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Abstrakt 
 
Denna studie syftar till att utifrån aktuell forskning få kunskap om hur digitala verktyg 
och framförallt surfplattor/iPads används i matematikundervisning för årskurs f-3, 
med avseendet att stimulera och motivera elevers lärande i matematik och möjlighet till 
interaktion. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie 
genomförts för att finna relevant forskning inom studiens område, fynden har sedan 
granskats genom en innehållsanalys. Resultatet av denna litteraturstudie visar att det 
visuella uttrycket som digitala verktyg erbjuder lockar och engagerar elever. Samtidigt 
framkommer att det matematiska innehållet ibland får stå tillbaka för den visuella 
upplevelsen. Det tydliggörs att utmanande spel eller spel med inbyggt matematiskt 
innehåll är de spel som motiverar och engagerar elever och som får elever att använda 
svårare matematiska strategier. I litteraturstudiens resultat synliggörs dock att de flesta 
appar eller programvaror saknar samarbete mellan elever. 
 

 

Nyckelord: 
 
Digitala verktyg, surfplattor, programvaror, appar, matematikundervisning, årskurs f-
3. 
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1.0 Inledning 
 
Enligt undersökningen som TIMSS 2011 genomförde är rutinuppgifter med stöd av 
läroböcker vanligare i Sverige jämfört med länder internationellt (Skolverket, 2012. 
s.97). Styrdokumenten tydliggör att de tidiga skolårens undervisning ska vara präglat av 
skapande genom lek och estetiska aspekter, i en skola som stimulerar elevernas 
kreativitet och lust till att lära. Genom en varierad undervisning ska eleverna uppnå 
fakta, förståelse och förtrogenhet i ett samspel (Skolverket, 2011a. s.9–10). Detta kan 
vara svårt att uppnå om undervisningen enbart sker via läroböcker. En varierad 
undervisning i dagens skola kan innebära inslag av digitala verktyg. De digitala 
verktygens appar eller programvaror har skapats i syfte att engagera elever via visuella 
uttryck genom ett specifikt ämnesinnehåll. De olika verktygen medför bland annat, 
konkretisering och möjligheter till verklighetsförankring genom dess olika utformning. 
Begreppet digitala verktyg omfattar i denna studie olika programvaror eller appar som 
används på interaktiva skrivtavlor, surfplattor och datorer.  
 
Den tekniska utvecklingen skapar ständiga förändringar i samhället och framförallt höjs 
kraven på att skolor ska använda digitala verktyg i undervisningen. Styrdokumenten 
tydliggör verktygens betydelse för skolan och för elevers framtida medverkan i 
samhället. I takt med utvecklingen skapas därför förändrade underlag för lärares 
planering av undervisning och automatiskt krävs att lärare har den tekniska 
kompetensen samtidigt som de har förmågan att välja undervisningsunderlag efter syfte 
och innehåll (Markkanen, 2014. s.96–97).  
 
Min erfarenhet från VFU-skolan har visat att läroböcker oftast är grunden i all 
matematikundervisning. VFU-skolan är utrustad med flera olika digitala verktyg både 
interaktiva skrivtavlor, datorer och surfplattor eller iPads (som skolan använder). Oftast 
används de interaktiva skrivtavlorna vid genomgångar, datorerna används för skrivande 
och iPads används som verktyg för skrivande, fotografering och film, men framförallt 
används spelbaserade appar i både svenska och matematik. Matematikundervisningen 
domineras av läroböcker men ofta används iPads i slutet av lektioner, vid användandet 
väljer eleverna fritt bland matematikapparna.  
 
För att undersöka vilket innehåll olika digitala verktyg erbjuder föreslår Bottino (2004) 
att digitala verktyg kan analyseras genom tre olika modeller den första: The transmission 
model, innebär ett fokus på färdighetsträning. Den andra modellen: The learner centred 
model fokuserar på elevers kognitiva funktioner och den tredje: The participate model 
undersöker verktygens stöd för lärande i en social kontext (Ibid. s.555–557). På grund 
av den digitala verktygens utökande användning i skolans matematikundervisning vill 
jag få kunskap om på vilket sätt digitala verktyg användas i matematikundervisningen 
för elever i årskurs f-3. För att undersöka detta kommer denna studie utgå från Bottinos 
tre modeller (The transmission model, the learner centred model och the participate model) med 
fokus på de digitala verktygens påverkan på elevers kognitiva funktioner och verktygens 
möjligheter att skapa interaktion mellan elever (en närmare beskrivning av modellerna 
finns i Bakgrunden under punkt 2.2.3). 
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2.0 Bakgrund 
 
Detta kapitel innehåller inledningsvis ett tydliggörande av styrdokumentens allmänna 
riktlinjer om hur elever ska inhämta kunskap i skolan. Det finns även en beskrivning av 
matematikämnets syfte samt allmänna beskrivningar av digitala verktyg i 
undervisningen. Därefter beskrivs digitala verktyg och definitionen av digital 
kompetens. Det finns även ett stycke med text som handlar om verktygens påverkan 
på elever via olika begrepp, samt olika åsikter om användandet av digitala verktyg. 
Sedan kommer ett stycke som behandlar hur de digitala verktygens innehåll kan 
analyseras. De två sista styckena behandlar matematikinlärning och lärarens roll i 
matematikundervisning med digitala verktyg. 

 
2.1 Styrdokumenten  
 
Styrdokumenten förtydligar att skolans undervisning ska anpassas efter enskilda 
individers behov och förutsättningar med utgångspunkt från tidigare erfarenhet och 
bakgrund (Skolverket, 2011a. s.8). Arbetet i skolan ska även eftersträva att elever genom 
en social gemenskap finner lust till lärande (Ibid. s.10). I skolans uppdrag ingår bland 
annat att elever ska inhämta kunskap genom olika slags former av fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet i ett samspel. Arbetet i skolan ska innehålla olika 
kunskapsformer som leder till lärande, vilket innebär att eleverna ska få möjlighet att 
utveckla kunskap genom flera olika uttryckssätt (Ibid. s.10). Varje skola har även ett 
ansvar att utvärdera undervisning, genom elevers resultat och undervisningens 
tillvägagångssätt, för att ständigt utveckla undervisningen (Ibid. s.11). Styrdokumenten 
tydliggör matematikämnets syfte och där klargörs att elever ska utveckla kunskaper för 
att kunna använda matematik i olika sammanhang, eleverna ska även utveckla sitt 
intresse för ämnet och skapa tillit till den egna förmågan. Det tydliggörs även att elever 
ska ges tillfälle att utveckla förtrogenhet till ämnet genom olika uttrycksformer (Ibid. 
s.62). Det understryks även att elever efter avslutad grundskoleutbildning ska ha 
förutsättningar för att använda sitt matematiska tänkande i fortsatta studier och till 
vardags. Elever ska även ges förutsättningar att använda digital teknik som ett verktyg 
för kommunikation, lärande och kunskapssökande (Ibid. s.13–14).   
 
IT eller IKT, (informations- och kommunikationsteknik) har blivit en central del i 
skolans undervisning. Begreppet innefattar olika former av olika elektroniska/digitala 
verktyg som: miniräknare, datorer och interaktiva skrivtavlor (Skolverket, 2011b. s.17). 
I Lgr11 (2011) framkommer att eleverna ska ges möjlighet att via digital teknik 
vidareutveckla kunskaper inom matematikämnet, vilket tydliggör behovet av digitala 
verktyg i undervisningen (Ibid. s.62). Digitala verktyg i undervisning ska leda till en 
digital kompetens för elever som innefattar kompentens inom ett medborgerligt 
perspektiv, IKT genom lärprocesser, digital kompetens för studier eller arbetsliv och 
IKT som ett motivations- och nyskapandeverktyg (Skolverket, 2009. s.39).  

 
2.2 Digitala verktyg och digital kompetens 
 
Samhällets tekniska utveckling har bidragit till att människor dagligen använder något 
verktyg för exempelvis kommunikation eller information. Digitala verktyg är aktiv 
teknologi som påverkar vårt tänkande på ett konkret sätt genom möjligheten att 
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uppfatta samband i en visuell miljö (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic, 2010. s.47). 
Skolverket har sedan 1996 i uppdrag att sprida information om lärandet inom IT och 
digitala lärresurser för lärare och elever (Skolverket, 2009. s.3). Ett av skolans uppdrag 
är därför att utveckla IT-användningen i skola och förskola. En av de satsningar som 
gjorts startades 2006 och kallas PIM eller ”Praktisk it- och mediekompetens” 
(Skolverket, 2013. s.9). Satsningen innehöll en ”1till 1” modell som innebar en varsin 
dator eller surfplatta/iPad till eleverna (Ibid. s.9). IT-begreppet utvecklades till IKT 
med kommunikation som tillägg. IKT-begreppet medförde därmed till betydelsen av 
kommunikation i arbetet med digitala verktyg, Samuelsson (2007) menar att den enda 
kommunikation som uppstår när elever arbetar med digitala verktyg är 
kommunikationen mellan eleven och datorn eller surfplattan (Ibid. s.11). Skolverket 
(2016) menar att digital kompetens finns med som ett begrepp i styrdokumenten men 
att de behövs vissa korrigeringar för att öka jämlikheten bland skolor. Begreppet digital 
kompetens är svårdefinierat enligt Skolverket och eftersom verktygen ständigt 
förändras har Skolverket valt att följa EU:s direktiv utifrån nyckelkompetenser (Ibid. 
s.5). Nyckelkompetens beskrivs av Europakommissionen (2007) som viktiga delar av 
kunskap som alla människor behöver för att utvecklas och vara aktiva medborgare, 
samt för att integrera med andra människor (Ibid. s.3). Enligt Europakommissionen 
innebär digitalkompetens grundläggande kunskaper om IKT, som möjliggör att elever 
kan använda digital teknik för att: hämta-, lagra-, producera-, redovisa- bedöma- och 
utbyta information och för att kommunicera (Ibid. s.7). Digital kompetens innebär även 
att eleverna ska kunna använda ett kritiskt tänkande i användandet av verktyget. Den 
digitala tekniken ska också kunna användas som stöd för kreativitet och nybildning av 
kunskap (Ibid. s.7). 
 

