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Computer support in mathematics education 

- A research overview of how computer-aided instruction affects students in 

mathematic difficulties. 

 

Abstract 

This literature review has an interest to investigate how computer based learning affects low-

performing students in mathematics. The purpose of this study is to make a compilation of 

existing research to contribute knowledge on how computer based learning can improve 

understanding of mathematics for students with mathematic difficulties. This also leads to an 

interest of comparing and investigate the effects of computer based learning depending on 

whether it is games or instructional teaching. Results show that students who use computers in 

their learning showed significantly better results on the posttests. 

Conclusions made in this study are that more research is needed. Implications for future 

mathematic studies were discussed.  

Keywords: mathematics, low-achievers, computer based learning   

 

Abstrakt 

Denna litteraturstudie undersöker hur datorbaserad inlärning påverkar lågpresterande elever I 

matematik. Syftet med denna studie är att göra en sammanställning av befintlig forskning, för 

att bidra med kunskap om hur datorbaserad inlärning kan förbättra förståelsen av matematik 

för elever med matematiska inlärningssvårigheter. Vidare jämförde och undersöktes 

effekterna datorbaserad inlärning beroende på om det används i form av spel eller 

instruerande undervisning. Resultaten visar att elever som använder datorer i undervisningen 

visade signifikant bättre resultat på efter- testen som gjordes i studierna. Den generella 

slutsatsen från denna studie är att det behövs mer forskning på området. Konsekvenser för 

framtida matematiska studier diskuteras. 

 

Nyckelord: matematik, matematiksvårigheter, datorbaserad inlärning  



3 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 4 

2. Teoretisk bakgrund .......................................................................................................................... 5 

2.1 Teoretiska perspektiv .................................................................................................................... 5 

2.2 Definitioner av matematiksvårigheter .......................................................................................... 6 

2.2.1 Generella- och specifika matematiksvårigheter ..................................................................... 7 

2.3 Undervisning .................................................................................................................................. 8 

2.4 Digitala verktyg i matematikundervisningen................................................................................. 9 

3. Metod ............................................................................................................................................ 10 

3.1 Databasen .................................................................................................................................... 10 

3.2 Sökord .......................................................................................................................................... 10 

3.3 Sökkriterier .................................................................................................................................. 11 

3.4 Urval ............................................................................................................................................ 12 

3.4 Tillförlitlighet och etiska överväganden ...................................................................................... 13 

4. Resultat och analys ........................................................................................................................ 14 

4.1 Övergripande kartläggning .......................................................................................................... 15 

4.2 Studiernas beskrivning av matematiksvårigheter samt datorstöd i undervisningen .................. 17 

4.3 Vad säger forskningen om vad datorstödd instruerande undervisning kan ha för effekter på 

lärandet för elever i matematiksvårigheter? .................................................................................... 18 

4.4 Vad säger forskningen om vilka inlärningseffekter datorspel kan ha för elever i 

matematiksvårigheter? ..................................................................................................................... 21 

5. Diskussion ...................................................................................................................................... 23 

5.1 kort sammanfattning av huvudresultaten .................................................................................. 23 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 24 

5.2.1 Hur beskrivs matematiska inlärningssvårigheter i studierna ............................................... 24 

5.2.2. Hur beskrivs effekterna av användningen av digitalt material i undervisningen ................ 25 

5.3 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 26 

5.4 Konsekvenser för undervisning ................................................................................................... 27 

5.5 Fortsatta studier .......................................................................................................................... 27 

Referenslista .......................................................................................................................................... 29 

BILAGA 1 ................................................................................................................................................ 32 

BILAGA 2 ................................................................................................................................................ 33 

Bilaga 3 .................................................................................................................................................. 41 

 



4 
 

1. Inledning 
I många avseenden är den svenska skolan i toppklass; en skola som är fylld av aktiviteter och 

inspirerande undervisning. Men i andra avseenden har vi en skola som inte uppfyller sitt 

utbildningsuppdrag, vilket medför att skolan som samhällsinstitution ofta utsätts för hård 

kritik i media.  Inte minst är det elevers problem med matematikämnet som granskas och 

omdebatteras. Ämnet tillhör ett av de tre kärnämnena och utgör således en viktig del av 

utbildningen, det krävs minst ett godkänt i matematik för att som elev kunna genomgå vidare 

studier.  Trots detta är det en hög andel skolungdomar som lämnar grundskolan utan ett 

godkänt betyg i matematik (Sjöberg, 2006). Förutom svårigheter med framtida studier innebär 

matematiksvårigheter för den enskilde individen ofta påfrestningar i vardagslivet, eftersom 

mycket i vardagen handlar just om matematik.  

Skolan ska vara en plats där alla passar in, oavsett olikheter. Samtliga elever har rätt till stöd 

och stimulans i sin utbildning. Eleverna ska inte behöva anpassa sig för att passa in i skolan. 

Oavsett elevernas förkunskaper och förutsättningar har skolan ett särskilt ansvar att anpassa 

undervisningen till de elever som riskerar att inte uppnå målen (lgr11).  

Som ett komplement till den traditionella undervisningen kan elever ha stor hjälp av digitala 

verktyg när de lär sig matematik. De pedagogiska programvarorna blir allt fler och finns 

tillgängliga både på webben och som traditionell programvara, vilket innebär att det finns 

goda möjligheter för pedagoger at lyfta in dessa i undervisningen. Ljud, video, bilder och 

animationer som förekommer i olika datorstödda program kan förenkla 

undervisningsinnehållet för eleverna. Vidare ger programmen direkt återkoppling till eleverna 

vilket påvisats vara effektivt för elevernas kunskapsutveckling (Hung, Sun, Chih-Yuan, Pao-

Ta, 2015). Digitala verktyg kan vara en tillgång i undervisningen för att elever ska förstå 

undervisningsinnehållet (Skolverket, 2014). Ur ett vidare perspektiv kan de digitala verktygen 

användas mycket framgångsrikt i fråga om elevernas sociala och digitala kompetens, vilket 

det svenska samhället – och inte minst arbetsmarknaden – ställer högra krav på i dagsläget. 

Den digitala kompetensen är även omnämnd i lgr11, där det står att elever ska lära sig att 

kommunicera och söka kunskap med hjälp av modern teknik.  

Forskningen indikerar att datorstöd i undervisningen kan gynna elever i matematiksvårigheter. 

I litteraturstudien kommer detta undersökas genom att granska datorstöd utifrån två 

kategorier; datorstöd i form av spel samt datorstöd i form av instruktioner. Innebörden i dessa 

begrepp presenteras i litteraturstudiens teoretiska bakgrund.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att göra en sammanställning av befintlig forskning. Detta 

för att undersöka om datorstöd i undervisningen kan tillföra något positivt i lärprocessen för 

elever i matematiksvårigheter. 

De frågor studien ställer är; 

 Vad säger forskningen om vilka inlärningseffekter ”datorstödd instruerande 

undervisning” kan ha för elever i matematiksvårigheter? 

 Vad säger forskningen om vilka inlärningseffekter datorspel kan ha för elever i 

matematiksvårigheter?   

I både den teoretiska bakgrunden och i studiens resultat- och analysdel finns ett kapitel om 

elever i matematiksvårigheter. Elever i matematiksvårigheter är centralt för studien och syftet 

med dessa kapitel är att läsaren ska få insikt i vilka elever som studien refererar till.  

 

2. Teoretisk bakgrund  

Matematikkunskaper är ett viktigt inslag i människans vardag. Således kan det vara mycket 

frustrerande och påfrestande att ha bristande kunskaper i ämnet. Nedan presenteras teoretiska 

perspektiv i undervisningen, olika definitioner av matematiksvårigheter, om undervisning, 

samt hur elever med matematiksvårigheter kan undervisas i ämnet med hjälp av digitalt 

material. 

 

2.1 Teoretiska perspektiv 

Hur vi undervisar, tar till oss kritik, tänker och förändrar för att höja kvaliteten i 

undervisningen påverkas av vilken teoretisk grundsyn vi har. Det är därför viktigt att som 

pedagog i grundskolan vara medveten om hur dessa perspektiv påverkar hur vi tänker och 

agerar. De fyra stora strömningarna inom pedagogiken är behaviorism, kognitivism, 

pragmatism och sociokulturellt perspektiv.  

Mina frågeställningar innehåller två centrala begrepp: datorstödd undervisning och 

matematiksvårigheter. Det är dessa två begrepp som jag kommer att använda för att styra och 

avgränsa min redogörelse för det sociokulturella och kognitiva perspektivet. Jag har valt ut 

några av teoriernas nyckelbegrepp som kommer utgöra en grund för analysarbetet.  
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Lev Vygotskij anses vara upphovsman till det sociokulturella perspektivet. I denna teori 

betonas vikten av kommunikation och samspel med närmiljön. Lärandet ses som en aktiv 

process, som sker i en social gemenskap och i ett kulturellt sammanhang. I skolverksamheten 

innebär detta att elever inte bör avskiljas från gruppen, utan att det är i denna gemenskap 

eleven lär och utvecklas, oavsett elevens ämneskunskaper. Vygotskij menade att lärandet inte 

har några begränsningar, så länge individen blir tillgodosedd med rätt stöd. Denna teori 

förklarar Vygotskij genom en modell som benämns för ”den proximala utvecklingszonen”, 

där individen är i behov av stöd för att lämna sin nuvarande utvecklingsnivå för att med tiden 

vara helt självständig på nästa utvecklingsnivå (Säljö, 2012).  

Det kognitiva perspektivet, vars grundare är Jean Piaget, utgår från att lärandet sker inom 

individen med hjälp av kognitiva scheman. Våra kognitiva förmågor, såsom minne och 

begreppsbildning anses vara mycket viktigt för att befästa kunskaper, och inte minst är det 

barnets fysiska kontakt med omvärlden som gör att barnet upptäcker hur världen fungerar. 

Individens kognitiva scheman kan förändras genom assimilation och ackommodation. 

Assimilation innebär att ny information bearbetas i hjärnan med hänsyn till våra tidigare 

erfarenheter, tankar och/eller minnen. Detta innebär att den gamla kunskapen byggs på av den 

nya utan att vi egentligen förändrar våra grundtankar. Ackommodation däremot innebär att 

individen ska tillgodose sig helt nya kunskaper, vilket är mer utmanande för individen och 

kräver att individen anpassar sig och tar ställning till den nya informationen (Säljö, 2012) 

Både Vygotskij’s och Piaget’s resonemang kan användas för att förstå hur datorstöd i 

undervisningen kan underlätta för elever i matematiksvårigheter. Det sociokulturella 

perspektivet betonar i högre grad samspelet mellan miljön och människan än det kognitiva, 

medan det kognitiva hänvisar till det som sker inom människan. Förutom den pedagogiska 

stöttningen har jag för avsikt att i litteraturstudien undersöka hur datorstödda program kan 

bidra till att elever i matematiksvårigheter utvecklar sina matematikkunskaper. De tankar som 

väcks är; Hur ter sig de olika perspektiven i förhållande till datorstödd undervisning? Vilka 

möjligheter finns det för att stötta elever i sin kunskapsutveckling för att nå så långt som 

möjligt i utbildningen? Medför datorstödd undervisning att gapet mellan elevernas gamla och 

nya kunskaper blir större, eller minskas detta gap?  

2.2 Definitioner av matematiksvårigheter 

5-8% av elever världen över har svårigheter med att nå ett godkänt betyg i matematik och 

anses således uppvisa inlärningssvårigheter i ämnet (Shin och Pedrotty Bryant, 2015). 
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Matematiksvårigheter är ett komplext och omfattande begrepp som kan orsakas av en mängd 

faktorer. Begreppet ”matematiksvårigheter” kan beskrivas och definieras på många olika sätt, 

inte minst talas det om begreppet utifrån två kategorier; generella- och specifika 

matematiksvårigheter. 

2.2.1 Generella- och specifika matematiksvårigheter  

Generella matematiksvårigheter drabbar betydligt fler elever än de specifika 

matematiksvårigheterna. Generella matematiksvårigheter innebär att eleven har svårigheter 

med flera delar i matematikämnet. En elev med specifika matematiksvårigheter däremot har 

vanligtvis svårigheter med specifika mattematikinnehåll, som exempelvis tal- eller 

tidsuppfattning, och ofta är det flera olika svårigheter i räknesätten som samverkar. Detta kan 

te sig genom att eleven högt upp i skolåldern räknar på fingrarna eller fastnar i andra 

strategier för att beräkna addition och subtraktion med en- eller tvåsiffriga tal, men även att 

eleven har svårigheter att snabbt tolka och tillgodogöra sig tal, siffror och antal i olika 

situationer. En elev med specifika matematiksvårigheter kan pendla mycket i kunskapsnivå 

från den ena dagen till den andra, och utvecklar inte lika effektiva räkne-strategier som andra 

elever (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Ett begrepp som ofta är på tapeten när 

det gäller specifika matematiksvårigheter är ”dyskalkyli”; ett relativt etablerat, men ifrågasatt, 

begrepp. Förklaringen till att begreppet används kan delvis bero på den specialpedagogiska 

forskningen, där en avgränsad diagnostisering kan innebära en trygghet för att kunna hjälpa 

elever med matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006). Dyskalkyli beskrivs av många forskare 

vara matematikens motsvarigheter till dyslexi, och att dyskalkyli beskrivs bero på en 

nedsättning i hjärnans funktioner som gör att den drabbade har svårigheter med att exempelvis 

utföra enkla räkneoperationer och att skriva siffror i rätt ordning (Ahlberg, 2001).  

