde kan IKT göra skolan mer flexibel och höja kvalitén på lärandet. Här är det värt att 

notera att de två första argumenten är politiska och de senare två är inriktade mot skolan 

och pedagogiken. Trots att det finns flera lyckade projekt som visar på att elevers 

prestationer ökat, återstår den generella bilden att det inte hänt speciellt mycket angående 

hur datorer ska användas i skolan och dess effekt på elevers prestationer (Segolson, 2013, 

s. 182).  

Ett begrepp som ofta används tillsammans med IKT är digital kompetens. Till skillnad från 

IKT behandlar digital kompetens inte de tekniska hjälpmedlen, utan hur individen 

använder dem. EU har bestämt att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för 

ett livslångt lärande och innebär att tekniken kan användas i arbetslivet, på fritiden och för 

att kommunicera (Hylén, 2010, s. 54). Digital kompetens byggs upp av IKT-färdigheter 

som att hämta, bedöma, lagra, producera och utbyta information med hjälp av digital 

teknik. Digital kompetens nämns i fyra aspekter i läroplanen: att använda och förstå 

digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt mot digital 

teknik, att förstå hur digital teknik påverkar samhälle och individer samt att lösa problem 

på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik (Skolverket, 2019a). 
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3.2   En-till-en  

En-till-en innebär att varje elev och varje lärare har tillgång till en egen bärbar dator. Denna 

dator är en integrerad del i undervisningen (Kroksmark, 2013, s. 52). När surfplattan 

introducerades kom även den att ingå i begreppet. Datorn eller surfplattan har därmed gått 

från att vara en schemalagd aktivitet till att bli ett konstant hjälpmedel i alla ämnens 

undervisning. Även om satsningen på en-till-en gjorts runt om i landet har inte alla elever 

och lärare fått ta del av satsningen. Det enklaste sättet att beskriva en skolas IKT-situation 

är att se hur många datorer eller surfplattor elever behöver dela på (Hylén, 2010, s. 33). Ett 

mönster som Kjällander (2014, s. 64–65) beskriver är att datorn har blivit en självklar del 

i undervisningen. Datorn kan upplevas av elever som en tredje part i relationen mellan 

lärare och elev. Hon nämner även att elever som hon mött ute i skolan börjat referera till 

datorn med pronomen som ”du” eller ”dom”, vilket åter tyder på den plats som datorn nu 

tar i dagens undervisning. Ett klassrum med en en-till-en miljö skapar en miljö där läraren 

lättare kan utföra kontinuerliga dokumentationer av elevarbeten. Miljön stödjer även 

transparens och klarhet mellan undervisningens innehåll, mål och bedömning. 

Undervisningen blir då mer formativ och kan på sikt påverka hur bedömningssystemen 

inom skolan utformas (Skolverket, 2018b).   

3.3    Styrdokumenten  

Den 1 juli 2018 reviderades skolans styrdokument till att innehållet har blivit mer 

digitaliserat. Det ska nu bidra till att elever utvecklar en förståelse för hur digital teknik 

påverkar både individ och samhälle (Skolverket, 2019b).  

Av matematikämnets centrala innehåll framgår att elever ska möta olika sorters problem 

ur ett vardagligt perspektiv. Eleverna ska dessutom möta och använda olika metoder för 

beräkning i vardagliga situationer. Det beskrivs även att undervisningen ska innehålla 

digitala verktyg i taluppfattning och tals användning samt sannolikhet och statistik i 

årskurserna F-3. I årskurserna 4–6 ska digitala verktyg ingå i taluppfattning och tals 

användning, algebra, geometri samt sannolikhet och statistik. För årskurserna 7–9 är de 

föregående delarna med samt att digitala verktyg är tillagt i delen samband och förändring 

(Skolverket, 2018a, s. 55–59). Enligt styrdokumenten ska elever få utveckla sina 

kunskaper i användandet av digitala verktyg samt programmering och med hjälp av 

undervisning utforska problemställningar, matematiska begrepp, beräkningar samt 
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presentera och tolka olika sorters data (Skolverket, 2018a, s. 54). I läroplanens 

kommentarmaterial tillhörande matematikämnet beskrivs förmågan att kunna välja samt 

använda olika metoder för att lösa rutinuppgifter och olika sorters beräkningar. De olika 

metoder som eleven kan välja är bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar, 

miniräknare och digitala verktyg.  Det förklaras vidare att digitala verktyg kan främja 

undervisningen med hjälp av visualisering och förtydligande av abstrakta fenomen 

(Skolverket, 2017, s. 10).   

 3.4    IKT i matematikundervisning  

Det är lärarens uppgift att planera och styra undervisningen. Den utveckling som sker inom 

det digitala området gör lärarens uppgift ännu mer komplicerad. Läraren måste då kunna 

ta in information om ny teknologi och nya undervisningsmetoder. Läraren bör även ha 

kunskap om det informella lärandet som sker utanför skolan (Jönsson & Lingefjärd, 2012, 

s. 19).   

Ett allt vanligare digitalt verktyg är den elektroniska boken (e-bok). Det är en digital 

motsvarighet till den tryckta boken och kan användas på såväl dator som surfpatta. I vissa 

fall består e-boken endast av digital text och i vissa fall är den interaktiv, där läsaren kan 

göra egna val (E-bok, u.å.). 

Det finns många olika sätt att arbeta med digitala verktyg. Elever skulle exempelvis kunna 

arbeta med datorer och olika program. Med hjälp av programmet GeoGebra, kan elever få 

syn på hur det är möjligt att manipulera olika geometriska figurer (Jönsson & Lingefjärd, 

2012, s. 75). Även olika kalkylprogram kan vara användbara. Det är inte bara något som 

kan ingå i undervisningen, utan det används också av många olika yrkesgrupper. Ett sätt 

att arbeta med kalkylprogram är att göra en multiplikationstabell. För att förstå sambandet 

mellan 2 ∗ 5 och 5 ∗ 2 kan eleverna utgå från rad 2 och gå till kolumn 5. De kan även utgå 

från rad 5 och gå till kolumn 2. Med utgångspunkt i exemplet innan kan ett av svaren 

markeras (2 ∗ 5), multiplikationsrutan hjälper då eleven och markerar det andra svaret 

automatiskt (5 ∗ 2) (se figur 1 s. 6).  Med hjälp av det här sättet får eleverna möjlighet att 

utforska kommutativitet (Jönsson & Lingefjärd, 2012, s. 47).  
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* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Figur 1: En multiplikationsruta som beskrivs i texten av Jönsson och Lingefjärd. 

 

Införandet av digitala läromedel i Sverige har inte varit lika effektivt som i grannländerna 

Danmark och Norge. Producenterna av de svenska läromedlen har konstruerat dem att det 

finns en vanlig arbetsbok och med tillhörande kompletterande digitala uppgifter (Hylén 

2010, s. 72). I Norge och Danmark är däremot produkterna mer digitalt konstruerade och 

i vissa fall är produkterna helt digitala utan analoga hjälpmedel. I Norge anses det att IKT 

ska ingå i matematikundervisningen. Eleverna ska lära sig använda IKT till att utföra olika 

uppgifter exempelvis problemlösningar, simuleringar och modelleringar. (Hylén, 2011, s. 

72–73). 
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4 Metod  

I den här delen beskrivs hur litteraturundersökningen har gått till, vilka söktermer samt 

vilka databaser som har använts. Sedan presenteras hur urvalsprocessen gått till och 

slutligen beskrivs en materialanalys. 

4.1    Litteratursökning  

De databaser som använts i den här undersökningen är Primo, Educational resources 

information center (ERIC), ProQuest samt Mathematical Education Database 

(MathEduc). Primo är Jönköping Universitys biblioteks egen databas. I databasen Primo 

finns böcker, artiklar och andra publikationer som biblioteket ger tillgång till. Det material 

som finns i Primo är i tryckt eller elektronisk form. ERIC är en databas med avhandlingar, 

tidskrifter och rapporter som inriktar sig mot pedagogiskt och psykologiskt innehåll. 