2.2.1 Den digitala utvecklingens påverkan på barn och elever 
 
Den teknologiska utvecklingen i samhället och skolan medför vissa utmaningar för 
användandet av dessa verktyg. Bland annat krävs kunskap om barns och elevers 
användande av digitala verktyg. Men även kunskap om elevers erfarenhet av verktygen 
och hur elevers motivation påverkas av dessa verktyg. Prensky (2001) säger att nutidens 
elever är deltagare i ett skolsystem som inte är skapat för dem. Författaren menar att 
den omfattande utvecklingen av digitala verktyg har påverkat eleverna sedan de föddes. 
Barn och elever i dag inhämtar och bearbetar information på ett helt annat sätt än vad 
företrädare innan digitaliseringens utveckling gjorde menar Prensky. Nutidens elevers 
tankesätt har därför förändrats på grund av deras uppväxt i ett digitalt samhälle, vilket 
en del lärare har svårt att inse (Prensky, 2001. s.1). Nutidens elever benämns i texten 
som, ”infödda” (digital natives) i det digitala och äldre människor som sett verktygen 
utvecklas kallar Prensky för ”immigranter” (digital immigrants). Skillnaden menar 
författaren är att infödda exempelvis språktalare oftast har det grundläggande 
kunskaperna medan immigranter oftast jämför sitt ”första språk” med det nya språket 
(Ibid. s.3). Författaren vill därmed förklara skillnaden mellan nutidens och dåtidens 
elever. Prensky (2001) säger även att i de fall där lärarna är de digitala immigranterna 
och eleverna de infödda uppstår ett dilemma mellan lärarnas sätt att se tillbaka på sitt 
eget lärande, jämfört med de inföddas erfarenheter. Prensky menar även att lärarna i 
dessa fall ofta ser tillbaka till förr och de anser att allt var bättre då, därför anser vissa 
lärare att digitala verktyg inte passar i undervisning (Ibid. s.4). Ju längre in på 2000-talet 
vi kommer desto mer vanligt blir det digitala i samhället, Prensky (2009) menar att vi 
gått från infödda och immigranter till att bli mer och mer gemensamt ”digitalt kloka” 
(Ibid. s.3). Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayi, Gruber & Solnet 
(2013) menar att personer som är födda mellan 1981–1999 kan benämnas som 
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antingen; ”millennials” eller ”Generation Y”, enligt författarna är det denna generation 
som tidigt och frekvent mött digital teknik vilket har gjort dem beroende av det digitala 
för underhållning och för att interagera med andra (Ibid. s.247). Författarna vill även få 
fram att när en ny generation växer fram utvecklas tydliga och ofta andra egenskaper 
som skiljer sig från tidigare generationer (Ibid. s.247). Det finns dock en del kritik riktad 
mot bland annat Prenskys uttalande om ”digital natives”, Helsper & Eynon (2009) 
menar att det finns många beskrivningar och benämningar av elever som växer upp i 
det digitala samhället, exempelvis nämns: the digital natives, the net generation, the google 
generation or the millenials (Ibid. s.1). Enligt författarna vill förespråkarna genom dessa 
benämningar ställa nya krav på skolans undervisning. Det framkommer även att dessa 
uttalanden gärna fokuserar på att skilja på människor som natives eller immigrants enbart 
efter det årtal de föddes. Helsper & Eynons vill  separera the doing from the being (Ibid. 
s.1) och synliggöra vilka olika digitala aktiviteter (doing) som beskrivs för att sedan 
undersöka vilka olika människor (being) som identifieras som exempelvis ”digital 
natives”. Genom artikeln vill de få fram att det inte handlar om exempelvis beskriva 
människor som ”digital natives” eller inte. Utan att det enbart innebär en förändring 
mellan generationer. De poängterar att erfarenheter, användningsbredd och 
undervisning är viktigare än att beskriva hur människor blir digital natives (Ibid. s.1). 
Även Kjällander (2011) uttalar sig och menar att digitala verktyg ger upphov till att 
elever suddar ut gränser mellan det privata och det officiella då de enbart umgås virtuellt 
och mindre med varandra (Ibid. s.15).  
 

2.2.2 Datorer eller surfplattor/iPads i undervisningen 
 
Användandet av datorer eller surfplattor i undervisning varierar i svenska skolor. Enligt 
Skolverket (2013) används datorer oftast för kunskapssökning inför skriftliga uppgifter 
(Ibid. s.7). Kjällander (2011) menar att digitala lärresurser ofta beskrivs som positiva 
för kunskapsinlärning men att dessa uttalanden inte baseras i kvalitativ forskning (Ibid. 
s.15). Författaren anser även att mycket av den forskning som finns om digitala 
lärresurser fokuseras på hur elever interagerar med verktyget i stället vad eleverna 
egentligen lär sig (Ibid. s.36). Kjällander säger även att en del forskning tycks mena att 
interaktion via ”multimodala tecken” (olika meningsskapande uttrycksformer) är 
viktigare än samtal mellan elever och lärare (Ibid. s.36).  
 
Digitala läroböcker eller e-böcker är läroböcker som presenteras digitalt med liknande 
struktur som innehållet i ”pappersböcker”. Digitala läromedel används med hjälp av 
datorer, surfplattor/iPads, eller via mobiltelefoner. Dessa läromedel skapar möjligheter 
för eleverna att interagera multimodalt genom att flera olika uttryckssätt används.  
Det framkommer i Sun & Jiangs (2015) artikel att digitala läroböcker är viktiga för 
elevers utveckling då de är oerhört flexibla, tillgängligheten är stor, samtidigt som 
visuella intryck förstärks. Författarna anser att digitala läroböcker innebär ett stort stöd 
för det individuella lärandet. De säger även att länder som Kina, USA, Singapore och 
Korea har uppmuntrat skolor att använda digitala läroböcker utifrån deras läroplan då 
det anses vara nutidens inlärningsverktyg då dessa gestaltar flera pedagogiska uttryck 
(Ibid. s.961).   

 

2.2.3 Digital undervisning – förutsättningar eller begränsningar 
 
Användandet av digitala verktyg kräver kunskap, struktur, pedagogiskt innehåll, 
planering, dokumentation och utvärdering. I planering av undervisning ingår att kritiskt 
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granska innehåll och reflektera över vilken kunskapsutveckling som antas stimulera 
eleverna. Det krävs även reflektion över hur undervisningen ska gestaltas och 
framförallt vilket syfte undervisningen har. Bottino (2004) säger att IKT har medfört 
att undervisningens pedagogik automatiskt förändrats. Författaren menar även att 
kraven har ökat på att skolor ska använda dessa verktyg i undervisningen, vilket medfört 
en stark press på skolor (Ibid. s.553). Bottino säger även att forskning om användning 
av digitala verktyg i undervisningssyfte har genomgått en omvandling som inneburit ett 
större fokus på verktygens pedagogiska och kognitiva teorier (Ibid. s.554). Dessa teorier 
används för att synliggöra vilket underlag digitala verktyg skapar i undervisningen.  
Bottino menar att tre modeller kan användas som utgångspunkt för att avgöra vad de 
digitala verktygen erbjuder. Den första modellen, the transmission model, känns igen 
genom att verktyget fokuserar på färdighetsträning av begränsade och specifika 
förmågor. Enligt författaren är denna modell utformad efter ett behavioristiskt synsätt. 
Innehållet i dessa program/appar innehåller endast ytterst lite instruktioner (Ibid. 
s.555). Den andra modellen, the learner centred model, innebär ett mer konstruktivistiskt 
synsätt och är en elevcentrerad modell. Bottino säger att denna modell fokuserar på hur 
elevernas kognitiva funktioner påverkas genom digitala verktyg. Den tredje och sista 
modellen, the participate model, innebär ett deltagande perspektiv och där fokuseras 
verktygens sociala funktion (Ibid. s.557). 

 
2.3 Matematikinlärning 
 
Hur elevers olika inlärning leder till kunskap finns det en del forskning om, Bruner 
(1996) skriver att frågan många vill ha svar på är, hur man på bästa sätt kan omsätta teoretiska 
kunskaper till verkliga problem. Författaren menar att problemet inom undervisning är just 
att omsätta kunskaper till ett sammanhang för en vardaglig kontext (Ibid. s.44). För att 
en bra inlärning ska ske behöver elever känna nyfikenhet, motivation och engagemang 
för ett ämne. Alla barn och elever är till en början otroligt öppna, glada och 
förväntansfulla över att få gå till skolan och till och med glada för den första läxan. För 
att elever ska bibehålla en känsla av lust till specifika ämnen krävs ett tydligt 
engagemang från lärare, det krävs också en undervisning som skapar möjlighet att 
utveckla elevernas lärande. Jäder (2015) säger att möjligheter till lärande beror på fler 
olika faktorer, bland annat hur läroböcker är utformade, hur undervisningen bedrivs 
eller om undervisningen utgår från elevers enskilda kunskaper och behov (Ibid. s.4.). 
Om elever möter på eventuella svårigheter på vägen kan det skapa motstånd till det 
specifika ämnet. Elevers attityd till ämnen och i detta fall matematik är därför en del av 
grunden i undervisningen, genom framgång eller motgång i matematik förstärks 
automatiskt positiva eller negativa känslor för ämnet (Tezer & Ozcan, 2015. s.372). För 
att lösa problem inom matematik krävs motivation, förståelse av innehåll, strategier och 
metakognition, för den enskilde individen (Ibid. s.372).   