De elever som anses vara i specifika matematiksvårigheter har samma svårigheter i matematik 

som elever i generella matematiksvårigheter (Engström, 2003). Ett sunt förhållningssätt till 

användandet av begreppet ”matematiksvårigheter” är att det används för samtliga elever som 

av någon anledning inte klarar av att uppnå ett godkänt betyg i ämnet. Detta för att kunna 

fokusera på elevens delaktighet och lärande i ämnet, snarare än att kategorisera elever utifrån 

olika svårigheter (Ahlberg, 2001). I mitt arbete särskiljer jag inte på elever i generella- eller 

specifika- inlärningssvårigheter, utan har valt att använda mig av ”elever i 

matematiksvårigheter” som ett samlingsbegrepp för de elever som av någon anledning har 

svårigheter med att uppnå ett godkänt betyg i matematik.  



8 
 

2.3 Undervisning 

Skolverket (2003) betonar vikten av att som lärare både ha omfattande ämneskunskaper och 

kunskaper om hur eleverna lär sig för att samtliga elever ska känna sig delaktiga och få ut 

mest möjligt av sin tid i grundskolan. För elever med matematiksvårigheter blir lärarens 

uppgift inte enbart att skapa en trygg undervisningsmiljö för eleven, utan läraren måste även 

ha kunskaper om elevens individuella behov för att skapa en miljö där eleven får möjlighet att 

känna tilltro till sin egen förmåga (Jakobsson och Lundgren, 2013). För att eleverna ska 

utveckla matematisk förståelse, matematiska strategier samt ett matematiskt språk krävs att 

undervisningen är varierad och att kommunikationen sker på rätt abstraktionsnivå så eleven 

kan ta till sig undervisningen. Att uppleva misslyckande med matematiken under en längre tid 

kan leda till att elevens självförtroende i ämnet drabbas negativt, vilket i sin tur kan leda till 

en bristande motivation för ämnet. Detta kan få mycket negativa konsekvenser för den 

enskilde individen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012).  

Skolverket (2012) skriver att de huvudsakliga faktorer som påverkar lärande och undervisning 

är hur pedagogen förhåller sig till de didaktiska grundfrågorna; vad, hur och varför? Ordet 

didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder just ”lära” och ”undervisa”. Didaktik handlar 

om både skolans undervisning och inlärning, men även om elevens lärandeprocesser och hur 

dessa hjälper eleverna att uppnå kunskapsmålen. Lärare som bejakar och aktivt arbetar med 

de didaktiska grundfrågorna har goda förutsättningar att ge eleverna lust och motivation till 

studierna så att deras självförtroende ökar, vilket kan medföra ett ökat intresse i de ämnena 

som eleverna annars känner en olust inför (Sjöberg, 2006).  

Det finns en påtaglig skillnad i undervisningsmetoder och i det pedagogiska arbetet beroende 

på om eleven anses vara ”i” matematiksvårigheter eller kommer till lektionen ”med” 

matematiksvårigheter. Detta är en indikation på hur läraren ser på elevens problem, men inte 

minst på hur problemet ska tacklas. En elev ”med” problem kan ur ett kategoriskt perspektiv 

beskrivas avvika från det ”normala”, som exempelvis diagnostiserade elever, och 

kompensatoriska åtgärder i undervisningen ges. Om eleven däremot är ”i” svårigheter 

betraktas detta ut ett relationellt perspektiv, vilket innebär att eleven, miljön och 

undervisningen kan genomgå förändringar för att hjälpa eleven ur svårigheterna för att denne 

ska uppnå undervisningens kunskapsmål (Sjöberg, 2006).  

I mitt arbete kommer jag därmed att tala om ”elever i matematiksvårigheter”, då arbetet syftar 

till att undersöka hur elevens inlärning kan påverkas av datorstödd undervisning för att 
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eventuellt uppnå kunskapsmålen i matematik, och inte elevens svårighet som ett problem som 

måste åtgärdas. 

2.4 Digitala verktyg i matematikundervisningen  

Digitala verktyg är ett samlingsbegrepp för olika tekniska apparater såsom datorer, surfplattor, 

program och appar (Löfving, 2012). Digitala verktyg är en naturlig del av de allra flesta 

människors vardag och tekniken har börjat användas flitigt i alla åldrar. Detta har även 

påverkat skolverksamheten och inte minst vårt sätt att lära. Med hjälp av tekniken har nya 

förutsättningar för inlärning skapats vilket möjliggör nya vägar för eleverna att tillgodogöra 

sig kunskap på. Digitala verktyg i undervisningen främjar elevernas lärande och ger eleverna 

möjlighet att arbeta i sin egen takt. Olika digitala verktyg kan förstärka elevens förståelse för 

en uppgift genom att visualisera uppgiften (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

För att digitala verktyg ska bli en tillgång i undervisningen krävs att lärare får tid och 

fortbildning för att själva förstå materialet. Lärare kan använda digitalt material för att planera 

och förbereda sin undervisning, men inte minst kan materialet vara värdefullt för elevernas 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2014). Det krävs en samsyn bland skolpersonalen om vad 

digitala verktyg är, samt hur de ska användas, för att dessa ska bli en tillgång i 

undervisningen. När de digitala verktygen uppfyller sin fulla funktion har de goda möjligheter 

att knyta an till elevernas vardag och därigenom även höja kvaliteten på undervisningen. 

Förutom de vinster som kan göras i elevernas utveckling och lärande rent skolmässigt, så 

bidrar undervisningen även till att eleverna kan hantera digitala verktyg i sin vardag 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013).   

Jag kommer i min litteraturstudie fokusera på digitalt material i form av datorer och 

surfplattor. Studien fokuserar på olika appar och program, framförallt i form av spel och 

undervisande instruktioner. ”Undervisande instruktioner” används som benämning för de 

datorprogram som är utvecklade för att stötta eleverna i deras inlärning av ett specifikt 

matematikinnehåll. Dessa program ger eleverna direkt feedback och eleverna får möjlighet att 

arbeta självständigt. Dessa program hjälper eleverna att arbeta i steg, för att ge minskad 

belastning på elevernas arbetsminne (Hung, Sun, Chih-Yuan, Pao-Ta, 2015). 

Digitala verktyg och datorstödd undervisning används synonymt i litteraturstudien.   
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3. Metod 

I metodavsnittet redogör jag för sökprocessen samt vilket urval jag gjort gällande sökord och 

val av artiklar. Metoddelen avslutas med litteraturstudiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden.  

3.1 Databasen 

För att besvara min frågeställning har jag gjort en litteraturstudie där jag sökt artiklar i 

databasen “Web of Science” (WoS). Att göra en litteraturstudie innebär att göra en 

sammanställning av befintlig litteratur på ett visst område, där en noggrann sökning och 

granskning av litteraturen gjorts. Då flera studier vägs samman inom samma område, kan 

denna litteraturstudie resultera i att ge ny, säkrare kunskap inom området (Barajas, Forsberg 

och Wengström, 2013)  

WoS ger tillgång till flera tidskrifter som refererar till akademisk och/eller vetenskaplig 

forskning i bland annat matematikämnet. Tillgången till dessa databaser möjliggör en 

fördjupad och specialiserad undersökning av mitt valda område. I WoS publiceras i huvudsak 

engelskspråkiga artiklar vilket är fördelaktigt då många forskare i dagsläget publicerar sina 

artiklar på engelska för att nå en större målgrupp.  

Jag har använt WoS avancerade sökfunktion. Genom denna fick jag möjlighet till att få en bra 

överblick över mina sökord, samt tillgång till en mer avancerad användning av de booleska 

operationerna ”AND” och ”OR”. I WoS avancerade sökfunktion fick jag även möjlighet att se 

mina tidigare sökningar och hur många träffar de hade gett, vilket var användbart när jag 

senare skulle lägga till/ta bort ord när jag förnyade mina sökningar.  

3.2 Sökord 

Vilka ord jag använder i sökningen av artiklarna framkommer i Bilaga 1. 

I min första sökning (2014-04-16) var jag väldigt preciserad med sökorden vilket gjorde att 

jag fick alldeles för få träffar för att både kunna få en överblick över och kunna göra en 

sammanställning av området. Det är vanligt att påbörja litteratursökning på detta sätt, då jag 

främst använde mig av de kärnord som fanns i min frågeställning (Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013). Jag använde ord av karaktären ”inlärningssvårigheter”, ”digitalt material” 

och ”matematik”, men var allt för snäv i variationen av dessa sökord. 

Jag breddade min sökning (2014-04-20) och valde att helt utesluta ord av karaktären 

”inlärningssvårigheter”. Istället adderade jag ”elev” och ”effekter”, vilket bidrog till många 



11 
 

relevanta träffar. En del av de träffarna som jag tyckte var intressanta och passade mitt 

forskningsområde från den första sökningen dök även upp i denna sökning. Däremot upplevde 

jag att sökningens huvudsakliga innehåll blev hur digitalt material används i undervisningen 

och vilka material som finns, men att sökningen fortfarande gav för få träffar om elever i 

inlärningssvårigheter. Att addera ”elev” var naturligt för min sökning eftersom mitt syfte och 

min frågeställning vänder sig till just elever i skolverksamheten. Jag hade förhoppningar om 

att ordet ”effekter” skulle ge träffar på artiklar som beskrev effekterna av att använda digitalt 

material i undervisningen, men istället resulterade denna breddning i att många av artiklarna 

inte alls var relevanta för mitt område utan benämnde effekter av exempelvis elevsamarbete.  

Således gjorde jag en ny sökning (2014-04-27) där jag utgick från samma ord som i den första 

sökningen, och behöll de ”elev”-relaterade orden från min andra sökning. Den huvudsakliga 

skillnaden från de tidigare sökningarna var att jag fann synonymer till begreppen ”digitalt 

material” samt ”elever i inlärningssvårigheter”, vilket gav ett rimligt (278) antal träffar. Jag 

fann ut att exempelvis ”IKT” inte enbart används för att beskriva informations- och 

kommunikationsteknik, utan att många artiklar vars syfte var att undersöka 

datoranvändningen i skolklasser benämnde den dator ledda undervisningen som ”IKT”. Jag 

uteslöt även ”material” eftersom det gav träffar på allt material, även det som inte hade någon 

digital koppling.   

3.3 Sökkriterier 

Förutom att WoS ger möjlighet till att kombinera sökord, kan sökningen göras mer specifik 

genom vissa avgränsningar i form av språk, dokumenttyp och årtal. Efter att jag tagit fram 

studiens sökord arbetade jag fram studiens sökkriterier och preciserade min sökning genom 

att avgränsa på följande sätt;  

Language: English 

Document types: Article 

Timespan: 2005-2015 

Research areas: Education educational research OR Mathematics 

Jag har avgränsat på följande sätt då artiklar som är publicerade innan 2005 känns irrelevanta 

i det avseende att tekniken gjort otroliga framsteg under senare år, och inte minst har 

undervisningen påverkats av den tekniska utvecklingen. Jag har ett tidsspann på 10 år vilket 

gör det möjligt att se en viss förändring över tid, men studiens huvudsakliga syfte är att bidra 
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till förståelse av aktuell forskning. Jag har även begränsat forskningsområdet till ”Education 

educational research” och ”Mathematics” eftersom dessa forskningsområden är mest 

relevanta för att göra en matematikdidaktisk forskningssammanställning.  

3.4 Urval 

Efter att ha utarbetat sökord och sökkriterier som gav de 278 träffarna var nästa steg i 

urvalsprocessen att läsa igenom titlarna på samtliga artiklar. I detta steg upptäckte jag att 

många av träffarna, ca.125 stycken, inte alls var relevanta för mitt forskningsområde. Mina 

inkluderingskriterier för att få en bild över forskningsområdet var att artiklarna skulle 

innehålla begreppen (alternativt synonymer); matematik, datorstödd undervisning samt elever 

i matematiksvårigheter. I de artiklar som valdes bort framgick av titeln att studien undersökte 

elever som hade inlärningssvårigheter i andra ämnen än matematikämnet. Andra artiklar som 

valdes bort fokuserade på elever som hade andra sociala problem, som exempelvis 

drogproblem.  

Av de titlar som innehöll ett eller flera av mina sökord, granskade jag även nyckelorden och 

landade i 39 artiklar (se bilaga 2) som innefattade mina inkluderingskriterier. I dessa artiklar 

lyftes matematiksvårigheter och datorstödd undervisning fram som centrala delar av artikeln. 