MathEduc ger tillgång till en databas med pedagogiskt innehåll som inriktar sig mot 

matematik och datavetenskap.  

Till en början användes enstaka sökord för att få en överblick av området. Sökord som 

exempelvis IKT, ICT, mathematical, matematik, digital, användes vid de första 

sökningarna. Redan här upptäcktes begränsningarna av sökningar på svenska och 

sökningarna övergick nästintill exklusivt till engelska. Dessa sökord utvecklades sedan till 

längre söktermer som testades med och utan trunkeringar som till exempel ICT AND math* 

och ihopsatta fraser som “elementary educ*” AND ICT. Utifrån dessa sökningar 

upptäcktes nya sökord från titlar, nyckelord och sammanfattningar. Nyckelord som en-till-

en, one-to-one och didac* prövades då. En forskare som ofta fanns med i litteraturlistor 

och sökningar var Lee Yong Tay vars namn användes för att söka ytterligare litteratur. 

För att säkerställa att träffarna gav vetenskapliga resultat valdes vetenskapliga artiklar som 

alternativ i Primo och i ERIC valdes peer reviewed. Då området av digitalisering är i 

ständig utveckling ansågs det att årtalen i sökningarna behövde begränsas. För att hålla 

resultaten aktuella begränsades sökningarna till åren 2013–2019. Resultatet av 

sökningarna på MathEduc visades i huvudsak vara från det tidiga 2000-talet och ansågs 

därför inte längre aktuella. Däremot gav både Primo och ERIC flera träffar från de givna 

årtalen. 
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Figur 2 nedan beskriver hur en av sökningarna utförts i databasen Primo. Antal träffar och 

vilka sökord samt eventuella avgränsningar beskrivs i varje steg, för att slutligen resultera 

i 18 träffar. Utefter de inkluderings- och exkluderingskriterier vi bestämt resulterade det i 

sju artiklar till litteraturstudien. Dessa kriterier beskrivs i kommande del.  

 

  

Figur 2: Ett exempel på en sökning från databasen Primo.   

 
 

4.2    Urval  

För att säkerställa att sökningarna stämde överens med studiens syfte framställdes några 

inkluderingskriterier och exkluderingskriterier. I litteraturen skulle rubriken eller 

nyckelorden innehålla ICT eller något som syftar åt informations- och 

kommunikationsteknik samt någon form av ordet math eller de svenska motsvarigheterna. 

Då syftet behandlar elever inom grundskolan var även någon form av elementary education 

ett inkluderingskriterium för att texten skulle behandlas vidare. Ett exkluderingskriterium 

var att texten inte fick vara publicerad innan 2013. Ett andra exkluderingskriterium 

behandlade ifall texten var publicerad på ett språk annat än svenska och engelska. Efter de 

slutliga begränsningarna av sökningarna gjordes det ytterligare en kontroll om resultatet 

var relevant till syftet. Det som gjordes för att precisera resultatet var att titel, nyckelord 

och sammanfattning lästes igenom. För att förenkla sökandet gjordes det digitalt med hjälp 

av sökfunktionen som finns tillgänglig för PDF:er. Var delarna relevanta till området lästes 

sedan hela artikeln igenom. Den utförda litteratursökningen resulterade i 11 

tidskriftsartiklar och en antologi som användes i litteraturstudien. De utvalda texterna 

presenteras i tabell 1 (s. 10).  
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Tabell 1: översikt på de vetenskapliga texter som använts i studien.  
 

Författare År Publikationstyp Titel 

Hew, K.F. & 

Tan, C.Y. 

2016 Tidsskriftartikel Predicators of Information Technology 

Integration in Secondary Schools: Evidence 

from a Large Scale Study of More Than 30.000 

Students 

Kroksmark, T. & 

Kenthsdotter- 

Persson, L. 

2013 Antologi Den Trådlösa Pedagogiken 

Kuiper, E. &  

de Pater-Sneep, 

M. 

2013 Tidsskriftartikel Student perceptions of drill-and-

practice mathematics software 

in primary education  

Mo, D.,  

Swinen, J., 

Zhang, L., 

 Yi, H.,  

Qu, Q.,  

Boswell, M. & 

Rozelle, S 

2013 Tidsskriftartikel Can One-to-One Computing Narrow the 

Digital Divide and the Educational Gap in 

China? The Case of Beijing Migrant Schools 

Mota, A. 

I., Oliviera, H. 

& Henriques, A. 

2016 Tidsskriftartikel Developing Mathematical Resilience: Student’

s Voice About the Use of ICT in Classroom  

Naseri, A., 

Rostamy-

Malkhalifeh, M., 

& Behzadi, M.H. 

2016 Tidsskriftartikel An Investigation on Elementary School 

Students’ Level of Math Learning, Using Math 

E-Books (A Case Study: Pishtazan Computer 

Primary School, 4th Zone of Tehran) 

Nicholas, K. & 

Fletcher, J. 

2017 Tidsskriftartikel What is happening in 

the use of ICT mathematics to 

support young adolescent learners? A New 

Zealand experience  

Siew, P.H. 2018 Tidsskriftartikel Pedagogical Change 

in Mathematics Learning: Harnessing the 

Power of Digital Game-Bases Learning  

Skryabin, M., 

Zhang, J., Liu, L. 

& Zhang, D. 

2015 Tidskriftsartikel How the ICT development level and usage 

influence student achievement in reading, 

mathematics and science 

Tay, L. Y., 

 Lim, C. P. & 

Lim, S. K. 

2015 Tidsskriftartikel Differences in 

ICT Usage Across Subject Areas: A 

Case of an Elementary School in Singapore  

Tay, L. Y., 

 Lim, C. P., 

 Lim, S. K. & 

Nair, S. S. 

2014 Tidsskriftartikel Online software applications for learning: 

observations from an elementary school  

Tay, L.Y., 

 Nair S.S. & 

Lim, C.P. 

2017 Tidsskriftartikel A regression of analysis of elementary stud-

ents usage vis-à-vis access to technology   in 
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4.3   Materialanalys  

De flesta artiklarna som användes i studien grundade sig i Asien och endast antologin var 

svensk. I materialanalysen jämfördes de vetenskapliga texter som valts ut. Alla texter som 

resultera i från litteratursökningen delades upp för att bearbetas individuellt. De texter som 

uppfattades relevanta mot de bestämda kriterierna behandlades vidare. För att säkerställa 

att texternas innebörd uppfattades på ett likvärdigt sätt läste den andra partnern samma text 

för att sedan diskutera texterna tillsammans. Som hjälpmedel för att jämföra litteraturen 

skapades en översiktsmatris där information om de olika texterna fylldes i (bilaga 1). 

Översiktsmatrisen är gjord för att hjälpa till att urskilja texternas syfte och resultat 

samtidigt som den behandlar de forskningsfrågor som denna studie bygger på. 

Översiktsmatrisen fokuserade huvudsakligen på att analysera om texterna visade några 

möjligheter eller svårigheter för lärande med IKT. Svårigheter delades sedan in i ytterligare 

underkategorier svårigheter för lärare samt svårigheter för elever. Dessa områden valdes 

just för att de besvarar de forskningsfrågor vi har. 
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5 Resultat  

Under resultatdelen presenteras vilka möjligheter och hinder IKT har på elevers lärande. 

Sedan fortsätter det med möjligheter och hinder som IKT visar i matematikundervisningen. 

Slutligen tas det upp faktorer som påverkar skolans användning av IKT.  

