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Digital technology support in the teaching of mathematics: 
When young are to interpret and understand a mathematical problem  

 

 

Abstract:  

This systematic literature study aims to examine which types of support digital technology 

can offer students when they are presented to a mathematical problem. To fully understand a 

mathematical problem, it often requires the ability to read texts. Young students in the 

beginning of their reading and writing development often shows a lack of reading 

comprehension. Digital technology can offer students support while solving mathematical 

problems by mediate the most essential parts of the problem. The various kinds of support 

that have been identified are all used in separate ways but with the same purpose; helping 

students to understand a mathematical problem. Even if the use of digital technology has 

shown several types of effects, on students ability to solve mathematical problems, a positive 

trend can be distinguished. Only one study has shown a negative effect on students ability to 

solve mathematical problems.  

Keywords: Education, Mathematics, problem-solving, digital technology, young students.  

 

Sammanfattning: 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilken typ av stöd digital 

teknik kan ge elever som ska förstå och tolka ett matematiskt problem. Att förstå och tolka 

matematiska problem inbegriper ofta förmågan att kunna läsa och förstå en text. Unga elever 

som är i början av sin läs- och skrivutveckling har ofta svårigheter med läsförståelsen. Digital 

teknik kan ge eleverna stöd vid tolkning och förståelse för ett matematiskt problem genom att 

mediera den kunskap som är absolut nödvändig för att kunna lösa problemet. De olika typerna 

av stöd som har identifierats används på olika sätt fast med samma syfte, att hjälpa elever att 

förstå ett matematiskt problem. Även om användandet av digital teknik har visat flera olika 

typer av effekter på elevers problemlösningsförmåga så går det att urskilja en positiv trend. 

Den digitala teknik som har studerats har till största del bidragit till positiva effekter och 

endast en studie har uttryckt en negativ effekt på elevers förmåga att lösa problem.  

Nyckelord: Undervisning, Matematik, problemlösning, digital teknik, unga elever. 
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Inledning 

I grundskolans nuvarande läroplan är problemlösningsförmågan central och av betydande 

karaktär för matematikundervisningen. Att kunna lösa problem är värdefullt och en 

eftertraktad förmåga i både skola och vardagsliv (skolverket 2011, reviderad 2017). Då 

problemlösningsförmågan utvecklas långsamt under lång tid behöver eleverna redan från 

skolstart ges chansen att träna på enklare problemlösningar (Lester, 1996). Enligt läroplanen 

ska eleverna redan i förskoleklass uppmuntras och utmanas att lösa matematiska problem 

(Skolverket 2011, reviderad 2017).   

Matematisk problemlösning är en komplex process som sker i flera steg. Innan 

det går att lösa ett matematiskt problem behöver eleven tolka och förstå vad det handlar om. 

Detta första steg inom problemlösning förknippas ofta med behovet av att läsa och ta sig an 

en text var i problemet finns formulerat (Polya, 1945). Om eleven är i början av sin läs- och 

skrivutveckling kan texten utgöra ett hinder som i förlängningen leder till att eleven begår 

misstag i samband med problemlösningen. Eleverna behöver därför ha både språklig och 

matematisk kunskap för att kunna tolka och lösa ett skrivet matematisk problem  (Kyttälä, 

Aunio, Lepola, & Hautamäki, 2014). Häggblom (2013) beskriver att det första steget i en 

problemlösningsprocess kan upplevas som svårt i de tidiga årskurserna eftersom eleverna 

fortfarande är nybörjare när det gäller läsförståelse.  

Redan innan de yngre eleverna fått en chans att försöka lösa det matematiska 

problemet kan de alltså ha stött på motstånd. Men elevers tolkning och förståelse för 

matematiska problem borde inte stå och falla med deras förmåga att läsa och förstå en text. 

Hjälpmedel som kan stödja unga elever i deras problemlösningsprocess blir därför viktiga. 

Alla elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling kan behöva stöd vid tolkning av ett 

skrivet problem oavsett modersmål. Därför fokuserar den här studien på elever upp till 11 år 

utan att någon särskiljning görs mellan olika svårigheter eller modersmål.  

Enligt en forskningsöversikt från skolforskningsinstitutet (2017) kan digital 

teknik som hjälpmedel med fördel användas inom matematikundervisningen. Digital teknik i 

undervisningen är också någonting som är centralt i den aktuella läroplanen (Skolverket 2011, 

reviderad 2017). Därför ligger intresset i den här studien i att undersöka om elever, som är i 

början av sin läs- och skrivutveckling, kan stödjas vid tolkning av matematiska problem 

genom digital teknik. Detta är även intressant för yrkesverksamma och blivande lärare som 

kan komma att stöta på detta problem ute i verkligheten. Lärare behöver ha kunskaper i hur de 

kan förmedla ett matematiskt problem även till de elever som fortfarande befinner sig i början 

av sin läs- och skrivutveckling.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och 

sammanställa vilken typ av stöd digital teknik kan ge elever vid det inledande steget i den 

matematiska problemlösningsprocessen.  

Frågeställningar som studien ämnar besvara: 

• Hur har digital teknik visat kunna ge stöd till elever som är i början av sin läs och 

skriv-utveckling när de ska förstå och tolka matematiska problem? 

• Vilken effekt visar tidigare forskning att de digitala stöden har på elevers 

problemlösningsförmåga inom matematikundervisningen? 

 

Disposition 

Arbetet fortskrider med en teoretisk bakgrund där centrala begrepp presenteras 

och beskrivs. Inledningsvis beskrivs de centrala delarna inom problemlösning i relation till 

matematikundervisning för att få en tydligare bild av vad problemlösning innefattar. Därefter 

följer en definition av det matematiska språket och läsförståelse i tidiga skolår för att få en 

tydligare bild av vad det innebär för problemlösningsprocessen. Vidare beskrivs medierande 

verktyg som generellt begrepp samt hur digital teknik kan användas som ett medierande 

verktyg. Den teoretiska bakgrunden avslutas med ett kortare stycke för att beskriva hur digital 

teknik används i denna studie. I metodavsnittet beskrivs sökstrategi samt metoder vid 

urvalsprocessen på ett noggrant och systematiskt sätt. Det efterföljande resultat- och 

analysavsnittet beskriver inledningsvis ett översiktligt resultat och fortsätter med resultat och 

analys av fördjupningsmaterialet. Under rubriken diskussion presenteras en resultatdiskussion 

samt en metoddiskussion. Till sist diskuteras studiens konsekvenser för undervisning i 

matematik samt vidare forskning.  

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden syftar till att definiera centrala begrepp som studien 

tar upp. Dessa centrala begrepp har betydelse för tolkning och förståelse av det kommande 

resultat och analysavsnittet. Först beskrivs problemlösning kopplat till 

matematikundervisningen för att få en tydlig bild över vad problemlösningsförmågan och 

problemlösningsprocessen innebär. Vidare följer en presentation av det matematiska språket 

relaterat till läsförståelse i syfte att belysa vilka svårigheter det kan innebära för yngre elever 
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vid matematisk problemlösning. Även medieringsredskap inom matematisk problemlösning 

definieras både generellt och med fokus på digital teknik. Avsnittet avslutas sedan med att 

digital teknik och dess betydelse för den svenska skolan och matematikundervisningen 

beskrivs.  

 

Problemlösning inom matematikundervisning 

I över 20 år har det existerat en problemlösningsdiskurs inom 

matematikundervisningen, där problemlösningsförmågan är målet och problemlösningen är 

medlet (Riesbeck, 2008). Att alla elever utvecklar en problemlösningsförmåga är ett av 

skolans huvudsakliga uppdrag. Det är även ett övergripande kunskapsmål och ett kursmål 

inom matematikämnet (Skolverket 2011, reviderad 2017).  

För att en matematikuppgift ska definieras som problemlösning ska lösningen 

inte vara direkt klar för eleven. Det krävs en tankeprocess och eleverna tvingas försätta sig i 

kognitivt krävande situationer där de behöver lära sig att koppla samman sina olika kunskaper 

(Lester, 2007). Genom att lösa problem övar eleverna på analysförmåga, logiskt tänkande, 

kreativitet, tålamod etc. Vilket i sin tur kan ge eleverna bättre förutsättningar att klara av 

situationer i vardagen där denna förmåga ställs på prov. För att undervisning genom 

problemlösning ska leda till bättre problemlösningsförmåga menar Lester (1996) att elever 

måste börja med det redan i tidig ålder. Han menar att det är tidskrävande att utveckla en 

sådan förmåga.  

Att lösa matematiska problem är en komplex process som sker i flera steg. Vid 

problemlösning behöver eleven kunna orientera sig i problemets olika delar och sätta samman 

dessa till en helhet (Schonefeld, 1985). Den första som beskrev problemlösningsprocessen i 

form av flera olika steg var George Polya. Han använde fyra steg för att beskriva hur eleven 

arbetar sig igenom ett matematiskt problem, se figur 1 (Polya 1945). 
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Figur 1. Polyas problemlösningscykel där problemlösingsprocessen beskrivs i fyra olika steg 

där det sista steget återkopplar till det första.  

 

Dessa steg ska ses som en cykel där det sista steget återkopplar till det första. 

Det första steget är en definition av problemet och är enligt Polya det steg som kräver mest av 

eleven. Redan här kan eleven stöta på problem om hen inte har förmåga att förstå det 

formulerade problemet. Nästa steg är planering av lösningsstrategier. Här ska eleven välja 

vilken strategi som är mest lämpligt för att lösa problemet. Här krävs att eleven är bekant med 

olika typer av matematiska lösningar. Det tredje steget är lösningen av problemet och det sista 

steget består av kontroll av resultat och binder alltså ihop processen till en cykel (Polya, 

1945). Avslutningsvis ska eleven alltså kontrollera om resultatet stämmer men också titta 

tillbaka på hur hen tolkade och förstod problemet, hittade lämplig lösningsstrategi samt till 

sist löste problemet. Genom att göra detta kan eleven få kunskap om vad som gick bra och 

vad som eventuellt gick mindre bra i problemlösningsprocessen. Åter igen blir det viktigt att 

eleven hat förstått det formulerade problemet. Om detta inte skett kan en återblick bli svår då 

det är svårt att veta varför det gick bra eller varför det inte blev korrekt (Ibid.).  

Även om dessa olika steg fortfarande är aktuella inom matematisk 

problemlösning är vägen framåt inte så självklar som bilden visar. Idag handlar det snarare 

om att eleverna rör sig fram och tillbaka mellan de olika stegen för att slutligen komma till en 

fungerande lösning (Riesbeck, 2000). Ibland behöver eleven gå tillbaka några steg för att 

återigen tolka och förstå problemet eller hitta en annan lösning. Eleverna lär sig snarare 

genom problemlösning än om problemlösning. Resan mellan de olika stegen fram och tillbaka 
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utvecklar elevens kunskaper i problemlösning och det matematiska språket. Detta innebär 

även att tolkningen och förståelsen av ett matematiskt problem inte enbart sker i början av 

processen utan mycket väl kan återkomma flera gånger (Riesbeck 2000). Möllehed (2001) 

skriver i sin avhandling att den främsta anledningen till att elever gör fel i problemlösning är 

för att de inte förstår instruktionen där problemet finns formulerat. Det blir då svårt att väja ett 

relevant räknesätt. 

 

Läsförståelse och matematikens språk 

Ofta brukar det talas om att matematiken har ett eget språk (Sterner & 

Lundberg, 2002). Det innehåller ord och symboler som är specifika för just matematiken. 

Elever som precis har startat sin resa inom matematiken har dock ett begränsat urval av dessa 

begrepp och symboler klara för sig  (Ibid.). Inom matematiken är det också vanligt att begrepp 

används som om dom är entydiga och definieras på ett bestämt sätt. Tex att begreppet ”sida” 

är en del av en geometrisk figur. Men för yngre elever är det inte nödvändigtvis den 

begreppsdefinitionen som dyker upp i tankarna när ordet ”sida” uttrycks utan istället kanske 

en sida i en bok är det som dyker upp i tankarna.  Inom matematikundervisningen är språket 

därför en central del, både kunskaper i det svenska språket och kunskaper i det matematiska 

språket spelar roll (LeFevre m.fl., 2010). Elever som befinner sig i början av sin läs- och 

skrivutveckling kan uppleva svårigheter även i matematikundervisningen. Inte sällan handlar 

det om en förmåga att kunna förstå ett språkligt formulerat matematiskt problem innan eleven 

kan göra den faktiska beräkningen (Ibid.). Det kan vara frustrerande för en elev som inte fullt 

ut kan läsa att inte ens få möjligheten att lösa ett matematiskt problem eftersom de inte förstår 

vad problemet handlar om (Sterner & Lundberg, 2002). En del elever som har svårt för att 

läsa och skriva kan uppleva både skrivet och talat språk som oklart. Därför kan både 

textuppgifter och uppgifter med muntliga instruktioner från läraren vara svåra att tolka.  

Det mest centrala i elevers förmåga att förstå vad de läser är förförståelse och 

vad eleven är bekant med sen innan (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Om texten som ska 

läsas innehåller redan bekant information för eleven blir avläsningen och tankebearbetningen 

betydligt enklare. Om texten å andra sidan är full av matematiska begrepp och termer som är 

relativt okända för eleven kommer tankebearbetningen ta längre tid och förståelsen för det 

som står blir lidande (ibid). Det är inte ovanligt att brist på läsförståelse ger eleven en känsla 

av att inte kunna och intresset för fortsatt läsning kan därför svalna. (Sterner & Lundberg, 

2002).  
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Ahlberg (1992) beskriver att kopplingen mellan läsförståelse och matematik är 

självklar. För att kunna lösa en textuppgift behöver eleverna ha en grundläggande 

läsförståelse. Eleverna behöver förstå både textens innebörd (semantik) och de matematiska 

begreppen. Oftast förknippas lätta textproblem med enkla numeriska beräkningar och ju högre 

upp i åldrarna eleverna kommer desto svårare blir texten och beräkningarna. Men Ahlberg 

(1992) menar också att det går att erbjuda elever Matematiska problem med enkel semantik 

även när det gäller svårare numeriska beräkningar. Läsförståelsen behöver nödvändigtvis inte 

hindra eleven att lösa problem som innehåller svårare numeriska beräkningar (Ibid.).  

 

Medierande redskap inom matematisk problemlösning  

För att förstå matematisk kommunikation kan eleven behöva olika typer av 

medierande redskap som stöd. Kommunikationen kan ske både muntligt och skriftligt och 

mediering innebär att människan i samverkan med artefakter utvecklar sin mentala förmåga 

att förstå det som kommuniceras (Säljö, 2011). Artefakter är redskap som ska fungera som en 

hand mellan eleven och det eleven ska lära sig och på så sätt underlätta inlärningen. Det 

handlar alltså om ett slags förmedlande redskap för att skapa mening. Det finns flera olika 

typer av artefakter som används vid mediering av kunskap. Språk och digitala verktyg är typer 

av förmedlande redskap som används i undervisningen (Sterner & Lundberg, 2002). Språket 

erbjuder både skriftlig och muntlig mediering och den digitala tekniken har möjlighet att 

erbjuda bilder, symboler, grafer, rörliga bilder, text osv för att mediera kunskap till eleverna. 