Dessa artiklar läste jag abstrakt på för att få en bild över forskningsområdet samt för att kunna 

göra ett andra urval till att besvara studiens syfte och frågeställning med.  När jag läste 

abstrakten hade jag utarbetat ett ramverk för att kunna kartlägga om det digitala materialet 

framförallt användes som instruerande i undervisningen, eller som pedagogiskt spel eller på 

annat sätt. Detta ramverk hade sin utgångspunkt i mina frågeställningar för att kunna besvara 

litteraturstudiens syfte. I abstrakten fokuserade jag framförallt på att hitta delar i texten som 

gav mig en överblick över forskningsområdet. Jag förde även anteckningar för att se 

resultaten av studierna: ställde forskarna sig negativa eller positiva till datorstödd 

undervisning? Hur definierades inlärningssvårigheter? Etc. För att bearbeta anteckningarna 

utformade jag en tabell av de tre kategorier jag kursiverat ovan (se tabell 1).  

Under kategorin ”annat” var det tre artiklar som hänvisade till elever som inte enbart har 

specifika- eller allmänna inlärningssvårigheter, utan andra funktionsnedsättningar såsom 

dövhet och autism. Dessa artiklar har jag medvetet valt att inte lägga till i resultatdelen 

eftersom det på sätt och vis hamnar utanför mitt valda forskningsområde. Även i ”spel” och 

”instruerande undervisning” fanns det två artiklar vars undersökning baserades på elever med 

utvecklingsstörning eller ADHD, vilka jag inte heller valt att lägga till i den slutgiltiga 
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resultatanalysen. Det samma gäller för elever med språksvårigheter. Trots att det blir ett visst 

bortfall anser jag att fördelen med detta urval är att jag inte vill riskera att litteraturstudiens 

tyngdpunkt ligger på elevernas eventuella språkliga svårigheter. Under samtliga tre kategorier 

dök det upp ett antal artiklar som hänvisar till elever som avslutat grundskolans år 6 (eller 

motsvarade i andra länder), vilka jag valt att inte presentera i den slutgiltiga resultatanalysen 

eftersom det skiljer sig mycket utvecklingsmässigt när eleverna kommer upp i tonåren.  

Artiklarna till djupanalysen hämtades ur alla tre kategorier för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Av de artiklar som var kvar efter urvalet har jag manuellt valt ut åtta 

artiklar som presenteras i resultatanalysen. Tre artiklar hänvisar till digitalt material som spel. 

Fyra artiklar hänvisar till digitalt material som instruerande, och en artikel belyser 

användningen av digitalt material kontra lärarledd undervisning. Den sistnämnda artikeln 

presenteras under 4.3, eftersom den relaterar till datorstöd som instruerande, och inte som 

spel.  

Dessa åtta artiklar var av särskilt intresse då samtliga hade både kontrollgrupper och 

testgrupper, samt att de hade följt upp elevernas kunskaper i ett efter-test. Eftertestet anser jag 

är mycket intressant eftersom litteraturstudiens syfte är att undersöka om datorstöd i 

undervisningen kan tillföra något positivt i lärprocessen för elever i matematiksvårigheter.    

Gemensamt för artiklarna är att det finns flera elever som har svårigheter med den 

grundläggande räkneläran i både test- och kontrollgrupperna. I urvalet av artiklarna som 

presenteras och analyseras i resultat- och analysdelen har jag valt att inte hänvisa till artiklar 

som liknar varandra för mycket. Som exempelvis under kategorin ”spel” har jag valt att ta 

spel som hjälper elever med problemlösning eller addition, inte två artiklar om 

problemlösning, detta för att få en större resultatspridning. Författare och artiklarnas titel 

presenteras i bilaga 3. 

I läsningen av dessa artiklar läste jag målinriktat och selektivt efter information som var 

användbart i min litteraturstudie. Jag förde succesivt anteckningar om innehållet samt var 

innehållet kunde användas i uppsatsen.  

3.4 Tillförlitlighet och etiska överväganden  

Artiklarna innehöll både kvantitativ och kvalitativ data. Kvalitativ i form av intervjuer och 

observationer, och kvantitativa i form av enkäter, prov och betygsammanställning.  

Majoriteten av artiklarna var kvalitativa och resultaten från dessa är svåra att generalisera till 

andra miljöer, den externa validiteten är således låg. I och med att test- och kontrollgrupperna 
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är relativt små, är det osäkert om resultatet från varje enskild undersökning skulle bli 

densamma om undersökningen genomfördes i en annan del av världen. Detta gör den externa 

reliabiliteten låg.   

Som jag nämnt tidigare har jag gjort flera olika sökningar vilket inneburit en hel del läsning 

och noga bearbetning innan jag gjorde mitt slutliga artikelurval. Jag har gjort en kvantitativ 

sammanställning av de 39 artiklarna som användes till kartläggningen. Detta för att få en 

överblick över hur resultaten från studierna var fördelade. Artiklarna har flera gemensamma 

faktorer samtidigt som de ger olika utgångspunkter för hur datorer kan användas i 

undervisningen, således är reliabiliteten för litteraturstudien hög. I min litteraturstudie har jag 

valt att skriva ett utförligt metodavsnitt för att andra som eventuellt är intresserade av att göra 

liknande studier enkelt kan gå tillväga på samma sätt. Detta stärker reliabiliteten för 

litteraturstudien.  

Även validiteten för litteraturstudien är hög då studiens centrala begrepp (datorstödd 

undervisning och inlärningssvårigheter) varit genomgående i artikelsökningarna från första 

början, och grundar sig i det studien avser att undersöka.  

Som jag nämnt i urvalet har jag valt att göra vissa överväganden i valet av artiklar för att 

artiklarna ska vara relevanta för mitt syfte och min frågeställning. Förutom de urval jag gjort 

har jag inte låtit mig påverkas av hur jag tror att forskningen ställer sig till datorstödd 

undervisning i förhållande till inlärningssvårigheter när jag valt artiklar (Thomassen, 2007).  

Jag var medveten om att matematiksvårigheter förekom innan jag började sammanställa 

litteraturstudien, och jag hade även hört talas om begreppet ”dyskalkyli”. Jag visste även att 

datorer i viss mån används i matematikundervisningen, men jag var inte införstådd i hur dessa 

kan samverka. Mina kunskaper i området var något begränsade, vilket gjorde att jag inte hade 

en förutbestämd mening om hur jag trodde att resultatet av studierna skulle te sig. 

 

4. Resultat och analys 

I arbetets resultat- och analysdel presenteras inledningsvis en frekvenstabell (tabell 1). 

Tabellen är sammanställd utifrån de samband som kunde utläsas av artikelurvalet (39 

artiklar). En kortare sammanfattning av dessa artiklar finns i bilaga 2. Slutligen presenteras ett 

urval artiklar (8st), för att besvara mitt syfte och min frågeställning.  
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4.1 Övergripande kartläggning 

Under denna rubrik presenteras egenheter från de 39 artiklarna som jag valt att läsa abstrakt 

på. Dessa egenheter har kategoriseras, för att göra en övergripande kartläggning av 

forskningsområdet. 

De 39 studierna som jag granskat för att kunna göra en övergripande kartläggning över 

forskningsområdet är genomförda i olika delar av världen; ett fåtal av dessa är från 

Skandinavien, några från Europa, men de allra flesta är från USA och Asien. Gällande 

studiens åldersgrupp är det endast 1 av 39 som inte var genomförd på grundskoleelever, utan 

undersökte hur lärarstudenter kunde arbeta med digitala verktyg redan på sin egen utbildning.  

I de allra flesta studier befann sig forskaren själv i den sociala verklighet som analyserades. 

Forskarna samlade i huvudsak in data genom kvalitativa deltagandeobservationer, 

(reflekterande) intervjuer, videoinspelningar, enkäter, insamling av betyg samt provresultat. 

Studierna söker förståelse och kunskaper om människans uppfattningar, upplevelser och 

erfarenheter, vilket är utmärkande för den kvalitativa vetenskapsteorin (Bryman, 2011). I 

majoriteten av studierna var deltagarantalet relativt lågt och undersökningarna sträckte sig i 

huvudsak över en kortare tidsperiod (några veckor). Därför kan resultaten från studierna inte 

generaliseras till andra fall.  

I ett fåtal studier hade forskarna själva gjort en kvantitativ sammanställning av kvalitativa 

studier. Detta genom att bepröva redan vedertagna hypoteser inom området ”datorstödd 

undervisning”. 

När jag läst abstrakten på de 39 artiklarna har jag gjort en särskiljning på framförallt datorledd 

undervisning i form av instruktioner, samt datorundervisande material i form av spel. Detta 

för att besvara mitt syfte om hur datorns olika verktyg kan öka elevens matematiska 

förståelse.  
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Datorstödd 
undervisning 

Antal 
artiklar 

Antal artiklar till 
resultatanalysen 

 
Instruerande 

 
23 

 
4 

 
Spel 

 
7 

 
3 

 
Annat 
 

 
9 

 
1 

Tabell 1. Övergripande kartläggning 

 

I huvudsak handlar de 23 artiklarna som hamnar under ”instruerande” om hur elever i 

matematiksvårigheter kan instrueras i addition, subtraktion och i problemlösningsuppgifter. 

Digitala verktyg ger upphov till annan typ av instruktion med bilder, ljud och andra effekter, i 

jämförelse med lärarledda genomgångar och instruktioner. De textbaserade programmen 

påminner om de vanliga läroböckerna fast i digitaliserad form. 

De 7 artiklarna som hamnar under kategorin ”spel” innehåller både artiklar där forskarna 

utvecklat egna datorspel samt artiklar där forskarna utvärderar användningen av redan 

etablerade datorspel, för at hjälpa elever med problemlösning, addition och subtraktion. 

Datorspel kan utgöra en viktig del av matematikundervisningen. I spelets värld får spelaren 

möjlighet att lösa uppgifter för att sedan gå vidare till mer utmanande uppgifter – vilket 

tillgodogör det behov eleven har av att få utmaningar och känna lycka och stolthet inför 

matematiken.  

De 9 artiklarna som hamnar under kategorin ”annat” utvecklade i huvudsak inga egna 

datorprogram och följde inte heller elevens arbete med digitala verktyg. Dessa studier 

undersökte exempelvis hur trådlös teknik kan förbättra matematiskt lärande för elever med 

hörselskada, men även arbete med digitala pennor, miniräknare och interaktiva skrivtavlor.  

Sammanfattningsvis påvisade resultaten från samtliga 39 studier att eleverna gynnas i sitt 

lärande av datorstödd undervisning. Digitala verktyg kan vara hjälpsamt för elever oavsett om 

de fungerar instruerande eller syftar till att utveckla elevernas kunskaper i matematik med 

hjälp av spel.  För elever i matematiksvårigheter kan de digitala verktygen innebära att eleven 

slipper svåra algoritmer och istället kan fokusera på andra delar av matematiken. Eleven 

måste trots användandet av verktyget förstå uppgiften och hitta rätt lösningsmetod, men 
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behöver inte utsättas för svåra räkneoperationer. Detta kan vara en faktor till att elevernas 

intresse och motivation för matematikämnet ökar.   

Under rubrikerna 4.2 till och med 4.4 presenteras de åtta artiklar som valts ut för noggrann 

granskning och djupläsning, för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

4.2 Studiernas beskrivning av matematiksvårigheter samt datorstöd i undervisningen 

Under denna rubrik sammanställs de åtta studiernas beskrivning av matematiksvårigheter 

samt datorstöd i undervisningen. Dessa begrepp är centrala för litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. 

Flertalet forskare är eniga i det avseendet att matematiksvårigheter är ett komplext begrepp. 

Elever i matematiksvårigheter beskrivs ofta prestera sämre i matematik än sina jämnåriga 

klasskamrater. Flera studier klassificerar elevernas (bristande) kunskaper i matematik efter 

standardiserade kunskapsprov på lokal- eller nationell nivå (Seo och Bryant, 2009). Hur 

matematiksvårigheter påverkar elevens inlärning är väldigt individuellt, således är det viktigt 

att anpassa undervisningen till varje enskild elev. Gemensamt för artiklarna är att eleverna i 

matematiksvårigheter av en eller flera anledningar är lågpresterande, och en ofta nämnd 

påverkningsfaktor är elevens bristande motivation i ämnet.   