5.1 IKT- ett verktyg som möjliggör lärande 

En undersökning baserad på TIMSS 2011 och Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2012 visar att i årskurs 4 var användandet av IKT i hemmet samt i 

skolan positivt utmärkande för elevers matematiska prestationer. Däremot gav samma 

undersökning ett blandat resultat för elever i årskurs 8. Elever i årkurs 8 som endast 

använde IKT i skolan visade på lägre prestationer, medan de elever som använde sig av 

IKT i hemmet för att utföra skolarbete visade ett högre resultat (Skryabin, Zhang, Liu & 

Zhang, 2015, s. 63). De fortsätter sedan med att förklara att detta motsätter sig resultat från 

tidigare studier som visat ett lägre resultat bland elever som använde sig av IKT. En 

förklaring till detta är att IKT gått från att vara ett stöd för lägre presterande elever, till att 

vara en del av helklass-undervisningen (Skryabin et al., 2015, s. 58; Hew & Tan, 2016, s. 

14–15). De beskriver att elever med lägre resultat inom skolan visar en högre IKT vana. 

Däremot förklarar de att detta inte beror på IKT utan att IKT används som en kompensation 

för elever med lägre inlärningsmöjligheter. Därmed förklaras varför lägre presterande 

elever visar på högre kunskap inom IKT jämfört med högpresterande elever (Skryabin et 

al., 2015, s. 58; Hew & Tan, 2016, s. 14–15).  

Genom digitala spel kan elever öka sitt lärande och utveckling vilket Fokides (2017) 

beskriver i sin studie angående digitala spel i matematiken. Han hävdar att rolighetsfaktorn 

är en viktig del när det kommer till elevers kunskapsutveckling. Ifall elever finner 

spelupplevelsen som rolig kommer det att öka elevers motivation till inlärning. En annan 

betydelsefull sak är att elever måste ha en god inställning till spel (Fokides, 2017, s. 862–

863).  

5.2 IKT- ett hinder för elevers lärande 

En nederländsk studie utförd 2013 på 329 elever i årskurs 5 och 6 behandlade elevernas 

syn på två stycken kompletterande e-matematikböcker jämfört med traditionell 

undervisning i matematikboken. Böckerna som användes var Rekenrijk och Pluspunt, båda 
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böckerna har en kompletterande e-matematikbok. Studien visade att 65,8% av eleverna 

föredrog att arbeta med matematikboken jämfört med e-boken. Detta berodde till stor del 

på e-bokens struktur, vilket hindrade eleverna att själva välja att gå vidare. Strukturen 

hindrade även eleverna genom att de inte kunde gå tillbaka för att se hur de utfört en 

liknande uppgift tidigare. Förutom att eleverna tyckte bättre om matematikbokens struktur 

ansåg de även att de lärde sig enklare med hjälp av matematikboken jämfört med e-boken 

(Kuiper & Pater-Sneep, 2013, s. 218, 221, 225–226). De tar även upp vikten att ta med 

elevernas åsikter gällande lärande när det handlar om beslut inom IKT. Dagens elever 

växer upp i en digital värld och kan använda sig av en mängd IKT verktyg redan innan de 

börjar skolan. Studien visar att eleverna redan i ung ålder har tydliga åsikter om hur de vill 

lära sig och klarar även av att uttrycka dessa åsikter på ett neutralt sätt, exempelvis visade 

42,7% av eleverna en form av självinsikt. Eleverna menade att om frågorna på datorn vore 

valbara hade de hoppat över de svårare frågorna och endast gjort frågorna de vet att de 

klarar av (Kuiper & Pater-Sneep, 2013, s. 230–231). Detta är även något som Nicholas och 

Fletcher (2016) påvisar i sin studie. Applikationer som har ett matematiskt innehåll och 

där eleverna själva får välja vilken nivå på uppgifter som ska utföras, kan vara ett hinder 

för elevers lärande. Vissa elever väljer att stanna kvar på uppgifter som de känner sig 

bekväma med, istället för att försöka utmana sig själva med uppgifter på en högre nivå. 

(Nicholas & Fletcher, 2016, s. 481).   

5.3 Möjligheter med IKT i matematikundervisningen 

I Tay, Lim, Nair och Lims (2014, s. 150–152) undersökning om integrering av IKT i 

undervisningsmiljöer, framkommer det att elever till största delen är positiva till 

integrationen av IKT inom skolan. De använder sig av datorer till bland annat 

informationssökning och hemläxor. Detta är också något som Mota, Oliveira 

och Henriques (2016) studie visade, nämligen elevernas positivitet till att interagera IKT i 

undervisningen. Eleverna ansåg att IKT hjälpte dem att utföra uppgifter snabbare och 

enklare. Det var även lättare för eleverna att organisera uppgifterna och svaren via 

IKT jämfört med anteckningsböcker (Mota, Oliveira, & Henriques, 2016, s. 83). En lärare 

som intervjuades i studien av Tay, Lim, Nair och Lim (2014) nämner att när han var på 

semester kunde han enkelt ladda upp lektionsplaneringen på skolans webbportal. 

Vikarierande lärare kunde då gå in och ta över hans lektion. Andra möjligheter enligt 

läraren är att webbportalen uppdateras kontinuerligt med information de gått igenom i 
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undervisningen vilket medför att elever och föräldrar kan ta del av det i hemmet (Tay, Lim, 

Nair, & Lim, 2014, s. 154–155).  

 

IKT i form av spel-baserad matematikundervisning är något som anses vara positivt för 

elevers kunskapsutveckling, tilltro till specifika handlingar och motivation till matematik-

undervisningen. I jämförelse till traditionell matematikundervisning ökar spel-baserad 

undervisning också elevers självförtroende och prestation. Det anses även vara utmärkt när 

det kommer till att få en ny kreativ dimension in i undervisningen (Siew, 2018, s. 272). 

En undersökning, som utfördes i årkurs 3 i Iran, var konstruerad på ett sätt med för- och 

eftertest i två olika grupper. Testen var ämnade att undersöka huruvida e-matematikböcker 

bidrar till en högre förståelse hos eleverna. Grupperna var uppdelade i en experimentgrupp 

och en kontrollgrupp. Experimentgruppen använde e-matematikböcker i undervisningen 

och kontrollgruppen traditionell undervisning. Förtestets resultat visar på att båda 

grupperna ligger ungefär på samma nivå, men i eftertestets resultat är det en skillnad 

mellan grupperna. Efter att den experimentella gruppen har fått arbeta med e-

matematikböcker, har elevernas kunskaper utvecklats mer till skillnad från 

kontrollgruppen (Naseri, Rostamy-Malkhalifeh, & Behzadi, 2016, s. 42–48).  

5.4 Hinder med IKT i matematikundervisningen  

Användandet av IKT i matematikundervisning ses som en kompletterande roll. Fokus 

ligger fortfarande på att elever ska utföra uppgifter i matematikboken med hjälp av papper 

och penna. Lärare anser att språkämnenas kommunikativa egenskaper är mer kompatibla 

med IKT, namnet informations- och kommunikationsteknik visar på att det är designat för 

kommunikation. Däremot är det inte lika enkelt att implementera IKT i 

matematikundervisningen jämfört med språkundervisningen. Det är därför inte lika 

naturligt att använda IKT i matematikundervisningen, vilket medför att användandet blir 

mer återhållsamt. Lektionsplaneringen måste då vara noggrant planerad för att 

undervisningen ska bli effektiv (Tay, Lim, & Lim, 2015, s. 86, 89).  

Nicholas och Fletcher (2016) har utfört intervjuer med lärare och rektorer i Nya Zeeland 

angående IKT användningen matematikundervisning. De kom fram till att det är inte bara 

hur IKT används och vilken mjukvara som finns som är problematisk. Datorer blir gamla 

och mjukvara behöver uppdateras. Många skolor saknar de finansiella möjligheter som 
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krävs för att kontinuerligt uppdatera hårdvaran och problem som IKT-teknikern på skolan 

inte kan lösa uppstår. En rektor i studien lägger till att de har fyllt skolans iPads med 

mjukvara för literacy och matematik, men att de inte används lika ofta som de önskar då 

hårdvaran inte klarar av det (Nicholas & Fletcher, 2016, s. 483). Detta är även något som 

Tay, Lim, Nair och Lim (2014, s. 157) tar upp. De beskriver att elevernas inställning mot 

IKT sjunker mellan årskurs 4 och 5. Detta kan bero på den dator som eleven fått av 

skolan. Den är då ett år gammal och om eleven inte tar väl hand om datorn presterar den 

sämre. Samma studie motsätter sig att det skulle vara prestandan som orsakat elevernas 

lägre motivation till IKT, utan ser att det är elevernas attityd till lärande som är orsaken. 