Enligt Riesbeck (2011) ska dessa medieringsredskap användas som stöd för att förmedla ett 

visst matematiskt innehåll till eleven på ett sätt så att eleven får en chans att utveckla sin 

förståelse. 

Vissa redskap är lättare att ta sig an än andra speciellt för elever som är i början 

av sin läs- och skrivutveckling (Säljö, 2011). Att förstå muntlig kommunikation är emellertid 

inte lika utmanande för unga elever även om det också kräver förståelse för matematiska 

begrepp och symboler. Skriftlig kommunikation i form av text kan dock vara svårare och 

utgöra ett hinder medan bilder och symboler kan vara lättare att tolka och förstå. Därför är det 

också oftast lättare att göra numeriska beräkningar än att tex. lösa en matematisk uppgift som 

är formulerat i text (Häggblom, 2013). Genom att ersätta eller stödja texten med medierande 

redskap inom ramen för digital teknik som förmedlar samma innehåll kan det bli lättare för 

eleven att tolka och förstå en matematisk uppgift där lösningen inte är helt klar för eleven och 

en tankeprocess krävs. Till exempel genom att visa bilder, symboler eller ljuduppspelning för 
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att beskriva det matematiska problemet ytterligare och på det sättet kunna erbjuda eleverna 

fler dimensioner av problemformuleringen för att stödja dem i tolkningen av den matematiska 

uppgiften (Sterner & Lundberg, 2002). Visuella hjälpmedel kan enligt Lester (2007) ge 

eleverna en djupare förståelse för matematiken och en förmåga att kommunicera med sina 

inre föreställningar. Det kan tex innebära att en 3D-bild av en kub visualiseras samtidigt som 

den beskrivs för att öka begreppsförståelsen och göra kuben tydlig för eleverna.  

 

Digital teknik 

Sverige är idag fullt av digital teknik som ständigt påverkar vår vardag. De 

flesta har dagligen tillgång till och interagerar med den digitala tekniken. Datorer, surfplattor 

och mobiltelefoner med ständig uppkoppling till internet ökar tillgången till både 

kommunikation och information (Davidsson & Findahl, 2016). Digital teknik är i ständig 

utveckling vilket också bidrar till att den digitala tekniken som var tillgänglig för 20 år sedan 

nu är föråldrad (Manches & Plowman, 2017). Den digitala tekniken erbjuder många olika 

typer av tjänster och verktyg som kan användas både i skolan och i arbetslivet 

(skolforskningsinstitutet, 2017). Applikationer, spel, bilder och symboler är exempel på vad 

den digitala tekniken rymmer.  

I takt med att samhället blir mer digitaliserat blir också skolan påverkad av den 

nya digitala tekniken. Den svenska läroplanen har nyligen blivit reviderad och ett nytt fokus 

på digitalisering och digital kompetens har införts (skolverket 2011; reviderad 2017). Där 

beskrivs hur eleverna ska öka sin digitala kompetens genom att använda digital teknik i den 

vardagliga undervisningen. Det handlar om att få en djupare förståelse för hur digitala 

program och tjänster fungerar och hur de påverkar så väl individen som samhället i stort. 

Vidare betyder det att eleverna ska öka sin förmåga att lösa problem och omsätta sina idéer i 

handlingar genom att använda digital teknik (Ibid). Hiebert m.fl (1997) beskriver att 

användandet av redskap som hjälpmedel är en av de viktigaste dimensionerna lärare bör 

reflektera över vid undervisning genom problemlösning. Matematiska redskap kan ha olika 

karaktär men dator, surfplatta och mobiltelefon är några exempel som kan användas i 

matematikundervisningen. Genom att använda den digitala teknikens olika tjänster och 

program kan ett matematiskt problem presenteras på många olika sätt. Genom rörliga bilder, 

ljuduppspelning och elevnära spel kan eleverna bli bekanta med både den digitala tekniken 

och med matematikämnet. Den digitala tekniken används på så sätt som ett medierande 

redskap inom matematisk problemlösning.  
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Metod 

I denna litteraturstudie har analysmaterial valts ut genom att systematiskt söka, 

samla in och organisera tidigare forskning enligt kriterierna för en systematisk litteraturstudie 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I metodavsnittet beskrivs inledningsvis hur 

materialet till litteraturstudien systematiskt samlats in och vidare hur det analyserats i syfte att 

säkerställa studiens trovärdighet.  

 

Metod för datainsamling  

Databasen Web of Science (WoS) har uteslutande använts för artikelsök i denna 

litteraturstudie. Web of Science är en databas med enbart vetenskapligt granskade artiklar 

vilket leder till hög kvalitet på det material som slutligen valdes ut. All forskning finns inte 

representerad på WoS vilket leder till att vissa artiklar uteslutits redan innan de har hittats. 

Eftersom att det är en internationell databas med internationell forskning har sökorden 

formulerats på engelska. Relevanta sökord för intresseområdet användes och 

sammankopplades med de booleska operatorerna AND och OR. Även trunkeringar har 

använts för att inkludera ord som kan ha olika ändelser till exempel Math* för att inkludera 

även Mathematics, Maths, Matematical etc. Intresset för studien var digital teknik som stöd 

inom matematisk problemlösning för elever i början av sin läs- och skrivutveckling och den 

inledande sökningen blev därför (Math* AND Technology AND education). Ordet AND 

används för att träffarna ska innehålla matematik, teknologi och undervisning. Frasen 

”problem solving” lades inte till vid den första sökningen då ambitionen var att få ett brett 

resultat och att de artiklar som beskrev problemlösning skulle väljas ut manuellt. Då resultatet 

istället blev för brett lades fraser som ”elementary school”, ”preschool” och ”problem 

solving” till för att begränsa sökningen till enbart den tänka åldersgruppen och 

intresseområdet. Frasen ”problem solving” gjorde att sökningen blev för begränsad och togs 

därför bort i den slutgiltiga söksträngen och blev istället ett manuellt inkluderingskriterie som 

det var tänkt från början. Synonymer till Technology och till ”elementary school” lades till 

med den booleska operatorn OR för att bredda sökningen och få med alla artiklar som 

behandlade området. Den slutliga söksträngen som användes var (Math* AND (digi* OR 

technology OR computer OR tablet OR ipad) AND (”elementary school” OR ”preschool” OR 

kindergarden OR ”primary school” OR ”first grade” OR Young)). Andra sökord har testats 

och förkastats då de inte tillfört något nytt till sökningen. Då digital teknik är ett relativt nytt 

fenomen som utvecklas i snabb takt valdes endast artiklar med publicerings år senare än 2000. 
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Detta för att endast inkludera artiklar som går att applicera på dagens skola. Antalet träffar 

efter att ha begränsat sökningen till engelska som språk och publicerings år från 2000 blev 

1,313. För att begränsa ytterligare valdes enbart artiklar och Web of Science kategori 

”Education educational research” och resultatet blev då 289 artiklar.  

 

Manuell urvalsprocess. Av de 289 artiklar som sökningen gav har sedan 25 stycken 

valts ut manuellt efter läsning av rubriker och abstrakt. I vissa fall har även delar av metod 

och slutsats varit nödvändiga att läsa då rubriker och abstrakt bidragit med oklarheter kring 

studiens innehåll. De fyra inkluderingskriterier som använts vid det manuella urvalet var som 

följer:  

- Matematik är det centrala eller ett av de ämnena som artikeln berör.  

- Digital teknik används som stöd vid problemlösning.  

- Alla eller några av eleverna som berörs är yngre än 11 år.  

- Artiklar som undersöker om stöd genom digital teknik påvisar någon effekt på 

elevernas problemlösningsförmåga.  

Det första kriteriet innebar att alla artiklar som valdes ut behandlade undervisning 

inom matematikämnet. Det andra kriteriet uteslöt de artiklar där den digitala tekniken inte 

använts som stöd vid problemlösning. Det har varit av vikt att endast använda de artiklar som 

uttalat fokuserat på problemlösningsuppgifter där en lösning inte är direkt klar för eleven och 

där en tankeprocess krävs. Tex valdes artikeln Engaging Primary school Students in 

Mathematics: Can iPads Make a Difference? Av Hilton A, (2018) bort för att den använt 

digital teknik inom matematikundervisning men inte preciserat eller uttalat vilka typer av 

uppgifter det gällde. Det kan därför inte antas att det rörde sig om problemlösningsuppgifter 

istället för vanliga rutinuppgifter som tex enkla additionstal. Det tredje kriteriet är av relevans 

då eleverna som har undersökts behöver vara i behov av stöd för läsförståelse. Genom att 

begränsa åldern till 11 år innebär det att samtliga elever som studerats mer eller mindre är i 

början av sin läs- och skrivutveckling. Det sista kriteriet innebar att endast studier där effekter 

av det digitala stödet har kunnat urskiljas vilket är av vikt för att kunna besvara studiens andra 

forskningsfråga. De flesta studierna som har undersökt effekter har använt kontroll och 

experimentgrupper som testat eller inte testat den digitala tekniken inom matematisk 

problemlösning. Effekterna har presenterats i form av testresultat och diskuterats i studiernas 

diskussionsdelar. Några få av de analyserade artiklarna har inte använt kontroll- och 

experimentgrupper och har istället inkluderats för att de ändå visat någon form av resultat på 
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elevernas problemlösningsförmåga. Därför betyder begreppet effekt i denna studie att de 

analyserade artiklarna kunnat urskilja någon form av resultat på elevers 

problemlösningsförmåga efter användandet av den digitala tekniken som stöd. Det betyder 

således att ordet effekt inte nödvändigtvis förekommit i de analyserade artiklarna men 

övervägande studier som analyserats har varit effektstudier. De 25 artiklar som valdes ut 

manuellt uppfyllde samtliga inkluderingskriterier och alla artiklar användes för att besvara 

båda frågeställningarna för den aktuella litteraturstudien. De artiklar som valts bort under 

tiden för det manuella urvalet har inte uppfyllt inkluderingskriterierna och har därför inte 

kunnat bidra till att besvara den här studiens frågeställningar.  

 

Metod för analys 

Analysen av det utvalda materialet har skett i två steg som kommer att 

presenteras i detta avsnitt. Först beskrivs en översiktlig analysprocess för att sedan övergå i en 

djupanalysprocess i syfte att redovisa de olika stegen i analysprocessen och därmed förstärka 

studiens reliabilitet. Analysen har skett med inspiration från grundad teori genom att succesivt 

identifiera vanligt förekommande begrepp och termer och att därefter skapa och placera 

innehållet i kategorier (Fejes & Thornberg, 2016). Vid den översiktliga analysen skapades 

teman och underkategorier som var relevanta för att kunna besvara de aktuella 

forskningsfrågorna. Underkategorierna användes sedan som vägledning vid djupanalysen av 

materialet.  

Metod för översiktlig analys. I den inledande analysprocessen har en 

översiktlig bild skapats av det aktuella forskningsfältet för att kunna identifiera kategorier i 

linje med de aktuella forskningsfrågorna. Inom grundad teori kallas den initiala kodningen för 

substantiv kodning (Fejes & Thornberg, 2016). Substantiv kodning sker genom öppen och 

selektiv kodning som innebär att materialet som samlats in analyseras med syfte att upptäcka 

mönster och koda dessa utifrån intresseområden, för att slutligen skapa kategorier som ska 

hjälpa till att besvara forskningsfrågorna (Ibid.).  

I de 25 utvalda artiklarna lästes abstrakt, metod, resultat och diskussion för att få 

en tydligare bild över vad studierna behandlade. Innehållet kategoriserades sedan systematiskt 

i tabellform för att organisera de artiklar som valdes ut. De kategorier som användes var 

referens, studiens syfte, studiens metod/ vilken digital teknik som använts, resultat samt ålder 

på de som medverkat i studien. Kategorierna är främst skapade utifrån de inkluderingskriterier 

som användes vid det manuella urvalet men även andra kategorier inkluderades efter hand för 
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en tydligare helhetsbild. Kategoriseringen och den översiktliga artikelanalysen redovisas som 

bilaga (se bilaga 2). Två huvudteman blev aktuella för att kunna sortera in artiklarna och 

urskilja vilka underkategorier som inrymdes i dessa. Det första huvudtemat handlar om vilka 

typer av stöd som den digitala tekniken erbjuder för att eleverna lättare ska kunna tolka och 

förstå ett matematiskt problem. Det andra huvudtemat berör istället de effekter som 

forskningen har visat att det digitala stödet har haft på elevernas förmåga att lösa matematiska 

problem. Först efter att artiklarnas innehåll kategoriserats kunde underkategorier till de två 

huvudtemana skapas. Fyra underkategorier till vardera tema identifierades. Det första 

huvudtemat och tillhörande underkategorier ämnade besvara studiens första forskningsfråga 

medan det andra huvudtemat och dess underkategorier användes för att besvara den andra. Då 

alla artiklar behandlade både digital teknik som stöd och effekterna av detta passade de in i 

båda huvudtemana, under en eller flera underkategorier.  

 

Metod för djupanalys. När den översiktliga analysen av de funna artiklarna 

hade resulterat i flera underkategorier till de aktuella huvudtemana valdes 

fördjupningsmaterialet ut utifrån dessa. Denna del av analysen har inspirerats av det som 

inom grundad teori kallas för teoretisk kodning. Teoretisk kodning sker efter den substantiva 

kodningen och innebär att de redan identifierade kategorierna ska analyseras och jämföras för 

att sedan kunna göra kopplingar mellan de olika kategorierna (Fejes & Thornberg, 2016). En 

ny urvalsprocess blev därför aktuell för att välja vilka artiklar som skulle blir föremål för 

vidare analys. Initialt valdes en artikel från varje underkategori ut för djupanalys. Genom den 

valda artikeln kunde analysen av underkategorin fördjupas.  I vissa fall valdes två artiklar ut 

till samma underkategori. Detta skedde då antalet artiklar som representerade den kategorin 

var många eller för att visa på en bredd i kategorin. För att välja vilka artiklar som skulle ingå 

i djupanalysen studerades först och främst metodavsnittet men även resultatet av den aktuella 

studien. Inom det första huvudtemat valdes artiklar till varje underkategori där metoden och 

den digitala teknik som användes var tydligt beskrivna. Flera artiklar beskrev samma typ av 

digital teknik och därför valdes den som bar på mest information om den beskrivna tekniken. 

Inom det andra huvudtemat var de artiklar som valdes tvungna att ha ett tydligt presenterat 

resultat. Även här presenterade flera studier liknande effekter och då valdes den artikel som 

bar på mest information och där resultatet var tydligt beskrivet.  