Matematik är ett relativt tungt och abstrakt ämne, men med hjälp av tekniken kan 

matematiken individualiseras och anpassas till elever i matematiksvårigheter för att möta 

deras särskilda inlärningsegenskaper (Seo, You-Jin, Woo, Honguk, 2009). I och med 

teknikens framsteg under de senaste decenniet har datorstöd förespråkats i undervisningen för 

bland annat elever med matematiksvårigheter. Användningen av dator har påvisat sig vara 

effektivt för elever att visualisera och förstå komplexa och abstrakta matematiska begrepp. I 

utvecklingen av programmen är det viktigt att kunskaperna presenteras i rätt ordning – från 

grundläggande till mer avancerat, med fokus på målet. Programmet bör ge tillgång till 

instruktioner på ett varierat sätt för att kunna tillgodose alla elevers behov av stöd. Genom att 

använda visuellt tilltalande animationer och bilder, som är direkt kopplade till 

undervisningsinnehållet, så kan elevernas motivation och uppmärksamhet öka. Bilder som 

inte är direkt kopplade till innehållet har en tendens att distrahera och störa eleverna i sin 

matematiska inlärning. Således bör antalet animationer och bilder vara noggrant utvalda för 

att elever i matematiksvårigheter ska utveckla och underhålla sitt intresse. Men även för att 

behålla fokus på undervisningsinnehållet och förbättra sina kunskaper i matematikämnet (Seo, 

You-Jin; Woo, Honguk, 2009). 
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Materialet bör även ha ett tydligt och enkelt textsnitt. Det kan vara fördelaktigt att 

programmet endast använder versaler eftersom tangentbordet har versaler, och det kan vara 

förvirrande för elever i matematiksvårigheter om bokstäverna ser olika ut. En mycket viktig 

faktor när pedagoger väljer datorstött material är att programmet ger direkt återkoppling i 

form av korrigeringar, förklaringar och instruerande ledtrådar. Detta är viktigt för att studenter 

i inlärningssvårigheter ska förbättra sin noggrannhet vid problemlösning samt kunna utföra 

mer komplexa matematikproblem. Återkopplingen blir än mer effektiv om den syftar till 

elevens person, som exempelvis ”du vet verkligen detta” eller ”du försöker verkligen”, 

eftersom elever i matematiksvårigheter ofta tror att deras framgång beror på tur eller att 

uppgiften är för enkel, och inte deras egen förmåga.  

Ljud, som exempelvis tal och musik, kan hjälpa elever att upprätthålla sin uppmärksamhet 

och främja deras inlärning. Om texten i uppgiften läses upp högt av programmet kan elever i 

matematiksvårigheter få hjälp med att fortsätta den matematiska aktiviteten även om de har 

bristande kunskaper i läsning. Det är dock viktigt att det inte blir för mycket ljud. (Seo, You-

Jin; Woo, Honguk, 2009). 

Datorer kan erbjuda vissa funktioner, vilka jag delvis nämnt ovan, som kan underlätta för 

elever i matematiksvårigheter. Datorstödd undervisning leder i allmänhet till ökad motivation, 

utvecklandet av beräkningsfärdigheter samt att eleverna får ett bättre flyt i sina uträkningar 

(Leh och Jitendra, 2012). 

 

4.3 Vad säger forskningen om vad datorstödd instruerande undervisning kan ha för effekter 

på lärandet för elever i matematiksvårigheter?  

Här presenteras de studier från kategorierna ”instruerande” samt ”annat”. I de fem studier som 

analyserats gällande datorstödd instruerande undervisning har sammanlagt 715 elever i 

matematiksvårigheter deltagit, samt 84 elever som inte uppvisar matematiksvårigheter. Tre av 

studierna syftade till att arbeta fram ett datorstött undervisningsprogram och undersöka 

effekterna av dessa. En studie jämförde lärarledd undervisning kontra datorstödd 

undervisning, och den sista studien sammanställdes 11 tidigare forskningsresultat på området. 

I de fem studierna har det fokuserats på problemlösningsuppgifter i räknesätten addition och 

subtraktion. 

Problemlösning beskrivs ofta som en textbaserad uppgift som på förhand inte har någon given 

lösningsmodell, vilket kräver en viss ansträngning från eleverna. Många elever som har 
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svårigheter med dessa uppgifter missar viktiga detaljer som är beskrivna i uppgiften, och 

fokuserar istället på de tal som är angivna och försöker lösa dessa med ett utav de fyra 

räknesätten som känns mest lämpligt (Chang, KE; Sung, YT; Lin, SF, 2006). Problembaserat 

lärande anses vara ett av de främsta tillvägagångssätten för att öka elevernas motivation och 

ämneskunskaper i matematikämnet, det tillåter elever att reflektera både enskilt och i grupp 

och föra resonemang kring varför och hur det kan bli på ett visst sätt (Huamd, Liu. Yuan-

Chen och Chand- Hsiu-Chen, 2012) 

Tidigare forskning har påvisat att de program som är utvecklade för att hjälpa elever att lösa 

dessa uppgifter innefattar samtliga problemlösningssteg i ett enda steg, således är det svårt att 

upptäcka var i uppgiften som eleven gör fel (Huamd, m.fl., 2012). De tre studier som har 

utvecklat ett datorstött program för att hjälpa elever att lösa dessa uppgifter har designat 

programmet som sådant att problemlösningsuppgiften är uppdelad i fyra olika steg. De fyra 

stegen har samma innebörd men benämns olika i de olika studierna, jag sammanfattar dem i 

nedanstående punkter:  

1) Förstå problemet 

2) Göra en plan för att lösa problemet 

3) Verkställa planen 

4) Kontrollera lösningen   (Polya, 2004) 

Att förstå problemet innebär att eleven måste kunna förstå textens innehåll och vad texten 

faktiskt säger; Vad vet jag? Vad vet jag inte? Och vad måste jag ta reda på? Sedan ska eleven 

utarbeta en plan för att lösa problemet utifrån den information som framkommer i det första 

steget; Vad är det som ska besvaras? Vilka är talen som ska beräknas? Samt vilket räknesätt 

bör användas? Sedan ska eleven verkställa denna plan och lösa uppgiften innan eleven 

slutligen kontrollerar svaret och ser om lösningen verkar rimlig (Huamd, 2012). Förutom 

programmens olika steg som var utformade för att underlätta elevens tankeprocess, 

möjliggjorde programmen en ökad förståelse hos eleverna genom att använda bilder, ljud, en 

anpassad layout samt att problemen kunde bli upplästa (Seo, You-Jin, Woo, Honguk, 2009)  

I samtliga studier gjorde ett för-, efter- och uppföljningstest som kvantitativt mätte elevernas 

kunskaper i problemlösning, men även tester som mätte hjärnans aktivitet. I före-testen skiljde 

det sig inte signifikant mellan resultaten från eleverna i test- och kontrollgruppen, det som 

däremot påvisades från samtliga studier var att elever i testgruppen (som fått instruktioner via 

dator) presterade bättre på både efter- och uppföljningstesten. Framförallt ansågs elever i 
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matematiksvårigheter kunna göra stora vinster prestationsmässigt av att undervisas med stöd 

från datorn. Detta för att programmet minskar elevens kognitiva belastning och ger direkt 

återkoppling till eleven (Chang, Sung, Lin, 2006). Studierna påvisade att både elever och 

lärare var nöjda med att använda datorstödd undervisning, men poängterar vikten av 

programmets utformning om det ska användas för elever i matematiska inlärningssvårigheter. 

Tidigare program har fokuserat på att använda datorprogrammen som stöd i undervisningen, 

men inte specificerat på elever i inlärningssvårigheter. För att programmet ska bli användbart 

och hanterbart bör texterna vara relativt korta och textstorleken stor, programmet bör inte ha 

för mycket effekter, bilder och ljud som kan distrahera eleverna (Seo, You-Jin; Woo, Honguk, 

2009)  

Två artiklar fokuserade på lärarledd kontra datorstödd undervisning. Resultatet av dessa 

studier visade att lärarledd undervisning kunde vara minst lika bra som datorstödd 

undervisning om läraren ger eleverna lagom utmanande uppgifter. Däremot rapporterades det 

mer positiva attityder till matematiken från de elever som fått datorstödd undervisning i 

jämförelse med de som undervisades av läraren. Det datorbaserade programmet gav även 

bättre förutsättningar till att ge snabb och personlig återkoppling (Leh och Jitendra, 2012). I 

de uppföljnings-tester som gjorts efter att studien avslutats påvisades det att de elever som fått 

datorstödd undervisning presterade något bättre än de eleverna i kontrollgruppen. Den 

viktigaste påverkningsfaktorn till detta ansågs vara den direkta återkopplingen som eleverna 

fick av programmet (Seo, Bryant, Pedrotty, 2009). 

Sammanfattningsvis så påvisar resultaten från studierna att datorprogram kan ha en mycket 

positiv effekt på elevernas inlärningsprocess. Datorstöd i undervisningen kan bidra till att 

eleverna slipper flera räkneoperationer och istället kan fokusera på hur ett visst problem ska 

lösas. Eleven utvecklar på så vis egna räkne strategier och får kontroll över sitt eget lärande. I 

avsnittet analyseras huruvida datorstöd i undervisningen står sig rent pedagogiskt i jämförelse 

med lärarledd undervisning, och resultaten menar att det ena inte bör utesluta det andra – utan 

de bör samverka. Det viktigaste är att läraren har olika strategier för hur eleverna ska lära sig 

ett visst undervisningsinnehåll.  
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4.4 Vad säger forskningen om vilka inlärningseffekter datorspel kan ha för elever i 

matematiksvårigheter?   

I de tre studier som analyserats gällande datorspel i matematikundervisningen har sammanlagt 

76 elever deltagit, av dessa har ungefär hälften matematiska inlärningssvårigheter. Samtliga 

studier arbetade fram datorspel för att undersöka effekterna av dessa, en av de tre studierna 

använde surfplatta istället för stationär/bärbar dator. Samtliga spel var framtagna för att 

utveckla och befästa elevernas kunskaper i addition och subtraktion, men med olika 

infallsvinklar. Två av spelen var utvecklade så att eleverna skulle få ett bättre flyt i 

huvudräkningen med en- och tvåsiffriga tal, och det tredje spelet var anpassat för att utveckla 

elevernas problemlösningsförmåga. Samtliga studier gjorde även ett före- efter- och 

uppföljningstest av elevernas kunskaper i addition och subtraktion. 

I den ena studien testades elevernas kunskaper i addition och subtraktion genom att eleverna i 

både test- och kontrollgruppen fick spela samma spel men med olika svårighetsgrader. 

Eleverna i testgruppen fick utföra uppgifter som ansågs vara utmanande utefter sina 

individuella förmågor, medan de elever i kontrollgruppen fick lösa uppgifter som var 

anpassade till deras nuvarande kunskapsnivå. Detta för att påvisa vilken effekt utmanande 

kontra matchande svårighetsgrader i undervisningen kan ha på elevernas motivation, 

kunskapsutveckling och självuppfattning (Hung, Sun, Chih-Yuan, 2015). 

Den andra studien som faller inom samma kategori syftar till att utveckla ett datorbaserat 

utbildningsprogram som hjälper elever att utveckla sin mentala tallinje. Ett datorspel 

utvecklades som eleverna även kunde spela hemifrån. Programmet syftar till att förbättra den 

rumsliga representationen av siffror och elevens inre mentala tallinje, samt förståelse för var 

siffrorna ska placeras, uppskattning och aritmetiska färdigheter (Kucian, Grond och Rotzer, 

2011). 

I den tredje studien utvecklades ett spel för att främja elevernas kunskaper i 

problemlösningsuppgifter. Spelaren väljer svårighetsgrad på spelet utifrån fyra nivåer, ju 

svårare problemet är, desto mer poäng samlar spelaren. Detta är en par uppgift som bygger på 

att den ena eleven löser uppgiften, och den andra kontrollerar om svaret är rimligt, sedan byter 

eleverna uppgifter med varandra. Den spelaren som bedömer den andra spelarens uträkning 

kan också samla poäng genom att föra resonemang kring varför denne anser att svaret är rätt 

eller fel (Kajamies, Vauras och Kinnuen, 2010). 
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Datorspel anses enligt tidigare recensioner och metaanalyser vara fördelaktigt för elever för 

att de ska lära sig mer och snabbare, samt få bättre motivation (Kajamies, Vauras och 

Kinnuen, 2010). Även de tre studierna poängterar att det kan vara mycket fördelaktigt för 

elevernas intresse och motivation att använda datorspel i undervisningen. En av de stora 

påverkningsfaktorerna till elevernas ökade motivation anses vara att de i spelet tillåts arbeta 

från en nivå till en annan, där svårighetsgraden i uppgifterna hela tiden blir svårare och eleven 

upplever mer utmaning. En annan orsak till elevens ökade motivation anses vara den direkta 

återkoppling som eleven ges vid datorspel (Hung, Sun och Chih-Yuan, 2015).  

I resultaten från de tre studierna finns det tre återkommande faktorer som ger svar på hur 

elever i inlärningssvårigheter gynnas av datorspel;  

1) Den direkta återkopplingen som ges i spelet är bra för elevens prestationer och 

matematiska självkänsla 

2) Elevens matematiska flyt gynnades 

3) Spelen har inte lika stor belastning på arbetsminnet som traditionell undervisning, 

vilket medförde att elevernas aktivitet i hjärnan förändrades till det bättre.  