En senare studie beskriver också att det är av stor vikt att det finns rätt utrustning för att 

IKT ska användas i undervisningen. Det är däremot inte det viktigaste utan själva frågan 

hur IKT ska användas i undervisningen. Oavsett ifall skolan har tillämpat en-till-en, måste 

det finnas en pedagogisk plan som främjar användandet av digitala verktyg, annars upplevs 

IKT som ett hinder i undervisningen (Tay, Nair, & Lim, 2017, s. 45).   

5.5 Faktorer som påverkar användandet av IKT i skolan 

Faktorer som påverkar integrationen av IKT i matematikundervisning anses vara skolors 

IKT resurser, undervisning som är elevcentrerad samt ifall undervisningsinnehållet består 

av mer problemlösningsaktiviteter. Däremot undervisning som är mer lärarcentrerad visar 

en lägre IKT integration i matematikundervisning. En annan faktor är elevers föräldrars 

akademiska utbildning (Hew & Tan, 2016, s. 17). År 2007 började satsningen i en svensk 

kommun med en-till-en. Elever i årskurserna 7–9 försågs då med var sin bärbar dator. 

Kommunen motiverade satsningen med en målsättning om att öka undervisningskvalitén, 

utveckla nya metoder och arbetsformer, öka elevernas lust att lära samt att öka elevernas 

måluppfyllelse och resultat (Kroksmark, 2013, s. 53). Däremot visar forskning att det inte 

finns någon direkt koppling mellan en-till-en och högre eller lägre prestationer från elever. 

En undersökning gjord av Kenthsdotter Persson och Kroksmark (2013, s. 103) visar ett 

blandat resultat där en del av eleverna i undersökningen presterade sämre vid införandet 

av en-till-en och en del av eleverna presterade bättre efter att programmet införts. En annan 

studie gjord på 300 årskurs 3 elever i Beijing visade däremot att elevers prestationer ökade 

redan sex månader efter att en-till-en införts. Eleverna i studien jämfördes mot en 

kontrollgrupp och det visade sig att de elever som varit med i en-till-en programmet hade 

ett högre genomsnitsspoäng på ett standardiserat prov jämför med eleverna från 
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kontrollgruppen. Provet som utfördes var hämtat från TIMSS testdatabank och är ett av de 

vanligare testen för att kontrollera elevers matematiska kunskaper. Även om studien pekar 

på ett ökat resultat bland elever som använder sig av datorer i sitt lärande krävs mer och 

bredare studier för att fastställa ett konkret resultat (Mo et al., 2013, s. 22, 26). 

De tidigare nämnda Nicholas och Fletcher (2016) beskriver i sin studie hur sex olika 

klasser arbetar med IKT och förklarar att IKT kan användas i undervisning på flera olika 

sätt. Det är däremot många lärare som mestadels använder IKT i olika typer av 

presentationer, exempelvis PowerPoints, elektroniska klockor för att visa tiden under 

provmoment samt visning av Youtube-klipp. När det kommer till arbete i mindre grupper 

fortsätter Nicholas och Fletcher att ur sina observationer var det ingen lärare som valde att 

ta in IKT i undervisningen. Däremot under enskilt pararbete var det tre stycken klasser där 

IKT ingick i undervisningen. En av klasserna arbetade med förutbestämda applikationer 

på iPads. De två andra klasserna var från samma skola och eleverna jobbade där med en 

specifik applikation. Eleverna fick då öva på uppgifter som låg på deras egen nivå. Då 

antalet och tiden på de olika observationerna inte var tillräckligt omfattande, ansåg 

Nicholas och Fletcher att deras studie inte gick att lita på fullt ut. Den bör istället användas 

för att få en övergripande blick över hur IKT används i matematikämnet (Nicholas & 

Fletcher, 2016, s. 480–481). 

Länder som har en mer utvecklad infrastruktur i form av IKT har överlag bättre 

elevresultat (Skryabin et al. 2015, s. 61; Tay, Lim & Lim, 2015, s. 91). För att få en 

utvecklad infrastruktur måste det tas i hänsyn till några faktorer som kan påverka 

införandet av IKT i matematikundervisningen. Exempelvis läroplanen, lärares 

professionella utveckling och skolans ledning. (Tay, Lim, & Lim 2015, s. 91). Tay, Lim, 

Nair och Lim (2014 s. 158) utvecklar detta och menar att läraren spelar en viktig roll i 

integrationen av IKT från läroplanen. För att IKT ska bli en konstant faktor i 

undervisningen, behöver läraren engagera eleverna i användandet av de IKT verktyg som 

skolan har att tillgå. Lärarens lärstil påverkar också användandet av IKT i 

matematikundervisningen, exempelvis ifall läraren använder sig mycket av läroböcker och 

arbetsblad, eller använder sig av IKT resurser som applikationer och webbsidor.  
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6 Diskussion 

I diskussionsdelen resoneras det kring metod och resultat i studien. I metoddiskussionen 

reflekterar vi kritiskt över hur informationssökningen och materialanalysen gick till och 

slutsatser som framkommit under arbetet. I resultatdiskussionen behandlas resultatet i 

relation till litteraturstudiens syfte, frågeställningar samt bakgrund. Studiens syfte var att 

undersöka hur matematikundervisning påverkas i samband med integrering av IKT. 

Frågeställningarna som studien baseras på är: vilka möjligheter samt hinder IKT har på 

elevers lärande inom matematik, vilka möjligheter samt hinder finns med IKT i 

matematikundervisning och vilka faktorer som påverkar användandet av IKT inom skolan.  

6.1 Metoddiskussion 

Sökningarna utgjordes till en början av svenska sökord. Vårt fokus var att hitta 

vetenskapliga texter från Sverige, skrivna på svenska. Relevanta vetenskapliga texter 

visade sig vara svåra att hitta, sökorden utvärderades och byttes ut mot engelska 

motsvarigheter. Sökord som digitala verktyg direktöversattes till digital tools, vilket visade 

sig vara ett begrepp som används mer på svenska än i engelskan, exempelvis används det 

frekvent inom LGR11 (Skolverket, 2018a). I de engelska sökningarna upptäcktes istället 

begreppet ICT som används mer frekvent och blev då ett vanligt sökord. Vid uppstarten av 

sökningarna låg inget fokus på vilket årtal artiklarna publicerades, istället fokuserades det 

på vad som sades i textens titel, nyckelord och sammanfattning. Det upptäcktes snart att 

flertalet texter var från tidiga 2000-talet och ansågs vara inaktuella. Sökningarna 

begränsades sedan till åren 2013–2019. Den databas som främst ingår i arbetet är Primo, 

detta då den visade sig ge många och bra resultat. Även MathEduc och ProQuest användes 

för sökningar, men resultaten visade sig inte lika relevanta till arbetet som träffarna i Primo. 

Att Primo användes till en stor del i arbetet kan ses som både en styrka och en svaghet. 