Djupanalysen fortskred genom att noggrant läsa igenom hela artiklarna. Vid 

genomläsningen analyserades vilka typer av digital teknik som använts och hur de använts för 

att stödja eleverna för att med analysmaterialet kunna besvara denna studies första 
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forskningsfråga. Även studiernas resultatdelar analyserades med syfte att identifiera de 

effekter som presenterats och författarnas teorier om varför de uppkommit. Detta skedde för 

att det material som hittats skulle kunna användas för att besvara den andra forskningsfrågan 

för den föreliggande litteraturstudien. Slutligen skedde en jämförande analys där kopplingar 

mellan olika typer av digitalt stöd och olika typer av effekter försökte identifieras och 

förtydligas. I kommande resultatdel har innehållet sedan sammanställts och presenterats. 

 

Kvalitetsindikationer 

Genom att säkerställa att alla artiklar som använts i den aktuella systematiska 

litteraturstudien är referentgranskade kan kvaliteten på studien stärkas. Nedan presenteras 

reliabilitet och validitet i relation till den aktuella litteraturstudien. Även etiska 

ställningstaganden presenteras för att stärka kvaliteten på den föreliggande studien. 

 

Reliabilitet och validitet. Litteraturstudien har genomförts med en systematisk 

sökstrategi innefattande relevanta sökord som tydligt redovisas med avseende på god 

reliabilitet. Ett artikelschema har utvecklats med kategorier som är anpassade efter 

forskningsfrågorna för att öka reliabiliteten då det visar på en noggrannhet och systematik i 

insamlandet och analysering av data. Även validiteten har säkerställts genom att söksträngen 

har omarbetats och testats flera gånger för att slutligen inbegripa ett stort antal relevanta 

artiklar för området. Genom att systematiskt pröva olika sammansättningar av sökord har en 

övergripande bild av forskningsfältet kunnat skapas för att säkerställa att det som ska 

undersökas också är det som undersökts.  

 

Etiska ställningstaganden. Då detta är en systematisk litteraturstudie bör 

forskning som ligger till grund för analysen uppfylla vissa etiska krav. Genom att enbart 

använda material som är vetenskapligt granskad får det antas att de etiska kraven för 

vetenskaplig forskning är uppfyllda. Vid en systematisk litteraturstudie är det också av vikt att 

presentera allt material som är relevant för den aktuella studiens analys (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Material som inte passar in på författarens egen föreställning 

eller hypotes får inte förkastas för att medvetet förvrida resultatet. I den föreliggande 

litteraturstudien har allt relevant material som hittats analyserats och ingen forskning har 
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lämnats utanför på grund av resultatet som framkommit. I avsnittet ”metod för analys” finns 

beskrivet hur urvalsprocessen gått till.  

Resultat och analys 

Inledningsvis kommer en översiktlig bild av det aktuella forskningsfältet att redovisas. Här 

kommer de två huvudteman som framkommit samt deras underkategorier att översiktligt 

presenteras för att göra bilden av forskningsfältet tydlig. Vidare kommer ett 

fördjupningsavsnitt där varje underkategori analyseras ytterligare. Slutligen presenteras en 

syntes där de två huvudtemana analyseras i relation till varandra för att fördjupa resultatet 

ytterligare.  

 

Översiktligt resultat 

Efter läsning av det material som sökningen resulterat i framkom fyra underkategorier till 

varje huvudtemana. De två olika temana är framtagna för att passa in på de båda 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Underkategorierna är till för att visa på 

huvudtemats innehåll och bredd.  

Huvudtema 1:  

• Vilken typ av digitalt stöd som använts vid tolkning av matematiska problem 

     Underkategorier:  

• Enklare text och/eller digital ljuduppspelning 

• Visualisering 

• Digital teknik med syfte att skapa elevnära matematiska problem 

• Digitala program med möjlighet till direkt feedback 

Huvudtema 2: 

• Vilken effekt det digitala stödet visat på elevernas problemlösningsförmåga.  

     Underkategorier:  

• Positiva effekter 

• Inga tydliga effekter 

• Både positiva och inga tydliga effekter 

• Negativa effekter  
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Endast två av de artiklar som behandlats är publicerade i Sverige. Övervägande del av övriga 

artiklar är från Nordamerika eller Asien men även artiklar från Grekland, Tjeckien, 

Storbritannien etc. förekommer. Detta bidrar med ett internationellt perspektiv på den 

föreliggande litteraturstudien men det har även varit av vikt att endast använda de artiklar som 

går att applicera på den svenska undervisningen. Eftersom den digitala tekniken är ett globalt 

fenomen och likaså matematisk problemlösning har alla artiklar som analyserats kunnat 

appliceras på svensk undervisning.  

Alla artiklar som har analyserats har explicit uttryckt att de fokuserat på matematiska 

uppgifter som kan definieras som problemuppgifter. Matematiska problem kännetecknas av 

att en lösning inte är direkt klar för eleven vid första anblick. Det krävs således en mer 

avancerad tankeprocess för att lista ut hur problemet kan lösas. I metodavsnitten för de 

aktuella artiklarna beskrivs även vilket typ av stöd som den digitala tekniken är tänkt att ge 

eleverna. Den digitala tekniken har beskrivits utförligt och vilken årskurs som den digitala 

tekniken ämnar stödja är också beskrivet. I resultatdelen för de 25 studierna har det också 

beskrivits vilken effekt den digitala tekniken har haft på elevernas förmåga att lösa ett 

problem. I de artiklar som undersökts är eleverna mellan 3 och 11 år gamla och antalet 

deltagare varierar med stor bredd mellan cirka 4 till 1300 deltagare. De flesta av dessa studier 

har varit interventionsstudier där experimentgrupp och kontrollgrupp använts och testats i ett 

för- och efter-test. Och där man mätt effekterna utifrån om resultatet på de olika testerna har 

ökat eller inte. Även andra former av studier har förekommit och har då varit någon form av 

mixed-method studie, fallstudie eller enkätstudie.  

I nedanstående diagram, figur 2 och figur 3 beskrivs hur många artiklar som 

placerats in under varje kategori. Alla artiklar beskriver minst en typ av digitalt stöd men de 

flesta artiklarna beskriver två eller flera olika typer av stöd. Detta betyder att många av de 25 

artiklarna har placerats ut mer än en gång i diagrammet. Det förklarar varför alla 

underkategorier tillsammans innehåller fler artiklar än det totala 25st. Detta gäller dock inte 

för kategorierna som representerar effekter av det digitala stödet där varje artikel enbart 

placerats under en kategori.  

Figur 2. Diagrammet visar vilka typer av digitalt stöd som identifierats samt hur många artiklar som 

använder stöden i sin undersökning 
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Figur 3. Diagrammet visar vilka typer av effekter som identifierats samt hur vanligt förekommande 

dessa är inom de 25 studerade artiklarna.  

 

Typer av digitalt stöd. Den digitala teknik som används inom 

matematikundervisningen rymmer flera olika typer av funktioner som kan användas som stöd 

vid förståelse och tolkning av matematiska problem. För att en funktion ska innebära ett stöd 

ska syftet med funktionen vara att underlätta för elever att förstå den aktuella uppgiften 
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(Outhwaite, Gulliford, & Pitchford, 2017). Den digitala tekniken fungerar på så vis som ett 

medierande redskap vid tolkning och förståelse.  

I de flesta artiklar har det explicit uttryckts att den digitala tekniken ska 

användas som ett stöd vid tolkning och förståelse av ett matematiskt problem. De artiklar där 

det inte uttryckligen beskrivits har åldern på eleverna ändå bidragit till en tolkning av att 

eleverna är i början av sin läs- och skrivutveckling och att den digitala tekniken då utgör ett 

medierande redskap. Målet är dock oftast att det digitala stödet i förlängningen ska bidra till 

att eleverna kan lösa ett matematiskt problem och öka sin problemlösningsförmåga utan att 

stöta på onödiga hinder.  

Den typ av stöd som används mest frekvent är visualisering. Hela 20 artiklar 

nämner denna typ av digitalt stöd. Genom att visualisera ett problem genom rörliga bilder och 

konkreta representationer som tex, bilder på mynt, kalender, grafer etc. kan ett problem bli 

tydligare för eleven (Volk, Cotič, Zajc, & Istenic Starcic, 2017). Visualisering genom digital 

teknik erbjuder också ett stöd vid diskussioner i helklass eller vid grupparbete. Problemet 

förmedlas här muntligt av läraren men den digitala tekniken erbjuder ett stöd genom att tex 

bilder visas på helskärm samtidigt som läraren pratar (Wu-Yuin Hwang, Rustam Shadiev, 

Chi-Wei Tseng, & Yueh-Min Huang, 2015). I tio artiklar används enkel text och/eller digital 

ljuduppspelning som en form av stöd vid problemlösning i matematik. När eleverna har 

möjlighet att lyssna på det aktuella problemet underlättar det för elevernas arbetsminne och 

allt kraft går inte åt till att tolka och förstå (Hsin I. Yung & Paas, 2015). I sju respektive fem 

artiklar används digitala program med syfte att skapa elevnära matematiska problem och 

möjlighet till direkt feedback som typer av digitalt stöd. Elevnära matematiska problem 

innebär att problemet förs in i en igenkännande kontext som gör det lättare för eleven att ta till 

sig och förstå problemet. Detta underlättas med hjälp av den digitala tekniken där läraren 

enkelt styr vilket innehåll som presenteras utefter vilket problem som ska lösas. Den direkta 

feedbacken gör att eleverna kan utvärdera sin egen förmåga att förstå ett matematiskt problem 

genom att hela tiden få återkoppling på det de gör inom det digitala programmet. Det betyder 

också att de kan upprepa samma problem flera gånger för att till slut komma fram till en 

lämplig lösning (Bottino & Robotti, 2007; Bourbour, Vigmo, & Samuelsson, 2015). Det 

vanligaste är att en studie använder sig av digital teknik där flera typer av stöd kan användas 

samtidigt. Tex enkel text och/eller digital ljuduppspelning används tillsammans med bilder 

och möjlighet till direkt feedback.  
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Effekter av digitalt stöd vid problemlösning. Fyra olika kategorier av effekter 

på elevers problemlösningsförmåga har identifierats, positiva effekter, inga tydliga effekter, 

både positiva och inga tydliga effekter och till sist negativa effekter. För att kunna mäta 

effekterna har de flesta studierna varit utformade med experiment- och kontrollgrupper samt 

använt för- och efter-test på gruppernas matematikkunskaper. I ett fåtal studier; (Khoo Kay 

Yong, 2016; Zaldívar-Colado, Alvarado-Vazquez, & Rubio-Patrón, 2017; Zaldívar-Colado 

m.fl., 2017) har det endast använts en experimentgrupp och då har observationer, intervjuer 

och enkäter använts för att samla in data till en resultatanalys. 

Det går emellertid inte att hävda att digital teknik som stöd vid matematisk 

problemlösning uteslutande ökar elevernas matematiska problemlösningsförmåga. Men de 

flesta studier, 19 av 25, visar ändå på en positiv effekt på elevernas problemlösningsförmåga. 

Dessa studier visar att resultaten på för- och efter-testerna har påvisat en förbättring efter att 

de digitala stöden använts i undervisningen. De flesta av dessa 19 studier har skapats i 

verkliga miljöer och eleverna har undervisats av sin ordinarie lärare. Det är vanligast att den 

digitala tekniken används vid diskussioner eller grupparbeten i dessa studier. Men några få 

studier har använt individuellt arbete och ändå visat på positiva effekter. 

 4 av 25 studier visar ingen tydlig effekt på elevernas problemlösningsförmåga; (Adesina, 

Stone, Batmaz, & Jones, 2014; Manches, O’Malley, & Benford, 2010; Morgan, Farkas, & 

Maczuga, 2015; Rutherford m.fl., 2014). I dessa fall har experimentgruppen och 

kontrollgruppen inte visat någon signifikant skillnad mellan för- och efter-testerna. I dessa 

studier har den digitala tekniken inte heller visat någon negativ effekt på elevernas 

problemlösningsförmåga och kan ändå antas fungera lika bra som den traditionella 

undervisningen med matematikbok, papper och penna. 1 av 25 studier (Khoo Kay Yong, 

2016) visar på både positiva och negativa effekter. I den här studien har resultatet visat att 

eleverna lärt sig bäst om de samarbetar i par eller grupp med den digitala tekniken. När 

eleverna arbetat självständigt har det däremot inte visat på några positiva effekter. I  1 av 25 

studier visas negativa effekter på elevernas problemlösningsförmåga; (Zaldívar-Colado m.fl., 

2017). Resultatet visar att elever lättare blir distraherade vid datorn då de oft kommer in på 

sidospår. Det medför i sin tur att eleverna inte gör det de ska göra och 

problemlösningsförmågan kan inte övas och förstärkas.  
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Resultat och analys av fördjupningsmaterial  

Här kommer det material som varit föremål för en djupare analys att lyftas fram 

och presenteras. Varje underkategori kommer att förklaras och beskrivas utifrån en eller ett 

par artiklar. Under avsnittet ”typer av digitalt stöd” kommer den digitala tekniken som 

använts ligga i fokus och under avsnittet ”effekter av digitalt stöd” kommer snarare resultatet 

av den aktuella studien vara det som belyses. Fördjupningsavsnittet kommer att avslutas med 

en syntes där eventuella samband mellan de digitala stöden och effekter på elevernas 

problemlösningsförmåga kommer att presenteras.  

 

Typer av digitalt stöd 

I de artiklar som djupanalyserats har digital teknik som rymmer olika typer av 

stöd använts. Nedan beskrivs hur en viss typ av stöd använts i den valda studien men det 

utesluter inte att även andra typer av stöd har använts i samma studie.  

 

Enklare text och/eller digital röst. Under den här kategorin kommer artikeln 

Transforming classroom teaching & learning through technology: Analysis of a case study av 

Bottino och Robotti (2007) att analyseras. Artikeln valdes för att den på ett tydligt sätt 

beskriver vilken typ av stöd den digitala tekniken är ämnad att ge eleverna när de ska 

presenteras för ett matematiskt problem. Syftet med studien var att undersöka vilka typer av 

stöd som behöver finnas i ett digitalt program för att eleverna ska bli hjälpta i att lösa ett 

matematiskt problem.	Studien är en fallstudie som är gjord på 20 elever i åldern 9-10 år under 

4 månaders tid. Under dessa månader har de fått testa ett digitalt program som innehåller 

matematiska problem som ska lösas samt flera olika typer av stöd som kan hjälpa eleverna att 

lättare förstå problemen. Ett av de stöd som använts är enkel text eller en digital röst som ska 

mediera den mening i problemet som är absolut nödvändig för att eleven ska kunna lösa det. 