Samtliga studier hade en test- (spelade spel) och en kontrollgrupp. I resultatet från studierna 

påvisades att samtliga elever i testgrupperna i större utsträckning uppnådde de tre faktorerna 

som är nämnda ovan, än eleverna i kontrollgrupperna. Eleverna i testgrupperna tenderade att 

visa mindre distraktion till omständigheter runt omkring än eleverna i kontrollgrupperna, 

vilket är en indikation på att eleverna är mer fokuserade när de spelar spel. Dock var eleverna 

i testgruppen i större behov av lärarens hjälp då de spelade utmanande spel, eftersom de utan 

lärarens hjälp inte kunde ta sig vidare i spelet. Både test- och kontrollgrupperna hade 

förbättrat sina resultat från före- till eftertestet, men däremot lyckades eleverna i testgruppen 

att befästa sina kunskaper bättre långsiktigt, vilket påvisades i uppföljningstesten (Hung, Sun 

och Chih-Yuan, 2015).  

Sammanfattningsvis framkommer det av resultaten från studierna att datorspel kan vara både 

positivt och negativt för elevernas inlärning. Forskarna menar att fördelarna med datorspel är 

att eleverna blir mer motiverade till att räkna och att de snabbare inhämtar nya kunskaper. 

Ytterligare en fördel med datorspel i undervisningen är att eleverna ofta har tillgång till 

materialet även hemifrån, och på så vis även kan få viss tillgång till pedagogisk stöttning även 

i hemmiljön. Nackdelarna med datorspel är att läraren ofta måste vara tillgänglig när eleverna 
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använder sig av datorer, både för att hjälpa eleverna men även för att ha koll på att eleverna 

använder datorerna till det som de är avsedda för.  

 

5. Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att göra en sammanställning av befintlig forskning av området 

”datorstöd” i matematikundervisningen, med fokus på elever i matematiksvårigheter. Detta 

för att undersöka om datorstöd i undervisningen kan tillföra något positivt i lärprocessen för 

elever i matematiska inlärningssvårigheter. Litteraturstudiens forskningsfrågor är;  

 Vad säger forskningen om vad ”datorstödd instruerande undervisning” kan ha för 

effekter på lärandet för elever i matematiksvårigheter?  

 Vad säger forskningen om vilka inlärningseffekter datorspel kan ha för elever i 

matematiksvårigheter?   

Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av litteraturstudiens huvudresultat, därefter 

presenteras en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. Därefter presenteras ett kortare 

avsnitt om vad resultaten från litteraturstudien kan innebära för undervisningen i skolan och 

läraryrket. Diskussionsavsnittet avslutas med tänkt fortsatt forskning på forskningsområdet. 

 

5.1 kort sammanfattning av huvudresultaten  

För att koppla tillbaka till de teoretiska perspektiv som beskrivits i studiens bakgrundsdel görs 

en kort sammanställning av resultaten från studierna.  

Gemensamt för de 39 studier som analyserats är att samtliga belyser kognitiva förmågor och 

ett sociala samspel som centrala delar. Ur ett kognitivt perspektiv kan datorstöd i 

undervisningen ha positiv inverkan på elevernas inre, det vill säga utgöra en mindre 

belastning på elevernas arbetsminne samt att eleverna känner tillit till den egna förmågan. 

Resultaten visar att elever i matematiska inlärningssvårigheter kan göra stora vinster både 

prestationsmässigt och emotionellt när de använder datorer i undervisningen. Den 

pedagogiska stöttning som ett datorbaserat program utgör, kan bidra till att utveckla elevernas 

kunskapsnivå och minska gapet mellan elevernas nuvarande och framtida kunskaper. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan datorstöd i undervisningen innebära att elever i 

inlärningssvårigheter inte behöver avskiljas från gruppen. Eleverna får möjlighet att verka i en 
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social gemenskap. Av de presenterade resultaten framkommer att både lärare och elever är 

positiva till datorstöd i undervisningen.  

Det krävs att vissa kriterier i datorprogrammen blir uppfyllda för att inlärningsmiljön ska bli 

god, annars kan programmen snarare stjälpa än hjälpa eleverna.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Under denna rubrik diskuteras artiklarnas resultat i förhållande till varandra och 

litteraturstudiens bakgrundsdel. Resultatdiskussionen är uppdelad i två underkategorier med 

utgångspunkt i litteraturstudiens centrala begrepp ”inlärningssvårigheter” och ”digitalt 

material”.  

5.2.1 Hur beskrivs matematiska inlärningssvårigheter i studierna 

De definitioner som gjorts av matematiksvårigheter i litteraturstudiens bakgrundsdel 

uppmärksammas nästan inte alls i artiklarna. Flertalet forskare är eniga i det avseendet att 

matematiska inlärningssvårigheter är ett komplext begrepp. I artiklarna beskrivs i huvudsak 

vilka faktorer matematiksvårigheterna förmodas orsakas av, och två återkommande faktorer är 

skolmiljön och undervisningen.  

Från resultaten av studierna framkommer att hur matematiksvårigheter påverkar elevens 

inlärning är väldigt individuellt, således är det viktigt att anpassa undervisningen till varje 

enskild elev. En av miljö-aspekterna är just skolans bristande framgång i att göra matematiken 

tillgänglig för eleverna, både praktiskt och teoretiskt. Även andra faktorer, såsom yttre 

stimulans, uppmuntran, undervisningsmetoder etc. i och utanför skolan kan ses som 

påverkningsfaktorer till elevernas matematiksvårigheter  

Gemensamt för artiklarna är att eleverna i matematiska inlärningssvårigheter av en eller flera 

anledningar är lågpresterande. En ofta nämnd påverkningsfaktor till detta är elevens bristande 

motivation i ämnet.  För att återgå till de teoretiska perspektiven som genomsyras i studien så 

måste eleven själv ha en vilja att möta den fysiska världen för att utveckla sitt tänkande. 

Tänkandet och kunskaperna kan inte överföras mellan personer, därför är det viktigt att eleven 

får stimulans i sin utbildning för att vilja lära sig (Säljö, 2012). Som Huamd (2012) menar så 

krävs det att eleven utvecklar förståelse för vad texten faktiskt säger. Elever i 

matematiksvårigheter missar ofta viktiga delar i sina uträkningar. Inlärningen bör således ske 

stegvis för att inte vara påfrestande för elevernas kognitiva förmågor. Som Piaget benämner 

det, bör kunskaperna assimileras, det vill säga likna varandra för att utvecklas.  
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Många skolungdomar upplever en stress inför matematikämnet vilket resulterar i att eleverna 

får ett sämre matematiskt självförtroende och helt struntar i ämnet, vilket i sin tur försvårar 

elevens kunskapsutveckling (Sjöberg, 2006). Utifrån detta resultat bedömer jag att lärarens 

roll är mycket central i undervisningen. Läraren kan få eleverna att känna matematiskt 

självförtroende genom att planera undervisningen så att eleverna blir stimulerade och 

upplever glädje med matematiken. 

Jag bedömer att läraren är en viktig del av denna utveckling. Läraren har möjlighet att anpassa 

undervisningen utefter varje elevs behov och på så vis behöver inte eleverna känna sig 

misslyckade och tappa sin motivation för ämnet.  

 

5.2.2. Hur beskrivs effekterna av användningen av digitalt material i undervisningen 

I resultatet från studierna framkommer att digitalt material kan användas framgångsrikt i 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Både elever och lärare uttrycker en 

belåtenhet av att använda datorstöd i undervisningen, dels på grund av elevernas 

kunskapsutveckling, men inte minst bidrar materialet till att undervisningen blir mer varierad.  

I många fall tror jag dessvärre att datorn används i undervisningen bara för att den finns 

tillgänglig. Men som resultaten antyder är det viktigt att som lärare vara införstådd i 

materialet för att materialet ska bli en tillgång för eleverna. Bara för att programmet har hjälpt 

elever att övervinna svårigheter och finna glädje med matematiken, är inte detta något som är 

fungerar generellt för samtliga elever. Det som fungerar bra för den ena eleven – fungerar 

sämre för den andre.  

Att elever använder datorer i hemmet är mer ett faktum än ett undantag i dagens samhälle. Ett 

eventuellt problemen med datorstödd undervisning är just att eleverna har tillgång till så 

mycket annat via datorn än vad den i undervisningen är avsedd till. Elever kan lätt bli 

distraherade och vilja använda datorn till andra ändamål som exempelvis sociala medier eller 

spela spel som inte är relaterade till undervisningsinnehållet. Som lärare kan det vara svårt att 

ha koll på vad eleverna faktiskt gör framför datorn, således ställer datorstödd undervisning 

höga krav på att eleven klarar av självständigt arbete.  

Av resultaten framkommer att datorn ska ses som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen, det ena utesluter inte det andra. I artiklarna undersöks både datorspel och 

datorstöd, och jag anser att båda dessa kan användas framgångsrikt i undervisningen. Det som 

blir återkommande i båda fallen är att materialet måste vara anpassat. Det spelar ingen roll hur 
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bra ett program är eller hur mycket eller lite tillgång eleverna får till materialet, om materialet 

inte är anpassat! Jag kan således inte dra några slutsatser för om jag tycker att det ena 

datorstödet (spel eller instruerande) är bättre än det andra.  

Ingen av studierna klargjorde grundläggande för vad det var i programmen som den lärarledda 

undervisningen inte gav utlopp för. Är det att den lärarledda undervisningen inte är tillräckligt 

utmanande? Har informationen anpassats bättre i programmen? Frågor som dessa får jag som 

läsare inte svar på i resultaten. Därmed kan det vara svårt att dra slutsatser om att digitalt 

material, generellt, fungerar bättre för elever i matematiksvårigheter – skulle inte läraren 

kunna anpassa undervisningen bättre? Vidare är det flera av forskningsresultaten som 

utvärderar effekterna av datorprogram vars målgrupp inte är elever i matematiska 

inlärningssvårigheter. Även att resultaten påvisar att materialet har positiv inverkan på elever i 

matematiska inlärningssvårigheter vore det än mer intressant att se resultat av material som 

faktiskt är utvecklat och anpassat. I studierna förekom både anpassat och icke-anpassat 

material, men då båda gav positiva utslag på eleverna är det svårt att utvärdera hur pass 

mycket bättre ett anpassat material eventuellt skulle kunna vara. 

För att återkoppla till de tidigare nämnda teoretiska perspektiven vill jag avslutningsvis 

poängtera att datorstöd i undervisningen kan hjälpa elever att nå nya, mer avancerade, 

kunskaper. Vygotskij menar att ”… när människor väl behärskar ett begrepp eller en 

färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt […] Exempelvis kan den som 

lärt sig addera ensiffriga tal efter en tid vara nära att appropriera de principer som gäller för 

att addera tvåsiffriga tal” (Säljö, 2012 s.193). Eleverna behöver stöttning i den ”proximala 

utvecklingszonen” och jag bedömer utifrån Vygotskijs förklaring att datorstöd i 

undervisningen kan utgöra denna stöttning, för att utveckla elevernas nuvarande kunskaper till 

att de behärskar nya kunskaper. Exempelvis om eleverna har skaffat sig kunskaper om 

grunderna i addition, så kan de med hjälp av en dator lära sig ytterligare nya kunskaper som 

de inte tidigare stött på.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Databasen WoS är tillförlitlig då den ger tillgång till flera tidskrifter som publicerar 

akademisk och/eller vetenskaplig forskning. Tillgången till dessa tidskrifter gjorde min 

sökning mer träffsäker och varje artikel kunde hjälpa till i att besvara forskningsfrågorna. 

Under arbetets gång finns det ett antal faktorer som jag i dagsläget skulle ändrat på om jag 
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gjorde om studien på nytt. Exempelvis skulle jag ändrat på tidsbegränsningen, då jag i 

dagsläget anser att 10 år tillbaka i tiden är relativt länge, samt att de flesta artiklar jag läst är 

från de senaste 5-7 åren. I arbetet hade jag ingen önskan om att kunna presentera ett resultat 

som påvisar hur datorer används i undervisningen över tid, utan framförallt hur de arbetas 

med nu och vad pedagoger kan tänka på i framtida forskning.  

Ett av mina inkluderingskriterier var att ordet matematik skulle vara med i ordets titel. Detta 

kom att bli ganska påfrestande i urvalet eftersom de tidskrifter som enbart publicerar artiklar 

om matematik inte nödvändigtvis hade ordet matematik i titeln på de publicerade artiklarna. 

Således kan vissa artiklar som publicerats i matematiska tidskrifter gått förlorade i min 

forsknings sammanställning.  

5.4 Konsekvenser för undervisning 

Litteraturstudien har bidragit till insikter i vad datorer kan göra för undervisningen. En 

mycket relevant del av detta handlar om att lärarna måste ha kompetens och vara införstådda 

med materialet, så att materialet är anpassat och lämpligt för de elever som de ska användas 

av. Även att resultaten från forskningen påvisar att instruerande undervisning med hjälp av 

datorer samt datorspel är gynnande för elever i inlärningssvårigheter så är det generella 

antaganden som inte gäller för alla elever. Att använda datorprogram utan att ha koll på dess 

design och innehållet kan leda till negativa konsekvenser för eleverna då de kan bli 

distraherade och rentav tappa motivationen. I resultatdiskussionen framkommer att datorstödd 

undervisning kan bli mer tidskrävande för läraren i och med att eleverna kan behöva stöttning 

i att dels förstå programmen, men även för att kunna arbeta vidare med dem. För att underlätta 

i sådana situationer krävs att läraren är väl införstådd med programmen och är förberedd på 

att kunna ge snabba och innehållsrika förklaringar till eleverna. Jag anser att information och 

kunskaper om datorstödd undervisning uteblir helt i lärarutbildningen, vilket i framtiden bör 

ändras då digitala verktyg är en så pass stor del i många ungdomars vardag. 

