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Abstract 

In recent years there has been an integration of information and communication technologies 

(ICT), such as computers, in society as well as in education. The purpose of the current 

literature survey is to examine the communication between students when they use a laptop or 

a handheld computer during math class, as well as to highlight the opportunities and obstacles 

that appear. As a base for this work a sociocultural perspective on learning is used where the 

language, the pupils studying environment and the tools that are used, are important aspects of 

learning. The curriculum states that the students should be given the opportunity to participate 

in communicative interactions and that modern technology should be used so that students can 

obtain, learn and develop their ability to communicate mathematics. Earlier research in 

mathematics shows that the student’s collaborative learning and the use of ICT promotes the 

pupils mathematical knowledge and involvement in the conversation. The result of the survey 

shows that students mainly participate in oral communication and their collaborative learning 

and mathematical understanding increase when they use a computer. Another conclusion from 

the survey is that handheld computers allow mobility, which improves the students 

opportunities to choose who they want to talk to.      

Key words: Collaborative learning, computer (ICT) and communicate activities 

 

Abstrakt  

Under de senaste åren har det skett en integrering av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), exempelvis datorer, i såväl samhället som i skolans 

undervisning. Syftet med den aktuella litteraturstudien är att undersöka vilka 

samtalsaktiviteter som eleverna deltar i då de använder bärbara datorer eller handdatorer 

under matematiklektionerna, samt att belysa vilka möjligheter och hinder som framträder. 

Som teoretisk utgångspunkt ligger ett sociokulturellt perspektiv på lärandet där språket, den 

miljö som eleven befinner sig i och de redskap som används beskrivs som betydelsefulla 

aspekter för lärandet. I läroplanen förtydligas att elever ska ges möjlighet att delta i 

kommunikativa samspel och att modern teknologi ska användas så att eleven kan inhämta, 

lära och utveckla sin förmåga att kommunicera matematik. Tidigare forskning kring 

matematik visar att elevers kollaborativa lärande och användande av IKT främjar elevernas 

matematiska kunskaper och delaktighet i samtalet. Litteraturstudiens resultat visar att elever i 

huvudsak deltar i muntliga samtal och att deras kollaborativa lärande och matematiska 

förståelse ökar då de använder datorer. Handdatorer beskrivs dessutom kunna möjliggöra för 
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en ökad mobilitet vilket medför att elevernas i större utsträckning kan välja med vem de vill 

samtala. 

Nyckelord: kollaborativt lärande, dator (IKT), samtalsaktiviteter 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har det inom matematikdidaktisk forskning vuxit fram ett intresse för 

samtalets betydelse för elevers lärande. Att samtalet kan anses betydelsefullt för elevers 

lärande framgår i den svenska läroplanen (Skolverket 2011) vilken förtydligar att eleverna ska 

utveckla sin förmåga att kommunicera matematik i såväl skolan som i det vardagliga livet. I 

läroplanen (Lgr 11) framgår det att ett av skolans mål är att eleverna efter avslutad grundskola 

ska kunna använda modern teknik för att på så sätt lära, kommunicera och söka efter kunskap. 

Med avseende på elevers språkliga färdigheter ska läraren genom sin planering och sitt 

genomförande av sin undervisning möjliggöra så att elever ”får stöd i sin språk och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2011, s14). Vad som också tydliggörs är att 

matematikundervisningen ska möjliggöra för eleverna att använda digital teknik för att 

därigenom kunna göra beräkningar, undersöka problemlösningar och slutligen både tolka och 

presentera data. Matematikundervisningen skall även utveckla och stödja elevernas förmåga 

att både kunna föra och följa matematiska resonemang så att de genom olika matematiska 

uttrycksformer kan redogöra, samtala och argumentera för matematiska frågeställningar, 

slutsatser och beräkningar. Eleven ska även undervisas utifrån sina egna förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2011). 

Forskningen visar att elever som samtalar i par eller i små grupper när de arbetar med 

matematiska datorprogram ofta kan öka sin förståelse för matematiska resonemang 

(Strandberg, 2006). Emellertid framkommer att användandet av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) kan resultera i att lärandet kommer i skymundan och att det 

istället är hanteringen av tekniska verktyg som blir det primära under eleverna lektioner 
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(Reynolds, Treharen, Tripp, 2003). För att klargöra och samtidigt öka förståelse för vilken 

betydelse samtalsinteraktioner och användandet av IKT har för elevers matematiska lärande 

har jag därför valt att göra en litteraturstudie i vilken jag undersöker vilka utmaningar och 

möjligheter som dessa arbetssätt kan medföra. Jag har vidare valt att avgränsa min studie till 

att innefatta IKT i form av handdatorer och bärbara datorer. 

Definition av begrepp 

I min studie kommer jag att använda begrepp som språk, kommunikation, samtal, dialog, 

interaktion samt IKT. Ord som även har används som sökord då studiens litteratursökning 

utförts. För att det inte skall bli någon missuppfattning kring begreppens betydelser har jag 

valt att i detta avsnitt förtydliga dess innebörd. Det innebär att då jag använder dessa begrepp i 

mitt arbete kommer de att representeras av de beskrivningar som presenteras i den kommande 

texten. Begreppen kommer vidare att fördjupas i teoriavsnittet.  

 

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik och innefattar datorer, 

handdatorer, interaktiva skrivtavlor (smartbords) och iPads/surfplattor vilka har en 

Internetanslutning. IKT betonar kommunikationen mellan människor som möjliggörs med 

hjälp av IT (informationsteknik så som datorteknik och telekommunikation). Den aktuella 

litteraturstudien innefattas av bärbar dator och handdator. Handdatorer kan beskrivas som en 

större variant av en mobiltelefon vilken är försedd med en touch screen.  

Datorbaserad undervisning beskriver undervisning där internetbaserad nätverksteknik 

används för att skapa, främja och underlätta lärande för eleverna. Som stöd för elevers 

inlärning används datorer vilka fungerar som assisterande verktyg. Vid datorbaserad 

undervisning beskrivs lärandet utifrån att det sker synkront och asynkront. Vid en synkron 

inlärning sker kommunikationen i realtid genom verbala samtal eller datorns chattfunktion. 

Vid en asynkront inläraning sker kommunikationen inte i realtid utan via e-post eller 

diskussionsforum (Nilsson, 2006).  

Språket kan beskrivas som ett redskap med vilket människan utvecklar och formulerar sina 

kunskaper och insikter. Vidare använder människan språket för att kommunicerar sina 

insikter, färdigheter samt kunskaper tillsammans med andra människor (Säljö, 2005).  Språk 

ses som det medel som huvudsakligen förmedlar människlig kommunikation(NE, 2014a).  
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Kommunikation beskrivs som information vilken överförs och förmedlas mellan 

människor genom ett gemensamt språk (Ne, 2014b). Kommunikation kan ske via olika 

medier, genom bilder, symboler och den kan både vara muntlig och skriftlig ([Igland red 

(2001) 245], Strandberg, 2006). Kommunikation kan även kännetecknas av kroppsspråk och 

gester där rörelser med armar, ben och ansiktsuttryck räknas (Dysthe, 2001; Strandberg, 

2006).  

Dialog och samtal kan kännetecknas som två kommunikationsformer där två eller flera 

personer deltar i ett verbalt samtal under vilket ett ömsesidigt lyssnande och pratande råder. 

Av betydelse är att det sker någon form av respons vilken inte nödvändigtvis behöver 

instämma med vad som sagts [Bachtin, red (2001)]. Michail Bachtin utvidgar begreppet till att 

inte göra skillnad på den muntliga och skriftliga dialogen och han menar att människor som 

tillsammans yttrar sig i tal och skrift ingår i en dialog [Bachtin, red (2001)].  

Kollaborativt lärande som kännetecknas av de situationer där två eller fler elever i samtal 

och samspel med varandra utbyter kunskaper och kompetenser genom ett gemensamt lärande 

(Zurita & Nussbaum, 2004). Dysthe (2001) anknyter till Dewey, Mead och Vygotskij och 

menar att samspel kan beskriva som en språklig och social aspekt eftersom den kan 

kännetecknas av människors handlingar, relationer och språkliga aspekter. 

Samtalsaktivitet kännetecknas av aktiviteter där elever enskilt, i par eller i grupp både 

interagerar, kommunicerar, samtalar och för dialoger. Begreppet används i litteraturstudien av 

en sammanfattande beskrivning av ovan nämnda definitioner där kommunikationen kan ske 

muntligt såväl som skriftlig genom ett samtal, en dialog eller diskussion. Valet att använda 

formuleringen samtalsaktivitet motiveras med att jag avser att förenkla för läsaren. Att det kan 

vara lämpligt att använda ett samlingsbegrepp för ett antal beskrivningar vilka belyser ett 

fenomen stöds av litteraturen (Dysthe, 2001; Riesbeck, 2000; Strandberg 2006). Att samtalet 

kan kännetecknas utifrån olika samtalsformer stöds även det av litteraturen (Dysthe, 2001; 

Strandberg, 2006; Säljö 2000).  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min litteraturstudie är att undersöka vilka samtalsaktiviteter som identifieras då 

eleverna använder handdatorer och bärbara datorer som läromedel under 

matematikundervisningen. Dessutom avser jag att undersöka vilka möjligheter och hinder 
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som framträder med avseende på elevernas datorbaserade samtalsaktiviteter och matematiska 

lärande. Intentionen är även att koppla detta till läroplanen (lgr11) och ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet.  För att öka förståelse har jag använt följande frågeställningar 

1. Vilka samtalsaktiviteter i matematik deltar eleverna när de använder bärbara datorer 

och handdatorer som läromedel? 

 

2. Vilka möjligheter och hinder medför elevernas datorbaserade samtalsaktiviteter för 

det matematiska lärandet? 