 

2.4 Lärarens roll  
 
Bruner (1996) menar att alla lärare tänker, ”hur når jag eleverna i klassrummet” medan 
elever tänker ”vad försöker läraren komma fram till”. Bruner menar att varje förälder 
och varje lärare är styrda av tankar om hur barn och elever tänker och om hur de kan 
hjälpa barnen eller eleverna att nå förståelse (Ibid. s.46). Undervisningens aspekter är 
därför många och lärarens agerande och förmedlande av kunskap är grunden till all 
undervisning. Tekniksamhället har ändrat förutsättningarna i skolan och framförallt i 
matematik. På grund av den digitala verktygen kan olika matematiska begrepp 
undersökas med hjälp av tekniska verktyg (Jönsson, Lingefjärd & Mahanovic, 2009. 
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s.47). Läraren har en betydande roll i all undervisning. För att kunna använda digital 
teknik behöver lärare prova sig fram med tekniken. Det är även viktigt att lärare 
kollegialt får möjlighet att diskutera erfarenheter som i förlängningen utvecklar lärarnas 
undervisningskompetens (Ibid. s.48).  
 
Markkanen (2014) understryker att skolmiljön förändras så fort digital teknik gör entré, 
och säger att tekniken skapar verktyg som kan underlätta undervisningen då det 
abstrakta kan belysas genom alternativa perspektiv (Ibid. s.86). Undervisningen i skolan 
bör vara en interaktion mellan matematiken, läraren och eleverna (Markkanen, 2014. 
s.90). Detta tydliggör att elever bör få möjlighet att diskutera det aktuella 
matematikinnehållet tillsammans med andra elever och tillsammans med läraren. 
Författaren tydliggör att arbetet med digitala verktyg kan anses gå för fort fram för vissa 
elever. Därför menar författaren att det är väldigt viktigt att läraren är observant på 
detta, då det är undervisningen som ska styra användandet av digitala verktyg (Ibid. 
s.91). Det framkommer även i texten att tekniken i klassrummet är ingenting utan en 
lärare. Vilket tydliggör att användningen av digitala verktyg i undervisningen kräver dels 
kunskap över hur verktyget ska användas samt vilka pedagogiska fördelar som verktyget 
erbjuder (Ibid. s.96–97). 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Genom bakgrunden synliggörs tydligt de digitala verktygens påverkan på samhället och 
skolan. Framförallt anses utvecklandet av IKT i skolor som betydelsefullt och digitala 
verktyg bedöms som viktiga redskap för kommunikation, kunskapssökande och 
lärande. Digitala verktyg beskrivs även som ett verktyg för konkretisering genom 
möjligheten att uppfatta samband i en visuell miljö. Det förekommer även olika 
definitioner på användare av digitala verktyg men även en viss kritik riktad mot dessa 
definitioner. I bakgrunden klargörs även olika åsikter om de digitala verktygens 
förutsättningar och begränsningar. Det betonas även att verktygens användning i 
skolan kräver kunskap, struktur, planering och utvärdering. Genom bakgrunden 
framkommer därför även hur digitala verktyg kan analyseras via tre olika modeller. 
Slutligen utreds åsikter om elevers matematikinlärning samt lärarens roll i 
matematikundervisningen och arbetet med digitala verktyg i matematikundervisningen.  
 

3.0 Syfte och frågeställningar   
 
Inför mitt arbete som lärare i årskurs f-3 och på grund av den ökade användningen av 
digitala verktyg i skolan, är syftet med denna studie att utifrån aktuell forskning få 
kunskap om hur digitala verktyg och framförallt iPads används i 
matematikundervisning för årskurs f-3, med avseendet att stimulera och motivera 
elevers lärande i matematik och möjlighet till interaktion. För att uppnå mitt syfte 
använder jag mig av denna frågeställning: 
  

●På vilket sätt används digitala verktyg i matematikundervisning för att 
öka elevers kunskapsutveckling?  
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4.0 Metod  
 
I denna del beskrivs studiens metod. Inledande i texten lämnas en beskrivning av vad 
en systematiskt litteraturstudie innebär. Därefter beskrivs etiska ställningstaganden 
samt vilket urval som gjorts. Hur databassökningen gått till och vilka sökord som 
används. Sökresultaten presenteras därefter i tabeller med tillhörande förklarande text 
för att synliggöra varje del av sökprocessen och motiverande val av artiklar. Därefter 
presenteras artiklarna och artiklarnas kvalitet diskuteras. Slutligen lämnas en 
specifikation av kriterier som skapats inför urvalet av artiklar. 

 
4.1 Systematisk litteraturstudie 
 
Arbetet med genomförandet av systematiska litteraturstudier innebär ett arbete i ett 
flertal steg. Först genom problemformuleringen som grund, sedan i formuleringen av 
frågor som arbetet vill ha svar på. Därefter krävs en formulering av studiens planering. 
Därpå bestäms sökord och sökstrategi. Sedan val av lämpliga vetenskapliga artiklar eller 
rapporter, dessa ska kritiskt granskas och värderas utifrån studiens syfte. Till slut 
analyseras och diskuteras resultatet och slutligen genomförs en sammanställning och 
slutsatser diskuteras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013. s.32). En 
systematisk litteraturstudie innebär därför genomgångar av tidigare dokumenterad och 
genomförd forskning (Ibid. s.26–27). Studierna genomförs med tanken att identifiera 
den befintliga evidens som finns inom angivet område (Ibid. s.28). Inför 
litteraturstudier görs systematiska sökningar i vetenskapliga databaser och varje steg i 
sökprocessen dokumenteras. Därefter kontrolleras resultaten av sökningen genom att 
underlaget granskas kritiskt. Underlaget ska fokuseras på all aktuell forskning i form av 
vetenskapliga rapporter eller tidskriftsartiklar som hittas inom ämnet. Det finns dock 
inga regler om hur många artiklar som måste ingå i studien, gränsen bestäms utifrån 
praktiska och ekonomiska skäl (Ibid. s.28–31). Frågorna som litteraturstudien söker 
svar på blir därför ställda till den tidigare aktuella forskningslitteraturen (Ibid. s.70).  
 

4.2 Etiska aspekter  
 
Inledningsvis inför arbetet med denna systematiska litteraturstudie har etiska 
prövningar genomförts av urval och presentation av studiens resultat (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013. s.70), urvalskriterier beskrivs under nästa rubrik.  Allt underlag som ingår i 
studien har valts utifrån tydligt utskrivna syften, där metod och analys av specifik metod 
tydligt beskrivs. Detta tillvägagångsätt genomförs för att avgöra om urvalet håller god 
kvalitet. Underlaget som ingår i denna studie har   dokumenteras och kommer förvaras 
på ett säkert sätt. Alla resultat presenteras oavsett om det stöder litteraturstudiens syfte 
eller inte (Ibid. s.69–70). I denna litteraturstudie har urvalsprocessen till 
litteratursökningen genomförts via sökord som formulerats. Därefter har dessa sökord 
använts som grund till sökningen. Sökningen har därefter skett via olika databaser 
(Eriksson Barajas m.fl., s.74).  
 
Det aktuella undersökningsresultatet i denna studie är artiklar som blivit publicerade i 
vetenskapliga tidskriftsartiklar som karakteriseras av att de är:  
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Primärpubliserade, vilket innebär att underlaget redovisas första 
gången.   
 
Tillgänglighet, för andra forskare och via olika databaser.  
 
Tillförlitlighet, genom artikelns struktur och form, med: inledning, 
bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion.  
 
Kritiskt granskad, artikeln är granskad före publicering, peer rewied. 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013. s.61). 

  

4.3 Urvalskriterier 
 
Inledningsvis i sökprocessen valdes avgränsningar för att definiera olika urvalskriterier. 
Dessa avgränsningar är, vetenskapliga tidskriftsartiklar som är peer rewied-granskade, 
vilket innebär att de genomgått självständiga granskningar av experter. Systematiska 
litteraturstudier kräver också att aktuell forskning används och därför har tidsperioden 
begränsats från 2006 till 2016. För att få ett tydligare resultat har även avgränsningar 
gjorts för att noggrannare hitta artiklar som riktas mot elever i årskurs f-3. I 
sökprocessen har därför rapporter som riktats till äldre elever i vissa fall valts bort. 
Några artiklar riktade mot äldre elever har dock sparats eftersom allmängiltiga delar i 
artiklarna uppfattats som relevanta enligt studiens syfte. Rapporter som riktats till elever 
i svårigheter eller elever med psykiska diagnoser har valts bort, likaså artiklar med en 
annan ämnesinriktning än matematik. 

 
4.4 Sökstrategi och databassökning 
 
Urvalet har följts i 6 olika steg enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013. s.83) modell:  
Steg 1, har inneburit formulering av sökord som skapats med hjälp av studiens syfte 
och frågeställningar. I denna sökprocess valdes: matematik, undervisning, digitala verktyg, 
dator. De engelska motsvarigheterna: mathematics, teaching, instruction (som synonym, till 
teaching), digital, computer användes för att få resultat på engelska. För att fånga in digitala 
verktyg har även synonymer som:  tech och apps används. För att specificera årskurs har 
även ord som elementry school och primary school används. 
 
Steg 2, innebär att bestämma olika kriterier, kriterierna i denna studie består av, peer 
rewied, vetenskapliga artiklar, rapporter eller avhandlingar. Sökningen innebar även en 
begränsning till relevant litteratur mellan år 2006–2016. I vissa fall har sökningarna 
kombinerats med AND, genom denna ”operator” hittar databasen både sökorden A 
och B. Detta medför att sökningen blir smalare. I de fall då operatorn OR används 
söker databasen efter referenser som innehåller A eller B, vilket utvidgar resultatet 
(Eriksson Barajas m.fl., s.78–79). I vissa fall har även trunkering (*) används som ett 
verktyg för att fånga in varianter av specifika ord (Ibid. s.81).  
 