 

5.5 Fortsatta studier 

Att datorstöd kan vara främjande för elevers kunskapsinlärning framgick redan när jag gjorde 

min litteraturöversikt. Utifrån de texter jag läst och litteraturstudiens resultat- och 

diskussionsdel har jag fått insikt i vikten av att rätt material används till rätt elev. I 

resultatdiskussionen diskuteras om att de studier som tidigare gjorts inte nödvändigtvis arbetat 

med program som varit utformade för elever i matematiska inlärningssvårigheter, vilket 
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givetvis kan ge en fel bild av effekterna av materialet. Även då studierna påvisat positiva 

effekter, är sannolikheten stor att dessa effekter skulle te sig annorlunda om eleverna fått 

arbeta med individualiserat material som är utformat för elever i inlärningssvårigheter. Vidare 

forskning skulle således kunna utgå från att enbart undersöka elever i matematiksvårigheter 

som arbetar med ett anpassat material.  

Då anpassningen av materialet är en så pass viktig faktor av hur materialet kommer att 

påverka eleverna anser jag att det vore intressant att bedriva forskning vidare på området. 

Finns det något material som verkar extra lämpligt för elever som är i lässvårigheter? Är 

omotiverade? Har nedsatt aktivitet i hjärnan? Etc. Jag anser att pedagoger i grundskolan kan 

vara i behov av en sådan forskningsöversikt för att förenkla processen med att ge rätt material 

till rätt elev. 
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BILAGA 1  
Nedan presenteras vilken databas, vilka sökord och avgränsningar jag gjorde för att finna 

relevanta artiklar till min litteraturstudie.  

 

 

 

 

  

Databas och datum Sökord/kombination av 
sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

 
Web Of Science 
2015-04-16 

TS= (math* AND 
(education* OR learn*) AND 
("learning difficulties" OR 
"learning disabilities" OR 
"low achievers" OR "low-
performing students" OR 
"students with special 
needs") AND (multimedia* 
OR ICT OR digita* OR 
material)) 

Research areas: 
EDUCATION 
EDUCATIONAL 
RESEARCH OR 
MATHEMATICS OR 
MATEMATICAL 
COMPUTATIONAL 
BIOLOGY 

63 

Web Of Science 
2015-04-20 

TS=(math* AND 
(education* OR learn*) AND 
(student* OR pupil) AND 
(multimedia* OR ICT OR 
digital OR material) AND 
effect*)  

Web of science categories: 
(EDUCATION 
EDUCATIONAL 
RESEARCH OR OR  
EDUCATION SCIENTIFIC 
DISIPLINES OR 
PSYCHOLOGY 
EDUCATIONAL OR 
EDUCATION SPECIAL  
 
Research areas: 
EDUCATION 
EDUCATIONAL 
RESEARCH OR 
MATHEMATICS  
 
Document types: Article 
 
Languages: ENGLISH 

182 

Web Of science 
2015-04-27 

TS= (math* AND 
(education* OR learn* OR 
teach*) AND (student* OR 
pupil OR child*) AND 
(disorder* OR disab* OR 
diffi* OR "low achievers” 
OR ”low-performing 
students” OR ”students with 
special needs”) AND 
(multimedia* OR ICT OR 
digital OR computer OR 
software)) 
 

Language: English 
Document types: Article 
Timespan: 2005-2015 
Research areas: Education 

educational research OR 

Mathematics 

 

278 



33 
 

BILAGA 2 
Nedan presenteras de 39 artiklarna som jag valt att läsa abstract på. I tabellen presenteras 

artikelns namn, författare, hur studien motiveras, studiens syfte och/eller forskningsfrågor, 

metodval och studiernas resultat.   

Referens 
 

Hur motiveras studien? Syfte/forskningsfrå
ga(or) 

Metodval Slutsatser.  Besvaras 
forskningsfrågan(orna)? 

Instructing Low-

Achievers in 

mathematical word 

problem solving. 

By: Kajamies, Anu; 

Vauras, Marja; 

Kinnuen, Ritta 

 

Många elever, framförallt 
lågpresterande, förstår inte 
texten i problemlösningar 
utan tittar på vilka siffror som 
omnämns i uppgiften och gör 
en uträkning av det.  

Utveckla ett datorspel 
som får elever att förstå 
att problemlösning är 
komplext. 

429 elever deltog. 12 
skolor-21klasser. 
Intervjuer& prov =före- & 
efter testperioden. 
Datorspel. 

Klara förbättringar i 
testgruppens 
problemlösningsförmåga, i 
jämförelse med 
kontrollgruppen 

Longitudinal study 

of low and high 

achievers in early 

mathematics. By: 

Navarro, Jose I.; 

Aguilar, Manuel; 

Marchena, 

Esperanza.  

 

Longitudinellt projekt (2år) 
för att identifiera vilka 
specifika mattesvårigheter 
eleverna kan ha samt om 
dessa kvarstår genom 
skolåren.  

 Vilka 
sociodemografiska 
variabler påverkar tidig 
matematisk kompetens 
hos barn i åldrarna 5-
7år?  

127 elever. Eleverna 
testades i ett numeriskt-
test & delades in i tre 
grupper utefter förmåga.  

Elevernas matematiska 
kunskaper håller sig relativt 
stabilt över tid. Endast 
samband mellan antalet 
datorer i hemmet & 
elevprestationer hittades 
som sociodemografisk orsak  

Learning 

achievement in 

solving word-based 

mathematical 

questions through a 

computer-assisted 

learning system. 

By: Huamd. Tzu-

Hua; Liu. Yuan-

Chen; Chand- Hsiu-

Chen 

 

Utveckla ett dataprogram för 
problemlösning I matematik 
för att hjälpa lågpresterande 
elever i andra och tredje klass 
med addition och 
subtraktion. Programmet ska 
guida eleverna att ”ta sig 
igenom” de delar i 
problemlösningen som de 
ofta ignorerar/inte förstår 
(verbala delarna). 

Hjälpa elever med 
matematiska 
inlärningssvårigheter 
att förstå 
problemlösningsuppgift
er, i och med att 
matematiken är så 
mycket mer än siffror 
och tal.  

6 klasser. 17 elever i 
testgruppen som ansågs 
vara lågpresterande 
tränade med datorspel 
med problemlösning som 
fokus. Elva 
lågpresterande elever i 
kontrollgruppen 

Testgruppen lyckades bättre 
på eftertestet I jämförelse 
med kontrollgruppen. Och de 
flesta I testgruppen klarade 
nu att lösa 
problemlösningsuppgifter. 
Datorprogram kan således 
vara effektiva när elever ska 
förstå problemlösningar.  

Mathematical 

power of special-

needs pupils: An 

ICT-based dynamic 

assessment format 

to reveal weak 

pupils’ learning 

potential. By: 

Peltenburg, 

Marjolijn: van den 

Heucel-Panhuizen, 

Marja; Doig, Brian 

 

Elever med matematiska 
inlärningssvårigheter har ofta 
problem med subtraktion 
upp till 100. Hur kan IKT 
hjälpa dessa elever med 
subtraktion? 

Redovisa hur IKT-
material kan användas 
för elever med 
inlärningssvårigheter.  

37 elever, 8-12år från 
specialundervisningsskolo
r. Data samlades från två 
test: IT-baserat & ett 
annat visuellt material. 

IT & visuellt material kan 
uppdaga elevernas 
inlärningsstrategier och 
påvisa var det går fel i 
uträkningen samt hjälpa 
elever att överkomma 
svårigheter. Materialet kan 
även användas för att få 
elever ”en bit på väg” och ge 
tillräckligt med stöd för att 
eleven ska finna det rätta 
svaret.   

Does ICT matter for 

effectiveness and 

efficiency in 

mathematics 

education? By: De 

Witte, Kristof; 

Rogge, Nicky 

 

En stor del av 
utbildningspolitiken den 
senaste tiden har handlat om 
IKT. Vilka effekter IKT kan ha 
är dock oklart i och med att 
det finns relativt lite 
forskning inom området, 
samt att den forskning som 
gjorts innefattar för små test- 
och kontroll grupper.  

Sammanfatta 
kvalitativa och 
kvantitativa studier på 
forskningsområdet.  

Genom kvantitativa 
studier statistiskt mäta 
relationen mellan IT-
användning i 
klassrummet och 
undervisning, sambandet 
mellan IT-användning och 
skolledning samt 
sambandet mellan IKT-
användning i 
klassrummet (och/eller 
hemma) i relation till 
elevens lärande. 

Sammanfattningsvis verkar 
det finnas en positiv effekt av 
IT på elevprestationer där IKT 
är integrerat i undervisningen 
dagligen.  
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Kvalitativa studier 
använder ofta intervjuer, 
diskussioner eller 
observationer för att 
samla in information om 
IKT-användningen i 
skolan.  

ICT-based dynamic 

assessment to reveal 

special education 

student’s potential 

in mathematics. By: 

: Peltenburg, 

Marjolijn: van den 

Heucel-Panhuizen, 

Marja; Robitzsch, 

Alexander 

 

När elever lämnar 
specialskolor för att börja på 
högstadiet är deras 
matematiska kompetens 1-
4år bakom eleverna som gått 
på vanliga skolor. Ofta testas 
eleverna med samma prov 
när man mäter deras 
matematiska kompetens.  
Dessa test ger ingen 
information om vilka resurser 
som skulle kunna hjälpa 
eleverna.  

Presentera två studier 
som fokuserar på olika 
IKT-verktyg för samma 
prov. Undersöka om 
dessa kan avslöja mer 
om studenternas 
(subtraktions)kunskape
r än vad andra test gör.  

För att samla ihop den 
uteblivna informationen 
har ett IKT-verktyg 
utvecklats, innehållandes 
hjälpverktyg som eleven 
kan använda för att lösa 
problem.  

IKT-baserad bedömning med 
dynamiska hjälpverktyg ger 
elever i behov av särskilt stöd 
mer möjligheter att visa 
deras matematiska 
kompetens i att lösa 
subtraktionsuppgifter i 
jämförelse med andra 
standardiserade prov.   

Slower algebra 

students meet faster 

tools: Solving 

algebra word 

problems with 

graphing software. 

By: Yerushalmy, 

Michal  

Elever med matematiska 
inlärningssvårigheter kan 
använda grafiskprogramvara 
för att förstå uppgifter ur ett 
bredare perspektiv, bekräfta 
gissningar samt för att 
genomföra svåra 
räkneoperationer.  

Hur elever med 
matematiska 
inlärningssvårigheter 
kan använda en grafisk 
räknare för att lösa 
algebraiska uppgifter.  

Intervjuer med elever 
(skolår 7-9) under en 3års 
period, vars 
inlärningsmiljö alltid 
innehöll ”software tools”.  

Elever med 
inlärningssvårigheter 
påvisades arbeta länge med 
uppgifterna för att nå en 
lösning, och använde 
vanligtvis inte materialet de 
hade tillgång till. 

Effects of computer-

based graphic 

organizers to solve 

one-step word 

problems for middle 

school students with 

mild intellectual 

disability: A 

preliminary study. 

By: Sheriff, Kelli A; 

Boon, Richard T. 

 

Påvisa effekter av 
datorbaserade grafiska 
program för att lösa 
problemlösningsuppgifter, för 
elever med lindrig 
utvecklingsstörning.  

Syftet med studien är 
att undersöka 
effekterna av 
datorbaserade grafiska 
program, med hjälp av 
en speciell mjukvara, 
för problemlösning.  

Bland deltagarna fanns 
tre elever med lindrig 
utvecklingsstörning. Till 
att börja med utformades 
ett arbetsblad med 9 
problemlösningsuppgifter 
som eleverna skulle 
besvara med hjälp av 
penna och papper. Under 
studiens gång fick 
eleverna möjlighet att 
lösa problemlösningarna 
med hjälp av 
datorprogrammet.  

De tre eleverna med lindrig 
utvecklingsstörning påvisades 
förbättra deras förmåga att 
lösa uppgifterna när de fick 
möjlighet att använda 
programmet.  

Improving learning 

performance with 

happiness by 

interactive 

scenarios. By: 

Chuang, Chi-Hung; 

Chen, Ying-Nong; 

Tsai, Luo-Wei 

 

På senare tid har digital 
lärande locket en hel del 
forskare att arbeta med 
digitala program för att 
förbättra eventuellt slarv 
bland eleverna, låg 
inlärningsförmåga, låg 
koncentrationsförmåga samt 
svårigheter att se logiken 
med matematik.  