  

3 Teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt redovisas för den betydelse som aktuell litteratur beskriver att samtal och 

samspel har för elevers lärande. Med avseende på samtal och samspel har jag både tagit del av 

litteratur som berör lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv och den ryske psykologen 

Lev Vygotskij (1896) och litteratur där språkliga interaktioner beskrivs som gynnsamma för 

elevers matematiska lärande. Jag belyser även de senaste årens ökade intresse för att i 

matematikundervisningen använda informations- och kommunikationsteknik (IKT). Datorn 

blir i detta avseende en pedagogisk artefakt och mycket talar för att elevers användande av 

datorer på ett positivt sätt kan öka förståelsen och förmågan att kommunicera och förstå 

matematik (Strandberg, 2006). 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

Som teoretisk utgångspunkt för den aktuella litteraturstudien ligger ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. I ett sociokulturellt perspektiv uppstår kunskap och lärande i samspelet 

mellan människor, miljön och de redskap som finns att tillgängliga (Säljö, 2000). Det är 

genom människors interaktion och deltagande i praktiska och kommunikativa samspel som 

kunskap och begrepp blir meningsfulla. Det är genom språket som människor kan förmedla 

de egna och samtidigt förstå andras erfarenheter. Språket betraktas därför inom ett 

sociokulturellt perspektiv som ” den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning…” (Säljö, 

2000 s82). I följande avsnitt ges en närmare beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv på 

lärandet.  
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3.1.1 Vygotskij och ett sociokulturellt perspektiv på lärandet 

Att språket har betydelse för människans både inre (tänkandet) och yttre kommunikativa 

samspel relateras ofta till den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) vilken även 

betonade den kulturella miljöns betydelse för människors lärande (Dysthe, 2001; Strandberg, 

2006; Säljö, 2000,2005; Vygotskij, 1999). Enligt Vygotskij begränsas inte barns lärande till 

förutbestämda mognadsstadier utan istället förklarar Vygotskij barns lärande utifrån ett antal 

yttre och sociala aspekter. Det innebär att elevens lärande sker och samverkar med den miljö 

och den situation som råder. Lärandet beskrivs som situerat. Vygotskij menar att eleven både 

blir påverkad och själv påverkar den miljö som den arbetar i (Vygotskij, 1999). Var eleven 

befinner sig, med vilka eleven interagerar och samtalar med och vilka hjälpmedel som eleven 

har tillgång till, kan därmed i ett sociokulturellt perspektiv anses som betydelsefullt för deras 

lärande. Samtalsprocessen blir därmed en aspekt vilken måste förstås utifrån sin kontext 

(Dysthe, 2001). Vad som dessutom beskrivs som betydelsefullt för barns lärande inom det 

sociokulturella perspektivet är artefakter, mediering och det som Vygotskij beskriver som den 

proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006; Säljö, 2000; Säljö, 2005). Dessa begrepp 

ligger därför som grund för den aktuella litteraturstudien och beskrivs i följande text.  

3.1.2 Vygotskij och artefakter 

Med avseende på artefakter existerar dessa både som språkliga och fysiska redskap med vilka 

människan kan göra omvärlden begriplig. Språkliga redskap kan kännetecknas av de ord och 

termer med vilka vi tänker och kommunicerar med vår omgivning. Betydelsefullt blir då de 

språkliga interaktioner som elever deltar i. Med avseende på de fysiska artefakterna kan dessa 

exemplifieras av olika hjälpmedel vilka inom matematiken kan kännetecknas av bland annat 

miniräknare, datorer, IPads, pennor och elevernas egna fingrar. Emellertid menar Säljö 

(2005/2010) att det inte är i själva artefakten som kunskapen ligger utan i användandet av 

dem. Av betydelse blir då hur kunskap genom artefakter medieras, det vill säga förmedlar den 

kunskap som existerar i vår omvärld, och där språket tillhandahåller en form av medierande 

resurser (Strandberg, 2006; Dysthe, 1995; Säljö, 2000,2005). Mediering kan beskrivas som en 

samverkan mellan människors sätt att både tänka och handla (Jakobsson, 2012) och den yttre 

samtalsprocessen beskrivs även som ett villkor för ett inre tänkande (Dysthe, 2001). 

Emellertid garanterar inte en aktivitet i sig att det automatiskt uppstår en meningsfullhet utan 

av betydelse blir de innebörder och sammanhang som möjliggörs genom samspelande 

interaktioner och samtal [Säljö, red (2001)]. 
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Ett exempel på hur samtalet kan skapa ett meningsfullt lärande är då det används som ett 

medierande redskap för återkoppling. Samtalet blir därmed ett viktigt redskap där eleverna 

kan ge och få återkoppling på både sitt eget och andras sätt att tänka och resonera (Klapp 

Lekholm, 2010). Enligt Christian Lundahl (2011) kan återkopplande bedömning i form av 

kamratbedömningar stärka både lärandet och det kommunikativa utbytet i interaktionerna 

mellan eleverna. Av betydelse för återkopplingen blir då enligt Per Gerrevall (2008) att 

elevernas interaktioner fungerar och att inte någon utestängs från deltagandet. Eleverna måste 

dessutom vara medvetna om vad det är som ska bedömas så att subjektiva tolkningar av vad 

som ska bedömas minimeras. Lundahl (2011) menar att det betydelsefulla i återkopplingen 

inte är elevernas resultat utan att fokus istället inriktar sig på hur eleven kan utvecklas och gå 

från den aktuella nivån och till det förväntade. För att återkoppling ska bidra till ett för eleven 

gynnsamt lärande förutsätts att den inte relateras till eleven som person utan till dess 

utförande av uppgiften (Lundahl, 2011). Hur återkoppling bör se ut, menar Agneta Grönlund 

(2011) ska vidare realteras till arbetsuppgiften karaktär, var och när den utförs, elevens 

personlighet, samt om återkopplingen är muntlig eller skriftlig. I detta avseende blir elevens 

proximala utvecklingszon av betydelse. 

Beskrivande för den proximala utvecklingszonen är enligt Vygotskij att den kännetecknar 

elevens potentiella utvecklingsmöjligheter. Lite förenklat kan den proximala utvecklingszonen 

kännetecknas av den skillnad som existerar i vad eleven kan göra självständigt och vad den 

med stöd av en mer lärd person kan klara av att utföra (Dysthe, 2001; Partanen, 2007; 

Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Jag anser i likhet med Petri Partanen (2007) att det är 

betydelsefullt att läraren känner till elevens aktuella kunskapsnivå för att på så sätt kunna 

vägleda eleven så att den potentiella kunskapsnivån kan bli den nya aktuella. Läraren bör 

därför vara medveten om elevens förutsättningar där förkunskaper och förutsättningar att lära 

nämn som två aspekter. Att läraren har ett tankesätt som alltid utgår från att eleven kan 

utvecklas blir då viktigt, en aspekt som även litteraturen stöder (Dysthe, 2001; Partanen, 

2007; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Det är genom att läraren känner sina elever och vet 

vilka grupperingar som är gynnsamma för elevers lärande som eleven kan nå en högre 

utvecklingsnivå.  Att eleverna får delta i dialoger och interaktioner tillsammans med andra 

blir därmed av stor vikt för deras utveckling. Ofta beskrivs aktiviteter där elever arbetar i par 

eller i små grupper på flera sätt som gynnsam för elevens förståelse (Strandberg, 2006).  
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3.2 Elevers samtalsaktiviteter och användning av digital teknik i 

matematikundervisningen 

Att elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra elever och samtidigt utveckla kunskap kring digital teknik framgår i 

läroplanen (skolverket, 2011). Redan under 1900-talets början beskrev John Dewey 

betydelsen av att undervisningen möjliggör för elever att delta i gemensamma aktiviteter. 

Dewey menade att undervisningen i allt för stor utsträckning kännetecknades av ett ensidigt 

användande av böcker och betonade därför att gemensamma aktiviteter i större grad borde 

integreras vilket han ansåg gynnade elevers sociala medvetande och lärande (Dewey, 

1916/1999; Dysthe, 2001). I följande avsnitt återges vilken betydelse litteratuern beskriver att 

samtalsaktiviteter och användandet av datorer (IKT) har för elevers matematiska lärande. 

3.2.1 Kommunikation och digital teknik skapar förutsättningar för 

matematisk kompetens 

Att samtal och digital teknik är väsentliga aspekter för det matematiska lärandet tydliggörs i 

den aktuella läroplanen (lgr11). I Kommentarmaterial till kursplanen för matematik tydliggörs 

att det ligger en ambition i att betona det betydelsefulla i att elever ges möjlighet att 

kommunicera matematik. Att kommunicera matematik innebär bland annat att elever genom 

muntlig och skriftlig kommunikation kan utbyta information och att de genom att föra olika 

resonemang utvecklar en förståelse för matematiska samband. Digital teknik beskrivs även 

som ett viktigt redskap då det kan visualisera och konkretisera abstrakta fenomen och därmed 

kan underlätta elevens matematiska förståelse (Skolverket, 2011b). I Ola Helenius (2006) 

sammanfattning av KOM-projektet, Kompetencer och Matematiklæring (Niss & Höjgaard-

Jensen, 2002) beskrivs elevers förmåga att använda språket och olika redskap (exempelvis 

miniräknare och datorer) som betydelsefulla aspekter för att det matematiska lärande ska 

utvecklas. Kommunikationskompetens, ”att kunna kommunicera i, med och om matematik” (s15) 

och hjälpmedelskompetens, ”att kunna använda sig av och förhålla sig till hjälpmedel för 

matematik” (s15) återges som två kompetenser vilka tillsammans och med andra kompetenser 

samverkar då elevens matematiska kompetens utvecklas. Sammanlag beskrivs åtta 

kompetenser, vilka beskrivs mer utförligt i tidigare nämnda referenser. 

3.2.2 Samtalets och samspelets betydelse för det matematiska lärandet 

Att matematik är ett kommunikationsämne framgår i Gudrun Malmers (2006) artikel där hon 

skriver att ”Matematik bygger till stor del på logiskt tänkande och detta tänkande utvecklas bäst i 

samtal och diskussioner och i ett aktivt skapande” (s22). Att eleverna får tala och göra beskrivs därför 
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som betydelsefullt för att deras matematiska förståelse ska utvecklas. Samtidigt betonar Malmer att 

den matematiska förståelsen bygger på att barnen har ett rikt ordförråd och att de därför är viktigt att 

de får delta i samtal som kan berika deras språk. Malmer menar emellertid att undervisningen i 

allt för hör utsträckning kännetecknas av att eleverna ägnar sig åt tyst räkning och hon tror att 

laborativa och kommunikativa arbetssätt skulle gynna elevernas förståelse av matematik. Att 

samtalsinteraktionen är viktig för elevers lärande i matematik poängteras även av Eva 

Riesbeck (2000). Riesbeck menar att elever genom att samtala i grupp ges ökade möjligheter 

att ställa frågor och inför varandra förklara matematiska uppgifter vilket hon anser kan 

utveckla elevers förståelse på ett mer gynnsamt sätt. Riesbecks studie visar dessutom att 

elever som deltar i samtal både kan utveckla sin matematiska förståelse för geometriska 

former och förmåga att använda matematiska begrepp. En viktig aspekt blir då att läraren är 

närvarande under elevernas gruppsamtal för att därmed kunna uppmärksamma, ge stöd och 

samtidigt vägleda eleverna i deras resonemang och sätt att diskutera och använda matematiska 

begrepp (Riesbeck, 2000).  