Texten är anpassad till den elev som använder det digitala programmet. Ju svårare eleven har 

att tolka och förstå skriven text desto lättare är problemet formulerat. Den digitala rösten är 

till för att underlätta för eleverna när de ska presenteras för det aktuella problemet. Genom att 

den digitala rösten läser upp problemet kan eleven få hjälp att förstå vad det handlar om utan 

att lägga all energi på att försöka tolka en text. I det digitala programmet kan eleven använda 

olika typer av bilder och symboler som går att flytta på och styra över. Det kan tex handla om 

att eleven har bilder av mynt på sin skärm som går att flytta på i samband med 
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problemlösningen. När eleven väljer att flytta ett visst antal mynt hjälper den digitala rösten 

till att beskriva hur många mynt eleven flyttat osv. Genom att göra detta blir det extra tydligt 

för eleven vad hen faktiskt har utfört och eleven får en chans att direkt reflektera kring om det 

blivit rätt. Eleverna aktiverar själva det stöd som de vill använda sig av under 

problemlösningsprocessen.  

Efter att dessa fyra månader hade passerat kunde resultatet sammanställas. 

Eftersom eleverna själva fick välja vilka typer av stöd de ville använda men också hur ofta de 

ville använda stöden kunde resultatet visa hur frekvent vissa typer av stöd hade använts. Den 

digitala rösten var ofta använd och speciellt hos elever som hade svårigheter med att läsa en 

text (Bottino & Robotti, 2007). Detta hjälpte eleverna att snabbare komma framåt i sitt arbete 

då de slapp vänta på att läraren skulle komma till dem och läsa problemet högt. Resultatet 

visade också att eleverna använde alla typer av stöd mer frekvent i början av perioden för 

studien och inte lika ofta i slutet. I början av studien klarade 75% av eleverna av att lösa de 

matematiska problemen och efter fyra månaders användning klarade 99% av eleverna av att 

lösa de matematiska problemen vilket författarna menar indikerar att det digitala stödet 

fungerat (Bottino & Robotti, 2007).  

  

Visualisering. Visualisering är den absolut största kategorin inom olika typer av 

stöd som den digitala tekniken erbjuder. Därför valdes två artiklar ut för att analysera och 

beskriva denna kategori. De artiklar  som valts och analyserats är Introduction of Digital 

Storytelling in Preschool Education: a Case Study from Croatia av Preradovic, Lesin, och 

Boras (2016) och How teachers integrate a math computer game: Professional development 

use, teaching practices, and student achievement av Callaghan (2018). I den första artikeln 

beskrivs hur den digitala tekniken används som ett medierande redskap vid problemlösning i 

matematik. Syftet med studien var att undersöka om matematisk problemlösning med hjälp av 

digital teknik hade någon inverkan på förskoleklasselevers matematiska kunskaper. Studien 

gjordes på 55 förskoleklasselever i åldern 6-7 år i Kroatien 3ggr/veckan under 1 års tid. 

Eleverna delades slumpvis upp i en kontrollgrupp och en experimentgrupp. 

Experimentgruppen fick använda den digitala tekniken medan kontrollgruppen använde sig av 

problemlösning utan digital teknik som medieringsredskap.  

Den digitala teknikens medierande syfte i denna studie var att eleverna 

tillsammans med läraren ska bygga upp ett händelseförlopp. Händelsen byggs upp med hjälp 

av rörliga bilder och konkreta representationer. I samband med att händelsen visualiseras 

dyker matematiska problem upp som eleverna ska lösa för att ta sig vidare. Den digitala 
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visualiseringen är till för att stödja eleverna i matematikundervisningen och mediera den 

information som är nödvändig för att eleven ska kunna lösa det matematiska problemet. När 

ett matematiskt problem visualiseras med rörliga bilder och konkreta representationer blir 

problemet tydligt för eleverna och de slipper momentet att försöka tolka och förstå en skriven 

text. Författarna menar att den digitala tekniken lättare kan påverkas av läraren än tex en 

vanlig lärobok med redan bestämda matematiska uppgifter. Den digitala tekniken rymmer 

många funktioner som erbjuder läraren ett större antal bilder och representationer än vad en 

färdig lärobok gör (Preradovic m.fl., 2016).  

Den andra artikeln som analyserades använde visualisering för att stödja den 

muntliga kommunikationen (Callaghan, 2018). Studien är gjord med en mixed-method där 

enkäter och intervjuer med lärare legat till grund för datainsamlingen. 12 lärare intervjuades 

och enkäten skickades ut till totalt 863 lärare. Syftet var att ta reda på hur lärare arbetade med 

digitala spel i matematikundervisningen och hur det påverkade elevernas resultat.  

Studien beskriver flera olika sätt att arbeta med de digitala spelen i 

undervisningen och ett av dessa är spelet som visuellt stöd vid kommunikation. Här använder 

läraren spelet som visuellt stöd vid instruktioner i helklass eller grupp (Callaghan, 2018). Det 

är läraren som muntligt förmedlar och diskuterar med eleverna om det matematiska 

problemet. Spelet hjälper istället till att ge eleverna en tydlig bild av det matematiska 

innehållet och används som stöd när läraren pratar. Det kan handla om att läraren visar en bild 

från spelet på en helskärm och samtalar kring bilden för att underlätta elevernas förståelse. 

Det finns någonting konkret att titta på samtidigt som läraren presenterar ett problem. Enligt 

de lärare som svarat på intervjuer och/eller enkäter är den här typen av stöd effektiv inom 

matematikundervisning (Callaghan, 2018). De uttrycker att eleverna ökar sina kunskaper och 

sin förståelse för matematik genom användning av visuellt hjälpmedlet som stöd vid 

kommunikation. Men de understryker också vikten av att läraren kan behärska de digitala 

spelen för att kunna använda dem som visuellt stöd vid instruktioner och diskussioner.  

  

Digital teknik med syfte att skapa elevnära matematiska problem. Även 

inom denna underkategori har två artiklar valts som båda har använt sig av digitala program 

för att skapa elevnära matematiska problem inom matematikundervisningen för att underlätta 

elevernas problemlösningsprocess. Artiklarna är The use of ICT in kindergarten for teaching 

addition based on realistic mathematics education av Zaranis (2016) och Integration of 

interactive whiteboard in Swedish preschool practices av Bourbour m.fl. (2015).  
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Syftet som presenteras i den förta artikeln är att undersöka om elever kan öka sina kunskaper i 

matematik genom ett digitalt program som fokuserar på elevnära kontexter. Studien är gjord 

på 335 elever i åldern 5-6 år under ett skolår. Eleverna delades upp i en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Experimentgruppen fick tillgång till det digitala programmet medan 

kontrollgruppen fick delta i den traditionella undervisningen (Zaranis, 2016). Inom det 

digitala programmet användes elevnära problemlösningar för att fånga elevernas intresse och 

underlätta vid problemlösningen. Till exempel så spelades det upp en historia som använde, 

för eleverna, kända sagofigurer. Dessa figurer hamnade sedan i situationer som eleverna var 

tvungna att lösa. Det kunde till exempel vara att den ”stora stygga vargen” kidnappade tre av 

snövits sju dvärgar. Eleverna skulle sen räkna ut hur många dvärgar som var kvar och kunde 

hjälpa snövit att rädda dom andra. Eleverna fick också lösa andra problem som var inbäddade 

i realistiska kontexter, det kunde till exempel vara att dela upp godis mellan två personer. 

Kontrollgruppen utförde liknande uppgifter men utan stöd från digital teknik.  

Det utfördes ett för- och efter-test för att mäta elevernas kunskaper inom 

matematikämnet. Resultatet var ämnat att mäta elevernas problemlösningsförmåga. Men 

resultatet visade att experimentgruppen som använt digital teknik som stöd hade ökat sina 

kunskaper mer än de elever som ingick i kontrollgruppen (Zaranis, 2016). Författaren menar 

att detta beror på att de elevnära problemen är betydligt lättare för eleverna att lösa då de är 

lättare att förstå. Den digitala tekniken gör i sin tur att de elevnära problemuppgifterna ofta 

kan varieras och anpassas utefter just den elev eller klass som ska presenteras för problemet.  

Den andra studien som analyserats hade som syfte att observera hur lärare och 

elever arbetar med interaktiv whiteboard (IWB) inom matematikundervisning för att skapa 

elevnära problemuppgifter (Bourbour m.fl., 2015). IWB kan beskrivas som en digital 

whiteboard där läraren kan styra vad som ska visas, lägga till bilder, symboler osv. Därmed är 

den även en del av kategorin visualisering. Men i den analyserade studien har den använts för 

att enkelt kunna skapa elevnära kontexter. Den används med fördel i helklass eller i grupp då 

alla elever kan se och ta del av innehållet samtidigt som de diskuterar med läraren.  I studien 

observerades tre lärare i en förskola i Göteborg, Sverige. Lärarna observerades två gånger 

vardera när de arbetade med IWB i förskolan. Eleverna var mellan 3 och 6 år gamla. En av 

anledningarna till att lärarna valde att arbeta med IWB var att de lätt kunde anpassa 

problemen till elevernas intressen. Om eleverna visat ett stort intresse för till exempel bilar 

eller lego kunde bilder/filmer på bilar och lego läggas upp på den Interaktiva whiteboarden. 

Bilarna kunde till exempel vara olika stora och eleverna skulle sortera dem i storleksordning 

osv. Enligt observationerna i studien resulterade de elevnära problemformuleringarna till att 
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eleverna kunde reflektera kring och lösa problem mer effektivt och med högre motivation. 

Även lärarna vittnade om att de upplevt samma fenomen (Bourbour m.fl., 2015).   

Båda artiklarna belyser att det är av vikt att ta hänsyn till elevernas intressen 

eftersom att det dels ökar motivationen till att lösa problem men också ger eleverna en bättre 

förståelse för det matematiska innehållet som annars kan vara ganska komplext. De lägger 

speciell vikt vid elevnära matematiska problem för yngre elever då de oftast behöver mer stöd 

i sin matematikundervisning  (Bourbour m.fl., 2015; Zaranis, 2016).  

 

Digitala program med möjlighet till direkt feedback. För att presentera och 

beskriva denna kategori har artikeln Closing the gap: Efficacy of a tablet intervention to 

support the development of early mathematical skills in UK primary school children  av 

Outhwaite m.fl. (2017) valts. Artikeln valdes för att den lägger fokus på att beskriva hur 

direkt feedback genom den digitala tekniken är menat att fungera som ett medierande redskap 

vid matematisk problemlösning. Studien som har gjorts är en interventionsstudie under 6 

veckor där 133 elever i åldrarna 4-7 deltagit. Syftet med studien var att få syn på fördelar med 

att använda surfplatta med olika typer av stöd i matematikundervisningen för unga elever. 

Varje elev har fått använda en surfplatta med olika applikationer som innehöll matematisk 

problemlösning. Stödet inom applikationerna innebar att eleven direkt fick veta om lösningen 

på problemet var korrekt. Detta gjorde att eleverna på en gång visste om de inte hade förstått 

problemet fullt ut. Om eleven inte fått rätt svar eller känner att hen inte förstått har hen alltså 

möjlighet att upprepa och göra samma uppgift en gång till. Denna direkta feedback är speciell 

för digital teknik då den kontinuerligt kan rätta elevens arbete. Eleven slipper fortsätta till 

nästa uppgift i ovisshet om hen tolkat och förstått problemet rätt.  

Genom direkt feedback inom applikationen kan eleven ta sig framåt snabbare 

och slipper vänta på att läraren ska rätta lösningen. Det är vanligt att eleverna fortsätter utan 

feedback från läraren och har då ingen möjlighet att reflektera över om de tolkat problemet 

rätt. Resultatet visade att elevernas matematikkunskaper hade ökat efter interventionen. Det 

fanns heller inget som tydde på att de elever som hade begränsad språklig förmåga inte ökade 

sina matematikkunskaper (Outhwaite m.fl., 2017). Enligt författarna antas anledningen till 

detta vara de stöd som de aktuella applikationerna bidrog med.  
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Effekter av stöd 

Under denna del av fördjupningsanalysen kommer de effekter som identifierats 

att beskrivas utifrån en artikel från varje kategori. Effekterna som studierna ämnade mäta var 

hur den digitala tekniken bidragit till att elever ökat sina förmågor inom matematisk 

problemlösning. De flesta artiklar beskriver vilka effekter den digitala tekniken haft på 

elevernas hela problemlösningsförmågan. Tolkning och förståelse för problemet är det 

inledande steget i problemlösningsprocessen och högst avgörande för om eleven klarar att 

lösa problemet. Det bidrar till en tolkning att positiva effekter på elevers 

problemlösningsförmåga har föregåtts av positiv effekt på elevers förmåga att tolka och förstå 

ett matematiskt problem. Varje artikel som analyserats passar enbart in under en kategori och 

beskriver därför inte andra typer av effekter än de som presenteras nedan.  

 

Positiva effekter på problemlösningsförmågan. Det var många studier som 

presenterade positiva effekter på elevernas problemlösningsförmåga. Under denna kategori 

kommer därför två artiklar att analyseras. IPad in Elementary School Math Learning Setting 

av Al-Mashaqbeh (2016) och Effects of Computer-Based Visual Representation on 

Mathematics Learning and Cognitive Load av Hsin I. Yung och Paas (2015).	

Syftet med den första studien var att undersöka skillnader mellan traditionell 

undervisning och undervisning med Ipad inom matematikämnet. 80 elever i årskurs ett deltog 

i studien som pågick under tre månader. De delades in i en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen fick använda Ipad i matematikundervisningen och 

kontrollgruppen fortsatte med ordinarie traditionell matematikundervisning. Den digitala 

teknik som användes var Ipad med olika interaktiva applikationer med matematiskt innehåll. 

Applikationerna innehöll även olika typer av stöd för att underlätta för eleverna vid 

problemlösningsprocessen. De typer av stöd som användes var Visualisering och 

ljuduppspelning. 	

För att kunna mäta effekterna på elevernas förmåga att lösa problem har för-och 

efter-test använts. På testet som utfördes vid studiens början visade experimentgrupp och 

kontrollgruppen på samma resultat. Vid studiens slut hade experimentgruppens resultat ökat 

från 42.33 till 92.62 medan kontrollgruppens resultat hade ökat från 43.10 till 88.5 (Al-

Mashaqbeh, 2016). Resultatet visar på en signifikant skillnad till fördel för 

experimentgruppen. Detta tyder på att undervisning genom Ipad har en positiv effekt på 

elevernas problemlösningsförmåga. Vilket i sin tur innebär att den typen av digital teknik 
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också har hjälpt eleverna att förstå och tolka matematiska problem. Författaren uttrycker att 

en stor fördel med att använda digitala applikationer på en Ipad är att undervisningen kan 

anpassas till varje elevs egna behov. De som behöver mer stöd får det direkt i applikationen 

vilket också kan avlasta läraren som har många elever att ta hänsyn till på samma gång (Al-

Mashaqbeh, 2016).  

Den andra studien som analyserats hade som syfte att undersöka effekterna av 

databaserad visuell representation när elever ska läsa sig matematisk problemlösning (Hsin I. 