I denna studie 
presenteras två puzzel-
spel i geometri, vilka 
förhoppningsvis gör att 
eleverna känner sig 
nyfikna och ökar deras 
motivation att finna 
lösningar.  

Puzzel på datorn och 
geometrispel. 

Resultatet visar att detta 
effektivt kan förbättra 
elevernas prestationer i 
geometri.  

Helping Students 

Make Sense of 

Graphs: An 

Experimental Trial 

of SmartGraphs 

Software By: 

Zucker, Andrew; 

Kay, Rachel; 

Staudt, Carolyn   

 

Grafer används ofta flitigt i 
skolundervisningen. Men 
forskning säger att elever ofta 
har svårt att tolka diagram.  

Denna studie 
rapporterar om en 
experimentell studie av 
webbaserade program 
som är särskilt 
utformade för att 
hjälpa eleverna att 
överkomma 
misstolkningar om 
grafer. 

2årig experimentell 
studie i ett 
naturvetenskapligt 
klassrum med dussintals 
lärare och tusentals 
elever.  

Studien visar att genom att 
använda detta program som 
ett komplement till den 
ordinarie undervisningen i 
större grad förstår grafer, i 
jämförelse med 
kontrollgruppen som 
studerade samma innehåll i 
samma läroböcker, men utan 
programmet. 
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Applying 

computerized 

concept maps in 

guiding pupils to 

reason and solve 

mathematical 

problems: The 

design rationale 

and effect. By: 

Chen, I-Ching; Hu, 

Shueh-Cheng  

 

Förmågan att kunna lösa 
grundläggande matematiska 
problem är väldigt viktigt för 
elever i grundskolan. Dock 
verkar den ordinarie 
undervisningen ofta göra 
eleverna förvirrade. 

Den här artikeln 
presenterar ett verktyg 
som hjälper elever att 
analysera matematiska 
problem i detalj för att 
sedan kunna lösa dem 
på rätt sätt.  

Själva studien undersöker 
den digitala tankekartans 
påverkan på barnets 
förmåga att lösa 
matematiska problem. 
Kvantitativ analys & 
intervjuer.  

Studien visar att man genom 
datorbaserade tankekartor i 
undervisningen kan stärka 
elevens förmågor att 
resonera och lösa problem.  

The Critical 

Instructional 

Features of 

Mathematics 

Computer-Assisted 

Instruction (CAI) 

Programs for 

Students with 

Learning 

Disabilities (LD): 

Identification and 

Program 

Development By: 

서유진; Bryant, 

Diane P 

 

Studien utfördes för att 
kunna bidra till den bristande 
forskningen inom effekterna 
på eleverna av datorbaserade 
instruktioner i 

undervisningen. .  

Utveckla ett 
datorprogram för att 
påvisa hur 
datorbaserade 
instruktioner kan 
designas och fungera 
bättre i undervisningen 
av elever med 
matematiska 
inlärningssvårigheter.  

Datorprogram som 
diskuterade konsekvenser 
av användandet av 
informationsprogram i 
framtida matematik för 
elever med matematiska 
inlärningssvårigheter.  

-  

The identification, 

implementation, and 

evaluation of 

critical user 

interface design 

features 

ofcomputer-assisted 

instruction 

programs in 

mathematics for 

students with 

learning disabilities 

By: Seo, You-Jin; 

Woo, Honguk  

 

I och med den avancerade 
teknikens framfart har 
forskare inom 
specialpedagogiken gjort 
ansträngningar för att 
införliva tekniska hjälpmedel 
som en del av läroplaner 
(Texas). Sådana insatser har 
gjort det möjligt för elever 
med inlärningssvårigheter att 
få tillgång till tekniksom 
hjälper deras lärande inom 
olika ämnesområden.   

Hur datorstödd 
undervisning kan 
påverka elever med 
matematiska 
inlärningssvårigheter, i 
problemlösning av 
addition och 
subraktion. 

Designa och utveckla ett 
datorprogram, inom 
problemlösning i addition 
och subtraktion, för att 
främja elever i 
matematiska 
inlärningssvårigheter. 

Undersökningen visar att en 
datorstödd undervisning 
skulle främja elevers 
matematiska inlärning.  

Young students 

learning formal 

algebraic notation 

and solving linear 

equations: are 

commonly 

experienced 

difficulties 

avoidable? By: 

Hewitt, Dave  

 

Det har funnits många studier 
som identifierar elevernas 
svårigheter med algebra. 
Denna studie utförs på 157 
grundskolelever som tidigare 
aldrig undervisats I algebra, 
där bokstäver fått stå för 
okända variabler. 

Denna studie syftar till 
att visa att elevernas 
svårigheter med 
algebra kan övervinnas 
genom att arbeta med 
algebra genom ett 
datorprogram. 
Dessutom hur visuella 
och dynamiska program 
av denna karaktär som 
programvaran bistod 
med skapade vinster 
eller svårigheter med 
elevernas inlärning av 
algebra.  

157stycken 9-10åringar, 3 
lektioner att lära sig ett 
datorprogram där 
eleverna skulle lösa 
ekvationer. Ingenting 
förklarades eller 
motiverades av läraren.   

Eleverna fick ökat 
självförtroende och upplevde 
arbetet med algebra som 
mycket roligt. Eleverna lärde 
sig grundläggande 
algebraiska kunskaper, och 
programvaran spelade en 
avgörande roll i detta.  
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The effects of 

computer-assisted 

instruction on the 

mathematics 

performance and 

classroom behavior 

of children with 

ADHD. By: 

Mautone, Jennifer 

A; DuPaul, George 

J; Jitendra, Asha K  

 

 
Genom en fallstudie 
observerar och 
utvärderas effekterna 
av ett datorprogram, av 
deltagarnas 
matematiska kunnande 
och inställning. 

 
3elever med ADHD, 
observationer. 
   

 
Deltagarnas matematiska 
prestationer förbättrades och 
deras inställning till 
matematiken under tiden de 
löste uppgifterna blev bättre. 

Using Dynamic 

Mathematics 

Software to Teach 

One-Variable 

Inequalities by the 

View of Semiotic 

Registers By: 

Kabaca, Tolga 

 

Det finns vissa svårigheter 
med att arbeta med 
datorstödd grafisk 
presentation, eftersom ett 
datorprogram ofta är 
mångdimensionellt medan 
arbetet med variabler är 
endimensionellt.  

I denna studie vill 
forskaren visa hur ett 
redan etablerat 
dataprogram 

Observationer och 
sammanställning 

Programmet tillåter elever att 
föra detaljerade resonemang 
kring matematik 

Analysis of studies 

of the effects of 

computer-assisted 

instruction on the 

mathematics 

performance of 

students with 

learning disabilities 

By: Seo, You-Jin; 

Bryant, Diane 

Pedrotty 

 

Undersöka vad tidigare 
forskning säger om 
datorstödd undervisning till 
elever med matematiska 
inlärningssvårigheter.  

Syftet med denna 
studie var att göra en 
meta-analys av 
datorstödd 
undervisning i 
matematik för elever 
med 
inlärningssvårigheter, 
för att undersöka 
effekterna av 
datorstödd 
undervisning.  

Sammanställning av 11 
studier av 
forskningsområdet på 
grund- och gymnasienivå. 

Denna studie påvisar att den 
tidigare forskningen inte 
säkerhetsställde de positiva 
effekterna av undervisning 
med datorstödda program. I 
huvudsak berodde detta på 
att testgrupperna inte var 
tillräckligt stora.  

Multimedia CAI 

Program for 

Students With 

Mathematics 

Difficulties 

By: Seo You-Jin; 

Bryant, Diane 

 

Se hur användandet av 
datorprogram kan påverka 
elever som har matematiska 
inlärningssvårigheter I deras 
arbete med subtraktion och 
addition I problemlösnings 
uppgifter.  

Denna studie 
undersöker effekterna 
av ett datorstött 
program för att 
förbättra elevers 
problemlösnings 
förmåga.  

Studien pågick under 
18veckor, fyra elever med 
matematiska 
inlärningssvårigheter. 

3 av 4 elever blev bättre på 
problemlösning när veckorna 
var slut.  

Dyscalculia: From 

Brain to Education 

By: Butterworth, 

Brian; Varma, 

Sashank; Laurillard, 

Diana 

 

5-7%av alla elever uppskattas 
ha dyskalkyli. Det är ett 
relativt nytt begrepp som 
kräver att ny forskning görs.   

Sammanställa forskning 
för att få en översikt 
över hur hjärnan 
fungerar på elever med 
dyskalkyli samt hur 
undervisningen kan 
vara.   

Sammanställa tidigare 
etablerad forskning 

 

The benefits of a 

challenge: student 

motivation and flow 

experience in tablet-

PC-game-based 

learning By: Hung, 

Cheng-Yu; Sun, 

Jerry Chih-Yuan; 

Yu, Pao-Ta 

 

Teknikens framsteg har lett 
till en innovation I 
undervisnings- och 
inlärningsmetoder. 
Exempelvis har pekdator 
påvisat sig vara effektiva för 
att attrahera och motivera 
elevernas intresse och vilja 
att delta i utbildningen.  

Se hur användandet av 
ett datorspel kan 
påverka elevernas 
motivation och 
inlärning i 
matematikundervisning
en.  

Använt ett spel för att 
hjälpa elever att 
teoretiskt förstå och 
praktiskt genomföra 
uppgifter i addition och 
subtraktion. Spelet har 18 
svårighetsgrader. 

Resultatet visade att eleverna 
i testgruppen upplevde större 
tillfredställelse med 
matematikundervisningen, 
fick ett bättre ”flow” och mer 
kunskaper.  

Improving 

mathematics 

teaching and 

learning 

experiences for 

hard of hearing 

students with 

Hörselskadade elever har 
oftast större svårigheter I 
skolan än andra elever.  

Ett klassrum utrustades 
med trådlös teknik för 
att undersöka om 
trådlös teknik kan 
förbättra matematiskt 
lärande och 

Observationer kring 
användandet av den 
trådlösa 
kommunikationen.  

Studien visar att elevernas 
medverkan i undervisningen 
blir större.   
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wireless 

technology-

enhanced 

classrooms By: Liu, 

Chen-Chung; Chou, 

Chien-Chia; Liu, 

Baw-Jhiune 

 

undervisningen.   

STUDENTS' AND 

THEIR TEACHERS' 

VIEWS OF 

COMPUTER-

ASSISTED 

INSTRUCTION: 

THE CASE OF 

THE 

PROBABILITY 

SUBJECT. By: 

Guerbuez, 

Ramazan; Catlioglu, 

Hakan; Birgin, 

Osman 

Traditionella 
undervisningsmetoder 
misslyckas att övervinna 
svårigheter i sannolikhetslära. 
Här kan användandet av 
informations- och 
kommunikationsverktyg vara 
användbara.   

Denna studie syftar till 
att ta reda på hur 
grundskoleelever och 
deras lärare ser på 
dator-baserade 
instruktioner.  

Studien utfördes på två 8-
klassare i två olika 
grundskolor, sammanlagt 
46 elever. Dator 
materialet bestod av 
animationer och 
simuleringar. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Både lärare & elever var 
positiva till datorstödd 
undervisning, eftersom det 
gjorde ämnet mer konkret 
och vardagsnära.  

Problem solving by 

5-6 years old 

kindergarten 

children in a 

computer 

programming 

environment: A case 

study By: Fessakis, 

G.; Gouli, E.; 

Mavroudi, E. 

Dator användning anses vara 
en viktig kompetens för att 
utveckla sitt tänkande i 
algoritmräkning.  

Eleverna introduceras 
kort till ett datorspel, 
därefter fick de lösa 
uppgifter på en 
interaktiv whiteboard.  

Fallstudie, datorspel i 
problemlösning, 5-
6åringar. Video-
inspelningar, 
observationer och 
intervjuer. 

Barnen hade stora 
möjligheter att utveckla 
matematiska begrepp, 
problemlösningsförmågan 
och sociala färdigheter.  

What's the 

problem? Meaning 

making and 

learning to do 

mathematical word 

problems in the 

context of digital 

tools. By: Lantz-

Andersson, Annika; 

Linderoth, Jonas; 

Säljö, Roger 

Bakgrunden till denna studie 
är intresset för hur digitala 
verktyg kan bidra till att 
strukturera 
inlärningsaktiviteter.  

Undersöka hur dessa 
verktyg kan påverka 
elevers resonemang när 
de löser textuppgifter i 
matematiken, samt 
vilket lärande som 
följer.  

Data har samlats in 
genom 
videodokumentation i 
gymnasieskolor där 
multimedieverktyg är 
integrerade i 
undervisningen.  

Resultatet visar att digitala 
verktyg kan få eleverna att 
känna mening med det de 
gör.  