3.2.3 Förutsättningar för att möjliggöra ett matematiskt lärande 

För att eleverna skall uppnå matematiska kunskaper inom ramen för ett sociokulturellt 

perspektiv bör läraren möjliggöra för elever att både diskutera och kommunicera matematik. 

Av betydelse för att elevernas lärande ska resultera i en ökad förståelse är då att läraren inte 

introducerar för många nya begrepp och att eleverna får tid att bekanta sig med och tänka 

kring de nya begrepp som eleven möter (Chen et al, 2004; Riesbeck, 2000). Läraren bör 

därför enligt Riesbeck (2000) vara tydlig med vilken betydelse de nya termerna och 

begreppen har då de används under samtalen. Som exempel ges i Risbecks avhandling att 

eleverna ofta kan de matematiska termerna för de genometriska formerna men att denna 

kunskap inte automatiskt medför att de känner igen dess rätta form. Det är därför 

betydelsefullt att eleverna inte ges för många nya begrepp eller termer (Riesbeck, 2000). En 

förutsättning för att elevernas diskussioner ska bidra till en ökad förståelse beskrivs även vara 

att läraren har förmåga att koppla elevers förkunskaper till det nya som ska läras. Läraren bör 

därför observera och lyssna till elevernas samtalande för att på så sätt upptäcka och förstå hur 

de använder och tänker kring de använda begreppen (Sawyer, 2012). Av betydelse blir också 

att läraren kan inkludera eleverna så att de känner sig delaktiga och involverade i de 

aktiviteter som läraren använder. Med avseende på ett kollaborativt lärande är det därför 

betydelsefullt att samtliga elever får delta i samtalet. Eleverna bör därför få diskutera och 

ställa frågor till varandra för att på så sätt kunna öka sin matematiska förståelse (Chen et al., 
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2004). Utöver att eleverna ges möjlighet att få bidra till samtalet menar Leif Strandberg 

(2006), i likhet med Bachtin [Bachtin, red (2001)], att lyssnandet är en aspekt som skapar 

goda och kvalitativa dialoger (Strandberg, 2006).   

3.2.4 Skolan och samhällets informations- och kommunikationsteknik  

Vad som vidare har blivit en pedagogisk och populär resurs är att matematikundervisningen 

numera låter elever använda informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ofta används 

kollaborativa arbetssätt under vilka eleverna har tillgång till läromedel som datorer och annan 

IKT (Boticki, Loo & Wong, 2011; Tsuei, 2011).   

Enligt Strandberg (2006) har användandet av IKT bidragit till att ändra de traditionella 

samhälleliga kommunikationsmönstren genom att den har integrerats i vår kultur. Genom att 

IKT möjliggör för en ökad mobilitet beskrivs den kunna bidra till att elever får en större 

rörelseutrymme och valfrihet. Eleven kan därmed inhämta kunskap oberoende av var den 

befinner sig och eleven kan samtidigt kommunicera med både fysiskt närvarade personer och 

personer som befinner sig på andra platser (Ally & Samaka, 2013). IKT blir därmed inte 

endast en artefakt som är tillgänglig i skolan, istället har den blivit en del av elevernas 

vardagliga tillvaro, där datorn ofta beskrivs som en artefakt vilken står i centrum för elevers 

dialoger. Datorn blir en verktygslåda vilken fungerar som en penna, ett papper, en 

uppslagsbok och en räknemaskin vilken dessutom möjliggör och tillhandahåller en oändlig 

mängd information och kommunikationsmöjligheter världen över. Datoraktiviteter beskrivs 

dessutom ofta som kollektiva aktiviteter i vilka barn genom dialoger kan kommunicera 

tillsammans via medier. En betydelsefull aspekt beskrivs vara att elever har möjlighet att i 

klassrummet uttrycka och därmed även kunna uppmärksamma svårigheter då de arbetar med 

IKT. Detta beskrivs nämligen kunna gynna elevens förståelse kring den egna läroprocessen 

varför det är viktigt att klassrummet tillhandahåller ett kommunikationsmönster som tillåter 

detta (Strandberg, 2006). Att elever dessutom har tillgång till Internet beskrivs som en stor 

fördel i sökandet efter ny kunskap och information (Thomas & Li, 2008). Vad som emellertid 

blir betydelsefullt för elevernas inlärningsprocess är vilken attityd läraren har gentemot IKT. 

Två viktiga aspekter beskrivs då vara att läraren har kunskap om hur IKT skall användas och 

att läraren på ett pedagogiskt sätt kan integrera den i undervisningen (Chen et al., 2004). 

4 Metod 

I detta avsnitt redogörs för den systematiska litteraturundersökning som ligger som grund för 

det självständiga arbetet. Av intresse för litteraturstudien har varit artiklar vilka undersöker 
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samtalet och samspelets betydelse för lärande i matematik då samtalsaktiviteterna kretsat 

kring bärbara datorer och handdatorer.   

4.1 Systematisk litteratursökning  

Syftet med en systematisk litteratursökning är att sammanställa data från tidigare studier av 

empirisk karaktär. Detta medför att en litteraturstudie bör utgå från aktuell forskning av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär för att säkra studiens evidens. Det är väsentligt i en 

systematisk litteraturstudie att det existerar tillräckligt många artiklar av god kvalité för 

bedömning och slutsatser av olika studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I 

boken systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap-vägledning vid examensarbeten 

och vetenskapliga artiklar beskriver Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och 

Yvonne Wengström (2013) metoden som en systematisk sökning vilket sker utifrån att 

forskaren uppfyller ett antal kriterier genom att:  

1. Tydligt beskriva kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

2. Använder en uttalad sökstrategi 

3. Utför en systematisk kodning av alla inkluderade studier 

4. Om så är möjligt gör en metaanalys för att väga samman resultatet från flera små 

studier (s27) 

 

I mitt arbete har jag vid litteratursökningen utgått från databasen ERIC/Educational Resources 

Information Center (EBSCO) som jag haft tillgång till genom Örebros universitetsbiblioteks 

hemsida. ERIC är en databas som täcker både den pedagogiska och psykologiska genren. För 

att säkra kvaliteten har endast empiriska artiklar som är peer reviewed ingått i studien. 

Eftersom det har varit svårt att hitta svenska undersökningar har studiens samtliga artiklar 

varit skrivna på engelska. Av intresse för litteraturundersökningen har varit artiklar vilka har 

undersökt samtalet och samspelets betydelse för lärandet i matematik där undervisningen har 

varit dator-baserad. Vilka sökstrategier som ligger till grund för arbetet beskrivs i följande 

avsnitt. 

4.2 Sökstrategi 

Som utgångspunkt för mina sökningar har litteraturstudiens två frågeställningar legat: 1. Vilka 

samtalsaktiviteter i matematik utvecklar eleverna när de använder bärbara datorer och 

handdatorer som läromedel och 2. Vilka möjligheter och utmaningar medför elevernas 
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datorbaserade samtalsaktiviteter för det matematiska lärande? Som en första avgränsning 

valdes att endast inkludera artiklar som var publicerade från och med år 2000 och framåt samt 

de som var Peer Rewied. Flera olika sökningar har genomförts där olika kombinationer av 

begrepp och ord har används. Motivet har varit att därigenom kunna urskilja vilka sökningar 

som var mest gynnsamma och användbara för litteraturstudiens frågor. Därefter har ett antal 

ord identifierats vilka varit aktuella med avseende på min frågeställning och teoretiska 

utgångspunkt. Utifrån en sociokulturell syn på lärande har sökningen kretsats kring begreppen 

communication, dialogue och collaborativ learning. Följande sex engelska sökord har använts 

i sökningen i olika kombinationer, mathematics, elementary school, communication, dialogue, 

collaborative learning och computer. Att sökordet Elementary school användes är på grund av 

att litteraturstudien skall fokusera på elever i grundskolan. Då sökningen utfördes har 

booleska operatorer används (Eriksson Barajas et al., 2013). Det kännetecknas av att AND 

och OR och kan användas för att sortera bort artiklar vilka inte är relevanta. Detta medför att 

en bredare sökning kan utförs och har i min litteraturstudie skett enligt följande beskrivning: 

Mathematics [AND] Elementary education [AND] (Communication [OR] collaborative 

learning [OR] dialogue) [And] Computer. Sökningarna resulterade i 54 artiklar där alla 

artiklar var vetenskapligt granskade och publicerade mellan år 2000 och framåt. 

4.3 Urval av artiklar  

Som underlag för litteraturstudien ligger ett urval av artiklar. I ett första urval lästes 

artiklarnas abstrakt så att en uppfattning av innehåll och genomförande kunde skapas. Utifrån 

ett första urvalet valdes sedan endast artiklar som var tillgängliga i fulltext samt ansågs ha hög 

relevans till studiens två forskningsfrågor, det vill säga relaterade till samtal, IKT och 

matematik. Det resulterade i ett bortfall av 26 artiklar vilka i ERIC´s databas inte var 

tillgängliga i fulltext. Kvar återstod 28 artiklar. Utifrån ett andra urval var det endas artiklar 

som uppfyllde följande tre kriterier som inkluderades. 1. Artikeln berörde matematik som det 

huvudsakliga ämnet. 2. Bärbar dator eller handdator, var det huvudsakliga IKT-verktyget i 

artikeln. 3. Artikeln beskrev eller undersökte eleverna kollaborativa lärande under 

matematiklektionen. Vid ett andra urval utfördes en noggrann läsning av studiernas abstrakt, 

metod, resultat och diskussion för att kartlägga vilka syften, deltagare, genomförande och 

slutsatser som gjordes. Exempel på studier som valdes bort är där universitetstudenter deltog, 

The structure of student dialogue in web-assisted mathematics course (Thomas, D., Li, Q., 

Knott, L., Li, Z. 2007) eller studier vilka inte avsåg elevers samtalsaktiviteter och 

matematiska lärandet.  Exempelvis avsåg Computer Games for the Math Achievement of 
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Diverse Student (Kim, S. & Chang, M. 2010) att endast underöka elevers matematiska 

förståelse utifrån deras användande av datorspel. Studien uppfyllde därmed inte det tredje 

kriteriet och valdes därför bort. 

Det andra urvalet resulterade slutligen i 8 artiklar vilka ligger till grund för den kvalitativa 

delen av litteraturstudien.  