Yung & Paas, 2015). 46 elever som gick i fjärde klass delades in i en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. De elever som blev placerade i experimentgruppen fick använda visuella 

hjälpmedel i form av bilder och video vid problemlösning och kontrollgruppen fick samma 

undervisning men utan de visuella hjälpmedlen. Det databaserade hjälpmedlet gav eleverna en 

konkret bild och presentation av det aktuella problemet i helklass och sedan fick de lösa 

problemet enskilt eller i grupp. De typerna av digitalt stöd som användes var således 

visualisering. 

Ett för- och efter-test användes för att mäta vilka effekter det visuella 

hjälpmedlet hade haft på elevernas problemlösningsförmåga. Vid det första testet visade båda 

grupperna på liknande resultat men på efter-testet skiljde sig resultatet mellan grupperna. 

Experimentgruppen visade på bättre resultat än vad kontrollgruppen gjorde. Det var en 

signifikant skillnad i resultatet och författarna menar därför att det digitala hjälpmedlet har 

påverkat elevernas problemlösningsförmåga på ett positivt sätt. Här lägger författarna vikt vid 

att elevernas arbetsminne blir mindre belastat när de får använda digitala hjälpmedel. Genom 

att kunna visualisera ett problem och se det framför sig behöver eleverna endast fokusera på 

det som de har svårast med och inte på tex. nummer eller en text (Hsin I. Yung & Paas, 2015). 

  

Inga tydliga effekter på problemlösningsförmågan. Den artikel som 

analyserats under denna kategori av effekter är A Randomized Trial of an Elementary School 

Mathematics Software Intervention: Spatial-Temporal Math av Rutherford m.fl. (2014). 

Studiens syfte var att undersöka om ett visst digitalt program (ST Math) bidrog till att öka 

elevernas matematikkunskaper efter 1 år och 2 års användande. De var speciellt inriktade på 

elever med språksvårigheter. Ca 1300 elever i årskurserna 2-5 studerades, de delades in i 

experimentgrupper och kontrollgrupper för att kunna mäta kunskapsutvecklingen genom för- 

och efter-tester.  
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Den digitala teknik som användes var ST Math som inrymmer matematikspel som kan spelas 

på datorer. Uppgifterna i spelen var individualiserade och svårigheten var beroende av elevens 

kunskaper i matematik och läsförståelse. Istället för svår terminologi och matematiska 

symboler användes dynamiska bilder (Visualisering) för att förklara det matematiska 

problemet för eleverna (Rutherford m.fl., 2014).  

Studiens omfattning innebar att resultaten på för och efter-testerna har räknats 

och kvantitativt sammanställts. Efter jämförelse mellan experimentgrupperna och 

kontrollgruppernas resultat på för. och efter-testerna kunde ingen signifikant skillnad 

identifieras. De elever som hade begränsad språklig förmåga visade inte heller på någon 

signifikant skillnad mellan testerna (Rutherford m.fl., 2014). Även om resultatet inte visade 

på någon signifikant skillnad hade experimentgrupperna aningen högre resultat på efter-

testerna än kontrollgrupperna. Författarna menar att anledningen till att skillnaden inte var 

signifikant kan vara ofrivilliga bias som spelat roll under studiens gång. Då studien pågått 

under två år kan det till exempel vara så att eleverna stundtals blivit undervisade av lärare som 

inte varit bekanta med det digitala programmet.  

Författarna påpekar också att även om studien inte visat på några signifikanta 

skillnader till fördel för den digitala tekniken inom matematikundervisningen utesluter det 

inte att den fungerar minst lika bra som den traditionella undervisningen utan digital teknik.  

 

Både positiva och inga tydliga effekter. Då endast en av de valda artiklarna 

visade på både positiva och inga tydliga effekter har den automatiskt blivit föremål för 

djupanalys under denna kategori. Artikeln som analyserats är Enacting Viewing Skills with 

Apps to Promote Collaborative Mathematics Learning av Khoo Kay Yong (2016). Studiens 

syfte var att analysera hur eleverna tar till sig ny matematisk kunskap genom arbete med fyra 

olika interaktiva applikationer.	Studien utfördes under 8 månader 2-4 ggr/vecka och de fyra 

elever som studerades var 5 år gamla. Datainsamlingen skedde genom observationer, 

intervjuer och videoinspelningar.  

Den digitala tekniken som användes i studien var surfplattor med applikationer 

som innehöll matematiska problem. För att stödja elevernas tolkning och förståelse för de 

matematiska problemen ersattes text med bilder och symboler (visualisering) som var lättare 

för eleverna att förstå. Även enklare text och ljuduppspelning användes som stöd. (Khoo Kay 

Yong, 2016).  
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Resultatet visade att eleverna anpassats sig olika bra till de olika 

applikationerna. När eleverna arbetade med applikationerna självständigt utvecklade de inte 

sin problemlösningsförmåga. När de däremot fick arbeta med applikationerna i par eller grupp 

utvecklades problemlösningsförmågan till det bättre. Förklaringen som ges till detta är att 

eleverna är för unga att själva lyckats lista ut hur de ska använda applikationerna på bästa sätt. 

Genom att samarbeta har de däremot genom diskussion kring problemlösning fått chansen att 

utveckla sina kunskaper (Khoo Kay Yong, 2016). När applikationerna används i samband 

med diskussion visar de alltså på en positiv effekt men när de används självständigt har de 

inga tydliga effekter på elevernas problemlösningsförmåga. Eftersom studien är gjord med 

enbart fyra elever blir det svårt att generalisera resultatet i en större utsträckning.  

 

Negativa effekter på problemlösningsförmågan. Även här var det endast en 

artikel som visade på negativa effekter och den fick därför automatiskt stå för djupanalysen 

under denna kategori. Den artikel som visade på negativa effekter av att använda digital 

teknik vid matematisk problemlösning var Evaluation of Using Mathematics Educational 

Software for the Learning of First-Year Primary School Students av Zaldívar-Colado m.fl. 

(2017). Syftet med studien var att visa på effekterna av att använda digital teknik i 

matematikundervisningen i första klass. Syftet var också att lyfta fram de positiva aspekterna 

som denna undervisningsmetod kunde bidra med. Genom observationer, intervjuer och 

enkäter till elever och lärare i årskurs ett som använder digital teknik i 

matematikundervisningen har material till resultatanalysen inhämtats. Sammanlagd deltog 

338 elever och 12 lärare i studien.  

Den digitala teknik som användes var olika typer av digitala program som hade 

ett matematikdidaktiskt syfte. I dessa applikationer fanns olika typer av stöd till hands för 

eleverna. Stöden bestod i att texten var väldigt enkel samt att det fanns en röst som läste upp 

problemen för eleverna, som kopplar denna studie till den första underkategorin av olika typer 

av digitalt stöd (Zaldívar-Colado m.fl., 2017).  

Resultatsammanställningen visade att eleverna blev distraherade av att använda 

datorer i undervisningen. Det ledde oftast till att de sysslade med annat än den matematiska 

problemlösningen (Zaldívar-Colado m.fl., 2017). Därför går det heller inte att veta om den 

digitala tekniken skulle kunnat leda till positiva effekter om den använts på rätt sätt. Enligt 

denna studie var effekterna dock negativa då många elever inte ens fick träna på sin 
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problemlösningsförmåga. Eleverna uttryckte dock att det var roligt att använda digital teknik 

inom matematikundervisningen.  

 

Syntes 

Efter en noggrann läsning av fördjupningsmaterialet går det inte att identifiera 

någon tydlig koppling mellan en viss typ av stöd med en viss typ av effekt. Då många studier 

har använt digital teknik som inrymmer flera av de olika typerna av stöd går det oftast inte att 

särskilja vilket av stöden som främst bidragit till resultatet.  

Vissa slutsatser går däremot att dra utifrån resultatet. Alla studier som använt 

digital teknik för att skapa elevnära matematiska problem har bidragit till positiva effekter på 

elevernas problemlösningsförmåga. Det finns också fem studier där endast en typ av stöd 

uteslutande har använts tex Rutherford m.fl., (2014) som enbart använde dynamiska bilder för 

att beskriva ett matematisktproblem och ingen annan typ av stöd samtidigt. Av dessa fem 

studier har endast en studie visat på positiva effekter och de andra fyra har inte visat några 

tydliga effekter. 18 av de 19 studier som visat på positiva effekter har använt olika typer av 

stöd samtidigt. 

Övervägande antal studier visar att den digitala tekniken haft positiva effekter på 

elevernas problemlösningsförmåga. Därför kan det antas innebära att den digitala tekniken 

faktiskt har inneburit ett stöd för elever vid tolkning och förståelse av matematiska problem.  

 Diskussion 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis en sammanfattning av studiens 

huvudresultat för att ge översiktsbild av det resultatet presenterat. Vidare förs en 

resultatdiskussion där resultatet återkopplas till begreppen som definierades i den teoretiska 

bakgrunden. Sedan presenteras en metoddiskussion och den efterföljs av studiens 

konsekvenser för undervisning. Avslutningsvis ges några tips för vidare forskning inom fältet 

i syfte att inspirera till tankegångar vid ny forskning inom fältet. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet av denna systematiska litteraturstudie ämnade besvara två olika 

forskningsfrågor.  
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• På vilka sätt används digital teknik som stöd när elever som är i början av sin läs och 

skriv-utveckling ska förstå och tolka matematiska problem? 

• Vilken effekt visar tidigare forskning att digital teknik har på elevers 

problemlösningsförmåga inom matematikundervisningen? 

Resultatet visade att flera olika typer av digitalt stöd har använts i 

undervisningen för att underlätta vid tolkning och förståelse av ett matematiskt problem. 

Enklare text och/eller digital röst har använts för att limitera elevernas möte med svår text och 

terminologi. Visualisering har också använts som substitut för ett problem formulerat i text. 

Den digitala tekniken rymmer funktioner som gör det möjligt att anpassa ett problem till den 

eleven som ska lösa problemet. Samma sak går emellertid inte att göra med en redan skriven 

lärobok med uppgifter i. I vissa fall användes också den digitala tekniken som visuellt stöd 

vid instruktioner i helklass eller som diskussionsunderlag vid grupparbeten. I dessa fall var 

det inte den digitala tekniken som förmedlade det aktuella problemet utan det var läraren som 

muntligt förklarade samtidigt som bilder visas för eleverna. Bilderna hjälpte eleverna att 

koppla samman den muntliga kommunikationen med matematiska symboler/ bilder osv.  

Digitala program med elevnära matematiska problem användes främst för att 

knyta ann problemet till elevernas verklighet och på så sätt bidra till en bättre förståelse. Detta 

blir lätt att göra med hjälp av digital teknik då den rymmer många olika funktioner och typer 

av representationer som hela tiden kan ändras och anpassas utefter elevernas aktuella 

intressen.  

Direkt feedback gav eleverna möjligheter att kontinuerligt få sina 

problemlösningar rättade vilket bidrog till att eleverna direkt fick veta om de tolkat och 

förstått problemet rätt. Om så inte var fallet hade de möjlighet att testa igen tills de förstått 

och kunnat lösa problemet korrekt. Genom att den digitala tekniken hela tiden kan ge eleven 

feedback behöver eleven inte vänta på lärarens hjälp för att få veta om hen gjort rätt vilket 

underlättar för både lärare och elev.  

Analysen har också visat vilka effekter den digitala tekniken haft på elevernas 

förmåga att lösa problem. Fyra olika underkategorier har identifierades, Positiva effekter, inga 

tydliga effekter, positiva och inga tydliga effekter samt negativa effekter. De flesta studier 

visade att den digitala tekniken som medieringsredskap vid matematisk problemlösning gav 

positiva effekter på elevernas förmåga att tolka och förstå problem.  

Endast en studie beskrev negativa effekter på elevernas 

problemlösningsförmåga som berodde på att eleverna lätt blev distraherade av att sitta vid 
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datorn. I denna studie användes inte den digitala tekniken som den var ämnad. Det gör att det 

inte heller går att utesluta att den potentiellt skulle kunna ha positiva effekter om den använts 

på ett korrekt sätt.  

Fyra studier visade inga tydliga skillnader mellan experimentgrupper och 

kontrollgrupper, varken negativa eller positiva effekter kunde därför identifieras. Även de 

studier där effekten inte varit tydlig har den digitala tekniken ändå fungerat lika bra som 

traditionell undervisning vilket inte utesluter digital teknik som ett fungerande hjälpmedel 

inom problemlösning. En studie visade på både positiva och inga tydliga effekter, där den 

digitala tekniken enbart visade positiva effekter när den användes vid grupparbete och 

diskussion.   

Vidare kunde vissa generella slutsatser dras om sambandet mellan typer av 

digitalt stöd och effekter på elevernas problemlösningsförmåga. De studier som använt 

digitala program för att skapa elevnära problemlösningsuppgifter som ett digitalt stöd i 

matematikundervisningen visade alla på en positiv effekt på elevernas förmåga att lösa 

problem. Vidare visade de studier som uteslutande använt en typ av stöd inga tydliga effekter 

på elevernas förmåga att ta sig an och lösa problem. Övervägande antal studier visade dock 

positiva effekter och alla utom en studie som visade positiva effekter hade använt olika typer 

av digitalt stöd samtidigt. Det kan därför antas att de digitala stöden fungerar bäst när de får 

verka tillsammans.  

 

Resultatdiskussion 

Att börja med problemlösning tidigt är av vikt då det tar lång tid att utveckla sin 

problemlösningsförmåga (Lester, 1996). Även skolverket menar att elever redan i 

förskoleklass ska börja träna på detta (skolverket 2011, reviderad 2017). I analysen för denna 

studie har det framkommit att den digitala tekniken kan fungera som ett medierande redskap 

för elever redan vid 3 års ålder (Bourbour m.fl., 2015). Visualisering och digital 

ljuduppspelning är två typer av stöd som underlättar för små elever vid tolkning och förståelse 

för ett matematiskt problem (Preradovic m.fl., 2016). Eleverna blir hjälpta genom att se på 

bilder och höra en röst vilket yngre barn oftast redan är bekanta med. Detta betyder att man 

som lärare kan erbjuda unga elever övning i matematisk problemlösning utan att se svåra 

begrepp eller skriven text som ett hinder.  

Att förstå muntlig kommunikation är oftast lättare än att förstå skriftlig 

kommunikation (Sterner & Lundberg, 2002). Flera studier har visat att den digitala tekniken 
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med fördel kan användas i samband med muntlig kommunikation för att mediera den 

viktigaste informationen i ett matematiskt problem. Genom att visualisera problemet genom 

bilder och symboler samtidigt som elever och lärare kommunicerar med varandra muntligt är 

en identifierad framgångsfaktor (Callaghan, 2018). Detta förstärks också då den studie som 

visade både positiva och inga tydliga effekter använde den digitala tekniken som stöd både 

vid  självständigt arbete och som diskussionsunderlag. När den digitala tekniken användes 

som diskussionsunderlag bidrog det till positiva effekter på elevernas 

problemlösningsförmåga. När den å andra sidan användes självständigt visade den inga 

tydliga effekter (Khoo Kay Yong, 2016). När eleverna får någonting konkret och visuellt att 

samtala kring är det lättare att greppa innehållet. Den digitala tekniken erbjuder många olika 

typer av tjänster och program som kan presentera matematiska problem för elever att 

diskutera kring (Davidsson & Findahl, 2016; skolforkningsintitutet, 2017).  