Steg 3, har inneburit sökning i olika databaser och följande databaser har använts för 
att söka eventuell litteratur: 
 
ERIC (Ebsco), står för the Education Resources Information Center och är världens största 
digitala databas som riktar sig mot pedagogik (Högskolan Dalarna, 2016-12-07).  
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Summon 2.0, i denna databas kan du söka både bibliotekets trycka material men du 
kan även avgränsa sökningarna till fulltexter och vetenskapliga artiklar (Högskolan 
Dalarna, 2016-12-07). 
 
Libris, på denna sida kan litteratur sökas från högskolor eller universitet i hela Sverige 
(Högskolan Dalarna, 2016-12-07). 
 
Google scholar, används för att söka vetenskaplig litteratur. Denna databas är fritt 
tillgänglig och erbjuder dokument i fulltext. Google scholar kan dock innehålla 
publikationer som inte är granskade (Eriksson Barajas m.fl., s.78). I denna studie har 
Google Scholar endast använts som ett verktyg för att hämta hem och öppna vissa 
artiklar. 
 
Steg 4, innebär sökningar på egen hand utan hjälp av databaser, i syfte att fånga in 
pågående forskning. Denna del har dock inte förekommit i denna studie. 
 
Steg 5, går ut på att samla in relevanta titlar och läsa sammanfattningar. I denna studie 
gjordes urvalet först genom att enbart läsa artiklarnas titel. Aktuella artiklar sparades i 
databasens folder eller på datorn. Därefter lästes utvalda artiklars sammanfattning och 
slutligen valdes de artiklar ut som var relevanta för denna studie. 
 
Steg 6, innebär att läsa alla utvalda artiklar för att slutligen genomföra en värdering av 
artiklarnas kvalitet (Eriksson Barjas m.fl., s.83). 
 

4.5 Sökresultat 
 
I denna del redovisas sökningarna via tre olika tabeller som skapats för att tydliggöra 
hur sökprocessen gått till i databaserna: ERIC (Ebsco), Summon 2.0 och Libris. 
Sökorden, operatorer samt trunkeringar är tydligt inskrivna i de olika tabellerna av de 
olika databaserna.  
 
I ERIC (Ebsco) och Summon 2.0. Avgränsades sökningarna till fulltext, vetenskapliga 
artiklar, rapporter eller avhandlingar som peer rewied-granskats. Det fanns även 
möjlighet att begränsa sökinnehållet i tid och sökningarna begränsades därför från 2006 
till 2016. I ERIC (Ebsco) fanns även möjligheten att göra förhandsvalet: elementry 
education, vilket därför gjordes.  
 

4.5.1 Sökresultat - ERIC (Ebsco) 
 
I urvalet av aktuella texter från ERIC (Ebsco) lästes sökresultatens titlar och alla 
intressanta och aktuella titlar sparades. Därefter lästes titlarna abstrakt 
(sammanfattning) och totalt 9 artiklar valdes. Efter ytterligare granskning valdes titlar 
bort för att vissa studier var ämnade till andra ämnen än matematik eller till elever i 
svårigheter. Totalt sparades 4 artiklar. 
 
 

Tabell 1: Sök i ERIC (Ebsco) 
sökord Antal träffar Urval från 

titel 

Urval från 

abstrakt 

Valda texter 

efter 

genomläsning 
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Första 

sökningen 

Mathematics 

And 

Teaching AND 

Instruction 

AND 

Computer 

Förhandsval: 

elementry 

education 

28 20 4 3 

Andra 

sökningen: 

Mathematics 

AND 

Instruction 

AND 

Teaching AND 

Digital AND 

App* AND 

Tech* AND 

Tablets* 

Förhandsval 

elementry 

education 

21 6 3 1 

 

4.5.2 Sökresultat – Summon 2.0 
 
Sökprocessen i Summon 2.0 avgränsades till fulltext, avhandlingar och på ett tidsspann 
mellan 2006–2016. När operatorer som AND och OR fanns med i sökningen 
resulterade urvalet i tusentals resultat. För att specificera sökningen togs alla operatorer 
utom en bort, alla sökord skrevs in på samma rad med en efterföljande asterisk (*) efter 
varje sökord. Operatorn AND fanns med för att tydliggöra årskurs (elementry school), 
OR användes också för att tydliggöra ett alternativ för att rikta resultaten mot de yngre 
årskurserna (primary school). Detta medförde ett resultat av 193 artiklar. Titlarna läses 
och flertalet valdes bort på grund av att de var irrelevanta till denna studie då flertalet 
var riktade mot elever med psykiska diagnoser som autism. Eller till elever med 
svårigheter i matematik, elever i äldre årskurser eller riktade till digitala verktyg i andra 
ämnen. Totalt valdes 22 artiklar och dessa artiklars abstrakt (sammanfattning) lästes. 
Därefter gjordes ytterligare en granskning och fler artiklar valdes bort efter samma 
kriterier som tidigare. Detta resulterade i totalt 2 artiklar. 

 

Tabell 2: Sök i Summon 2.0  

Sökord Antal träffar Urval från 

titel 

Urval från 

abstrakt 

Valda texter 

efter 

genomläsning 

Första 

sökningen: 

Mathematics 

AND 

Teaching AND 

3699 - - - 
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Instruction 

AND 

Digital AND 

Computer 

 

Andra 

sökningen: 

Mathematics 

AND 

Digital AND 

elementry 

school OR 

Primary school 

 

5839 - - - 

Tredje 

sökningen: 

Mathematics* 

Teaching* 

Instruction* 

Digital* 

Computer* 

Elementry 

school OR 

Primary school 

193 22 3 2 

 

 

4.5.3 Sökprocess – Libris 
 
I Libris avgränsades sökningarna till avhandlingar, därefter användes först sökordet 
matematik vilket gav resultatet 39 748 stycken. För att fånga in varianter av specifika ord 
gjordes sökningar med efterföljande asterisk (*). Resultatet från sökningarna i Libris 
medförde dock inga alternativa artiklar. Den fjärde och sista sökningen gav 104 resultat 
men dessa lämpade sig inte till denna undersökning då majoriteten var e-böcker eller 
riktade till andra ämnen eller andra årskurser. 
 

 

Tabell 3: Sök i Libris   
Sökord Antal träffar Urval från titel Valda texter efter 

genomläsning 

Första 

sökningen: 

Matematik*  

2122 - - 

Andra 

sökningen: 

Matematik* och 

digitala verktyg* 

1 - - 

Tredje 

sökningen: 

Mathematics* AND 

digital* 

26 - - 

Fjärde 

sökningen: 

104 - - 
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Mathematics* 

Digital* 

Elementry school 

OR Primary school 
 

4.6 Valda texter 
 
Det totala antalet texter resulterade slutligen i dessa 6 artiklar: 
 
Tabell 4: Valda texter:  

Författare Titel År Land Språk Forskningstidskrift 

Habgood, 
M. J., & 
Ainsworth, 
S. E. 

Motivating 
children to 
learn 
effectively: 
Exploring the 
value of 
intrinsic 
integration in 
educational 
games. 

2011 Storbritannien Engelska The Journal of the 
Learning Sciences 

Khoo, K Y Enacting 
Viewing skills 
with Apps to 
promote 
Collaborative 
Mathematics 
Learning 

2015 USA Engelska Educational 
Technology & 
Society 

Cayton-
Hodges,  G 
A. Feng, G. 
and Pan, X 

Tablet-Based 
Math 
Assessment: 
What can we 
learn from 
Math-Apps? 

2015 USA Engelska Educational 
Technology & 
Society 

Hung, C. 
Y., Sun, J. 
C. Y., & Yu, 
P. T. 

The benefits of 
a challenge: 
student 
motivation and 
flow 
experience in 
tablet-PC-
game-based 
learning. 

2014 Kina Engelska Interactive Learning 
Environment 

Kong, C S 
(2009) 

An empirical 
study of 
school-based 
planning for 
the use of 
information 
technology to 
improve the 

2009 Japan 
 
 
 
 
 
 
 

Engelska Technology, 
Pedagogy and 
Education 
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quality of 
education in 
the twenty-first 
century 

 
 
 
 

Al-
Mashaqbeh, 
I. & Al 
Shurman, 
M 

The adoption 
of Tablet and 
E-textbooks: 
First Grade 
Core 
Curriculum 
and School 
Administration 

2015 Jordan Engelska Journal of Education 
and Practice 

 
 
Text 1: Motivating children to learn effectively: Exploring the value of intrinsic integration in 
educational games. Av Habgood, M.J & Ainsworth, S.E (2011). Denna artikel är resultatet 
av en empirisk studie. Författarna har undersökt begreppet intrinsic integration, som 
innebär, en inre eller individuell integration. I artikeln granskas ett specifikt matematikspel 
som skapats enbart för att utreda begreppet. Spelet, ”Zombie Division” riktas mot 
elever mellan 7–11 år, och fokuserar på mönster och sekvenser. En annan version är 
den extrinsic versionen (extrinsic, är motsatsen till intrinsic) som innebär en mer ”yttre 
integration”, denna version innehöll en icke matematisk strid men mellan nivåerna i 
spelet fanns matematiska frågor. Den tredje versionen innehöll ingen matematik alls.  
 