Detta då användandet av en databas visar att vi täcker över området inom Primo, men 

samtidigt missar de texter som Matheduc och ProQuest har att tillgå. De texter som 

framkom från sökningarna i databasen ERIC visade sig vara till viss del samma som 

sökningarna i Primo gav. Vi valde då att använda oss av Primo för att det var enklare att 

få tag i fulltext. Även här finns det en möjlighet att vi missat relevanta studier från ERIC 

som inte fanns i Primo.  
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I urvalet utformades kriterier för om texten var relevant till studien. Kriterierna behandlade 

exempelvis när studien skrevs, vilket område den behandlade och om den berörde det syfte 

som studien har. En text som inte kom med i studien men som behandlades i första urvalet 

visade sig handla om IKT inom literacy. Texten valdes bort från studien då den inte 

uppfyllde de kriterier som bestämts. En annan text som valdes bort var skriven på ett språk 

annat än svenska och engelska. Denna text valdes då bort på grund av bristande 

språkkunskap och att ingen översättning som gick att lita på fanns att tillgå. Om texten 

uppfyllde dessa kriterier fördes den in i litteraturöversiktsmatrisen. Där har de 

vetenskapliga texter som bearbetats sammanställts utefter hinder samt möjligheter kring 

lärande med hjälp av IKT. Även resultatet av litteraturen sammanställdes kortfattat och 

fördes in i matrisen. Utifrån matrisen blev det enklare att analysera litteraturen, då det gick 

att se vilket område som texterna passade in på. Forskare som skrev om samma område 

kunde då jämföras ifall deras resultat visade på likheter eller olikheter. 

Under bearbetningsprocessen av de vetenskapliga texterna ingick en diskussion angående 

texternas innehåll, för att texterna ska ha uppfattats på jämbördigt sätt. Nya infallsvinklar 

kom även fram som ett resultat av diskussionen. Texter som bedömts relevanta till arbetet 

kan trots bearbetning visa felaktiga resultat. Felöversättningar och feltolkningar av data 

kan skett på grund av bristfälliga språkkunskaper. Även kriteriernas utformning kan vara 

en orsak till att väsentlig litteratur inte behandlats i studien, detta då texterna kan ha använt 

sig av begrepp som inte fanns med i litteratursökningarna.  

Inför arbetet hade vi förutfattade meningar angående både kvantiteten av IKT samt hur den 

används i matematikundervisning. Under arbetets gång har våra uppfattningar ändrats från 

ett subjektivt till ett mer objektivt synsätt, då flera delar av studiens resultat visat att det 

finns både möjligheter och hinder inom användandet av IKT.   

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar ett blandat resultat för IKT i matematikundervisning. Något som 

de flesta forskare förespråkar är behovet av ytterligare forskning inom området. Forskarna 

anser att området IKT i matematikdidaktik är nytt och ständigt utvecklas och för att 

studierna som utförts ofta är begränsade med relativt få deltagare. Majoriteten av de 

vetenskapliga artiklar som analyserats under studien nämner att det finns brister, på grund 

av bristerna beskrivs det att resultaten inte går att generalisera. Bristerna är exempelvis att 



18 
 

antalet deltagare och deltagande skolor är för få (Fokides, 2017, s. 864; Tay, Lim, & Lim, 

2015, s. 92; Tay, Nair, & Lim, 2017, s. 45; Skyrabin et al, 2015, s. 64; Siew, 2018, s. 273). 

I en av studierna var skolorna och eleverna inte slumpmässigt utvalda. Detta gjordes för 

att få åsikter från ett bredare urval av elever och från olika perspektiv (Kuiper & Pater-

Sneep, 2013, s. 232). Som följd av litteraturens brister inom storlek och metod påverkas 

även vårt resultat. Det medför att vår studie får liknande brister då det inte går att 

generalisera den fullt ut. 

6.2.1 Möjligheter och hinder för lärande med IKT 

Litteraturstudien visar ett tvetydigt resultat angående IKT användning i 

matematikundervisning. Vi fick fram resultat som visade både hinder och möjligheter för 

elevers utveckling. De visade även vikten av en stabil infrastruktur angående de digitala 

verktygen i skolan, samt hur viktig lärarens roll var för införandet av IKT i klassrummet. 

Om läraren vet vilka hinder som IKT bär med sig kan hen finna vägar runt om. Samma 

gäller angående möjligheter med IKT, vet läraren om dessa kan hen möjliggöra lösningar 

som hjälper elever vid deras lärande. Då matematiken är en stor del av skolan krävs att vi 

som blivande lärare ser dessa möjligheter. Enligt Skolverket (2018a, s. 7–8) ska eleverna 

få möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik samt att de ska få 

möjlighet att utveckla en digital kompetens. För att elever ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till digital teknik tror vi att undervisning måste låta elever få syn och 

uppleva det positiva och negativa med digital teknik. Om elever bara upplever digital 

teknik positivt tror vi att de inte utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. Däremot ifall 

eleverna endast möter det på ett negativt sätt utvecklar de istället motsträvighet till 

användandet av digital teknik.   

Att IKT påverkar resultatet i matematik är något som Skryabin et al. (2015) kom fram till 

i sin studie. Däremot visade den på både ett positivt och ett negativt resultat beroende på 

vilken årskurs som behandlades. TIMSS 2015 sammanställde alla deltagande länders IKT 

integrering. Jämfört med Sverige (10%) och de andra länderna i EU/OECD (29%) har 

Sverige en lägre integrering av IKT i matematiken. Samtidigt visar Sverige (519) på ett 

lägre resultat i matematik jämfört med genomsnittet i EU-/OECD-länderna (527). Trots 

detta har svenska elever i årskurs 4 större tillgång till datorer (70%) jämfört med 

genomsnittet bland EU-/OECD-länder (50%) (Skolverket, 2016b, s. 21, 72, 79). 

Skolverket har sedan denna rapport introducerat en lärportal i syfte att kompetensutveckla 
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lärarna inom digitala kompetenser (Skolverket, u.å.). Detta är något vi som blivande lärare 

anser viktigt. Som lärare behöver vi kunskap om hur de hjälpmedel som finns att tillgå kan 

användas i praktiken, däremot är det inte lätt för lärare att själv hitta tiden till 

kompetensutveckling. Ska denna utveckling ske inom svensk skolan behövs en större 

satsning utföras. Denna satsning tror vi skulle vara viktig för att skapa en utvecklande och 

lärande miljö för våra kommande elever. Vi tror även att kommande generation av lärare 

kommer ha en bredare kompetens inom IKT, trots det behövs en fortsatt satsning på hur 

de ska applicera denna kunskap i ett undervisningssyfte. 

6.2.2 Möjligheter och hinder med IKT i matematikundervisningen 

Av de resultat som framkommit i studien visar elever och lärare att det finns både 

möjligheter och hinder inför IKT i matematikundervisning. Enligt LGR11 (Skolverket, 

2018a, s. 13) ska elever få möjlighet att själva ta ansvar för sin utbildning. Detta är något 

som även Kuiper och Pater-Sneep (2013) kom fram till i sin studie. Enligt deras studie vill 

elever ha en valfrihet till hur uppgifter utförs och i vilken ordning de utförs i (Kuiper & 

Pater-Sneep, 2013, s. 221–222). Att elever ska få möjlighet att arbeta som de själva vill är 

något vi anser viktigt. Om en elev fastnar på en uppgift är det bättre om hen kan gå vidare 

till nästa uppgift i väntan på hjälp från läraren. Med fasta uppgifter som elever inte kan 

hoppa över förlorar elever motivation till att utföra uppgiften. Detta är något som motsätter 

användandet av e-matematikböcker utifrån Kuiper och Pater-Sneeps (2013) studie. Samma 

studie visade även på att 60% av eleverna ansåg att matematiken i e-böckerna var svårare 

jämfört med den traditionella matematikboken. Lärare måste då vara uppmärksamma på 

hur elever väljer sina uppgifter. Däremot genom att arbeta med e-matematikböcker i 

undervisningen är elevers motivation på en högre nivå, än vid traditionell undervisning. 

En anledning till att traditionell undervisning minskar elevers motivation är att miljön i 

den sortens klassrum ses som tråkig (Naseri, Rostamy-Malkhalifeh, & Behzadi, 2016, s. 