Sökschema 

Databas och 

datum 

Sökord/kombinationer av ord Avgränsningar Sökträffar Urval 

1 

Urval 

2 

ERIC(ebsco) 

2014-06-13 

Math* AND elementary education 

AND (communication OR 

collaborative learning OR 

dialogue) AND computer 

Peer- Reviewed  

Publish date 

2000-2013 

 

 

54 

 

 

28 

 

 

8 

 

Som förklaring till att den aktuella litteraturstudien har fokuserar på dator som läromedel är 

dels pga. studiens begränsade storlek och dels pga. att datorn under de senaste åren har fått en 

alltmer betydande roll i dagens samhälle och skolan (Strandberg 2006). Detta resonemang 

stöds av att många svenska kommuner (bl.a. Örebro kommun) har gjorde en betydande 

satsningar på att integrera datorer i skolundervisningen. Ett exempel är införandet av 1:1 

vilket innebär att varje högstadie- och gymnasieelev har tilldelats en bärbar dator vilken de får 

använda under utbildningens gång (Skolverket 20014). 

4.3.1 Analys av textinnehållet  

Analysen av artiklarna har följt principerna för latent innehållsanalys (Eriksson Barajas et.al., 

2013, s 148). Det innebär att en systematisk klassificering har skett där återkommande 

beskrivningar av fenomen har kategoriserats utifrån dess kännetecken, d.v.s. elevers 

samtalsaktiviteter under matematiklektionen då de arbetar med en bärbar dator eller 

handdator, för att sedan ligga som underlag för identifiering av aspekter som från början inte 

varit framträdande. Arbetssättet har ett induktivt förhållningssätt vilket innebär att resultatet 

grundar sig utifrån flertalet aspekter i artiklarna utifrån vilka generella slutsatser kan dras 

(Eriksson Barajas et al., 2013). 
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4.4 Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa en litteraturstudies kvalitet är det viktigt att genomförande och 

tillämpningar sker på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt. Två begrepp som används för att 

beskriva detta är validitet och reliabilitet. En studies validitet beskriver hur väl ett instrument 

mäter det den avser att mäta medan studiens reliabilitet kan definieras som ett mått på 

mätningens tillförlitlighet, det vill säga hur väl mätvärdet överensstämmer vid en 

återupprepning av mätningen (Eriksson Barajas et al., 2013). För att öka litteraturstudiens 

validitet har endast artiklar vilka uppfyller sökkriterierna används. Det innebär att samtliga 

sökningar har skett utifrån samma sökord. Dessutom har endast artiklar som är vetenskapligt 

granskade används vilka samtliga kännetecknas av både kvalitativa och kvantitativa 

genomförda studier. För att öka litteraturstudiens reliabilitet har endast artiklar i fulltext 

används vilket därmed ökar kvaliteten och sannolikheten för att studien ska ge samma resultat 

vid en replikering. Att ovan nämnas aspekter kan öka litteraturstudiens validitet och 

reliabilitet stöds av Eriksson Barajas et al.(2013). 

4.5 Etiska överväganden  

Då en systematisk litteraturstudie genomförs är det väsentligt att beakta etniska aspekter. En 

betydande aspekt är forskarna i de valda studierna har visat omsorg kring studiens deltagare 

och därigenom motverkat att dessa skulle utsättas för eventuella men eller skador då de 

deltagit i undersökningen. En annan viktig aspekt är att det anses oetisk att endast presentera 

studier eller resultat som endas stödjer forskarens egen hypotes och åsikter. De artiklar som 

ingår i en litteraturstudie ska därför inte endast redovisa för en specifik infallsvinkel, resultat 

eller slutsats. Forskaren skall därmed vara medveten om detta och vidare belysa sin studies 

resultat, oavsett om det är önskat eller oönskat (Eriksson Barajas et al., 2013). Dessa etniska 

övervägande har noga övervägs då urval av artiklarna gjorts. 

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av resultatet från åtta artiklar vilka ligger 

som grund för den aktuella litteraturstudien. Inledningsvis ges en kort beskrivning av 

studiernas deltagare och genomförande. Därefter besvaras litteraturstudiens två 

forskningsfrågor i kronologisk ordning där en integrerad analys presenteras i 

resultatredovisningen.  
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5.1 Artiklarna 

 Åtta artiklar uppfyllde de tidigare beskrivna kriterierna i avsnitt 4.3 och har därför används i 

den aktuella litteraturstudien. Fyra artiklar (Chen et al., 2012; Evans et al., 2012; Lin et al., 

2011; Tsuei 2011) har studerat elevers användande av bärbara datorer och fyra artiklar 

(Boticki et al., 2011; Roschelle et al.,, 2009, White, 2006; Zurita& Nussbaum, 2003) 

undersökte elevernas användande av handdatorer under matematiklektionen. Samtliga artiklar 

är av empirisk karaktär och kännetecknas av att både ha använt kvalitativa och kvantitativa 

förhållningssätt. Artiklarna inkluderar elever vilka beroende på studie har en ålder mellan 6-

12 år. I samtliga studier har kommunikationen skett i realtid, i sju studier har eleverna 

kommunicerat verbalt och i en studie via datorns chattfunktion. Det datorbaserade lärandet 

kännetecknas därmed av en synkronisk inlärning.  

5.1.1 Beskrivning av artiklar som studerat elevers användande av bärbara 

datorer  
I Evans et al., (2011) studie ingår Amerikanska elever i åldrarna 7-8 (årskurs 2) vilka deltar i 

homogena tjej- och killgrupper om tre elever. Studien syftar till att observera och identifiera 

kommunikationsmönster då eleverna arbetar med fysiska och datorbaserade och virtuella 

pussel. Forskarna utförde observationer, videoinspelningar samt kvantitativa anteckningar 

från observationerna.  

 

Tsuei (2011) genomförde en ettårig studie av taiwanesiska elever i åldrarna 10-11 (under 

årskurs 3 och 4). Forskarna använde intervjuer, kvantitativa elevenkäter och observationer för 

att undersöka elevers kommunikationssätt då de parvis arbetar med att handleda varandra 

genom Internetbaserade matematikuppgifter. Studien inkluderade tre grupper, en 

kontrollgrupp, vilka befann sig i samma klassrum (som hade möjlighet att interagerade ”face 

to face”) och två experimentella grupper där eleverna befann sig i olika klassrum 

(internetbaserad). Eleverna växlade mellan att handleda och själv bli handledd av andra 

elever. 

 

I Chen et al., 2012 fyra veckor långa experiment studeras asiatiska elever i åldrarna 10-11 

(årskurs 4) vilka delades in i två experimentella klasser. Som undersökningsmetod användes 

intervjuer, kvantitativa enkäter och videoinspelningar. Klass A representerades av grupper om 

tre elever vilka delades in utifrån kriteriet högpresterande, medelpresterande och 

lågpresterande. I klass B deltog eleverna individuellt. Båda klasserna genomgick både ett för- 
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och eftertester. Studien syftade till att undersöka elevers kollaborativa arbete då de spelade 

matematiska spel på datorn vilka syftade till att eleverna skulle träna på addition och 

subtraktion.  

 

I Lin et al., 2012 fyra veckor långa studie användes intervjuer, kvantitativa enkäter och 

observationer för att studera 12 åriga taiwanesiska elever (årskurs 6). Eleverna genomförde 

både ett för- och ett eftertest och delades in i sju olika grupper utifrån kriteriet högpresterande, 

medelpresterande, lågpresterande och blandade grupper. Studien syftade till att undersöka 

elevers lärande, prestationsförmåga och kollaborativa strategier då de arbetade med fysiska 

och virtuellt datorbaserade tangrampussel.  

5.1.2 Beskrivning av artiklar som studerat elevers användande av 

handdatorer  
Zurita & Nussbaum (2003) utförde en 20-dagars studie av chilenska barn i åldrarna 6-7 

(årskurs 1). Eleverna var uppdelade i 7 grupper om tre till fem deltagare. Studien 

dokumenterades genom videoinspelning, fältanteckningar och intervjuer och syftade till att 

kartlägga elevers sociala interaktioner och samarbetsförmåga under matematiklektioner. 

Eleverna fick både utföra uppgifter ansikte mot ansikte aktivitet och genom att använda 

handdatorer.  

I Boticki et al., (2011) longitudinella treåriga studie deltog asiatiska elever i åldrarna 8-9 

(årskurs 3). Studien utfördes i Singapore och genomfördes med observationer och ett visuellt 

kodningsschema då eleverna arbetade med bråk.  Syftet var att undersöka vilka möjligheter 

det kollaborativa lärandet skapade då elever använde egna handdatorer under 

matematiklektionerna. Eleverna tilldelades uppgifter via handdatorerna vilka inledningsvis 

löstes genom interaktioner och kommunikation i helklass och därefter i mindre grupper om 

tre. 

Roschelle et al., (2010) utförde ett 3-veckors experiment på amerikanska 9- åringar (årskurs 

4) vilka gick på samma skola men tillhörde två olika klasser. Som utgångspunkt låg en 

pilotstudie och under experimentets genomförande användes kvantitativa enkäter och 

observationer. Syftet var att undersöka elevers kollaborativa lärande och återkollande av 

matematiska uppgifter då eleverna arbetar med bråk. Samtliga elever utförde både ett pre- och 

ett posttest. 
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Forskaren Whites (2006) studie baseras på en fem veckors lång sommarskola för amerikanska 

mellanstadieelever. Studien innefattade både frivilliga elever och elever vilka pga. ”bristande 

matematisk utveckling” var tvungna att delta. Studien dokumenterades via videoinspelningar, 

kvantitativa enkäter och observationer då eleverna arbetade i små och homogena könsgrupper 

om fyra elever. Eleverna utförde både ett pre- och ett posttest och studien syftade till att 

undersöka handdatorer möjliggörande av stöd då elever arbetade med matematiska 

problemlösningar.   

5.2 Vilka samtalsaktiviteter i matematik deltar eleverna i när de använder 

bärbara datorer och handdatorer som läromedel?  

Vid en sammanställning av artiklarna framgår att muntliga samtalsaktiviteter är det som 

eleverna i huvudsak ägnar sig åt när de arbetar kollaborativt med en bärbar dator eller 

handdator som IKT-baserad läromedel. Vanligast är att de muntliga samtalen sker mellan 

elever då de arbetar i mindre grupper i klassrummet. Även skriftliga samtalsaktiviteter 

förekommer i artiklarna, men i lägre utsträckning. Hur elevernas samtalsaktiviteter sker under 

matematiklektionerna beskrivs i följande avsnitt utifrån den datorbaserade verktyget som 

använts.  