Skolforskningsinstitutet (2017) samt Manches och Plowman (2017) menar 

också att de digitala verktygen bara fyller den funktion som de är tänkta att fylla om de 

används av kunniga lärare som kan instruera eleverna på ett korrekt sätt. I resultatet för denna 

studie identifierades enbart en artikel som beskrev negativa effekter på elevernas 

problemlösningsförmåga efter att ha använt digital teknik i matematikundervisningen 

(Zaldívar-Colado m.fl., 2017). Anledningen till att resultatet blev negativt var för att eleverna 

inte använde det digitala verktyget på rätt sätt och de blev distraherade av annat. Vilket 

kanske skulle kunna undvikits om läraren varit mer närvarande och givit tydligare 

instruktioner till eleverna.  

Möllehed (2001) skriver att den vanligaste orsaken till att elever gör fel i sin 

problemlösning är att de inte förstår vad problemet handlar om. Att kunna koppla ihop sin 

lösning med hur man tolkade och förstod problemet är en viktig del i 

problemlösningsprocessen (Reisbeck 2000; Polya 1945). Genom att få direkt feedback på sin 

problemlösning genom digital teknik ges eleverna en möjlighet att reflektera över och gå 

tillbaka till det första steget i problemlösningsprocessen. Denna studie har visat att den direkta 

feedbacken ofta används tillsammans med andra typer av digitala stöd men att den är en viktig 

del för att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Analysen visade också att alla studier som använt digital teknik för att skapa 

elevnära problemuppgifter har visat positiva effekter på elevernas problemlösningsförmåga 

(Bourbour & Masoumi, 2017; Hsin I. Yung & Paas, 2015; Volk m.fl., 2017. m.fl). Det skulle 

kunna innebära att elevnära matematiska problem genom digital teknik med fördel kan 

användas som stöd vid matematisk problemlösning. Om problemen som ska lösas är medvetet 
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kopplade till elevens vardag blir det matematiska språket lättare att förstå (Allard, Rudqvist, 

& Sundblad, 2001). Den digitala tekniken som medierings redskap används då av läraren för 

att kontinuerligt anpassa problemlösningsuppgiften till elevernas aktuella intressen.  

De olika typerna av digitalt stöd står inte i motsättning till varandra då de går att 

kombinera. De flesta studier som visade en positiv effekt använde flera olika typer av stöd 

samtidigt. Genom att använda flera olika typer av stöd kan man också tänka sig att det är 

lättare att hjälpa fler elever då alla kräver olika typ av stöd. Även det faktum att den digitala 

tekniken kan erbjuda eleverna direkt feedback på sin problemlösning gör att fler elever får 

hjälp snabbare (Outhwaite m.fl., 2017). Många gånger har läraren fullt upp med att försöka 

tillgodose alla elevers behov och det blir svårt att rätta och hjälpa till direkt. Genom den 

direkta feedbacken kan eleven till viss mån få en egen förståelse för vad som gick bra eller 

mindre bra i problemlösningsprocessen. Enligt Riesbeck (2000) är detta ett sätt att lära sig 

genom problemlösning snarare än om problemlösning.  

Det går självklart att lösa matematiska problem utan digital teknik, men den 

digitala tekniken har i denna studie visat sig kunna erbjuda olika typer av stöd som kan 

användas vid matematisk problemlösning. Resultatet för den här studien går också  i riktning 

med tidigare forskning på så sätt att den visar att den digitala tekniken med fördel kan 

användas inom matematikundervisning. Den har även visat att den digitala tekniken specifikt 

kan användas för att presentera matematisk problemlösning till unga elever. De flesta elever 

är idag bekanta med digitala verktyg och därför bör resultatet kunna appliceras på elever i alla 

åldrar oavsett förkunskaper, svårigheter eller modersmål.  

 

Metoddiskussion  

Även om den aktuella litteraturstudien är utförd med noggrann systematik finns 

det ändå vissa faktorer som kan ha påverkat metoden och analysen. Den rådande 

tidsbegränsningen, val av tema och kategorier samt den mänskliga faktorn är sådant som kan 

ha påverkat denna studie.  

Att finna relevanta sökord för det aktuella temat har varit en tidskrävande 

process och sökningen har gjorts om flera gånger för att inbegripa så många relevanta artiklar 

som möjligt. Då alla artiklar är på engelska måste även sökorden formuleras på engelska 

vilket stundtals kan vara svårt då engelska inte är modersmål och ordförrådet är begränsad. 

Vid flera tillfällen har det därför varit svårt att finna synonymer som skulle kunna använts för 

att bredda sökningen och generera fler träffar. Vid läsning av de 25 artiklar som slutligen 
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valdes ut för analys kan det finnas risk för att en viss egen tolkning gjorts då språket ibland 

varit väldigt avancerat.  

Tidsbegränsningen för den aktuella studien har varit avgörande för hur stor 

mängd artiklar som kunnat studeras på djupet. Då enbart titel och abstrakt lästes vid det första 

urvalet av de 289 artiklar som sökningen gav kan det betyda att någon relevant artikel inte 

upptäckts och därmed valts bort. Vid djupanalysen har ett begränsat antal studier lästs. Om 

fler studier kunnat läsas kan det hända att resultatet hade blivit djupare och bidragit till fler 

infallsvinklar.  

Databasen Web of sience har uteslutande använts i den här studien vilket har 

bidragit till att alla artiklar är kvalitetsgranskade vilket ger en högre kvalitet på materialet. 

Men det bidrar också till att vissa artiklar som skulle kunna vara intressanta för ämnet kanske 

inte har hittats. Sökningar i fler databaser hade säkerligen bidragit till fler artiklar som kunnat 

ge studien ytterligare aspekter. Men även här har tiden varit en bidragande faktor till valet av 

databas och sökmetod.  

 

Konsekvenser för undervisning 

Tidigare forskning har kunnat visa på att digitala hjälpmedel med fördel kan 

användas inom matematikundervisningen (skolforskningsinstitutet, 2017) Denna studie går i 

linje med tidigare forskning då de flesta typerna av digitalt stöd bidragit till positiva effekter. 

Den bidrar dock med viss ny information då den specifikt inriktat sig på unga elevers förmåga 

att tolka och förstå matematiska problem med hjälp av digital teknik. Detta är användbart för 

lärare som undervisar i matematikämnet då det beskriver olika typer av digitalt stöd som kan 

användas vid problemlösningsprocessen. Studien kan ses som en hjälp för lärare att välja 

digital teknik som kan innehålla flera olika typer av dessa stöd eftersom det identifierats som 

en framgångsfaktor. Det är speciellt användbart för lärare som undervisar i yngre åldrar men 

också för lärare som undervisar barn med begränsad läs- och skrivförmåga av andra skäl. Den 

digitala tekniken ställer dock vissa krav på skolorna som vill använda sig utav den. Det är dels 

en resursfråga och dels en kunskapsfråga där lärares kompetenser kan påverka hur den 

digitala tekniken används. 

 

Vidare forskning 

Eftersom urvalet av artiklar till denna studie varit begränsad till endast 25st 

tyder det på att fältet är relativt outforskat. Det vore därför intressant med vidare forskning om 
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digitala hjälpmedel för unga elever inom matematisk problemlösning. Då både digital teknik 

och problemlösning är högst aktuellt i den nuvarande läroplanen skulle det också vara 

intressant med mer svensk forskning som fokuserar på det svenska klassrummet. En empirisk 

studie där digitalt stöd inom matematisk problemlösning undersöks skulle därför vara 

intressant att genomföra. Det skulle också vara av intresse att genom en empirisk studie 

undersöka om det finns andra typer av digitalt stöd än dom som identifierats i denna studie 

som också kan stödja elever vid matematisk problemlösning. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Sökschema: 

 

Databas		 Sökord	 Avgränsningar	 Antal	
Web	of	science	
20180405	

(Math*	AND	(digi*	OR	
technolog*	OR	computer	
OR	tablet	OR	ipad	OR	
ICT)	AND	(”elementary	
school”	OR	preschool	OR	
kindergarden	OR	
”primary	school”	OR	
young	OR	”first	grade”)	

Engelska	
År	2000-2018	
Educational	reserch	
Artiklar	
	
Manuell	avgränsning:	

1,313	
1,228	
568	
289	
	
25	
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Bilaga 2, Artikelanalys: 

Referens		 Syfte	 Metod	/	typ	av	digital	teknik	 Slutsats	 Ålder	/	
årskurs					

	
Digital 
educational 
games and 
mathematics. 
Results of a 
case study in 
primary school 
settings 
	
Fokides, 
Emmanuel , 2018	
	

Att	undersöka	om	
digitala	spel	ökade	
elevernas	resultat	
inom	olika	
matematiska	
förmågor.		
	

Experimentell	design.	14	
veckor.	Test-retest	metod	där	
två	kontrollgrupper	användes.	
Kvantitativ	analys.	
	
Digitalt	spel	som	läraren	själv	
hade	skapat	för	specifika	
ämnesområden	inom	
matematik.		

Resultatet	visade	att	det	är	
effektivt	med	digitala	spel.	Det	
motiverar,	ger	ökade	resultat	
och	eleverna	uttrycker	att	det	
är	kul	och	att	de	inte	stött	på	
lika	många	problem	som	i	en	
lärobok.		

Ålder:	6-7	år,	
8-9	år	samt	
11-12	år	

	
How teachers 
integrate a 
math computer 
game: 
Professional 
development 
use, teaching 
practices, and 
student 
achievement 
	
Callaghan, M. N.; 
Long, J. J.; van 
Es, E. A.; et al. 
2018 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Att	undersöka	om	
lärares	sätt	att	arbeta	
med	digitala	spel	som	
stöd	i	
matematikundervisnin
gen	
Påverkar	elevernas	
resultat.	

Mixed-methods	
intervju	och	enkäter	till	lärare	
som	använder	sig	av	digitala	
spel	som	stöd	i	
undervisningen.		
	
Digitala	spel	plus	
användandet	av	dessa	spel	
som	visuellt	stöd	vid	tex	
instruktioner	inom	
matematikundervisningen.	

Undersökningen	visade	att	
Användandet	av	digitala	spel	
tillsammans	med	instruktioner	
från	läraren	kan	hjälpa	eleverna	
att	förstå	matematik	bättre.	
Men	detta	förutsätter	att	
läraren	måste	behärska	de	
digitala	spelen	för	att	kunna	
använda	dem	på	ett	stödjande	
sätt	i	undervisningen.		

Åk	f-6	

Evaluation of 
Using 

Syftet	var	att	
presentera	de	positiva	

Enkäter	och	observationer	
med	både	elever	och	lärare.	

Eleverna	tycker	att	det	är	
lättare	att	lära	sig	genom	

Åk	1	



	
	

44	
	

Mathematics 
Educational 
Software for 
the Learning of 
First-Year 
Primary 
School 
Students	
	
By: Zaldivar-
Colado, Anibal; 
Ismael Alvarado-
Vazquez, Ramon; 
Elizabeth Rubio-
Patron, Diana 
2017	
	

aspekterna	av	att	
använda	digital	teknik	
i	
matematikundervisnin
gen	i	första	klass.		

Studien	fortgick	i	två	månader	
	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	datorer	där	det	
fanns	spel	som	var	inriktade	
på	olika	matematiska	
områden.	Uppgifterna	
innehöll	enklare	text	samt	en	
digital	röst	som	läste	upp	
uppgiften	

datorer	samt	att	det	är	roligare.	
Lärare	vittnar	om	att	eleverna	
lättare	blir	distraherade	vid	
datorer	än	i	traditionell	
undervisning.	Vid	användandet	
av	datorer	behövs	fortfarande	
stöd	från	läraren	för	att	helt	
förstå	uppgiften.	Dataspelen	
kan	ses	som	ett	komplement.		
För	att	dataspelen	ska	vara	mer	
behjälpliga	i	problemlösning	ska	
det	finnas	röster	som	läser	upp	
uppgifter	och	det	bör	inte	vara	
så	mycket	text.		

Tablet-based 
cross-
curricular 
maths vs. 
traditional 
maths 
classroom 
practice for 
higher-order 
learning 
outcomes	
	
Volk, Marina; 
Cotic, Mara; Zajc, 
Matej; et al  2017 
 

Syftet	var	att	
undersöka	
användandet	av	
surfplattor	i	
ämnesöverskridande	
undervisning	för	att	se	
effekter	på	elevernas	
matematiska	
kunskaper	och	på	
fysisk	ergonomi.	

Experimentiell	studie	med	
fokus	på	effekt	efter	7	
månader.	Experimentgrupp	
samt	kontrollgrupp	Pre-
posttest.		
	
Surfplattor	där	appar	
konstruerats	med	visuellt	
material,	symoler	och	grafer.	
Elevnära	uppgiufter	för	att	
fånga	elevernas	intresse.	

Undersökningen	visade	god	
effekt	på	elevernas	
problemlösningsförmåga	efter	
användandet	av	surfplattor.	
Även	ergonomin	var	förbättrad.	
Elevnära	och	
ämnesöverskridande	uppgifter	
gjorde	eleverna	mer	
motiverade.	Även	
visualiseringen	gjorde	det	
lättare	att	lösa	problem.		

Åk	3	

Affordance 
Access 
Matters: 
Preschool 
Children's 
Learning 
Progressions 
While 
Interacting 
with Touch-
Screen 
Mathematics 
Apps	
	
Bullock, Emma 
P.; Shumway, 
Jessica F.; Watts, 
Christina M.; et 
al.  2017 

Syftet	med	
undersökningen	var	
att	ta	reda	på	hur	
unga	elever	arbetade	
med	matematikappar	
på	en	surfplatta.	
Apparna	innehöll	
virtuella	
manipulatorer	som	
kan	tänkas	påverka	
elevernas	resultat.		

Mixed-methods		
Intervjuer	och	observationer.	
Pre-post	test.		
	
Surfplattor	med	appar	där	det	
fanns	möjlighet	att	välja	olika	
typer	av	hjälpmedel	eller	
belöningssystem.	

Resultatet	var	att	det	spelade	
roll	vilken	typ	av	hjälp	eller	
belöning	som	eleverna	använde	
vid	testen.	Om	eleverna	
använde	sig	av	hjälpmedlet	att	
en	röst	räknade	samtidigt	som	
eleven	utförde	momentet	fick	
resultaten	positiv	utkomst.	
Medans	användandet	av	
konfetti	vid	rätt	svar	endast	
gjorde	så	att	eleverna	bara	
testade	sig	fram	tills	konfettin	
syntes.		