Pentop Computers 

as Tools for 

Teaching 

Multiplication to 

Students with Mild 

Intellectual 

Disabilities By: 

Bouck, Emily C.; 

Bassette, Laura; 

Taber-Doughty, 

Teresa 

 

Med “pentop computer”, en 
digital penna, kan man både 
få texter upplästa och göra 
matematiska beräkningar 

Se hur effekten av den 
digitala pennan kan lära 
multiplikation till tre 
högstadieelever med 
lindrig 
utvecklingsstörning.    

Under en 2-3 veckors 
period fick eleverna 
använda pennan för att 
öva multiplikation. Efter 
vart fick eleverna lösa 
multiplikations uppgifter 
utan pennan.   

Resultatet visar att alla tre 
elever förbättrades i den 
procentuella andelen 
korrekta svar-  

Effects of computer-

assisted explicit 

instruction on map-

reading skills for 

students with autism 

By: McKissick, 

Bethany R.; 

Spooner, Fred; 

Wood, Charles L. 

 

 

 

Hittills har forskning om 
studenter med 
funktionshinder, bland annat 
autism, fokuserat på enbart 
läsning, matematik & 
naturvetenskap.  
inklusive autism, har 
publicerats.   
 

Denna studie 
undersöker effekterna 
av en datorstödd 
undervisning 
(instruktioner) i 
samhällskunskap, där 
eleverna skulle lära sig 
kartläsning.  

Tre elever med autism. 
Datorprogram för att lära 
sig läsa kartor.  

Påvisades inte ha så stor 
inverkan på elevernas 
kartläsningsförmåga.  
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Effects of 

Computer-Mediated 

Versus Teacher-

Mediated 

Instruction on the 

Mathematical Word 

Problem-Solving 

Performance of 

Third-Grade 

Students With 

Mathematical 

Difficulties By: Leh, 

Jayne M.; Jitendra, 

Asha K. 

Denna studie jämförde 
effekterna av datorstödda 
instruktioner I jämförelse 
med lärarförmedlade 
instruktioner, i 
problemlösning för elever 
som kämpar med 
matematiken.    

Både de lärarledda och 
datorinstruerande 
lektionerna fokuserade 
på problemets struktur 
och visuell 
representation.   

25elever i tredjeklass 
med matematiska 
inlärningssvårigheter.  

Resultaten visade inga 
skillnader mellan eftertestet 
och testet som utfördes efter 
en 4veckors period.  

Computer-

generated geometry 

instruction: a 

preliminary study 

By: Kang, Helen 

W.; Zentall, Sydney 

S. 

 

Lärare vill hitta effektiva 
strategier göt att förbereda 
elever inför ett 
yrkesverksamt liv i ett 
komplext samhälle, men det 
finns en allmän oro kring hur 
man kan integrera samtliga 
elever i undervisningen.  

Hypotes: ökad 
intensitet I grafisk 
information, som 
presenteras i 
datorgenererade 
instruktioner kan vara 
mycket fördelaktigt för 
elever med 
hyperaktivitet och 
ouppmärksamhet 
genom att förbättra 
deras förmåga att 
upprätthålla 
uppmärksamhet. 

18 studenter i 2-4klass 
fick geometri-instruktion 
med datorstöd. I datorn 
presenterades en sekvens 
med geometriska figurer 
tillsammans med text och 
färg.  Eleverna delades in 
i två grupper beroende på 
intensitet: 1. Hög visuell 
intensitet (mycket 
skuggor och kontraster) 
2. Låg visuell intensitet.  

Studenter med 
hyperaktivitet/ouppmärksam
het visade bättre resultat i 
geometri om de var med i 
”hög visuell intensitets” – 
gruppen.  

Paper-Based 

Assessment vs. 

Computer-Based 

Assessment: 

Comparing 

Students’ Observed 

Stress Behaviors 

By: 권정민 

 

Se om det har någon skillnad 
I elevers stressnivå beroende 
på om de bedöms när de 
arbetat via dator eller gjort 
ett papper- och penna prov.  

Denna studie 
undersöker 
stressbeteenden I 
sjunde klass som 
utförde ett traditionellt 
papper- och penna prov 
i jämförelse med elever 
som använde 
datorprogram.  

Testerna förekom före 
och efter att eleverna 
hade arbetat i tre veckor 
med att lösa ett video-
baserat 
matematikproblem.  

Resultaten visar att 
lågpresterande & 
högpresterande elever 
påvisar ungefär lika hög 
stressnivå när de använde det 
datorstödda programmet, 
medan lågpresterande elever 
påvisades ha mycket högre 
stressnivå än högpresterande 
på papper- och penna provet. 

Comparison of the 

Effects of 

Computer-Based 

Practice and 

Conceptual 

Understanding 

Interventions on 

Mathematics Fact 

Retention and 

Generalization By: 

Kanive, Rebecca; 

Nelson, Peter M.; 

Burns, Matthew K 

 

Matematik är ett av 
huvudämnena i ”no children 
left behind” projektet i USA, 
där förhoppningarna är att 
samtliga elever ska ha goda 
kunskaper i matematik 2014.  

Frågeställning: Vilka är 
de differentiella 
effekterna av 
datorbaserade metoder 
jämfört med 
begreppsmässiga 
åtaganden i elevernas 
multiplikations-flyt 
samt i 
problemlösningsuppgift
er?   

90 elever i fjärde och 
femteklass med 
matematiksvårigheter. 
Före- och efter-test.  

Den datorbaserade träningen 
resulterade i att eleven 
kvarhöll sina kunskaper 
längre än eleverna i 
kontrollgruppen. Påvisade 
även att datorbaserad 
inlärning kan vara effektivt 
för beräkningsförmågan.  

Using computer 

supported 

collaborative 

learning strategies 

for helping students 

acquire self-

regulated problem-

solving skills in 

mathematics By: 

Lazakidou, Georgia; 

Målet är att öka 
lågstadiebarnens 
problemlösningsförmåga 

Huvudsyftet med denna 
artikel är att undersöka 
effekterna av en 
datorbaserad 
undervisningsmetod I 
grundskolan för 
självreglerande/själv-
bedömmande I 
problemlösning.  

Datormodellen består av 
tre faser: 1.observation 
2.samarbete 
3.halvstrukturerad 
vägledning. Datorstödd 
undervisning som 
uppmuntrar samarbete.  
 
 

Resultaten påvisar att 
eleverna kan öka sina 
kunskaper i problemlösning 
under en relativt kort 
inlärningsperiod nr de 
tillsammans arbetar med 
datorstödd undervisning.  
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Retalis, Symeon  

 

The effects of 

computer-assisted 

instruction on 

number 

combination skill in 

at-risk first graders 

By: Fuchs, Lynn S.; 

Fuchs, Douglas; 

Hamlet, Carol 

 

Aritmetiska färdigheter 
innefattar att kunna 
subtrahera och addera 
ensiffriga tal. När barn lekt 
och övat med talet ett tag 
löses problemen relativt 
snabbt eftersom svaret (5-
3=2) sitter i långtidsminnet. 
Så är det dock inte för elever 
med matematiska 
inlärningssvårigheter.  

Syftet med studien var 
att bedöma potentialen 
I datorstödd 
undervisning för att 
förbättra elevernas 
sifferkombinationsförm
åga, för elever med 
matematiska 
inlärningssvårigheter.  

50lektioner i en 
18veckors period.  

Resultaten visade att 
datorstödd undervisning var 
effektiva för elevernas 
additionsinlärning, men inte 
för subtraktion.  

Computer-assisted 

learning for 

mathematical 

problem solving By: 

Chang, KE; Sung, 

YT; Lin, SF 

 

Tidigare datorstödda 
problemlösnings-system har 
införlivat alla 
problemlösningssteg i ett 
enda steg, vilket gör att det 
blir svårt att se vart felet I 
beräkningen uppträdde.  

Denna studie föreslår 
ett datorprogram vars 
design är uppdelat i 
fyra problemlösnings 
steg.  

135 elever i 11års åldern.  Resultaten visade att 
programmet kan vara 
effektivt för att förbättra 
elevers 
problemlösningsförmåga 
samt uppdaga i vilken av de 
fyra presenterade stegen som 
eleverna kan ha svårigheter.  

Planning to teach 

with digital tools: 

Introducing the 

interactive 

whiteboard to pre-

service secondary 

mathematics 

teachers By: 

Holmes, Kathryn 

 

Undervisning är en komplex 
och komplicerad situation 
som kräver att lärare har 
kunskaper om vilka elever 
som ska undervisas, vilka 
pedagogiska strategier som 
kan användas, och vilket 
innehåll undervisningen bör 
ha. Under de senare åren 
presenteras en rad 
pedagogiska teknikverktyg, 
inte minst interaktiva 
skrivtavlor.   

Denna studie 
undersöker hur lärare 
kan lära sig att arbeta 
med interaktiva 
skrivtavlor. 

13 lärarstudenter.  De fann ut att de främsta 
fördelarna med tekniken var 
att engagera elever med hjälp 
av olika visuella 
representationer och öka 
deras begreppsförståelse.  

Mental number line 

training in children 

with developmental 

dyscalculia By: 

Kucian, K.; Grond, 

U.; Rotzer, S. 

 

Utvecklings dyskalkyli är en 
specifik inlärningssvårighet 
som påverkar förvärvet av 
matematiska färdigheter. Ett 
viktigt steg i utvecklingen av 
matematiska färdigheter är 
automatiseringen av spatiala 
förmågor. Många elever med 
dyskalkyli har en bristande 
utveckling av en mental 
tallinje.  

Studien syftar till att 
utveckla ett 
datorbaserat 
utvecklingsprogram för 
att förbättra elevens 
mentala tallinje.  

16 elever i åldern 8-10 år 
med dyskalkyli och 16 
elever i kontrollgruppen 
fullföljde 5 veckors 
datautbildning. Alla barn 
spelade spelet 
15minuter/dag, i fem 
dagar i veckan. 
Utvärderades med hjälp 
av neuropsykologiska 
tester.  

Både barn med och utan 
dyskalkyli påvisades ha nytta 
av utbildningen, både den 
spatiala förmågan och antalet 
korrekta lösta matematiska 
problem förbättrades. 

Mobile learning 

technology based on 

iOS devices to 

support students 

with special 

education needs By: 

Fernandez-Lopez, 

Alvaro; Jose 

Rodriguez-Fortiz, 

Maria; Luisa 

Rodriguez-

Almendros 

 

Studenter med 
specialundervisning har svårt 
att utveckla sina kognitiva 
förmågor och inhämta ny 
kunskap. Utvecklingen av 
anpassningsbara 
applikationer ger många 
fördelar eftersom dessa kan 
anpassas i undervisningen.  

Forskarna har tagit fram 
en ny app som funkar 
på mobil & surfplatta. 
Som syftar till att 
tillgodose de viktigaste 
faserna i 
inlärningsprocessen.  

Appen innehåller fyra 
olika utbildnings 
aktiviteter: utforska, 
associationer, pussel och 
sortering. Appen har 
testats på 39 elever med 
särskilda 
utvecklingsbehov.  

Användningen av appen 
förknippas med positiva 
effekter i utvecklingen av 
inlärningsförmågan för barn 
med inlärningssvårigheter. 
Dessutom är det många 
elever som har möjlighet att 
utföra aktiviteter (ex. puzzel) 
som inte tidigare varit 
tillgängliga för dem.  
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Collaborative 

learning with multi-

touch technology: 

Developing 

adaptive expertise 

By: Mercier, Emma 

M.; Higgins,  

Steven E 

 

Att utveckla flyt och 
flexibilitet I matematik är 
viktiga mål för 
undervisningen. Flyt kan 
tränas upp, men elevernas 
flexibilitetsförmåga är desto 
svårare. 

Utveckla ett program 
som stödjer både flyt 
och flexibilitet.  

86 elever (44 som 
använde programmet, 42 
som använde en papper-
baserat liknande 
aktivitet). Videoanalys.  

Samtliga elever ökade flyt, 
men endast de som använde 
datorstödd undervisning 
utvecklade flexibilitet. 
Orsaken till dessa tros kunna 
bero på att eleverna som 
samarbetade med 
datorverktyget kunde lära sig 
även av andra grupper. 

Virtual and 

Concrete 

Manipulatives: A 

Comparison of 

Approaches for 

Solving 

Mathematics 

Problems for 

Students with 

Autism Spectrum 

Disorder By: 

Bouck, Emily C.; 

Satsangi, Rajiv; 

Doughty, Teresa 

Taber 

 

Elever med autism undervisas 
ofta i en ordinarie 
undervisningsgrupp och 
förväntas tidvis att delta i den 
vanliga utbildningen.  

Denna designstudie 
undersöker effekten av 
konkret material och 
virtuellt materials 
potential att undervisa 
ensiffrig och tvåsiffrig 
subtraktion.  

3 studenter med autism. 
Det konkreta materialet 
bestod av fysiska objekt 
som kan vidröras, och det 
virtuella var 3-D objekt 
som illustrerades på 
internet 

Båda formerna av material 
hjälpte framgångsrikt 
eleverna att noggrant och 
självständigt lösa 
subtraktionsuppgifter. 
Virtuella något bättre än 
konkret.  
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