5.2.1 Elever som använder bärbara datorer deltar både i muntliga och 

skriftliga samtalsaktiviteter  
I fyra artiklar (Chen et al., 2012; Evans et al., 2012; Lin et al., 2011; Tsuei, 2011) där eleverna 

samtalar och interagerar kring matematiska problem och samtidigt använder bärbara datorer 

identifieras två olika samtalsformer. I Chen et al.(2012), Evans et al.(2011), Lin et al. (2011) 

artiklar beskrivs samtalsformen utifrån en muntlig kommunikation vilket sker då eleverna 

sitter tillsammans i klassrummet i grupper om tre deltagare. I Tsuei (2011) artikel deltar 

eleverna i skriftliga samtalsaktiviteter vilka sker parvis via den bärbara datorns chattfunktion. 

Muntlig återkoppling   

I Chen et al.(2012) studie kännetecknas samtalet av att eleverna ger varandra tips och råd 

kring hur olika uppgifter kan lösas då de arbetar med bärbara datorer. Eleverna använder 

samtalet för att återkoppla till olika uppgifter vilket sker genom att eleverna arbetar 

kollaborativt och diskuterar hur de i gruppen skall lösa den matematiska uppgiften. Med 

avseende på Grönlund (2011) är en viktig aspekt att återkopplingen anpassas utifrån 

arbetsuppgift och elevens personlighet och det är även betydelsefullt när och var den utförs. I 
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Chen et al.(2012) studie framgår att särskilt de svaga eleverna gagnas av det kollaborativa 

arbetet.  

Fåordiga kommentarer och kroppsspråk 

Samtalen kan även yttra sig genom att eleverna använder fåordiga och korta kommentarer. I 

Evans et al.(2012) studie identifieras kommunikationssätt där eleverna använder korta uttryck 

som ja och nej då de arbetar med datorbaserade och virtuella pussel. Även kroppsspråket, 

exempelvis en gäsp, framträder som ett sätt att kommunicera då eleverna samtalar. Att elever 

använder korta fraser eller kommentarer för att bekräfta eller föra samtalet framåt återfinns 

även i litteraturen. Även kroppsspråket beskrivs som ett vanligt förekommande 

kommunikationssätt då elever samtalar (Dysthe, 2001; Strandberg, 2006). Vidare visar Evans 

et al. (2012) studie att eleverna i större utsträckning samtalade och diskuterade verbalt då de 

arbetade med datorbaserade tangrampussel (bärbara datorer) i jämförelse med då de la fysiska 

pussel. Då eleverna arbetade datorbaserat skapades även en mer dominerad gruppledare 

vilken ofta pratade mer och i större utsträckning bestämde hur eleverna skulle lägga 

pusselbitarna. En ytterligare skillnad är att elever som arbetade med det datorbaserade pussel i 

högre grad än då de la fysiska pussel använde kroppsliga gester. Att kroppsliga gester är en 

del av elevers sätt att kommunicerar tas även upp i forskningen (Dysthe, 2001; Strandberg, 

2006). 

Muntliga samtal och fysisk mobilitet 

I Lin et al. 2011 artikel framgår vidare att en generell beskrivning av de verbala samtalen och 

interaktionerna är att eleverna vid dessa tillfällen uppvisar en fysisk mobilitet när bärbara 

datorer används som läromedel. Det sker utifrån att eleverna reser sig upp och rör sig kring 

bänkarna i klassrummet då de löser de matematiska problemen. Att bärbara datorer och 

handdatorer medför en naturlig mobilitet och interagerande är även något som Ally och 

Samaka (2013) beskriver som en betydande fördel med IKT.   

Skriftliga samtalsaktiviteter via datorns chattfunktion 

I en artikel (Tsuei, 2011) beskrivs det skriftliga samtalet. Det sker utifrån att eleverna parvis 

kommunicerar via datorns chattfunktion vilket sker via text och bild. I Tsueis artikel används 

chatten som den primära samtalsformen vilket innebär att samtalet inte sker ”face to face” och 

att eleverna dessutom är hänvisade att sitta vid sina datorer för att kunna kommunicera. 

Emellertid menar Tsuei att eleverna hade möjlighet att samtala verbalt i kontrollgruppen. 
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Tsuei poängterade vidare att elevernas gruppsammansättning var en viktig aspekt för på vilka 

sätt eleverna förde de skriftliga dialogerna.  

Datorn beskrivs som en högaktuell och central punkt kring vilken elevernas muntliga och 

skriftliga samtalsaktiviteter sker  

I Tsueis och de övriga tre artiklarna framgår att eleverna både kan delta i muntliga och 

skriftliga samtal/dialoger en aspekt vilken kan relateras till Bachtin vilken menar att dialogen, 

utifrån ett utvidgande av begreppet, både kan kännetecknas av såväl muntlig som skriftlig text 

[Igland red (2001)]. Vidare framkommer det i artiklarna att datorn beskrivs som en central 

punkt kring vilken eleverna både sitter och med vilken de även kommunicerar med andra 

elever. Datorn får därför egenskapen av att vara en aktuella IKT, som Strandberg (2006) 

uttrycker, på flera sätt har bidragit till att vårt samhälle och vår skola har fått ett ändrat 

kommunikationsmönster. Artiklarna exemplifieras hur elevers samtalande och 

kommunikation kan varieras utifrån den IKT som används. Dessutom framkommer att elevers 

användande av bärbara datorer kan bidra till att elevernas samtalande ökar. Att undervingen 

bör uppvisa variation och elevaktivitet är en viktig aspekt som även Dewey (1916/1999) 

belyste.  

5.2.2 Elever som använder handdatorer deltar endast i muntliga 

samtalsaktiviteter 

I de fyra artiklar (Boticki et al., 2011; Roschelle et al., 2010; White, 2006; Zurita & 

Nussbaum, 2003) som har undersökt elevers användande av handdatorer kännetecknas 

samtalsaktiviteterna alltid av att vara muntliga. Samtalen sker när eleverna ska lösa 

matematiska uppgifter. Vid samtliga av dessa interaktioner befinner sig eleverna i 

klassrummet och den vanligaste är att eleverna arbetar i grupper om tre till fyra styckena. Att 

eleverna i artiklarna använder handdatorer som en integrerad del i undervisningen blir därmed 

förenligt med hur många barn och ungdomar använder surfplattor och annan IKT under sin 

fritid, nämligen som en natur del i det vardagliga livet (Strandberg, 2006).  

Flexibla samtalsaktiviteter  

I Botickis et al.(2011) artikel beskrivs elevernas samtalsaktiviteter och användande av små 

handdatorer utifrån en flexibilitet vilket innebär att eleverna kan föra verbala samtal och 

samtidigt delta i fysiska samspelar med både sina bänkkamrater och andra elever i 

klassrummet. Samtalen blir därmed en aktivitet vilka eleverna kan delta på flera ställen i 

klassrummet och med flera personer. Att som i artikeln låta elever delta i flera olika 

samtalsprocesser kan liknas med att eleverna genom att vara en del i andra samtal som förs i 
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klassrummet, hemmet, familjen och kompisarna skapar möjligheter under vilka eleverna kan 

delta i olika diskurser, något som kan anses vara betydelsefullt för elevers lärande (Dysthe, 

2001).  

Muntlig återkoppling sker gruppvis   

I tre artiklar (Rochelle et al., 2010; Zurita & Nussbaum, 2003; White, 2006) gestaltas eleverna 

samtalande utifrån att de sitter stilla i sina grupper och att muntliga samtalsaktiviteter då 

kännetecknas av att eleverna håller sig inom sin egen grupp då de diskuterar, ställer och 

besvarar matematiska frågeställningar eller löser olika uppgifter. I Roschelle et al., (2010) 

artikel beskrivs samtalet även utifrån att eleverna ger varandra återkoppling och diskuterar i 

grupper. I Zurita & Nussbaum (2003) studie karakteriserades samtalet utifrån de muntliga 

diskussioner som eleverna förde vilka kännetecknandes av att eleverna tillsammans strävade 

efter att enas om hur de skulle komma fram till hur de skulle lösa olika matematiska 

uppgiften.  

White (2006) belyser i sin analys att gruppdiskussionerna ofta kunde beskrivas utifrån en 

hierarki i vilken de elever som hade störst kunskaper var dem som också pratade mest under 

diskussionerna. Dessa elever beskrivs även som gruppledare för hur eleverna skulle lösa de 

olika uppgifterna. Med avseende på elevernas delaktighet blir därmed en aspekt att några 

elever inte upplever att de ges samma talutrymme. Enligt Strandberg (2006) är det viktigt att 

alla elever får bidra till samtalet. 

5.3 Vilka möjligheter och hinder medför elevernas datorbaserade 

samtalsaktiviteter för det matematiska lärande? 

I de granskade artiklarna beskrivs elevers samtalsaktiviteter och användning av bärbar dator 

och handatorer både kunna öka elevers kollaborativa lärande och förståelse kring det 

matematiska problemet. I flertalet artiklar (Chen et al., 2012; Lin et al., 2011; Roschelle et al., 

2010; White, 2006; Zurita & Nussbaum, 2003) beskrivs elevers kollaborativa aktiviteter kring 

den bärbara datorn och handdatorn även kunna bidra till att öka elevers delaktighet och 

engagemang kring uppgiften. Eventuella hinder framträder inte som något primärt problem i 

artiklarna. Emellertid är samarbetsförmåga (Lin et al., 2011; White, 2006), självkänsla (Tsuei, 

2011) och hanteringen av tekniken (Lin et al., 2011; Roschelle et al., 2010) några hinder som 

studierna nämner. I följande avsnitt presenteras en närmare beskrivning av vilka möjligheter 

och hinder som artiklarna berör.  
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5.3.1 Elevers samtalsaktiviteter och användning av bärbara datorer och 

handdatorer möjliggör för ett ökat kollaborativa lärande och förståelse för 

matematiska problem  

En pedagogisk möjlighet som lyfts i artiklarna är att elever som använder handdatorer 

(Boticki et al., 2003; Roschelle et al., 2010; Zurita & Nussbaum, 2003; White, 2006) och 

bärbara datorer (Chen et al., 2012; Evans et al., 2011; Lin et al., 2011; Tsuei, 2011) med 

internetuppkoppling förbättrar sitt kollaborativa lärande genom att deras sätt att kommunicera, 

resonera och samspela med varandra bidrar till ett gemensam och aktivt agerande och 

förståelse kring den matematiska uppgiften. Exempelvis beskrivs i ett par artiklar (Tsuei, 

2011; Lin et al., 2011; Roschelle et al., 2009) det betydelsefulla i att eleven under 

användandet med datorerna kan ställa frågor och ge muntliga förklaringar för att på så sätt öka 

sin förståelse. Av betydelse för att elevernas förståelse ska utvecklas är de interaktioner och 

samtal som de deltar i vilket även Säljö (2005/2010) poängterar. Att elever som har möjlighet 

att ställa frågor kan öka sin matematiska förståelse stöds även av Chen et al. (2004)   

Samtalsaktiviteter och användning av bärbara datorer och handdatorer kan möjliggöra så 

att elevernas samarbetsvilja och förståelse av den matematiska uppgiften ökar 

I Chen et al.(2012) enkätundersökning framkom att 87 % av de eleverna som använde bärbara 

datorer ansåg att det var betydligt lättare att slutföra uppgiften då de fick samarbeta. Dessutom 

uppgav 85 % av eleverna att de eftersträvade att både samarbeta och diskutera kring uppgiften 

innan uträkningen gjordes. I Tobin Whites (2006) resultat visas hur samtalet och användandet 

av handdatorer möjliggör för elever att handleda varandra och därmed utveckla en ökad 

förståelse för matematiska uppgifter. White menar att det är betydelsefullt att eleverna kan 

samarbeta och att gruppen representeras av elever med olika kunskapsnivåer och matematiska 

förkunskaper och att de under arbetet med handdatorn har tillgång till samma visuella 

illustrationer. Att det är betydelsefullt att elever kan samarbeta med varandra är en ytterligare 

aspekt som Säljö [Säljö, red (2001)] lyfter då han menar att förståelsen inte automatiskt 

uppstår utifrån ett handlande och att det därför är betydelsefullt att elevernas samtal och 

samspel känns meningsfulla.  