3-4	år	

	
A comparative 

Att	undersöka	hur	
olika	arbetssätt	kan	

Experimentell	design	där	tre	
grupper	testar	tre	olika	

Att	använda	datorn	gav	
eleverna	bättre	förståelse	för	

Förskole-
klass	
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study on the 
effectiveness 
of the 
computer 
assisted 
method and 
the 
interactionist 
approach to 
teaching 
geometry 
shapes to 
young children	
	
Zaranis, 
Nicholas; Synodi, 
Evanthia 2017	
	

stödja	elevers	
uppfattning	om	
geometriska	former.	
Ett	arbetssätt	som	
undersöks	är	ett	
dataprogram	där	man	
kan	skapa	och	
visualisera	
geometriska	former.		

undervisningsmetoder	för	
geometri.		
	
Digitalt	program	på	dator	som	
hjälper	till	att	visualisera	och	
skapa	geometriska	former.		

geometriska	former	än	den	
traditionella	undervisningen.	
Även	en	undervisning	där	
interaktion	mellan	elev-elev	och	
elev-lärare	var	i	fokus	gav	
bättre	resultat	än	traditionell	
undervisning.		

	
Effects of 
game-based 
learning in an 
OpenSim-
supported 
virtual 
environment 
on 
mathematical 
performance 
	
Kim, Heesung; 
Ke, Fengfeng  
2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Syftet	vara	att	
undersöka	om	en	
spelliknande	miljö	kan	
öka	elevernas	
matematiska	
prestationer.		

Pretest	–	posttest	en	
experimentgrupp	som	fick	
testa	problemlösningen	inom	
spelet	och	en	kontrollgrupp	
som	fick	testa	
problemlösningen	utanför	
spelet.		
	
Det	konstruerades	ett	spel	på	
datorn	som	var	nära	kopplat	
till	elevernas	vardag	där	
eleven	skulle	höra	på	en	
historia,	lösa	olika	problem	
och	bli	belönade	utefter	sina	
prestationer.	
	

Resultat:		
Spelet	ökade	elevernas	förmåga	
att	lösa	matematiska	problem.	
Genom	att	göra	spelet	med	
verklighetsbaserade	spel	blev	
det	lättare	och	roligare	för	
eleverna	att	förstå	och	ta	sig	an	
uppgifterna.		

Åk4	

Closing the 
gap: Efficacy 
of a tablet 

Syftet	med	studien	var	
att	få	syn	på	fördelar	
med	att	använda	

Metoden	var	en	intervention	
där	elever	i	experimentgrupp	
fick	använda	en	surfplatta	

Resultatet	var	att	förståelsen	
för	matematik	ökade	signifikant		
hos	eleverna	som	använt	

4-7år	
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intervention to 
support the 
development 
of early 
mathematical 
skills in UK 
primary school 
children	
	
Outhwaite, Laura 
A.; Gulliford, 
Anthea; Pitchford, 
Nicola J 
2017	
	
	
	
	
	

surfplatta	i	
matematikundervisnin
gen		för	unga	elever.		

med	matematikapplikationer	i	
30/dag	i	6	veckor.		
En	kontrollgrupp	användes	
som	fick	traditionell	
undervisning.		
	
Den	digitala	tekniken	var	
surfplatta	med	flera	
applikationer	med	olika	
matematiska	innehåll.	Inom	
apparna	fanns	en	virtuell	
lärare	som	ledde	eleverna	
med	instruktioner	och	
demonstrationer.	Eleverna	
kunde	alltid	upprepa	
uppgifternas	innehåll	och	de	
kunde	göra	samma	uppgift	så	
många	gånger	de	önskade.		

surfplatta.	De	som	ökade	sina	
resultat	mest	var	
lågpresterande	elever	inom	
matematik.	Även	elever	som	
hade	begränsad	språklig	
förmåga	ökade	sina	kunskaper	
vilket	tyder	på	att	
applikationerna	var	användbara	
för	alla	elever.		Anledningen	till	
detta	tros	vara	tydliga	
instruktioner	i	applikationerna	
med	animationer,	bilder	osv.		
Användandet	av	
applikationerna	visade	dock	
ingen	förbättring	på	elevernas	
vokabulär.		

Practise what 
you preach: 
the Interactive 
Whiteboard in 
preschool 
mathematics 
education	
	
Bourbour, 
Maryam; 
Masoumi, 
Davoud 
2016	
	
	

Syftet	var	att	ta	reda	
på	vilken	attityd	
förskolelärare	hade	till	
att	använda	interaktiv	
whiteboard	i	
matematikundervisnin
g	samt	hur	de	
praktiskt	använde	IWB	
i	undervisningen.		

Metoden	var	en	fallstudie	
med	både	intervjuer	och	
observationer	på	två	olika	
förskolor.		
	
Digital	teknik	som	användes	
var	IWB,	där	finns	möjligheter	
för	läraren	att	i	helklass	
presentera	olika	matematiska	
innehåll	för	eleverna	på	olika	
sätt.	Tex	genom	bilder,	
animationer,	video,	grafer	
osv.		

Resultatet	var	att	lärarnas	
uppfattning	om	IWB	inom	
matematikundervisningen	var	
positiv.	Det	var	ett	bra	underlag	
för	diskussioner	i	helklass	och	
det	fanns	stora	möjigheter	att	
anpassa	innehållet	till	elevernas	
intresseområden.	Tex	sortera	
bilar	i	storleksordning	etc.		
Resultatet	visade	också	att	
lärarens	kunskaper	om	hur	man	
använder	IWB	är	avgörande	för	
att	kunna	använda	den	på	ett	
effektivt	och	nyanserat	sätt.		

Förskola		
3-6år	

Introduction of 
Digital 
Storytelling in 
Preschool 
Education: a 
Case Study 
from Croatia	
	
Preradovic, Nives 
Mikelic; Lesin, 
Gordana; Boras, 
Damir 
2016	
	
	
	
	
	

Syftet	var	att	
undersöka	om	digitalt	
berättande	hade	
någon	inverkan	på	
förskoleklassens	
matematiska	
kunskaper.		

Metod:	en	experimentell	
studie	under	ett	helt	skolår.	
En	experimentgrupp	som	
använde	digitalt	
historieberättande	och	en	
kontrollgrupp	som	avände	sig	
av	vanligt	historieberättande.	
3ggr/	vecka	inom	
matematikundervisningen.		
	
Digitala	tekniken	var	en	typ	av	
interaktiv	witheboard	där	
elever	och	lärare	tillsammans	
kunde	skapa	berättelser	med	
matematiska	problem	genom	
att	använda	video,	bilder	och	
web.		

Resultatet	var	att	de	elever	som	
hade	använt	det	digitala	
historieberättandet	visade	på	
bättre	resultat	än	
kontrollgruppen	när	det	gällde	
förmågan	att	lösa	matematiska	
problem.		

Förskole-
klass		
6-7	år	

Improving 
Mathematics 
Learning of 

Syftet	var	att	
undersöka	om	
användandet	av	

En	kohort	studie	där	3	
kohorter	användes	med	både	
elever	och	lärare.	

Resultatet	visar	att	de	som	
använt	”building	blocks”	hade	
förbättrat	sina	

Åk	f-3	
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Kindergarten 
Students 
Through 
Computer-
Assisted 
Instruction	
	
Foster, Matthew 
E.; Anthony, 
Jason L.; 
Clements, Doug 
H.; et al.  
2016	
	
	
	
	
	
	
	

”building	blocks”	som	
supplement	till	den	
vanliga	
undervisningen	leder	
till	att	eleverna	
förbättrar	sina	
matematikkunskaper.		

Experimentgrupperna	fick	
använda	”building	blocks”	
som	program	medan	
kontrollgrupperna	fick	
använda	ett	annat	program.		
Detta	skedde	90min/vecka	
under	ett	skolår.		
	
Digitala	tekniken	var	
programmet	”building	blocks	
”	som	är	ett	spel	på	dator	där	
eleverna	kan	välja	flera	olika	
områden	inom	matematik	för	
att	öva.	Spelet	är	uppbyggt	så	
att	det	ska	passa	små	barn	
med	muntliga	instruktioner,	
interaktion	och	beskrivning	
när	de	klickar	på	olika	saker.	
Även	ljudsekvenser	för	att	
underlätta	för	eleverna.		

matematikkunskaper	mer	än	de	
som	använt	det	andra	
programmet.	Eleverna	i	
experimentgrupperna	visade	
också	på	en	ökad	förmåga	att	
lösa	matematiska	problem	efter	
att	tudien	var	klar.		
Dock	fanns	det	inga	skillnader	
mellan	grupperna	när	det	kom	
till	förbättrat	vokabulär.		

The use of ICT 
in kindergarten 
for teaching 
addition based 
on realistic 
mathematics 
education 
	
Zaranis, Nicholas 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet	med	
undersökningen	var	
att	se	om	elever	kan	
öka	sina	kunskaper	i	
matematik	genom	att	
använda	ett	digitalt	
program	som	
fokuserar	på,	för	
eleverna,	realistiska	
kontexter.		

Metoden	var	en	
experimentell	studie	med	en	
experimentgrupp	och	en	
kontrollgrupp.	
Experimentgruppen	fick	
använda	det	digitala	
programmet	och	
kontrollgruppen	fortsatte	
med	sin	vanliga	undervisning.		
	
Programmet	som	användes	
var	på	datorn.	En	historia	där	
kända	sagofigurer	användes	
spelades	upp	för	eleverna.	I	
sagan	fanns	matematiska	
problem	som	eleverna	sen	
skulle	lösa	med	hjälp	av	
symboler	och	bilder	på	
datorn.		

Resultatet	visade	att	
experimentgruppen	fick	bättre	
resultat	i	matematikkunskaper	
generellt.	De	som	ökade	mest	
var	elever	som	på	tidigare	
kunskapstest	legat	på	en	
medelnivå.		

5-6år	
förskolekla-
ss	

	
Enacting 
Viewing Skills 
with Apps to 

Syftet	med	
undersökningen	var	
att	analysera	hur	
eleverna	tar	till	sig	ny	

Metod:	observation,	intervju	
och	videoinspelning	med	
lärare	och	fyra	elever	under	8	
månader.	Eleverna	använde	

Resultatet	blev	att	eleverna	tog	
sig	an	ny	matematisk	kunskap	
beroende	på	vilken	applikation	
de	använt.	I	de	två	

5år	
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Promote 
Collaborative 
Mathematics 
Learning 
	
Kay, Yong Khoo  
2016	
	
	
	
	
	
	

matematisk	kunskap	
genom	arbete	med	
fyra	olika	interaktiva	
applikationer	.		

applikationerna	2-4ggr/vecka.		
	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	surfplattor	med	
matematikapplikationer.	I	
applikationerna	arbetade	
eleverna	interaktivt	med	
bilder,	siffror	och	det	var	
ingen	eller	väldigt	lite	skriven	
text.	De	arbetade	med	att	lösa	
problem	i	grupp	eller	enskilt.		

applikationer	där	barnen	
arbetade	i	par	eller	grupp	lärde	
sig	eleverna	ny	matematisk	
kunskap.	När	eleverna	arbetade	
enskilt	blev	tillägnandet	av	ny	
kunskap	begränsad.		

	
IPad in 
Elementary 
School Math 
Learning 
Setting 
	
Al-Mashaqbeh, 
Ibtesam Fares 
2016	

Syftet	var	att	
undersöka	om	det	
fanns	några	skillnader	
i	eleverns	
kunskapsutveckling	i	
traditionell	
underisning	och	
undervisning	med	ipad	
inom	
matematikundervisnin
gen	i	åk1.		

Metoden	var	experimentell	
med	en	experimentgrupp	och	
en	kontrollgrupp.	
Experimentgruppen	använde	
matematikapplikationer	på	
ipad	i	sin	undervisning	i	3	
månader.	Medan	
kontrollgruppen	deltog	i	den	
taditionella	undervisningen.		
	
Digital	teknik	som	användes	
var	Ipad	med	
matematikapplikationer.	
Applikationerna	hade	olika	
matematiska	innehåll	och	
eleverna	kunde	lyssna,	spela	
upp	videos,	se	på	bilder	och	
läsa	text.			

Resultatet	visar	att	
experimentgruppen	vid	
sluttestet	hade	bättre	resultat	
än	kontrollgruppen.	Detta	tros	
vara	för	att	applikationerna	
erbjuder	eleverna	olika	sätt	att	
ta	sig	an	de	matematiska	
problemen.	De	elever	som	
behöver	lyssna	och	se	på	bilder	
kan	göra	det	medan	de	som	kan	
läsa	en	text	kan	nöja	sig	med	att	
göra	det.		

Åk1	

Effects of 
Computer-
Based Visual 
Representation 
on 
Mathematics 
Learning and 
Cognitive Load	
	
Yung, Hsin I.; 
Paas, Fred  
2015	
	
	
	
	
	
	
	
	

Syftet	var	att	
undersöka	effekterna	
av	databaserade	
visuella	hjälpmedel	vid	
matematisk	
problemlösning.	Om	
de	visuella	
hjälpmedlen	kan	
begränsa	belastningen	
på	elevernas	
arbetsminne.	

Metod:	experimentell	design	
med	experimentgrupp	vs.	
Kontrollgrupp.	
Experimentgruppen	fick	
visuella	hjälpmedel	vid	
metematisk	problemlösning.	
Kontrollgrupp	fick	vanliga	
textuppgifter	vid	matematisk	
problemlösning.		
	
Dataprogram	som	hjälmedel.	
Bilder	som	visualiserade	
problemen	visades	i	helklass	
samtidigt	som	problemet	
diskuterades	och	sedan	löstes	
av	eleverna.	Inte	interaktivt	
program.		

Resultatet	visade	att	eleverna	
som	fått	det	visuella	
hjälpmedlet	hade	högre	
resultat	på	sluttestet	än	de	som	
inte	hade	använt	visuellt	
hjälpmedel.	Det	visuella	
hjälpmedlet	bidrog	till	att	
eleverna	kunde	koncentrera	sig	
på	att	lösa	själva	problemet	
snarare	än	att	försöka	förstå	
och	tolka	en	skriven	text.	
Arbetsminnets	belastning	blev	
mindre	med	det	visuella	
hjälpmedlet.		

Åk4	(10år)	

Exploring 
Effects of 
Multi-Touch 
Tabletop on 

Syftet	var	att	
undersöka	om	det	
fanns	några	skillnader	
i	att	använda	en	
surfplatta	för	fler	än	

Metod:	experimentell	design	
med	experimentgrupp	och	
kontrollgrupp.	Under	tre	
veckor	med	ett	
undervisningstillfälle/vecka	

Resultatet	visade	att	
experimentgruppen	hade	
förbättrat	sina	kunskaper	i	att	
lösa	problem	med	bråktal.	
Anledningen	till	detta	var	att	

Åk4	
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Collaborative 
Fraction 
Learning and 
the 
Relationship of 
Learning 
Behavior and 
Interaction 
with Learning 
Achievement	
	
Hwang, Wu-Yuin; 
Shadiev, Rustam; 
Tseng, Chi-Wei; 
et al.  
2015	

en	person	och	att	
använda	en	vanlig	
surfplatta	ämnad	för	
en	person.	Detta	när	
eleverna	arbetade	
med	att	lösa	bråktal.		