48). Detta visar då på ett motsatt resultat till Kuiper och Pater-Sneeps studie (2013) där de 

fick fram ett negativt resultat bland elevers syn på e-matematikböcker. Vid analys av dessa 

studier sågs åren då de gavs ut som avgörande. Vi tror att e-matematikböckerna har 

förbättrats och därför visar de två studierna på motsägande resultat. Däremot finns det 

förmodligen kvar e-matematikböcker med den struktur som Kuiper och Pater-Sneep 

(2013) hänvisar till. Den sortens struktur i e-matematikböcker tror vi behöver förbättras 

för att e-matematikböcker ska få ett större inslag i matematikundervisningen.  
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Nicholas och Fletcher (2017, s. 481) hävdar att flera elever väljer att inte arbeta progressivt 

med de matematiska e-spel som finns, utan de upprepar nivåer som de redan klarat av. 

Kompatibiliteten mellan IKT och ett ämne varierar, exempelvis är svenskämnet mer 

kompatibelt än matematikämnet. Tay, Lim och Lim (2015) tar upp detta och förklarar att 

datorer var skapta för att kommunicera information, användandet av dem i 

matematikundervisning har inte utvecklats lika långt. IKT är därför inte lika naturligt att 

använda inom matematikundervisning i jämförelse med svenskundervisning. Lärarna i 

studien hänvisar till att vikten av noggrann planering och att fokus inte bör ligga vid 

integrering av IKT (Tay, Lim & Lim, 2015, s. 89–90). Detta är något som vi själva även 

anser, införandet av digitala moment i undervisning bör alltid ha ett syfte och mål. IKT bör 

inte användas för användandets skull. Från egna erfarenheter används surfplatta eller dator 

ofta utan vidare eftertanke, där inga instruktioner gavs till eleven om vad målet med 

uppgiften var. Vi anser att det är viktigt att planera in vad lektionen syftar till samt hur 

lektionens syfte ska uppnås. Planeras det inte noggrant blir moment som var tänkt som en 

extrauppgift inte lika givande och behandlar inte syftet med lektionen. 

Att tekniken är bristfällig eller att det saknas resurser för att införskaffa nya digitala 

hjälpmedel, för att stötta IKT användningen i undervisningen tas upp i flera studier. 

Exempelvis förklarar Nicholas och Fletcher (2017, s. 483) att datorsystem som inte är 

uppdaterade kräver mycket resurser från IKT tekniker som konstant försöker fixa 

uppstående problem. Vid arbete med IKT i matematikundervisning är tekniken alltid en 

faktor att beakta. Vi anser att det behövs en reservplanering, till exempel hur fortsätter vi 

lektionen om datorn eller internet inte fungerar? Enligt Tay, Nair och Lim (2017, s. 35) är 

tillgång till datorer och internet viktiga barriärer som skolan behöver bryta sig igenom för 

att IKT i undervisningen ska vara likvärdig. Skryabin et al. (2015, s. 57–58) fortsätter med 

hur viktig den socioekonomiska biten är för IKT användningen. Områden med högre 

socioekonomisk status har en högre nivå av IKT användning. Eleverna har mer digital 

kunskap och skolan har större möjlighet att uppdatera sina enheter.  

6.2.3 Faktorer som påverkar IKT användningen i skolan 

Utvecklandet av IKT har utlöst en markant förändring inom alla nivåer av utbildning. Från 

förskola till högskola används allt mer IKT i undervisningssammanhang (Siew, 2018, s. 

259). Trots att användningen av IKT ökar inom skolan, anser vi att det krävs att lärare 

lyssnar på sina elever och anpassar lektioner därefter. Skolverket tar upp detta i LGR11 
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(2018a, s. 6–7) att lektionerna ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och planerandet 

ska ske med elevinflytande. Något som även Kuiper och Pater-Sneep (2013) tar upp är att 

elever kommer med egna insikter angående hur lektionerna bör läggas upp. Under våra 

VFU:er är detta något som vi har stött på. Om läraren planerar användandet av IKT ökar 

det elevers engagemang och motivation, men om momenten som involverar IKT inte 

planerats ordentligt påverkar det elever på ett stressigt och negativt sätt (Tay, Nair, & Lim, 

2017, s. 45). Därför kommer vår framtida utformning av undervisningen vara betydande 

för elevers lärande och engagemang. Den här aspekten finns också med när det kommer 

till spel-baserat lärande inom matematikundervisningen, men ur ett perspektiv som 

speldesigner. När spelen tillverkas måste speldesignern ta hänsyn till att de konstruerar 

spelen på ett användarvänligt sätt samt att spelen bör vara flexibla och intelligenta 

(Fokides, 2017, s. 863). Utifrån den delen av spel-baserat lärande i matematik-

undervisningen som vi har fått vara med på, har vi märkt att elever tröttnar fort på vissa 

spel. Exakt varför de tröttnar kan vi inte säga, men en anledning som vi tror är på grund av 

att spelen är för enkelt utformade. Det blir då extra viktigt att lärare väljer ut spel som hen 

tror motiverar sina elever samtidigt som spelen ska vara utvecklande för elevernas lärande.  

Flera rapporter visar hur IKT i skolan har utvecklats, från ett stöd för lägre presterande 

elever till en viktig del av undervisningen (Skryabin et al., 2015; Hew & Tan, 2016). De 

menar att detta är en del av de negativa resultat som äldre studier på IKT inom 

undervisningen fått fram. IKT användes då mestadels som ett stöd för lägre presterande 

elever och visade då på ett samband mellan låga resultat och användning av IKT. De båda 

rapporterna menar att det har förändrats i samband med att IKT integrerats i 

helklassundervisningen (Skryabin et al., 2015, s. 63; Hew & Tan, 2016, s. 14–15). Från 

våra erfarenheter är det oftast elever med extra anpassningar och åtgärdsprogram som har 

tillgång till egen surfplatta eller dator. Att IKT integrerats i helklassundervisning inom 

matematik är något som vi främst sett via projektor och dokumentkamera. Som nämnts 

tidigare i resultatdiskussionen har Skolverket (u.å.) infört kompetensutveckling för 

användandet av IKT. Det finns även en digital kompetensutveckling inriktad mot 

matematikundervisning för årskurserna 1–9.Vi anser att det är positivt att det finns en 

specifik kompetensutveckling för användandet av IKT i matematikundervisning. Vi tror 

även att en sådan kompetensutveckling kan öka användandet av IKT i matematik-

undervisning.    
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 9 § ska utbildningen i svensk skola vara likvärdig 

för alla, oavsett var i landet den anordnas. LGR11 (skolverket, 2018a, s. 6) fyller i att en 

likvärdig skola inte innebär att undervisningen formas på samma sätt. Trots det som 

skolverket skriver om att undervisningen inte kan jämföras mellan skolorna, anser vi att 

hur skolorna väljer att använda sina digitala resurser bör ske så likvärdigt som möjligt. Den 

digitala värld vi lever i idag utvecklas konstant. De elever som inte får utbildning om hur 

de kan använda digitala verktyg hamnar efter de elever som får utbildning inom området. 

Vi anser därför att skolan inte kan vara likvärdig om varje enhet inte använder sig av 

digitala verktyg på ett likvärdigt sätt.   

6.2.4 Vidare forskningsfrågor 

Vidare forskning inom användandet av IKT i matematikundervisning är något som vi anser 

viktigt. Vi kommer därför fortsätta med nästkommande studie inom just detta område. Ett 

område inom detta som vi kan tänka oss fortsätta med är att basera forskningen på elevers 

uppfattning om IKT användandet i matematikundervisning. Hur upplever elever att 

användandet av IKT påverkar deras lärande inom matematik? Vad lär sig eleverna med 

hjälp av IKT som de inte lär sig via traditionell undervisning? Vidare forskning skulle även 

kunna undersöka varför IKT inte används lika mycket i matematikämnet, jämfört med 

språkämnen ur ett lärarperspektiv. Området kring hur de olika hårdvarorna jämför sig med 

varandra, exempelvis dator kontra surfplatta kontra interaktiv Whiteboard. Vilket verktyg 

lämpar sig för de olika åldrarna i grundskolan samt vilket verktyg som är lämpligast för de 

olika delarna inom matematiken? Detta område känns relevant då mycket av den litteratur 

vi fått fram inriktar sig mot lärande och inte hur de olika digitala verktygen används. Då 

vi läser olika inriktningar, F-3 respektive 4–6, kan den vidare forskningen utföras på olika 

sätt. Vid elevundersökningar i F-3 är det mer lämpligt att använda intervjuer och 

observationer medan i 4–6 kan även enkätundersökningar användas. Om studien utgår ur 

ett lärarperspektiv kan intervjuer, observationer och enkäter användas. 
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IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Mjukvaran 

“Tinkerplots” sågs 

som ett sätt att få 

djupare förståelse för 

redan kända 

matematiska 

områden. Kan även 

förbättra deras 

inlärningsprocess.   
  