Text 2: Enacting Viewing skills with Apps to promote Collaborative Mathematics Learning. Av 
Khoo, K Y (2015). Artikeln är resultatet av kvalitativ studie och innehåller 
observationer, filminspelningar och intervjuer. I artikeln framkommer hur appar bör 
användas för att utveckla elevers kunskaper inom matematik. Totalt analyserades fyra 
appar med ett subtraktions- och additionsinnehåll. 
 
Text 3: Tablet-based math assessment: what can we learn from math apps? Av Cayton-Hodges, 
G. A., Feng, G., & Pan, X. (2015). Denna artikel rapporterar en undersökning av 
pedagogiska matematikappar för Apple App Store. Artikeln är genomförd som en del 
av ett forskningsprojekt för att söka förståelse av surfplattornas matematikappar och 
deras designprinciper. De fokuserar sina granskningar på fyra områden: kvaliteten av 
det matematiska innehållet, feedback och scaffolding eller stöd för lärande, tillgångar 
och interaktion samt anpassningsförmåga av apparna.  
 
Text 4: The benefits of a challenge: student motivation and flow experience in tablet-PC-game-based 
learning. Av: Hung, C. Y., Sun, J. C. Y., & Yu, P. T. (2015). I artikeln har författarna 
undersökt hur surfplattor kan användas för att utveckla förmågan till huvudräkning av 
begreppen addition och subtraktion. I studien ingår spelet Motion Math: Hungry Fish. I 
artikeln undersöks bland annat om elevers motivation och effektivitet påverkas av 
utmanade spel i jämförelse med ihop-parande spel. Eleven/spelarens kännetecknas av 
en fisk som ska matas med siffror annars kommer fisken att sjunka till botten. Fisken 
samlar även olika objekt under spelets gång som exempelvis pärlor, dessa objekt ger 
fisken kraft i spelet.  
 
Text 5: An empirical study of school-based planning for the use of information technology to improve 
the quality of education in the twenty-first century. Av: Kong, C S (2009). I artikeln beskrivs 
allmänt bland annat fyra strategier för att främja IT-användningens roll i skolan. Genom 
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strategierna formuleras därefter rekommendationer på om hur man använder tekniska 
verktyg i skolan på ett värdefullt sätt. Genom gruppdiskussioner och fallstudier 
samlades olika åsikter. 
 
Text 6: The adoption of Tablet and E-textbooks: First Grade Core Curriculum and School 
Administration. Av Al-Mashaqbeh, I. & Al Shurman, M (2015). Denna artikel undersöker 
vilken effekt digitala e-böcker har för elevernas kunskapsutveckling i bland annat 
matematik. I studien gjordes en jämförelse mellan en grupp på 40 elever som använde 
traditionella läroböcker och en annan grupp på 40 elever som använde e-böcker. Inför 
studien gjorde samtliga 80 elever ett förtest och efter studien genomfördes ett sluttest 
för att se elevernas prestationer inom bland annat matematik. Studien gjordes under en 
termin med elever i årskurs 1. 
 

4.7 Den utvalda forskningens kvalitet 
 
De utvalda 6 artiklarna i denna litteraturstudie bedöms hålla god kvalitet. Artiklarna har 
värderats efter frågor som informellt ställts till artiklarna för att utläsa artiklarnas 
kvalitet. Bland annat har artiklarnas syfte och undersökning granskats, men även vilket 
resultat de erhållit samt om resultaten ansågs giltiga (Eriksson Barajas m.fl., 2013. 
s.113). Med dessa frågor i förgrunden har litteraturstudiens underlag granskats. De 
utvalda artiklarna i denna studie är vetenskapligt uppbyggda och publicerade i 
etablerade ansedda tidskrifter från olika delar av världen vilket stärker det totala 
resultatet kvalitet. En av bristerna i urvalet är dock att artikeln: An empirical study of school-
based planning for the use of information technology to improve the quality of education in the twenty-
first century. Av: Kong, C S (2009) saknar matematiskt innehåll, men det relevanta 
innehållet i artikeln diskuterar viktiga punkter i användningen av digitala verktyg och 
anses därför som värdefull för studiens resultat. 

 
4.8 Analys  
 
Litteraturstudien syftar till att få svar på hur digitala verktyg användas i 
matematikundervisning för att öka elevers kunskapsinlärning. För att finna artiklarnas 
specifika innehåll som svarar på studiens frågeställning så har en innehållsanalys 
genomförts (Eriksson Barajas m.fl., 2013. s.147). Som stöd i analysen har även 
Bottinos (2004) tre modeller (se även i punkt 2.2.3): The Transmission modell, The learner 
centred model och The participate model, (Ibid. s.555,557) används som ett verktyg för att 
strukturera fynden. Resultaten har även undersökts efter styrdokumentens 
tydliggörande genom ett av skolans uppdrag, som innebär att eleverna ska engageras 
via kreativitet och nyfikenhet för att bland annat lösa problem (Skolverket, 2011a. 
s.9). Det framkommer även i matematikämnets syfte att elever ska införskaffa 
kunskaper inom matematik som verkar motiverande och utvecklande till den enskilda 
förmågan. Analysen genomfördes i följande steg:  
 

1) Sökt och markerat innehåll som svarar på studiens frågeställning. 
2) Strukturerat studiens fynd enligt Bottino (2004) tre modeller. 
3) Undersökt hur resultaten svarar mot läroplanens intentioner 

angående engagemang, kreativitet och nyfikenhet till att lösa 
problem. 
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5.0 Resultat 
 
Denna del redovisar de fynd som gjorts genom analysen av de sex olika artiklarna. 
Fynden redovisas utifrån rubriker som skapats med syfte att lyfta de kriterier som 
analyserats utifrån Bottino (2004) tre modeller.  Då resultatet visar att majoriteten av 
artiklarna handlar om programvaror eller appar som koncentrerats på den enskilde 
individen genom elevcentrerade modeller och ren färdighetsträning. Redovisas därför 
modell 1 och 2, The Transmission modell och The learner centred model (Bottino, 2004. 
s.555,557) under nedanstående tre rubriker (5.1, 5.1.1 och 5.1.2). Underrubrikerna har 
utformats utifrån innehållet i de granskade artiklarna. Sådant som hör till den tredje 
modellen, The participate model, presenteras under egen rubrik (5.2). 

 
5.1 Färdighetsträning och elevcentrerad modell 
 
Bottino menar att, The transmission model, känns igen genom den färdighetsträning som 
präglar apparna eller programvaran. Programvaran fokuseras på specifika och 
begränsade förmågor inom ämnet, med ett innehåll som dessutom har väldigt få 
instruktioner. The learner centred model innebär en elevcentrerad modell som fokuserar på 
hur elevers kognitiva funktioner påverkas genom digitala verktyg (Ibid. s. 555,557). 

 
5.1.1 Motivation och flyt för att lösa problem 
 
Spelbaserade appar eller programvaror bör var uppbyggda för att stimulera elevers 
motivation och flyt i inlärningen (Habgood & Ainsworth, 2011; Hung, Sun & Yu, 
2014). 
 
För att undersöka hur motivation påverkar elever har Habgood & Ainsworth (2011) 
undersökt begreppet intrinsic integration, som kommer från uttrycket intrinsic motivation. 
Intrinsic integration definieras som den enskilda individens inre sammanställning eller inre 
förståelse av kunskap som skapas genom motivation (Ibid. s.171). I artikel beskrivs den 
integration som skapas mellan enskilda spelanvändare och ett digitalt spel. Begreppet 
undersöks i artikeln som ett försök för att skapa effektivare relationer mellan 
pedagogiska spel och dess lärande innehåll. Som undersökningsunderlag för studien 
skapade författarna spelet, ”Zombie Divion”. Spelet utformades i tre olika varianter där 
det första versionen av spelet innehöll matematikuppgifter och fakta under spelets 
gång, därför var detta spel inriktad på en intrinsic integration. Denna version av spelet 
innebar att spelaren mötte en motståndare, spelarens uppgift innebar att dela 
motståndaren via en division enligt siffror som visas på motståndarens bröst. Striden i 
spelet medförde att spelaren i varje möte med motståndaren behövde besegra 
motståndaren via en division. Spelarens attacker (division) mot motståndaren 
strukturerades via olika animerade rörelser i spelet.  Den andra varianten av spelet 
innebar en extrinsic eller en yttre version, i denna variant var matematikuppgifterna 
separerade från spelets handling och strid och innehöll endast uppgifter mellan olika 
nivåer. Den tredje varianten innehöll inte några matematikuppgifter. För att undersöka 
begreppet genomfördes två studier. Studie 1 innebar en undersökning av vilka 
inlärningsvinster spelet gav för sammanlagt 58 elever som under två timmar spelade 
antingen en intrinsic eller extrinsic version. Syftet med pedagogiska spel och intrinsic 
integration menar författarna grundas i att eleverna ska ha en effektivare inlärning genom 
att deras motivation och engagemang stimuleras. Studie 2 jämförde tidsåtgången för 
uppgifterna i de olika versionerna.  Denna form av integration anser författarna gynnar 
elevernas kunskapsutveckling då eleverna i deras undersökning använde bättre 
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strategier för matematikuppgifterna, eleverna blir inte avbrutna med 
matematikuppgifter i spelet utan matematiken är en del av spelets strid.  
 
Genom fantasi, visuella uttryck i kombination med matematik uppmuntras och 
motiveras elever att använda svårare strategier menar Habgood & Ainsworth. 
Författarna menar att spel som är intrinsic integrerade, är skapade med ett pedagogiskt 
lärandeinnehåll som hela tiden finns med under spelets gång och som därför inte 
avbryter spelet. Dessa spel medför även att elever får flyt i inlärningen och inlärningen 
blir konkretiserad med hjälp av spelstrukturen (Ibid. s.173). Däremot är intrinsic 
versioner svårare att introducera för elever då upplägget i spelen kräver en viss 
förkunskap hos eleverna (Ibid. s.202). Författarna säger även att forskare kommit fram 
till att motivation och flyt förbättrar inlärningen tillsammans med uthållighet, ökad 
uppmärksamhet, ökad iver för spelet som automatiskt medför att elever påverkas 
genom alternativa strategier (Ibid. s.197). Undersökningens resultat visar tydligt 
fördelen med att använda spel som är uppbyggda enligt en intrinsic integration. Spelet 
med den extrinsic versionen erbjöd endast krav på enskilda problem (Ibid. s.196), vilket 
därför separerade spelet från lärandeinnehållet (Ibid. s.202).  
 