	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	för	
experimentgruppen	en	större	
surfplatta	där	tre	elever	
kunde	använda	den	samtidigt	
genom	att	sitta	på	olika	sidor	
och	styra	sin	del.		
Kontrollgruppen	använde	en	
vanlig	liten	surfplatta	som	är	
ämnad	för	en	person	åt	
gången.	Programmet	var	
detsamma	och	presenterade	
problemlösning	i	form	av	
bråktal	genom	figurer	och	
siffror.		

det	var	lättare	att	arbeta	
tillsammans	på	den	stora	
surfplattan.	Kontrollgruppen	
hade	problem	att	samarbeta	
och	deras	samarbete	gick	till	
spillo	vilket	kan	förklara	att	
deras	resultat	inte	hade	ökat	
vid	sluttestet.	m	

Which 
Instructional 
Practices Most 
Help First-
Grade 
Students With 
and Without 
Mathematics 
Difficulties? 
	
Morgan, Paul L.; 
Farkas, George; 
Maczuga, Steve  
2015	

Syftet	var	att	
identifiera	mönster	av	
matematiska	
instruktioner	hos	
lärare	i	första	klass.	
Detta	gjordes	för	att	få	
syn	på	om	olika	typer	
av	instruktioner	hade	
någon	inverkan	på	
elevernas	kunskaper	i	
matematik.	

Enkäter	till	lärare	i	första	
klass.	Sedan	användes	fem	
olika	grupper	som	studerades	
under	en	tid	för	att	undersöka	
om	olika	instruktionssätt	
påverkade	elevernas	resultat.		
	
Ett	av	de	19	instruktionssätt	
som	studerades	var	digitalt.	
Och	det	var	instruktioner	
genom	musik.		

Resultatet	var	att	instruktioner	
genom	musik	inte	gav	några	
tydliga	effekter	på	elevernas	
resultat	i	matematisk	kunskap.	
Konkret	material,	miniräknare	
och	rörelse	gav	inte	heller	
någon	vidare	effekt	på	
elevernas	resultat.		

Åk1		

	
Integration of 
interactive 
whiteboard in 
Swedish 
preschool 
practices 
	
 Bourbour, 
Maryam; Vigmo, 
Sylvi; 
Samuelsson, 
Ingrid Pramling 
2015	
	
	
	
	
	

Syftet	var	att	ta	reda	
på	hur	förskolelärare	
arbetade	med	den	
interaktiva	
witheboarden	i	
matematikundervisnin
gen.		

Metoden	var	observationer	
och	videoinspelningar	vid	sex	
olika	tillfällen	där	IWB	
användes	i	
matematikundervisningen.	
Tre	lärare	var	observerade	vid	
två	tillfällen	var.		
	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	interaktiv	
witheboard.		

Resultatet	visade	att	lärarna	
arbetar	med	IWB	på	tre	olika	
sätt.	Det	första	är	
reflekterande,	eleverna	får	
reflektera	över	uppgifter	och	
varför	en	gör	på	ett	visst	sätt.	
Det	andra	är	p		roblemlösning,	
där	eleverna	får	lösa	
matematiska	problem	och	det	
tredje	är	för	att	kunna	koppla	
undervisningen	till	elevernas	
intresseområde.		

3-6år	

Touch 
Arithmetic: A 
process-based 
Computer-
Aided 

Syftet	var	att	fånga	
upp	elevers	olika	
problemlösnings-steg	
genom	en	applikation	
på	en	surfplatta.		

Metoden	var	experimentiell	
och	gruppen	med	elever	fick	
först	testa	att	lösa	
matamatiska		problem	med	
applikationen	och	senare	lösa	
liknande	problem	med	papper	

Resultatet	visade	att	det	inte	
var	någon	signifikant	skillnad	
mellan	användandet	av	
applikation	och	användandet	av	
papper	och	penna	när	det	kom	
till	rätta	svar.	Men	det	var	

10-11år	
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Assessment 
approach for 
capture of 
problem 
solving steps 
in the context 
of elementary 
mathematics	
	
Adesina, 
Adewale; Stone, 
Roger; Batmaz, 
Firat; et al. 
2014	
	
	

och	penna.		
	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	surfplatta	med	
en	applikation	där	elevernas	
problemlösningssteg	kunde	
fångas	upp.	Eleverna	löste	
problemen	på	surfplattan	och	
lärarna	kunde	sedan	ta	del	av	
hur	de	hade	utfört	
problemlösningen.	Problemen	
var	formulerade	med	lätt	text	
och	med	siffror	som	kunde	
flyttas	ner	till	
problemlösningsfältet.		

betydligt	lättare	att	registrera	
och	få	syn	på	elevernas	
lösningsstrategier	och	
förståelse	för	problemet	genom	
applikationen.	Forskarna	menar	
också	att	applikationen	kan	
användas	av	yngre	elever	i	
matematisk	problemlösning.		

	
A Randomized 
Trial of an 
Elementary 
School 
Mathematics 
Software 
Intervention: 
Spatial-
Temporal Math 
	
By: Rutherford, 
Teomara; Farkas, 
George; Duncan, 
Greg; et al.  
2014	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Syftet	var	att	
undersöka	om	ett	
interaktivt	
matematiskt	dataspel	
kan	öka	elevernas	
kunskaper	i	
matematisk	
problemlösning	efter	1	
och	2	års	användande.	

Longitudinell	studie	med	
experimentgrupp	och	
kontrollgrupp.	Som	testades	
efter	1år	och	sedan	igen	efter	
2	år.	De	hade	använt	
dataspelet	i	45min	
2ggr/vecka.		
	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	en	dator	med	
ett	datorspel	som	var	inriktat	
på	att	ge	individualiserade	
instruktioner	beroende	på	
elevens	kunskaper.	De	
matematiska	problemen	
presenterades	med	rörliga	
bilder	för	att	minimera	svår	
terminologi	och	matematiska	
symboler.	Detta	för	att	elever	
med	begränsad	språklig	
förmåga	inte	skulle	bli	
limiterade	i	
matematikundervisningen		

Resultatet	visade	att	det	var	
väldigt	lite	skillnad	mellan	
gruppernas	resultat.	Skillnaden	
var	inte	signifikant.		
Hypotesen	var	att	de	elever	
som	hade	begränsad	språklig	
förmåga	skulle	visa	på	bättre	
resultat	efter	användandet	av	
spelet.	Men	det	ingen	
signifikant	skillnad	mellan	
experimentgrupp	och	
kontrollgrupp.			

Åk2-5	

Can Computer-
Assisted 
Discovery 
Learning 
Foster First 

Syftet	med	
undersökningen	var	
att	ta	reda	på	om	ett	
specifikt	dataprogram	
kan	hjälpa	elever	att	

Metoden	var	en	
experimentell	design	där	det	
fanns	experimentgrupp	och	
kontrollgrupp.	EG	fick	
använda	dataprogrammet	

Resultatet	visade	en	signifikant	
skillnad	mellan	EG	och	KG	i	
förståelsen	för	enkel	addition.	
De	som	deltagit	i	EG	visade	
större	förståelse	än	de	i	KG.	De	

Åk	1	



	
	

51	
	

Graders' 
Fluency With 
the Most Basic 
Addition 
Combinations?	
	
Baroody, Arthur 
J.; Eiland, 
Michael D.; 
Purpura, David 
J.; et al. 
2013		
	
	
	
	

förstå	grundläggande	
addition.	Speciellt	
intresse	för	elever	
med	risk	för	att	
utveckla	
matematiksvårigheter´
.		

2x30	min	/veckan	i	10	veckor	
medan	KG	använde	
traditionell	undervisning.		Pre-	
och	posttest	utfördes.	
	
Den	digitala	teknik	som	
användes	var	ett	interaktivt	
program	på	datorn	som	
genom	bilder,	symboler	och	
lättare	text	guidade	eleverna	
för	att	lösa	enkla	
additionsproblem.		

elever	som	i	början	ansågs	vara	
i	risk	att	utveckla	
matematiksvårigheter	hjälptes	
med	av	dataprogrammet.		
	
Det	har	också	visat	sig	att	det	är	
effektivt	att	inkludera	en	synlig	
tallinje	när	eleverna	ska	lösa	
uppgifter	med	addition.		

	
Co-located 
single display 
collaborative 
learning for 
early 
childhood 
education 
	
Gomez, 
Florencia; 
Nussbaum, 
Miguel; Weitz, 
Juan F.; et al. 
2013	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Syftet	var	att	kunna	
visa	att	grupparbete	
med	stöd	av	ett	
digitalt	program	kan	
öka	unga	elevers	
samarbetsförmåga	,	
logiska	matematiska	
tänkande	och	
språkkunskaper.		

Metoden	var	en	
experimentiell	studie	med	en	
EG	och	en	KG.	Där	EG	fick	
arbeta	med	det	digitala	
programmet	i	4	mån	
2ggr/veckan.	Medan	KG	fick	
delta	i	den	traditionella	
undervisningen.	Pre-	och	
posttest	utfördes.	
	
Den	digitala	tekniken	som	
användes	var	en	dataskärm	
där	tre	elever	samtidigt	kunde	
styra	vad	som	skulle	hända	på	
skärmen	genom	att	de	hade	
tillgång	till	en	varsin	mus.	De	
skulle	tillsammans	lösa	
problemen	som	visuellt	
visades	på	skärmen	genom	
rörliga	bilder.		

Resultatet	visade	på	en	
signifikant	skillnad	mellan	EG	
och	KG	i	både	språkkunskaper	
och	logiskt	matematiskt	
tänkande.	Det	visade	dock	en	
svag	skillnad	i	
samarbetsförmågan.	Men	
eftersom		KG	inte	visade	någon	
skillnad	alls	i	
samarbetsförmågan	så	är	
resultatet	för	EG	ändå	positivt.		

5-6år	
	
	

Utilizing a 
Collaborative 
Cross Number 
Puzzle Game 
to Develop the 
Computing 

Syftet	var	att	
undersöka	om	ett	
specifikt	digitalt	
matematikspel	ökade	
elevernas	kunskaper	i	
att	lösa	matematiska	
problem	i	addition	och	

Metoden	var	en	
experimentell	studie	med	två	
experimentgrupper	som	fick	
spela	matematikspel	på	
datorn.	Ena	gruppen	arbetade	
i	grupper	med	att	lösa	
problemen	medan	den	andra	

Resultatet	visade	att	spelet	
hade	goda	effekter	på	
elevernas	kunskaper	i	
matematisk	problemlösning.	De	
elever	som	arbetade	i	grupp	
hade	dock	högre	resultat	på	
post-testet	än	de	som	arbetat	

Åk4	
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Ability of 
Addition and 
Subtraction	
	
Chen, Yen-Hua; 
Looi, Chee-Kit; 
Lin, Chiu-Pin; et 
al. 
2012	
	
	
	
	

subtraktion.	Syftet	var	
också	att	se	om	
grupparbete	eller	
självständigt	arbete	
gjorde	någon	skillnad	i	
kunskapsutveckling-
en.		

gruppen	arbetade	individuellt.	
Under	4	veckor.	Pre-posttest,	
enkäter	och	observationer.		
	
Det	var	ett	online	spel	med	
problemlösning	inom	addition	
och	subtraktion.	Interaktivt	
där	eleverna	fick	ett	problem	
presenterat	som	de	sedan	
skulle	lösa.	Spelet	gav	direkt	
feedback	för	att	öka	elevernas	
lärande.	

individuellt.	De	som	hade	högst	
utveckling	var	de	elever	som	
från	början	var	lågpresterande	
inom	matematikämnet.		

	
The role of 
physical 
representation
s in solving 
number 
problems: A 
comparison of 
young 
children's use 
of physical and 
virtual 
materials 
	
 Manches, 
Andrew; 
O'Malley, Claire; 
Benford, Steve 
2010	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Syftet	var	att	jämföra	
användandet	av	fysiskt	
material	med	digitalt	
material	eller	inget	
material	alls	i	
problemlösning	i	
matematik.	Särskilt	
intresse	låg	vid	hur	
eleverna	delade	upp	
ett	antal	i	två	olika	
delar.	Tex	3	bananer	
kan	delas	i	två	skålar	
på	flera	olika	sätt.	0+3,	
2+1,	1+2,	3+0.	

Metoden	var	att	observera	
eleverna	under	ett	test	med	
de	olika	materialen	för	att	se	
vilket	som	fungerande	bäst	i	
den	aktuella	
problemlösningen.		
	
Det	digitala	verktyget	var	ett	
dataspel	med	en	interaktiv	
”spelplan”	där	eleverna	kunde	
flytta	klossar	i	olika	högar	för	
att	lös	problemet.	Klossarna	
flyttades	en	och	en	vilket	
förväntades	bidra	till	att	
eleverna	tänkte	efter	mer	och	
fick	en	klarare	bild	över	hur	
de	löste	problemet.		

Resultatet	visade	att	det	var	
signifikant	skillnad	på	att	lösa	
problemet	med	fysiskt	material	
och	på	att	lösa	det	helt	utan	
material.	Med	fördel	för	det	
fysiska	materialet.		
Det	visade	ingen	signifikant	
skillnad	på	att	lösa	problemet	
med	fysiskt	material	eller	att	
lösa	det	med	digitala	verktyg.	

4-8år	

	
Transforming 
classroom 
teaching & 
learning 
through 
technology: 

Syftet	var	att	
undersöka	vilka	typer	
av	stöd	som	behöver	
finnas	i	ett	digitalt	
program	för	att	
eleverna	ska	bli	hjäpta	
i	att	lösa	ett	
matematiskt	problem.		

En	experimentell	studie	där	
Eleverna	fick	testa	ett	
program	med	matematiska	
problemlösningar.	Eleverna	
gjorde	detta	under	fyra	
månader	och	pre-	och	
posttest	utfördes.			
	

Resultatet	var	att	hjälpmedlen	
som	fanns	inom	programmet	
var	effektiva	för	elevernas	
problemlösningsförmåga.	I	
början	av	testerna	användes	
hjälpmedlen	mer	än	i	slutet.		
	
Det	var	positivt	att	få	feedback	

9-10år	
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Analysis of a 
case study 
	
Bottino, Rosa 
Maria; Robotti, 
Elisabetta 
2007	

Det	digitala	verktyget	var	ett	
program	på	datorn	där	
eleverna	fick	stöd	i	att	lösa	ett	
matematiskt	problem.	Stöden	
var	i	form	av	ljud	och	video	
för	att	få	en	beskrivning	av	
problemet.	Konkreta	
representationer	av	det	
problemet	gick	ut	på.	Tex	
pengar,	tallinje,	kalender	etc.		

direkt	efter	att	eleven	utfört	
något	i	programmet.	Det	var	
också	positivt	att	kunna	gå	
tillbaka	till	det	man	tidigare	
gjort.	Och	det	var	positivt	att	
kunna	få	ljud	och	video	av	
problemet	för	de	som	inte	kan	
läsa	fullt	ut.		

 