  

IKT ett hinder 

för lärande 
En mindre mängd 

elever rapporterade 

ångest över IKT 

användningen i 

matematiken.   



IV 
 

Författare  
Els Kuiper; Martie de 

Pater-Sneep  
Titel  
Students 

perceptions of drill-

and-

practice mathematics  

software 

in primary education  

Tidsskrift  
Mathematics Education

 Research Journal  

Publikationsår  
19/12–2013  
Databas  
Primo  

Syfte  
Vad tycker elever 

om användandet av 

“drill-and-practice" 

mjukvaror och vilka 

argument har de?  

Design  

Urval  

Datainsamling  
329 elever totals 184 från 

år 5 och 145 från år 6. från 

14 olika klasser och 10 

olika skolor i 

Nederländerna  
Forskarna observerade 

varje klass under 1 dag. De 

intervjuade lärarna i varje 

klass samt ca 10 elever per 

klass. Alla elever fick 

enkäter att fylla i.  
  
Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder 

användes.   
 Land  
Nederländerna 

Resultat  
Rapporten jämför hur 

eleverna uppfattar 

användandet av två 

matteböcker samt deras 

tillhörande 

datorprogram.   
Nästan 2/3 av eleverna 

var kritiska till att 

använda 

datorprogrammet istället 

för att använda 

matteboken samt 

papper/penna. 61,6% sa 

att det inte kändes som 

att de gjorde riktig matte 

när de använde 

datorprogrammet för 

matematik. 60,5% ansåg 

att det matten var svårare 

att utföra i programmet 

jämfört med i boken.   

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
De studenter som 

föredrog programmen 

tyckte i 

stor utsträckning om 

att skriva på dator 

jämfört med för hand, 

samt att uppgifterna 

var enklare jämfört 

med bokens.  

IKT ett hinder 

för lärande 
Överlag var 65,8% av 

eleverna kritiska till 

dessa två 

datorprogram jämfört 

med matteboken.   
De kände bland annat 

att de inte gjorde matte 

när de använde det. 

Tyckte matten var 

svårare.   
Inget av programmen 

ger eleverna mycket 

valmöjligheter. Måste 

göra en specifik 

uppgift och kan inte 

titta tillbaka på gamla 

uppgifter.   
Programmen visar inte 

heller hur mycket de 

har kvar att göra i 

kapitlet/området.  
Även hjälpen från 

programmen var sämre 

än bokens.  

 

 

 

 

 

 

  



V 
 

Författare  
John Ralston  

Titel  
ICT, learning and prim

ary mathematics,   
Tidsskrift  
Education 3–13 juni 

2004, 32:2, 60–64  
Publikationsår  
30/07–2007  

Syfte  
Behandlar hur IKT 

används i skolan, samt 

fördelar och svårigheter 

med det.   

Design  

Urval  

Datainsamling  

Land  
Uppdelad i 4 olika delar:  
Aktivt deltagande, frekvent 

feedback och interaktion, 

möjligheter till samarbete 

och kommunikation med 

den verkliga världen.   

  

Resultat  
Omedelbar feedback kan 

vara oerhört 

viktigt för elevers progres

sion deras 

inlärningsprocess, detta 

är något som IKT kan 

medföra.  
Det tas också upp i 

artikeln att feedback 

kan vara väldigt 

känsligt och inte alltid 

hjälpsamt.   
  
Artikeln beskriver även 

hur programvara med 

en fördjupad 

matematiska 

resonemang ökade 

elevernas inlärning, 

medans applikationer 

som försökte göra 

repetitionsövningar 

mer roliga, blev 

resultatet motsatt.   

 

 

 

 

 

 

  

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
När äventyrsspel är 

väl konstruerade med 

en meningsfull 

kontext kan det vara 

väldigt produktivt för 

eleverna när det 

kommer till 

uppmuntring för 

problemlösning och 

elevers resoneringsför

måga.   

IKT ett hinder 

för lärande 
Det är viktigt att 

se användandet av ny 

teknologi med nya 

ögon. Det är inte alltid 

det konventionella 

sättet av förståelse, 

utan vi måste försöka 

se förbi det för att 

undersöka flera olika 

sätt att använda ICT, 

som kan hjälpa 

elevernas inlärning.   



VI 
 

Författare  
Lee Yong Tay; 

Cher Ping Lim;  

Siew Kiaw Lim  
Titel  
Differences in 

ICT Usage Across  

Subject Areas: A 

Case of an Elementary 

School in Singapore  

Tidsskrift  
Journal of Educational 

Computing  

Publikationsår  
2015  
Databas  
Primo  

Syfte  
Till vilken utsträckning 

kan 

IKT användninsgraden fö

r matematik, engelska, 

naturkunskap samt 

modersmål påverka 

ämnet.  
Vad är orsaken till 

skillnaden 

i användandet av IKT för 

lärande i skolans olika 

ämnen.   

Design  

Urval  

Datainsamling  
En 

självrapporterad enkätunde

rsökning på studenter i år 

3,4,5 och 6 utfört år 2013–

2014. Totalt deltog 1512 

elever i undersökningen.   
Även intervjuer med 12 

lärare från olika ämnen 

utfördes.  
Både kvantitativa och 

kvalitativa metoder.  

Land  
Singapore 

Resultat  
Även om engelska, 

matematik och 

modersmål lärdes ut 

dagligen så var IKT 

användningen bland 

dessa olika. Det framgick 

att engelska och IKT var 

mer kompatibelt än vad 

t.ex. matematik är, då 

datorerna oftast användes 

för att kommunicera.   

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Online prov så som 

drill-and-

practice program är 

användbart för att 

förstärka innehåll och 

färdigheter de redan 

gått igenom.   
IKT kan hjälpa 

eleverna att 

visualisera 

matematiska problem 

och uppgifter.   

IKT ett hinder 

för lärande 
Mattelärarna i 

rapporten ser IKT mer 

som ett supplement i 

matematiken. Att 

räkna med papper och 

penna var viktigare än 

användandet av IKT 

för att bemästra 

matematiska koncept.  
Även om det går att 

använda IKT inom 

matematiken så ser 

många det som 

begränsande.  

Författare  
Karen Nicholas; Jo 

Fletcher  
Titel  
What is happening in 

the use of ICT  

mathematics to 

support young  

adolescent learners?  

A New Zealand 

experience 

Tidsskrift  
Educational review  

Publikationsår  
2017  
Databas  
Primo  

Syfte  
Syftet med studien var att 

ta fram vilka faktorer 

som påverkar 

användandet av IKT i 

matematikundervisningen

.  

  

Design  

Urval  

Datainsamling  
6 skolor på Nya Zeeland av 

olika storlek.   
Intervjuer av 6 rektorer och 

8 lärare utfördes ang. Deras 

syn på eLearning.   
Även observationer av 

lektioner utfördes (6 av 8 

klassrum)   
Land  
Nya Zeeland 

   

Resultat  
Visade på ett smalt 

resultat i hur lärare 

använde sig av IKT i 

klassrummet.  bara en av 

6 lärare använde IKT till 

mer än presentationer.   