För att undersöka elevers motivation och flyt i inlärningen genomförde även Hung, 
m.fl. (2014) en undersökning om olika variationer av spel och dess påverkan på elever. 
I deras studie undersöktes hur elever påverkades om de använde en utmanande version 
eller en ihop-parande (fokuseras på ex. rätt svar till rätt plats) version av spelen. Syftet 
med studien innebar därför att kontrollera hur elevernas motivation och flyt i inlärning 
påverkades när de spelade utmanande spel. Ett av spelen som undersöktes var spelet: 
Motion Math: Hungry Fish. Eleven/spelarens kännetecknas av en fisk som ska matas med 
siffror för att undvika fisken från att sjunka till botten. Spelet utmanar eleven att hitta 
olika sätt att nå exempelvis summan 8 via olika alternativ som: 1+7, 5+3 eller 
2+2+3+1. Fisken samlar även olika objekt under spelets gång som exempelvis pärlor, 
dessa objekt ger fisken kraft. Syftet med spelet är att eleven ska upptäcka att det finns 
olika sätt för att komma fram till en summa. Resultatet visar att utmanande spel 
förbättrar elevers matematiska flyt, elevernas motivation påverkas och eleverna känner 
tillfredställelse att slutföra uppgifter (Ibid. s.185). Hung m.fl. menar att den senaste 
forskningen visat att datorspel via surfplattor verkar engagerande på ett omedelbart sätt 
för elever. Författarnas resultat visar att elever via utmanande spel förbättrar 
inlärningens flyt, tillfredställelse och prestation, flyt motiverar och hjälper elever när de 
stöter på problem. Utmanande spel medför att elever är mer fokuserade och 
motiverade jämfört med spel som fokuserats på att para ihop tal eller siffror. Spel som 
engagerar och utmanar har enligt Hung m.fl. visat ge elever rika möjligheter till lärande 
(Ibid. s.185). Författarna menar att surfplattor och dess egenskaper har blivit en stor 
och viktig del för elevernas utveckling. Spelbaserad inlärning via surfplattor medför 
oftast en förbättrande, förnyande och effektiv inlärningsmetod som visar att elevers 
engagemang för att slutföra uppgifter.  Även om vissa utmaningar kan skapa ångest hos 
en del elever så motverkas känslan då de samtidigt utför uppgifter som ger 
tillfredsställelse. Utmanande spel orsakar ofta frustration menar författarna men trots 
detta uppfattas utmanande spel som positiva för inlärning (Ibid. s.185). Författarna 
menar också att utvärderingen av elevernas erfarenhet av en interaktiv inlärningsmetod 
fick eleverna att känna tillfredsställelse och engagemang.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att appar eller programvaror som skapats för att 
utmana elever, automatiskt medför att elevernas motivation, flyt i inlärningen och 
engagemang stimuleras. Elevernas inlärning blir även konkretiserad genom 
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spelstrukturen. En stor del av motivationen skapas genom de visuella intryck som 
spelbaserat lärande medför, där elevernas fantasi ihop med matematiska uttryck 
engagerar eleverna till att utföra svårare matematikuppgifter (Habgood & Ainsworth, 
2011; Hung, m.fl., 2014). 

 
5.1.2 Programvaror och appars innehåll – tillgångar och brister 

 
De olika artiklarna i denna studie har fokuserat på olika innehåll och Kong (2009) ger 
exempelvis rekommendationer för hur IT i skolan ska utvecklas. Kong menar att IT i 
skolan används för att stödja den individuella kunskapsinlärningen och för bedömning 
av det individuella lärandet. IT-användning ska därför medverka till effektivitet för 
skolor menar Kong. Författaren säger även att en av de svåraste uppgifterna som 
skolorna har är att planera hur IT ska användas i den dagliga undervisningen (Ibid. 
s.348). 
 
Ett exempel på inriktning ger Cayton-Hodges, Feng & Pan (2015) som har fokuserat 
sig på fyra olika delar av innehåll i appar. De fyra olika delarna innefattar, det matematiska 
innehållet i apparna. Vilken form av feedback som förekommer i apparna. Vilket stöd 
apparna erbjuder för lärandet, scaffolding. Författarna undersökte även om det finns 
tydliga interaktioner samt vilken anpassningsförmåga som erbjuds i apparna.  
 
Resultatet visar att de flesta matematikappar som de analyserat innehöll enkla 
numeriska svar (Cayton-Hodges m.fl., s.7). Apparna saknade därför möjligheter för 
eleverna att engageras i meningsfulla aktiviteter som exempelvis uppgifter med flera 
lösningsmetoder. Trots att det finns ett stort antal appar så är det endast ett fåtal av 
dessa som erbjuder interaktion och anpassningsförmåga, vilket behövs för att påverka 
hur eleverna engageras men även för utveckling av ett matematiskt språk. De mest 
förekommande apparna var spelbaserade appar där eleverna behövde lösa matematiska 
problem för att nå mål i spelet. Några appar var digitala läroböcker, eller appar som 
erbjöd personlig vägledning genom filmklipp eller demonstrationer. Samtliga appar 
som studerades innehöll olika former av matematik och det matematiska innehållet 
erbjöd oftast matematisk noggrannhet. I vissa appar hade dock visst matematiskt 
innehåll tagits bort från apparna för att förenkla användandet efter elevers 
förväntningar (Ibid. s.6).  
 

I diskussionen framkommer att undersökningen genomfördes för att synliggöra vad 
man bör tänka på vid framställandet av matematikappar. Cayton-Hodges m.fl. menar 
att i skapandet av framtida appar bör man kritiskt granska dessa aspekter, för att försöka 
kontrollera det matematiska innehållet. Författarna menar även att det matematiska 
innehållet i apparna har visat brister genom dess representationer, design och 
noggrannhet. Även då dessa fel kan anses som informella kan de dock medföra att det 
skapas systematiska fel när det kommer till bedömningar, på grund av att 
lärandeinnehållet inte varit korrekt utskrivet. Cayton-Hodges m.fl. medger dock att 
inom bedömningsområdet finns det ett flertal alternativ som kan garantera innehållets 
noggrannhet. Uppgifter i appar behöver dock bli mer komplexa, inbjuda till interaktion 
och mer efterlikna spel. De menar även att i vissa fall saknar apparna korrekta fysiska 
operationer, vilket kan vara ett problem vid bedömning. Författarnas åsikt är att i 
skapandet av interaktiva spel bör de matematiska begreppen granskas noga (Ibid. s.12). 
I analysen framkom att feedbacken i apparna ofta var korrigerande för ett slutförande 
av uppgifter och apparna saknade även feedback som riktades mot själva begreppet. 
Vissa av apparna som baserats på problemlösningar innehöll dock begreppsmässig 
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feedback. Som stöd för lärandet (scaffolding) gav vissa appar i vissa fall vägledande 
frågor. En del appar innehöll interaktioner mellan elev och surfplatta, där eleverna fick 
möjlighet att undersöka olika problem. Bland annat via olika åtgärder där exempelvis 
eleven ska trycka, dra eller luta surfplattan (Ibid. s.10).  
 
Al-Mashaqbeh & Al Shurmans (2015) genomförde en studie som jämförde olika 
inlärningsredskap. Undersökningen fokuserade på hur elevernas kunskapsutveckling i 
bland annat matematik påverkades om de använde e-böcker i stället för traditionella 
läroböcker. I studien jämfördes totalt 80 elever indelade i två kontrollgrupper med 40 
elever i vardera grupper, den ena gruppen använde traditionella läroböcker och den 
andra gruppen använde digitala e-läroböcker. Inför studien genomförde samtliga 80 
elever ett förtest för att kontrollera deras kunskaper innan studien. Studien 
genomfördes under en termin och vid undersökningens slut genomfördes ett nytt test 
på elevernas kunskaper. Det framkom att digitala läroböcker skapade goda 
förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Från elevernas perspektiv medförde e-
läromedlen att eleverna blev motiverade från skolansvarigas perspektiv ansågs e-
läromedlen vara ett bra undervisningsverktyg. Skolansvariga ansåg även att inför 
användandet av digitala resurser behöver lärare tekniksupport så att lärarnas fokus 
ständigt finns vid elevernas måluppfyllelse istället för vid verktyget. Undersökningen 
innebar även intervjuer av lärare på skolan för att kontrollera lärarnas erfarenhet och 
attityd till erfarenheten med digitala läromedel. I artikelns diskussion tydliggörs 
förtestets resultat som visat att samtliga elevernas kunskaper innan undersökningen var 
likvärdiga. Genom sluttestet framkommer sedan att eleverna som använt e-läroböcker 
under terminen visade tydliga förbättringar enligt läroplanens mål. I undersökningen 
framkom dock några dilemman, bland annat medförde introduceringen av e-
läromedlen extra arbete för lärarna. surfplattorna var även i behov att laddas efter några 
timmar. Ibland glömde eleverna surfplattorna hemma, och ibland förekom tekniska 
problem. Det visade sig också att en del elever använde andra appar under lektionstid 
eller lekte med kameran. Ansvariga på skolan ansåg även att vissa lektioner via e-
läroböckerna inte medgav till tillräckliga representationer. Efter intervjuer av ansvariga 
på skolan framkom slutligen att digitala läromedel visat sig vara ett motiverade verktyg, 
det framkom även att eleverna upplevde verktygen som lätthanterliga och elevernas 
accepterade verktygen väldigt bra. 
 