Användandet av handdatorer kan möjliggöra så att elevernas kollaborativa och verbala 

samtalsförmåga förbättras  

Gustavo Zurita och Miguel Nussbaum (2003) och Jeremy Roschelle, Ken Rafanan, Gucci 

Estrella, Miguel Nussbaum & Susana Claro (2010) studie visar att handdatorn kan fungera 

som ett pedagogiskt redskap med vilket eleven förbättrade sin kollaborativa och verbala 
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samtalsförmåga. I Zurita och Nussbaum (2003) artikeln beskrivs hur elevernas förmåga att 

organisera information och lösa matematiska uppgifter förbättrades. I studien fick eleverna 

bland annat delta i gruppaktivitet där varje enskild elev simultant fick besvara ett antal frågor 

genom att använda egna handdatorer som var sammankopplade med varandra. För att gå 

vidare bland frågorna skulle gruppens samtliga elever ge ett korrekt svar. Att elevers förmåga 

att kommunicera och använda digital teknik kan öka deras matematiska förståelse beskrivs i 

Helenius (2006) sammanfattning av KOM-projektet. Två viktiga aspekter är då elevens 

kommunikationskompetens och hjälpmedeleskompetens vilka bland annat anses kunna bidra 

till att eleven kan utveckla sin matematiska kompetens.  

Några av de fördelar som Zurita och Nussbaum (2003) nämner i sitt resultat är handdatorns 

storlek och lätthanterlighet vilket möjliggör för eleverna att röra sig i klassrummet och 

därmed med även närma sig och samtala med andra elever: 

 

“Handhelds are more useful and ubiquitous than a PC. It is easier and more natural for 

the children to control a handheld with the touch screen system. A system that allows 

children to work together as well as maintain the ability for individual exploration may 

be an important advance in CSCL (computer supported collaborative learning” (s301) 

 

I jämförelse med bärbara datorer tillskriver Zurita och Nussbaum (2003) handdatorer de ovan 

nämnda fördelarna. Artikeln belyser även att elever vilka inte hade tillgång till egna 

handdatorer uppvisade en sämre förmåga i att kommunicera och arbeta kollaborativt kring 

matematiska uppgifter. I artikeln framgår att både språkliga (samtal) och fysiska 

(handdatorer) artefakter samverkar och därmed får en positiv medierande betydelse för 

elevernas förståelse av ämnet och för hur de kommunicerar och samarbetar i grupp. Att 

mediering kan beskrivas som en samverkan mellan människors sätt att tänka och handla 

framstår tydligt vilket är en aspekt som återfinns i ett sociokulturellt perspektiv (Jakobsson, 

2012). Elevernas lärande kan även liknas vid en social process i vilken kunskap växer utifrån 

elevernas gemensamma samtal och interaktioner, en aspekt som också beskriv som 

betydelsefull i ett sociokulturellt perspektiv (Strandberg, 2006). 

Elevers användande av bärbara datorer möjliggör för en förbättrad kollaborativ förmåga 

och ett ökat intresse för matematik        

Att elever som använder bärbara datorer kan förbättra sitt kollaborativa lärande framgår också 
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i Lin et al. (2011) artikel. Här visar utförda observationer i en årskurs 6 att elevers 

kollaborativa lärande förbättrades när de i grupper om tre får arbeta med egna bärbara datorer. 

Den matematiska uppgiften i artikeln syftade till att eleverna självständigt skulle lägga 

geometriska pusselbitar och att de samtidigt skulle kunna föra samtal där de verbalt 

diskuterade, vägledde eller motiverade varandra i sina tillvägagångssätt. Resultatet visar att 

elevernas samtal och interaktioner, under vilka de förflyttade sig mellan gruppmedlemmarnas 

datorer, möjliggjorde att de kunde ge varandra muntlig återkoppling vilket resulterade i en 

ökad matematisk förståelse. Ett par elever beskriver tillfället såhär: 

 

”Everybody could think together, which may contribute to the understanding of Tangram 

puzzle”  

“I gained a better understanding in geometric graphics after playing the Tangram puzzle” 

(s256) 

 

I artikeln uttrycker en elev att de genom att kunna tänka tillsammans når fram till en förståelse 

av hur de ska arbeta med uppgiften. Språket kan därmed ses som ett redskap för hur eleverna 

både tänker och förmedlar sina tankar genom kommunikation. I ett sociokulturellt perspektiv 

betonas betydelsen av den verbala kommunikationens för att ett inre tänkande ska utvecklas 

(Dysthe, 2001). Av betydelse för att elever ska utveckla ett logiskt resonemang och en 

matematisk förståelse är då enligt Malmer (2006) att eleverna har ett rikt ordförråd. Artikel 

beskriver vidare att eleverna uppvisade ett ökat engagemang kring den utförda uppgiften. Att 

elevers användande av en bärbar dator och handdator kan öka elevers intresse och 

engagemang för den matematiska uppgiften framhålls även i flera andra artiklar (Chen et al., 

2012; Lin et al., 2011; Zurita & Nussbaum, 2003). En viktig, om än inte så väl beskriven, 

aspekt i artiklarna är att elevers intresse och engagemang kan öka då datorer används i 

matematikundervisningen. Att elevers intresse och engagemang är betydelsefullt för att 

elevers lärande stöds av Strandberg (2006) och ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. 

Kollaborativa interaktioner framträder som betydelsefulla och möjliggör så att den 

elevbaserade återkopplingen blir gynnsam för lärandet 

I några artiklar framgår att elevbaserad återkoppling i samband med användning av en bärbar 

dator och handdator är en aspekt vilken beskrivs som betydelsefullt för elevers matematiska 

förståelse (Boticki et al., 2011; Chen et al., 2012; Roschelle et al., 2010; Tsuei, 2011; Zurita & 
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Nussbaum, 2003). Det betydelsefulla i att elever ger varandra återkoppling beskrivs utifrån att 

förståelsen uppstår genom de interaktioner som eleverna är delaktig i (Boticki et al., 2011; 

Roschelle et al., 2009). Att interaktionen är betydelsefull för återkopplingen beskrivs även 

utifrån att eleverna då känner en tillhörighet med gruppen vilket stärker samarbetet och 

intentionen att hjälpa varandra (Tsuei, 2011). Med avseende på återkoppling menar flera 

forskare (Grönlund, 2011; Lundahl, 2011; Roschelle et al., 2010) det är väsentligt att denna 

riktas till den matematiska uppgiften och inte den enskilda individen och att den kan relateras 

till elevernas arbetsuppgift. Chen et al, (2012) artikel visar även att det är lågpresterande 

eleverna som är mer benägna att både ge och använda sig av återkopplingen i jämförelse med 

de högpresterande eleverna. 

5.3.2 Attityder, låg självupplevda förmåga och stora samtalsgrupper kan hindra 

eller minska elevers kollaborativa lärande och delaktighet i samtalen    

De hinder som tas upp i artiklarna är i huvudsakligen elevernas bristande självkänsla och 

delaktighet vilket vidare beskrivs kunna leda till att elevens interaktion och samtalande 

minskar. Dock är hinder inte ett primärt dilemma som aktualiseras i artiklarna. 

 

Attityder och låg självupplevd förmåga kan minska elevernas kollaborativa förmåga och 

delaktighet i samtalsaktiviteter då datorer används som läromedel  

En aspekt som kan tolkas som ett hinder är då artiklarna belyser hur vissa elever uppvisar 

bristande förmåga att samarbeta. I Lin et al.(2011) artikel beskrivs hur elever som upplever att 

andra elever dominerade gruppen även minskar sin delaktighet. En förklaring som eleverna 

ger är att dominerande elevers attityder bidrar till att de minskar sin delaktighet i både hur de 

samtalar och arbetar med datorerna. Även Mengping Tsuei (2011) förtydligar att 

gruppsammansättningen är en viktig aspekt och menar att ett hinder kan vara elevernas 

bristande kollaborativa förmåga ”Some groups lacked collaborative skills which had resulted in conflicts” 

(s256).  Även elevers självkänsla och matematiska förmåga menar Tsuei kan ligga till grund för 

hur elever samtalar och interagerar då de arbetar parvis med. Detta fenomen beskrivs utifrån 

att elever som upplevde att de hade en lägre kunskapsnivå och lägre självkänsla även 

upplevde en lägre tilltro till sig egen förmåga och därför undvek att samtala i lika hög grad 

som den andra eleven. Bland annat undvek dessa elever att ställa frågor eftersom de var rädda 

för negativ återkoppling/feedback. Lågpresterande elever beskrivs därför inte ha samma 

utbyte av den pågående aktiviteten (Tsuei 2011). Utifrån Lin et al.(2011) och Tsuei (2011) 

artiklar framkommer att hur elever upplever av sig själv och andra elever kan få betydelse för 
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hur de samtalar och interagerar i gruppaktiviteter. Vad som då framstår som en viktig aspekt 

är huruvida läraren känner till och tar hänsyn till hur elevens förutsättningar och kognitiva 

förmåga då aktiviteter och gruppsammansättningar planeras. Riesbeck (2000) menar i detta 

avseende att det då är viktigt att läraren har förmåga att koppla elevens förkunskaper till det 

nya som ska läras. I ett sociokulturellt perspektiv innebär det att läraren behöver ta hänsyn till 

elevens proximala utvecklingszon. För att eleverna ska kunna stödja och handleda varandra 

och därmed utveckla en större förståelse för det som ska läras behöver läraren därför vara 

medveten om elevernas aktuella och potentiella kunskapsnivå (Dysthe, 2001; Partanen, 2007; 

Strandberg, 2006; Säljö, 2000). En annan förutsättning för att samtalen och lärandet ska bli 

gynnsamt är att det existerar en lyhördhet mellan eleverna (Chen et al., 2012) vilket är 

ytterligare en aspekt som jag anser att läraren behöver reflektera kring vid 

gruppsammansättningar och då samtalsaktiviteter genomförs.  