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Förenklar för lärare 

att se vilka som gjort 

vilken uppgift. Lätt 

att se hur klassen 

presterar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IKT ett hinder 

för lärande 
Tar upp mycket ang. 

Den ekonomiska biten, 

bland annat att 

integrera WiFi i 

skolorna och köpa in 

nya digitala verktyg.    



VII 
 

Författare 
Lee Yong Tay; Shanthi 

Suraj Nair; Cher Ping 

Lim 

Titel  
 A regression analysis 

of elementary Students’ 

ICT usage vis-à-vis 

access to technology in 

Singapore 

Tidsskrift 
Educational Media 

International  

Publikationsår  
2017 

Syfte 
Studien har flera syften. 

 

Om IKT infrastrukturen 

på skolan påverkar 

användandet av IKT 

inom engelska, 

matematik och 

naturkunskap. 

 

Om IKT infrastrukturen 

påverkar frekvensen av 

IKT i de olika ämnena. 

 

Samt hur studenter 

använder IKT i de olika 

ämnena, hur det varierar. 

  

Design  

Urval  

Datainsamling  
360 elever från årskurs 5 

från västra Singapore. En 

korrelations analys 

genomfördes för att 

jämföra relationen mellan 

de olika variablerna. Sedan 

utfördes en hierarkisk 

regressionsanalys för att 

analysera relationen mellan 

IKT infrastruktur och 

elevernas IKT aktiviteter. 
Land  
Singapore 

Resultat 
Visar på vikten av en 

välfungerande IKT 

infrastruktur. Gällande 

både tillgång till IKT 

enheter och tillgång till 

internet. En-till-en utan 

de stöttande pedagogiska 

strategierna visade sig 

vara lönlöst. 

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Behandlade inte 

lärande utan 

fokuserade mer på 

den tekniska biten.  

IKT ett hinder 

för lärande  

 Författare  
Khe Foon Hew; Chen 

Yong Tan 

Titel  
Predictors of 

Information 

Technology Integration 

in Secondary Schools: 

Evidence from a Large 

Scale Study of More 

than 30,000 Students 
Tidsskrift  
PLOS ONE 

Publikationsår 
2016  

Syfte  
Studien syftar till att 

undersöka skillnaden i IT 

och icke-IT relaterade 

instrument i integreringen 

av IT inom skolan. 

Design  

Urval  

Datainsamling  
Data från 32,256 elever 

som deltog i PISA 2012 

analyserades utifrån en 

multilevel model. 

 

Land  
Internationell 

Resultat  
Visar på att 

tillgängligheten av IT 

resurser är viktigast för 

att integrera IT i skolan.  

Visade även på en 

relation mellan föräldrars 

utbildning och elevers 

tidigare akademiska 

prestationer i relation 

med IT integrering.  

IKT en 

möjlighet till 

lärande   

IKT ett hinder 

för lärande  



VIII 
 

Författare  
Emmanuel Fokides 

Titel  
Digital educational 

games and 

mathematics. Results of 

a case study in primary 

school settings 

Tidsskrift  
Educational 

Information 

Technology 

Publikationsår   
2017  

Syfte 
Jämförelse av 

experimentgrupper och 

kontrollgrupper. Ifall 

användandet av digitala 

spel i matematikämnet 

gör någon skillnad  

Design  

Urval  

Datainsamling  
Två grupper i årkurs 1, 4 

och 6.  
Land  
Grekland 
   

Resultat 
Spelbaserat lärande gav 

bättre resultat än 

traditionell 

undervisning.  Begränsad 

studie, både antal men 

också geografiskt.  

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Experimentgrupper 

fick bättre resultat på 

eftertestet i jämförelse 

med traditionell 

under-visning. En 

viktig del i det hela är 

att eleverna tycker det 

är kul och på så vis 

ökar det elevernas 

motivation. Många 

elever välkomnar 

spel-baserat lärande i 

mate-

matematikämnet, för 

de spelar hellre än att 

arbeta ur textboken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IKT ett hinder 

för lärande 
Tidskrävande 

processer i spelbaserat 

lärande, då eleverna 

måste lära känna 

programmet. 

Ingenjörer måste 

konstruera 

användarvänliga 

program.  



IX 
 

 Författare  
Arezoo Naseri; Mohsen 

Rostamy-Malkhalifeh; 

Mohammad Hassan 

Behzadi 

Titel  
An Investigation on 

Elementary School 

Students’ Level of 

Math Learning Using 

Math E-Books (A Case 

Study: Pishtazan 

Computer Primary 

School, 4th Zone of 

Tehran) 

Tidsskrift  
Mathematics Education 

Trends and Research 

Publikationsår 
2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syfte 
Målet med studien är att 

analysera 

grundskolelever 

kunskapsutveckling när 

det kommer till 

matematik e-böcker och 

mer specifikt 

multiplikation. 

Design  

Urval  

Datainsamling  
61 stycken flickor i årskurs 

3. 

 

Land  

Iran 

Resultat  
Kunskapsutvecklingen 

visade sig vara högre hos 

eleverna som använda 

matematik e-böcker än 

mot de elever som 

använda en vanligt 

matematikböcker.  

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
E-boken skapar 

anledning till att läsa 

och skriva. E-boken 

hjälper läraren med 

att se eleverna från 

nya perspektiv. E-

boken skapar en mer 

elevcentrerad 

undervisning än den 

traditionella.  

IKT ett hinder 

för lärande  



X 
 

Författare 
Maxim Skryabin; 

JingJing Zhang; Luman 

Liu; Danhui Zhang 
Titel 
How the ICT 

development level and 

usage influence student 

achievement in reading, 

mathematics, and 

science 
Tidsskrift 
Computers & 

Education 
Publikationsår 
2015 

Syfte  
Studiens syfte är att se 

hur IKT påverkar elevers 

prestationer i läsning, 

matematik och 

vetenskap.  

Design  

Urval  

Datainsamling  
Från 43 olika länder i 

PIRLS, 38 i TIMSS och 39 

i PISA. Från årskurser 4 

och 8. Totalt över 700 000 

fall.  
Land  
Internationell  

Resultat  
IKT var positivt 

utmärkande för elevers 

prestationer i årskurs 4 

och 8.  

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Användandet av IKT i 

skolan och i hemmet 

både skolarbete och 

till nöje var något 

som visade sig gav 

positiva resultat i 

studierna som 

undersöktes.  

IKT ett hinder 

för lärande 
I årskurs 8 gav 

användandet av IKT i 

skolan negativa utslag 

på elevers prestationer. 

Vissa forskare anser 

att spendera för 

mycket tid framför 

specialiserade program 

kan ge en negativ 

effekt på 

kunskapsutvecklingen. 

Att först är det positivt 

men så småningom 

blir det en stor negativ 

faktor.  

Författare 
Di mo, Johan Swinnen, 

Linxiu Zhang; 

Hongmei, Yi; Qinghe 

Qu; Matthew Boswell; 

Scott Rozelle 

Titel  
Can One-to-One 

Computing Narrow the 

Digital Divide and the 

Educational Gap in 

China? The Case of 

Beijing Migrant 

Schools 
Tidsskrift  
World development 

Publikationsår 
2013 

Syfte  
Studien syftar till att 

bedöma effekten av en-

till-en för att minska den 

digitala klyftan mellan 

rika och fattiga.  

Design  

Urval  

Datainsamling 
Studien utfördes på 300 

elever, varav 150 var 

kontrollgrupp. Eleverna 

utförde standardiserade 

prov i matte och språk. 

Enkäter och intervjuer 

utfördes också.  

 

Land  
Kina 

  

Resultat  
De elever som deltog i 

studien visade ett ökat 

resultat jämfört med 

genomsnittet.  

IKT en 

möjlighet till 

lärande  
Visade på ett ökat 

resultat bland de 

elever som deltog i 

en-till-en satsningen. 

IKT ett hinder 

för lärande 

 

 