Genom de tre olika artiklarna ovan synliggörs olika erfarenheter om arbetet med 
digitala verktyg. Kong (2009) tydliggör via sina rekommendationer att elevernas 
kunskapsutveckling ska underlättas genom IT-användning och menar samtidigt att 
införandet av IT i skolan medför en stor fråga om planering av undervisningens 
struktur. Cayton-Hodges m.fl. (2015) menar att många av de appar de studerat saknar 
meningsskapande uppgifter, i några appar hade det matematiska innehållet åsidosatts 
för att förenkla användningen. Författarna anser även att apparna hade brister i form 
av design och noggrannhet. Cayton-Hodges m.fl. tydliggör att i framställandet av nya 
appar bör de matematiska begreppen noggrant kontrolleras, då exempelvis feedbacken 
i de undersökta apparna var korrigerande och stödet för lärande i apparna medförde i 
vissa fall vägledande frågor. Den enda interaktion som erbjuds i apparna var den 
interaktion som uppträdde mellan enskild elev och surfplatta (Cayton-Hodges m.fl., 
2015). Å andra sidan framkommer mest positiva resultat från Al-Mashaqbeh & Al 
Shurmans (2015) studie som visade att de digitala e-böckerna ökade elevernas 
kunskapsutveckling mot lärande målen. Det negativa som framkom innehöll mest 
praktiska frågor om användning av verktygen.  
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5.2 Deltagande perspektiv  
  
Bottino (2004) tredje modell, The participate model (se punkt 2.2.3), undersöker 
verktygens stöd för lärande i en social kontext. Modellen innebär ett deltagande 
perspektiv, vilket innebär att fokus kopplas till verktygens sociala funktion (Ibid. s.557). 
I samtliga artiklar beskrivs meningsskapande mellan elever något vagt. Khoo (2015) 
kom fram till att elevernas kunskaper ökar om de samarbetar med klasskompisar. Khoo 
menar att om man integrerar digitala verktyg i undervisning så bör man även inkludera 
samarbete mellan elever för att skapa kreativa resonemang. Via observationer, 
filminspelningar och intervjuer har Khoo försökt ta reda på hur kunskaper i subtraktion 
och addition främjas i samarbete med digitala verktyg, totalt undersöktes fyra olika 
appar inom begreppen. I texten framkommer enskilda studier av olika elevers arbete 
med olika appar. I diskussionen tydliggörs att förmågan att med hjälp av en 
programvara lösa matematikproblem har gett positiva resultat i denna studie. Apparna 
medförde att eleverna fick möta problem som inte var rutinmässiga detta medgav att 
eleverna använde ny kunskap för att lösa problem. Samspelet mellan eleverna och 
surfplattorna medförde dessutom ett interaktivt samarbete anser författaren. När 
synliggörandet av begreppen gjordes i samarbete med surfplattor medförde detta till 
införandet av nya strategier för eleverna. Lärande sker effektivast om elever har 
överblick över inlärningen så att de kan experimentera sina idéer i samarbete med andra 
människor menar författaren. Elever har således ett behov av att förkroppsliga eller 
verklighetsförankrad den individuella förståelsen, och detta medför att traditionella 
metoder behöver bli omstrukturerade. De digitala verktygen behöver följaktligen 
främja samarbetsförmågan. Författaren anser att när man arbetar med 
problemlösningar så behöver elever få använda alternativa metoder som digitala 
verktyg. Då dessa i denna undersökning visat främja elevernas kunskaper (Ibid. s.388). 
 
Cayton-Hodges m.fl. (2015) upptäckte också att apparna innehöll få interaktioner för 
meningsskapande och innehållsrika uppgifter (Ibid. s.7). Författarna menar även att 
apparna sällan uppmuntrade till reflektioner hos eleverna (Ibid. s.8). 
 
I dessa två artiklar tydliggörs att samspel mellan elever är viktigt för elevernas 
kunskapsutveckling. Om detta samarbete integreras med digitala verktyg gynnas även 
kunskapsutvecklingen (Khoo, 2015; Cayton-Hodges m.fl., 2015). 

 

6.0 Diskussion  
 
Denna del av arbetet har fokuserats på hur den systematiska litteraturstudien som 
metod eventuellt kan ha påverkat denna studies resultat. Kapitlet avslutas med en 
resultatdiskussion. 

 
6.1 Metoddiskussion 
 
Metodens tillvägagångssätt syftar till att metodiskt och systematiskt söka efter relevant 
litteratur inom vetenskaplig forskning. Förfaringssättet användes för att finna svar på 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
Litteraturstudiens resultat medförde ett varierande fokus på programvaror och appar 
och dess matematikinnehåll. Tre artiklar innehöll specifika matematiska begrepp, 
exempelvis så fokuserade Habgood & Ainsworth (2011) sin studie på begreppet 
division. Hung m.fl. (2015) och Khoo (2015) fokuserade på addition och subtraktion. 
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Två artiklar hade ett mer allmänt fokus, där Cayton-Hodges (2015) undersökte 
matematikapparnas designprinciper och kvaliteten på det matematiska innehållet. Al-
Mashaqbeh & Al Shurman (2015) genomförde en studie som innehöll en jämförelse 
mellan digitala läroböcker och traditionella läroböcker i matematik. Dessa fem artiklar 
skapar i denna studie en tydlig bild av vilket pedagogiskt innehåll som behövs för att 
hjälpa elever att utveckla sina matematikkunskaper. Artiklarna gav även en bild av vad 
olika appar inom matematik erbjuder elever för möjligheter att utvecklas inom 
matematik. Den sjätte artikeln av: Kong (2009) saknade dock matematiskt innehåll men 
syftet i artikeln berörde viktiga frågor som bör beaktas i arbetet med digitala verktyg.  
 
Det totala antalet sex artiklar som valdes ut, har därefter noggrant studerats.  
Samtliga artiklar har översatts från engelska till svenska vilket kan upplevas som en 
svaghet då översättningen kan orsaka felaktiga tolkningar. Men trots detta så anses 
resultaten som viktiga för att utreda hur appar används och bör användas i 
matematikundervisning.  
Eventuellt hade litteraturstudiens artikelresultat blivit något större om det funnits 
möjlighet att söka via fler databaser. Studien var tidsbegränsad till tio veckor vilket kan 
ha medfört att eventuellt aktuella artiklar till denna studie därför inte blivit beaktade.  
 
Styrkorna i denna studie har skapats genom sökprocessen i databaserna men även 
genom urvalskriterierna: vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar som granskats genom 
en peer-review process. Dessutom har avgränsningar även gjort till aktuell forskning 
genom ett sökperioden begränsades mellan 2006–2016. Sökresultatets artiklar är även 
publicerade i etablerade ansedda tidskrifter från olika delar av världen, vilket stärker det 
totala resultatets kvalitet och skapar därför en större tillförlitlighet till underlaget. 
 

6.2 Resultatdiskussion  
 
Syftet med denna studie var att få kunskap om hur digitala verktyg används för att öka 
elevers kunskapsutveckling i matematik. Via resultatet framkom att majoriteten av 
programvaror eller appar fokuseras på färdighetsträning (The transmission model) via 
specifika och begränsade förmågor eller elevcentrerade modeller (The learner centred 
model) som koncentreras på elevers kognitiva funktioner (Bottino, 2004). Via resultatet 
framkom även att endast de appar eller programvaror som skapats med ett matematiskt 
innehåll integrerat i spelet är de som motiverar och utmanar elever till att utföra svårare 
uppgifter (Habgood & Ainsworth, 2011; Hung m.fl., 2014). Habgood & Ainsworth 
tydliggör detta då deras resultat visade att elever utmanades att använda svårare 
strategier inom matematik när de spelade intrinsic (den version som påverkade den inre 
upplevelsen/förståelsen) versionen av spelet ”Zombie Divion”. Detta tydliggör 
behovet av ett varierande arbetssätt genom fantasi och visuella intryck, vilket stämmer 
överens med ett av skolans uppdrag som innebär att undervisningen bland annat ska 
stimulera elevernas kreativitet och strävan att lösa problem (Skolverket, 2011a. s.9). Det 
bekräftar även ett av matematikämnets syften som tydliggör att undervisningen ska 
utveckla elevernas kunskaper så att matematiken kan användas i olika sammanhang.  
Eleverna ska också utveckla sitt intresse för ämnet och skapa tillit till den egna 
förmågan. Men även behovet av att utveckla förtrogenhet mot olika uttrycksformer 
framförs (Ibid. s.62). Behovet av utmanande spel framkom även genom Hung, m.fl. 
(2014) resultat som visade behovet av utmanande spel jämfört med ihop-parande spel. 
Om spelbaserade appar och programvaror användes i syfte att utmana och med ett 
matematiskt innehåll stimuleras och förbättras inlärningen, trots att vissa spel kan 
orsaka frustration så medför utmaningen att elever motiveras att fortsätta (Ibid. s.185). 
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Matematikinlärningen bör därför innebära att elever får möjlighet att omsätta 
kunskaper i ett sammanhang, för att bibehålla känslan av motivation, nyfikenhet och 
engagemang till matematikämnet (Bruner, 1996).  
 