 

Större elevgrupper ökar risken för att eleverna ska minska sin delaktighet i samtalet då 

datorer används som läromedel  

Även gruppstorleken beskrivs som en betydelsefull aspekt för hur lite eller mycket eleverna 

samtalar. Zurita & Nussbaum (2003) menar att ju större grupper som eleverna deltar i desto 

mer tenderar de att minska sin delaktighet i samtalet och interaktionerna. Sammanfattningsvis 

kan man säga att en förutsättning för att användningen av bärbar dator och handdator skall bli 

gynnsam för lärandet är att eleverna kan samarbeta i grupp eller parvis. En viktig aspekt blir 

därför att användandet av datorer (IKT) inte automatisk bidrar till att elever interagerar på ett 

för lärandet gynnsamt sätt. White (2006) menar i detta avseende att det är viktigt att 

tillhandahålla olika typer av verktyg och att det inte är den använda IKT i sig som är 

avgörande för hur eleverna samspelar utan grupperna sammansättning. White exemplifierar 

detta med att poängtera att elever som står högt upp i den sociala hierarkin föga påverkas av 

vilken typ av IKT som används. En konsekvens blir därmed att populära elever därför gärna 

dominerar grupparbeten och samtal vilket medför att andra elever får står tillbaka.  

 

Med bakgrund av detta belyser Tsuei (2011) därför att det behöver utföras fler experimentella 

undersökning kring vilken betydelse elevers användande av IKT har för deras matematiska 

förståelse och lärande. För att bemöta det som i artiklarna framställs som svårigheter och 

hinder gällande elevers simultana aktiveter och gruppstorlekar kan det därför vara 

betydelsefullt att ge ljus åt det situerade lärandet. Vygotskij menade i detta avseende att 

lärandet måste förstås utifrån var eleven befinner sig, med vem den interagerar och vilka 
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hjälpmedel (artefakter) som är tillgängliga. Av betydelse blir då att hänsyn tas till att eleven 

både är den som påverkas och själv bidrar till att påverka miljön och dess omgivande personer 

(Vygotskij 1999). Även samtalsprocessen måste förstås utifrån i vilka kontexter den sker, 

vilket Dyste (2001) betonar är betydelsefullt för elevers lärande. 

5.4 Sammanfattning 

I samtliga granskade studier visar det att de samtalsaktiviteter som eleverna deltar i då de 

använder bärbara datorer och handdatorer under matematikundervisningen främst 

kännetecknas av att vara muntlig. Detta gäller såväl bärbara datorer och handdatorer. Eleverna 

har i samtliga artiklar som beskriver användande av bärbara datorer och handdator tillgång till 

en egen.  Då eleverna deltar i skriftliga samtalsaktiviteter sker detta via bärbara datorers 

chattfunktion. En skillnad som återfinns när elever deltar i muntliga samtalsaktiviteter är att 

handdatorn beskrivs kunna möjliggöra för elever att interagera med ett större antal elever 

eftersom eleverna då kan röra sig fritt i klassrummet.  

Med avseende på möjligheter redovisar samtliga artiklar att elevers kollaborativa lärande och 

matematiska förståelse ökar då de deltar i samtalsaktiviteter vilka sker i samband med att de 

använder bärbar dator och handdator. Särskilt gynnsamt beskrivs elevers användande av 

handdatorer vara eftersom det då möjliggör för eleven att kunna förflytta sig i klassrummet 

och därmed skapar förutsättningar för eleven att samtala med andra elever än dem de sitter 

tillsammans med. Med avseende på hinder beskrivs dessa i mindre omfattning men vad som 

framkommer är att elevers delaktighet i samtalsaktiviteter påverkas av med vilka eleven 

interagerar. Vad som då blir betydelsefullt är elevers upplevda självkänsla och huruvida de 

upplever att andra elever dominerar samtalen. Elever som upplever andra som dominanta eller 

mindre begåvade deltar i lägre grad i samtalsaktiviteterna. 

Då jag tar del av artiklarna finner jag att elevers arbete med bärbara datorer och handdatorer 

kan kännetecknas av samtalsaktiviteter vilka både kan relateras till läroplanen (lgr11) och ett 

sociokulturellt perspektiv på lärandet (Dysthe, 2001; Säljö, 2000, 2005; Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 1999). I den aktuella läroplanen (lgr11) framgår att eleverna ska ges möjlighet att 

använda digital teknik för att därigenom kunna utföra, tolka och presentera beräkningar och 

problemlösningar. I läroplanen framgår också att matematikundervisningen ska stödja eleven 

så att denna kan utveckla en förmåga att kunna föra och följa olika matematiska resonemang. 

Att redogöra, samtala och argumentera för matematiska frågeställningar, slutsatser och 
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beräkningar betonas därmed i vilket även lärarna har ett ansvar att stödja elevens språk- och 

kommunikationsutveckling.  

6 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer litteraturstudiens resultat att diskuteras samt återkopplas till det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Diskussionen kommer att redogöras i kronologisk 

ordning. Vilket innebär att jag inledningsvis kommer att diskutera aspekter kring 

samtalsaktiviteter och elevers användning av bärbara datorer och handdatorer i 

matematikundervisningen. Vidare kommer jag att diskutera vilka möjligheter och hinder som 

återfinns då elever deltar i samtalsaktiviteter kring dessa. Då studiens andra fråga resulterat i 

flera intressanta aspekter kommer diskussionens huvudfokus att läggas på detta resultat vilket 

innebär att den första frågan kommer att diskuteras i mindre omfattning. 

Med avseende på litteraturstudiens första fråga framgår att elever i huvudsak deltar i muntliga 

samtalsaktiviteter då de använder bärbara datorer och handdatorer som läromedel. Visserligen 

förekommer skriftliga samtalsaktiviteter, men dessa sker i lägre omfattning. Varför eleverna i 

högre grad deltar muntliga samtalsaktiviteterna (Rochelle et al., 2010; Zurita & Nussbaum, 

2003; White, 2006) anser jag kunna förklaras utifrån att det vid dessa tillfällen var enklare 

och mer naturligt för eleverna att kommunicera och ge återkoppling eftersom de befann sig i 

samma klassrum. Då en skriftlig samtalsaktivitet användes fick eleverna ge varandra skriftlig 

återkoppling vilket skedde utifrån att läraren hade bestämt hur eleverna skulle kommunicera 

(Tsuei 2011). En tolkning av detta blir då att läraren har ett syfte med hur samtalet och 

datorerna (IKT) ska användas. Att lärarens intentioner och attityder kring hur datorerna (IKT) 

ska användas kan få betydelse för elevernas lärande och att läraren bör anpassa användandet 

av IKT utifrån ett meningsfullt syfte är aspekter vilka litteraturen belyser (Chen et al., 2004; 

Roschelle et al., 2010). Att undervisningen ska möjliggöra för eleverna att använda digital 

teknik och att den dessutom ska skapa förutsättningar så att eleverna efter avslutad grundskola 

är förtrolig/förtrogen med denna framkommer även i den aktuella läroplanen (Skolverket, 

2011; Skolverket, 2011b).  

Med avseende på litteraturstudiens andra fråga framgår det tydligt att samtliga artiklar 

beskriver att elevers samtalsaktiviteter bidrar till att öka det kollaborativa arbetet och den 

matematiska förståelse då de arbetar med bärbara datorer och handdatorer. Att datorerna blir 

en betydelsefull fysisk artefakt exemplifieras i Whites (2006) studie där eleverna via sina 
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handdatorer får samma illustrationer presenterade vilket beskrevs som gynnsamt då eleverna 

vägledde varandra. Dessutom beskrivs de datorbaserade samtalsaktiviteterna kunna bidra till 

att elevernas gemensamma och aktiva agerande utvecklas och leder till en ökad matematisk 

förståelse vilket jag anser kan beskrivas utifrån att det existerar en meningsfullhet. Att 

meningsfullhet skapas genom ett gemensamt handlande är en aspekt som i ett sociokulturellt 

perspektiv beskrivs som betydelsefullt för elevers lärande (Partanen, 2007). Att den aktuella 

litteraturstudien visar att språkliga och fysiska artefakter (Chen et al., 2012; Tsuei, 2011) är 

betydelsefulla för elevers matematiskas förståelse anser jag därmed finner stöd i både den 

tidigare forskningen (Helenius, 2006; Riesbeck 2000) och de aktuella styrdokumenten 

(Skolverket, 2011; 2011b). Detta resonemang kan även förankras i ett sociokulturellt 

perspektiv där medierande artefakter beskrivs som viktiga för lärandet (Dysthe, 2001; 

Strandberg, 2006; Säljö, 2000) 

Emellertid finns det ett par aspekter som jag anser att man bör beakta. Med avseende på att 

artiklarna lyfter samtalet och användandet av datorer (IKT) som ett gynnsamt läromedel blir 

en intressant aspekt i vilken grad detta kan förklara elevernas ökade matematiska förståelse. 

Artiklarna säger nämligen lite om andra faktorer, där exempelvis klassrumsmiljön och 

elevernas hantering av datorerna inte har inkluderas i resultatanalysen. Dessutom visar Chen 

et al.(2012) studie att både de fysiska (pussel) och virtuella (IKT-baserade pussel) 

artefakterna medförde en positiv effekt för elevers matematiska kunskaper. En tolkning skulle 

därmed kunna göras där samtalandet för det första inte kan anses vara beroende av vilken 

artefakt som används och där artefakten inte heller har en avgörande betydelse för lärandet. I 

White (2006) artikel beskrivs elevernas engagemang till den matematiska uppgiften som en 

bidragande effekt till att elevernas ökar sina samtalsaktiviteter. Frågan blir därmed om det kan 

vara så att datorerna fortfarande är ett förhållandevis nytt läromedel och att det därför skapar 

större engagemang hos eleverna. Även med avseende på Whites studie skulle tolkningen då 

kunna bli att det inte är artefakten i sig som är det betydelsefulla för elevers samtalande och 

matematiska förståelse utan det faktum att datorerna upplevs som ett ”nyhetens behag”. 

Vidare finner jag det betydelsefullt att betona att jag finner indikationer på att datorns storlek 

och mobilitet kan skapa olika förutsättningar för hur och med vilka elever har möjlighet att 

samtala. Detta framgår hos Zurita & Nussbaum (2003) vilka gör en koppling mellan 

handdatorns lilla och användarvänliga format och en ökad matematisk förståelse och verbal 

samtalsförmåga. Deras förklaring är att handdatorn, vilken till skillnad från den bärbara 

datorn, möjliggjorde för elever att röra sig fritt i klassrummet vilket därmed skapade flera 
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interaktionstillfällen. Detta resonemang menar jag vidare blir betydelsefull med avseende på 

elevens proximala utvecklingszon (Dysthe, 2001; Partanen, 2007; Strandberg, 2006; Säljö, 

2000) utifrån antagandet att flera samtals- och interaktionstillfällen möjliggör för eleven att få 

återkoppling på varierade sätt och utifrån olika elevers kunskapsnivåer. Detta skulle därmed 

kunna öka förutsättningarna för att samtalen bidrar till en ökad förståelse. Samtidigt anser jag 

att det är viktigt att poängtera att datorer (IKT) vilken endast möjliggör för antingen en verbal 

eller skriftlig kommunikation samtidigt kan verka begränsande eftersom den då utesluter den 

ena samtalsformen. Vilka samtalsformer som ska användas kan också vara av betydelse. 

Exempelvis menar Grönlund (2011) att huruvida en återkoppling ska vara skriftlig eller 

muntlig beror på flera aspekter varpå läraren bland annat bör ta hänsyn till arbetsuppgiftens 

karaktär och elevens personlighet. I detta avseende anser jag därför att läraren har ett stort 

ansvar i att förstå och individanpassa undervisningen efter elevens behov en aspekt som 

återfinns i läroplanen (Skolverket, 2011). Jag anse även att det är viktigt att belysa att det inte 

är i artefakten som kunskapen återfinns utan att det betydelsefulla ligger i hur artefakten 

används, ett resonemang som även stöds av Säljö (2005/2010). Betydelsefullt blir därför 

språkets medierande funktion vilken i likhet med Anders Jakobsson (2012) kan beskrivas och 

förstås utifrån en samverkan mellan människors sätt att tänka och handla. Emellertid är det 

viktigt att även ha i medvetande att elevers aktiviteter inte automatiskt resulterar i en ökad 

förståelse, vilket även tydliggörs i Roschelle et al.(2010) artikel.  Att en aktivitet inte 

nödvändigtvis bidrar till att skapa innebörder eller meningsfullhet stöds också av litteraturen 

[Säljö, red (2001)]. 

Med avseende på identifierade hinder vill jag, trots att de gavs ett relativt litet utrymme i 

artiklarna, nämna ett par aspekter vilka jag finner viktiga. Vad som då bör nämnas är Tsuei´s 

(2011) studie i vilken elever med låg självkänsla och kunskapsnivå beskrevs få ett lägre 

utbyte av de pågående aktiviteterna eftersom de inte i rädsla över att göra bort sig inte vågade 

delta i lika hög grad. Att det existerar en lyhördhet och hänsyn mellan elevernas anser jag 

därmed vara betydelsefullt för att dialogen ska bli gynnsam vilket även litteraturen menar är 

viktiga asketer med avseende på elevers kollaborativa lärande (Chen et al., 2012; Dysthe, 

2001; Partanen, 2007; Strandberg, 2006). En annan aspekt som tydliggjordes hos Zurita & 

Nussbaum (2003) var att elevernas delaktighet tenderade att minska i takt med att gruppernas 

storlek ökade och att användandet av handdator inte automatiskt resulterar i ett deltagande. 

Med bakgrund av detta anser jag därför att det ligger ett ansvar på läraren att kunna förutse 

med vilka eleven kan interagera för att på så sätt minimera sådana hinder. En förutsättning 



Ida Lydell 
 

32 
 

anser jag då vara att läraren innehar en förståelse för elevens lärande och att läraren som Keith 

R Sawyer (2012) uttrycker har förmåga att koppla elevens förförståelse med de nya mål som 

eftersträvas. Att läraren observerar och lyssnar in eleverna under samtalen och arbetet 

beskrivs därför som viktigt. Återigen tydliggörs betydelsen av att läraren har förmåga att 

förstå hur eleven förhåller sig med avseende på den proximala utvecklingszonen.  

Avslutningsvis blir min summerade tolkning av litteraturstudien att elevers samtalsaktiviteter 

och användande av bärbara datorer och handdatorer möjliggör för en ökad kollaborativ 

förmåga och matematisk förståelse. En slutsats är då att dessa elevinteraktioner skapar 

meningsfulla samtalsaktiviteter, en viktig aspekt som återfinns i ett sociokulturellt perspektiv 

på lärandet. Att samtalsinteraktioner gynnar elevers matematiska lärande stöds av tidigare 

studier (Riesbeck, 2000; Säljö, 2000) i vilket språket beskrivs som betydelsefull (Strandberg, 

2006). Att den genomförda litteraturstudien är relevant för den svenska undervisningen anser 

jag motiverat utifrån att artiklarna kan relateras till den svenska läroplanen (lgr11) vilken både 

betonar att elever ska få möjlighet att använda modern digital teknik och dessutom beskriver 

att matematikundervisningen ska stödja elevens förmåga att utveckla och samtala kring 

matematiska resonemang. Att jag dessutom har påvisat flera aspekter i vilka artiklarna kan 

knytas till ett sociokulturellt perspektiv menar jag stödjer detta resonemang ytterligare. 

6.2 Metoddiskussion  

I följande avsnitt kommer litteraturstudiens metodval att belysas där några aspekter kring fel 

och brister kommer att tas upp. Även om det existerar forskning inom ämnet anser jag att det 

var svårt att hitta studier. Där det var svårt att identifiera artiklar som hade elever där elevers 

interaktion och samtal tillsammans med IKT var i fokus. Då litteratursökningen genomfördes 

användes enbart en databas (ERIC) och endast de artiklar som var tillgängliga i fulltext har 

används. Det innebär att artiklar som bara fanns i fysik form inte inkluderades eftersom det på 

grund av praktiska och tidsmässiga själv inte fanns möjlighet att ta hänsyn till dessa. Det kan 

ha medfört att artiklar och texter som kunnat vara relevanta för den aktuella studien och som 

därmed skulle kunna ha påverkat resultatet kan ha förbisetts. 

Att artiklarna både har använt kvalitativa och kvantitativa metoder och att de dessutom har 

varit tillgängliga i fulltext anser jag stärker litteraturstudiens trovärdighet. Även om 

litteraturstudien endas innefattar åtta artiklar tar artiklarna upp olika aspekter och synvinklar 

något som anses viktigt ur etiska aspekter. Emellertid har samtliga artiklar varit skrivna på 

engelska där flera texter har haft författare med annan nationellt bakgrund och modersmål än 
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engelska. Texterna har därför ibland varit svåra att tolka och vissa ord har vid översättningen 

varit tvetydiga. Dock anser jag att artiklarna ändå utifrån min förståelse och tolkning har 

bidragit till en sammanhängande bild av hur studier och resultat har tolkats och presenterats.  

Vid en eventuell återupprepning av studien skulle ett mer noggrann övervägande kring de 

sökord som användes göras för att på så sätt möjliggöra en sökning som inkluderade flera 

sökträffar/artiklar. En annan aspekt är att flera databaser skulle kunna inkluderas och att 

antalet artiklar skulle kunna utökas till det dubbla eller tredubbla. 

6.3 Vidare forskning  

Även om de artiklar som granskats i litteraturstudien visar att den matematiska förståelsen 

gynnas av att elever samtalar när de använder bärbara datorer och handdatorer (IKT) 

tydliggörs att det existerar ett behov av ytterligare forskning. Detta menar jag framgår i och 

med det att Evans et al.(2011) och Zurita & Nussbaum (2003) betonar att användningen av 

datorer inte automatiskt medför elever samtalar och interagerar på ett gynnsamt sätt för 

lärande. Även det faktum att Roschelle et al.(2010) och Tsuei (2011) belyser att flera 

experiment behövs kring användandet av datorer verifierar detta. Vad som då skulle kunna 

vara av vikt att undersöka är hur låg och högpresterande elever skiljer sig med avseende på 

intresse och engagemang kring matematik som ämne och hur detta kan relateras till deras 

färdigheter kring samtalet och användandet av IKT. VAD det är och HUR dessa elevers 

engagemang skulle kunna öka då IKT är det huvudsakliga läromedel blir därmed intressant att 

studera. En ytligare intressant aspekt skulle kunna vara att låta eleverna använda olika IKT-

verktyg för att därigenom få vetskap om vilket som är mest gagnande för deras 

samtalsaktiviteter och matematiska lärande. 

Även elevernas språkliga färdigheter, det vill säga förmåga att uttrycka sig muntligt och 

skriftligt, är aspekter som skulle kunna vara av intresse att undersöka med avseende på låg- 

och högpresterande elever. Att det återfinns vissa skillnader i hur hög- och lågpresterande 

elever gagnas av användandet av datorer (IKT) återfinns i flera av de använda artiklarna 

(Chen et al., 2012; Lin et al., 2011; Tsuei, 2011). Även Chen et al. (2012) studie belyser dessa 

skillnader genom att illustrera hur högpresterande elever är mindre benägna att interagera och 

samtala med andra under IKT-baserade matematiklektioner. I den studie som Lins et al. 

(2011) rapporterar visar att glappet mellan låg- och högpresterande elever minskar då bärbara 

datorer (IKT) används varpå det vore av intresse att ytterligare undersöka detta. Då det inte 

genomförts så många svenska studier vore det önskvärt är att flera forskare inriktade sig mot 
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svenska elever, och då gärna i de yngre åldrarna. Syftet skulle då kunna vara att undersöka 

hur samtal och IKT samverkar och kan förklara elevers matematiska lärande och förståelse 

genom att ta hänsyn till faktorer som etnicitet och kön. Att det behövs flera studier kring 

elevers samtalsaktiviteter och använda av datorer (IKT) stöds även av Strandberg (2006) 

vilken menar att användandet av IKT under de senaste åren krupit ner i åldrarna och därmed 

blivit en integrerad del av barnens livsföring och tillvaro. 
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