Behovet av IKT (informations och kommunikationsteknik) i skolan tydliggörs genom 
Skolverket (2011b). Det framkom även via Skolverket (2009) att IKT-verktyg ska 
användas som motivationsverktyg för att påverka lärprocesser. Användningen av 
digitala verktyg kan även motiveras utifrån elevers erfarenheter vilket bekräftas som en 
viktig del i elevernas utveckling (Prensky, 2001, 2009; Bolton m.fl., 2013). Samtidigt 
som man inte får glömma att användningsområdet och syftet är det mest relevanta i 
nyttjandet av digitala verktyg (Helsper & Eynon, 2009). Kong (2009) understryker att 
digitala verktyg ska användas för att stödja inlärningen men påpekar att planeringen av 
hur tekniken ska användas i skolan innebär en utmaning för skolor (Ibid. s.348). Detta 
tydliggör att användandet av digitala verktyg i undervisningen bör analyseras noga så 
att undervisningen tillför skapande möjligheter för kunskapsutveckling. I Cayton-
Hodges m.fl. (2015) studie framkom dock att de flesta appar de undersökt saknade 
möjligheter för eleverna att engageras i meningsfulla aktiviteter, och där endast ett fåtal 
erbjöd interaktion och anpassningsförmåga. Författarna menar att majoriteten av 
apparna endast erbjöd spel som innehöll matematikproblem som behövde lösas för att 
nå mål i spelet, vilket i förlängningen inte leder till att elever utmanas och motiveras. 
Det framkom även att vissa appar hade brister i form av avsaknandet av noggrannhet 
och matematiken hade även fått stå tillbaka i vissa fall till förmån att förenkla 
användandet för elever. Cayton-Hodges m.fl. säger även att feedbacken i apparna ofta 
var korrigerande vilket tyder på ett fokus på ”rätt svar” i stället för en utveckling av 
lärandet. Cayton-Hodges resultat tenderar att framkalla frågor om vilka kriterier som 
avgör val av programvaror och appar till undervisningen i syfte att stödja eleverna. 
Framskrivningarna i styrdokumenten om behovet av digitala verktyg i undervisningen 
tycks begränsas till behovet av ett rent tekniskt kunnande av verktygen, kunskapen om 
det digitala verktygens innehåll och syfte verkar försvinna på vägen. Kong (2009) 
påtalade att valet av underlag var ett dilemma. Även Markkanen (2014) menade att 
digitala verktyg i undervisningen kräver kunskap över hur verktyget ska användas samt 
vilka pedagogiska fördelar som verktyget erbjuder om det används på rätt sätt (Ibid. 
s.96–97). Dessa resultat pekar på tydliga brister som uppstår i användandet av digitala 
verktyg i matematikundervisningen.  Al-Mashaqbeh & Al Shurman (2015) delade dock 
inte denna åsikt, deras resultat visade att elever som använt digitala läroböcker hade 
bättre resultat i jämförelse med elever som använt den traditionella läroboken. Detta 
visar att elevernas motiveras av det visuella uttrycket vilket är viktigt i framförallt de 
lägre åldrarna. Sun & Jiangs (2015) påtalade också de digitala läroböckernas 
förutsättningar, och menade att via det flexibla användandet som digitala läroböcker 
medför, skapas fler möjligheter till kunskap genom olika uttryck vilket innebär ett stöd 
för elevers lärande (Ibid. s.961). Jäder (2015. s.4) påpekade även att läroböckers 
utformning spelar en stor roll för elevernas möjlighet till inlärning. 
 
Bottinos tredje punkt, The participate model, med fokus på de digitala verktygens funktion 
i en social kontext (Ibid. s.557) visades dock via några artiklar ha tydliga brister på 
interaktion mellan elever. Det värdefulla, meningsskapande och viktiga sociokulturella 
perspektivet, som innebär att människan lär tillsammans med andra, verkar via 
majoriteten av studierna resultat åsidosatts, trots att begreppet IT riktas om mot IKT-
begreppet som innefattar kommunikation. Cayton-Hodges m.fl. menade att den enda 
interaktion som uppstår vid användande av digitala verktyg är interaktionen mellan 
enskild elev och verktyg, även Samuelsson (2007) delar denna åsikt. Det framkommer 
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även tydligt i Lgr11 (2011) att skolan ska erbjuda en social gemenskap som främjar lust 
till lärande (Ibid. s.10). Behovet av att lära i en social kontext är en viktig del men tycks 
försvinna i kontakten med digitala verktyg (Kjällander, 2011; Samuelsson, 2007). Khoo 
(2015) resultat visade tydligt att elevers resultat ökade då de samarbetade och 
underströk att integreringen av digitala verktyg även ska innefatta samarbete för att 
skapa kreativa resonemang. I Khoos resultat framkom att elevernas kunskaper inom 
subtraktion och addition förbättrades i arbete med digitala verktyg i en social kontext. 
Samspelet mellan elever och surfplattor innebär därför en tydlig interaktion. Khoo 
understryker att elever har ett behov av att förkroppsliga och ett verklighetsförankrade 
socialt och därför behöver traditionella metoder omstruktureras. Färdighetsträning och 
ett individuellt fokus är såklart självklara delar i elevers enskilda inlärning och den 
traditionella läroboksundervisningen dominerar i skolans matematikundervisning 
(Skolverket, 2012. s.97). Vid närmare eftertanke kan tyckas att även de traditionella 
läroböckerna är ett underlag med ett individuellt fokus.  
 

6.2.1 Avslutande reflektioner  
 
Det är mycket tydligt att det visuella uttrycket engagerar och motiverar elever. Samtidigt 
tydliggörs att appar som är utmanande och där matematik integrerats stimulerar 
elevernas motivation och flyt i inlärningen. För att lärande ska ske behöver elever bland 
annat få möjlighet att omsätta kunskaper i sammanhang, så att känslan av nyfikenhet, 
motivation och engagemang bibehålls. Appar och programvaror som ska användas i 
syfte att undervisa bör därför ha en balans mellan utmaning, nyfikenhet och ett 
matematiskt innehåll, för att klassas som ett värdefullt och användbart digitalt verktyg 
för den individuella inlärningen. Det framkommer också att digitala läromedel i vissa 
fall ökar elevers kunskaper i matematik i jämförelse med den traditionella 
läroboksbaserade undervisningen. Detta pekar på betydelsen av att erbjuda visuella 
uttryck integrerat med ett matematiskt analyserat innehåll.  
 
Det är tydligt och väldigt uppenbart att de digitala verktygen i denna studie generellt 
inte uppmuntrar eleverna att lära matematik i en social kontext. Skolverkets inrådan att 
elever ska införskaffa en digital kompetens och att verktygen ska ses som en hjälp i 
elevers inlärningsprocess har delvis uppfyllts genom denna studies resultat men 
samtidigt visas att användningen av digitala verktyg i undervisningen har delar som 
behöver utvecklas. Den traditionella läroboksundervisningen i matematik har visat sig 
dominera i svenska skolor, vilket medfört till att möjligheten att lära i interaktion med 
andra, t.ex. genom resonemang, problemlösning och arbete i smågrupper uteblir. 
Matematikundervisningen i skolan behöver därför omstruktureras och varieras genom 
olika uttryck för att eleverna ska känna motivation och engagemang. Kanske är digitala 
läroböcker ett alternativ till appar och programvaror men att ta steget att lämna 
traditionella läroböcker och införskaffa teknik innebär andra omkostnader och annan 
kompetens. Med tanke på samhällets tekniska utveckling som bland annat har medfört 
en utökad digitaliserad användning inom många områden. Anses det därför väldigt 
konstigt att den tekniska utvecklingen och användandet i skolan inte kommit längre. 
Från början användes exempelvis mobilen endast till kortare samtal, nu används 
mobilen för inhämtning av olika sorters information, för medverkan i sociala medier 
etc. Det tidigare knappsatserna har bytts ut till touchskärmar, det visuella uttrycket blir 
bara bättre och bättre, kameran i mobiltelefonerna får bättre och bättre kvalitet och 
funktionen att ringa samtal har blivit en sekundär funktion. Den traditionella 
läroboksundervisningen kan nästintill framstå som ett sekundärt inlärningsverktyg i 
jämförelse med det digitala verktygens framgång, utveckling och kapacitet. Skolan kan 
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därför i detta avseende anses ligga efter i utvecklingen då det visats att mycket av 
undervisningen är traditionellt och på grund av den begränsade användningen av 
digitala verktyg. Framtiden kommer säkerligen erbjuda enbart digitala verktyg i form av 
e-läromedel för att hanteringen framförallt är lättare då programvaror enkelt och snabbt 
kan laddas ned.  Men skolan är inte där riktigt än. Visuella uttryck skapar motivation 
men vad motivationen sedan leder till är också en stor och viktig fråga. För att möta 
elevers behov och erfarenhet bör dock digitala verktyg användas i undervisning 
framförallt då elever genom fantasi motiveras av det visuella uttrycket, som med sin 
närvaro automatiskt medför till att innehållet emottages av elevernas på ett positivt sätt. 
Men för att appar eller programvaror ska kunna betraktas som värdefulla verktyg i 
undervisningen krävs att innehållet analyseras och utvärderas. All undervisning i skolan 
bör naturligtvis ständigt analyseras och utvärderas, men inför valet av appar eller 
programvaror i matematik så får inte valet avgöras av det visuella uttrycket, urvalet 
måste framförallt genomföras utifrån de didaktiska frågorna; Vad? Hur? och Varför.  
  

7.0  Förslag på vidare forskning 
 
För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur lärare genomför 
urvalet av digitala verktyg och dess programvaror. Men även om användandet av appar 
och programvaror sker utifrån pedagogiska planeringar som sedan dokumenteras och 
utvärderas. Det skulle även vara intressant att få kunskap om urvalet av appar eller 
programvaror prövas och värderas innan de introduceras i undervisningen. För att få 
ett elevperspektiv skulle det även vara viktigt att undersöka elevernas erfarenheter i 
användandet av utmanande spel i en social kontext. 
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