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Abstrakt 

Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på elever i särskilda utbildningsbehov i 

matematik och syftar till att reda ut ifall ett visst hjälpmedel som pedagogiskt verktyg har 

vetenskapligt stöd. Mer specifikt ligger fokus på att svara på om det finns vetenskapligt 

stöd för att använda digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik. Målet är att svara på om integrering av digitala verktyg 

kan vara ett sätt för lärare att tillhandahålla specialundervisning till elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik inom ramen för den ordinarie klassrumsundervisningen. 

Studien har fyra fokus: Den specifika elevgrupp som studien undersöker, digitala verktyg 

och dess funktion kopplat till matematikundervisningen, relationen mellan elever i 

särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala verktyg och slutligen teoretiska 

perspektiv i tidigare forskning. Totalt har 19 vetenskapliga publikationer valts ut och 

analyserats noggrant och strukturerat för att på ett tillförlitligt sätt sammanfatta forskning 

om digitala verktyg för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Resultatet tyder 

på att det kan finnas fördelar med att integrera digitala verktyg med målet att stödja elever 

i särskilda utbildningsbehov i matematik. Begreppet elever i särskilda utbildningsbehov 

i matematik är komplext och omfattar en lång rad olika svårigheter och behov. Dock finns 

det ett tydligt samband mellan ett stort antal behov hos berörda elever och funktioner hos 

digitala verktyg. Det tyder på att det finns vetenskapligt stöd för digitala verktyg som ett 

medel för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. 
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1 Inledning 

Det svenska skolväsendet grundar sig i uttrycket en skola för alla, vilket innebär ett ansvar 

att ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov. Lärarens uppgift är att 

”stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Skolverket, 2011:8), det vill säga elever som riskerar att inte nå 

utbildningsmålen. Enligt skolverkets allmänna råd, som är ett komplement till läroplanen, 

har skolpersonal ett kompensatoriskt uppdrag för att uppväga elevers olika förutsättningar 

att nå målen (Skolverket, 2014).  

 

Matematikundervisningen är ett av svenska skolans tre kärnämnen och har stor relevans 

för elever och deras framtida studier. Mängden forskning som berör elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik är dock begränsad jämfört med forskning som berör 

lässvårigheter. Det saknas såväl riktlinjer som konkreta metoder och strategier för lärare 

som möter elever i särskilda utbildningsbehov i matematik (Jiménez-Fernández, 2016). 

Utifrån erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning upplever vi samma brist på 

konkreta metoder och strategier för att kunna erbjuda extra anpassning inom ramen för 

klassrumsundervisningen. Därför ser vi ett behov av att se över och sammanfatta relevant 

tidigare forskning om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. 

 

Det saknas en brygga mellan teori och praktik när det kommer till extra anpassning till 

den enskilda individen samt vilken sorts verktyg som kan vara till hjälp (Jiménez-

Fernández 2016). Dagens digitaliserade samhälle ger tillgång till en mängd nya verktyg 

som kan användas i undervisningen. Den tillgänglighet som finns till ett stort utbud av 

digitala plattformar skulle i det avseendet kunna vara användbart och bör undersökas. 

Žilinskienė & Demirbilek (2015) utforskar fördelar med fokus på ett specifikt 

matematikprogram men poängterar fördelar som de menar gäller även andra plattformar. 

Eleverna kan bland annat utforska och ta del av olika och nya representationsformer som 

möjliggör kopplingen mellan teori och praktik. Författarna påpekar att dagens elever lär 

sig på ett annorlunda sätt jämfört med hur många av deras lärare själva gjorde. Det ställer 

nya krav på lärare, och integrering av digitala verktyg kan vara ett sätt att möta elevernas 

behov.  

    

Utifrån egna erfarenheter och forskning vi tagit del av inför denna studie känner vi ett 

intresse för att undersöka huruvida vi utifrån tidigare forskning ser ett samband mellan 

behoven hos elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och de funktioner för 

lärandet som utvinns av integrering av digitala verktyg. Studien riktar sig mot forskning 

som berör grundskolans årskurs 1–6. Denna systematiska litteraturstudie kommer således 

beskriva de behov som finns hos elever som riskerar att inte nå målen i matematik i 

grundskolan - benämnda som elever i särskilda utbildningsbehov i matematik i denna 

studie. Därtill kommer studien att beskriva om och hur digitala verktyg eventuellt kan 

svara på elevernas särskilda behov. 

 

 

  



  
 

2 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva resultat av tidigare 

forskning om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och vilken funktion digitala 

verktyg kan ha för deras lärande. Dessutom syftar den till att synliggöra de teoretiska 

perspektiv som dominerar respektive område. Följande fyra frågeställningar ska besvaras: 

 

1. Vad kännetecknar en elev i särskilda utbildningsbehov i matematik? 

 

2. Vilken funktion kan digitala verktyg ha för matematikundervisningen?  

 

3. Vilka slutsatser kan dras om digitala verktyg som ett medel för lärande för elever 

i särskilda utbildningsbehov i matematik? 

 

4. Vilka teoretiska perspektiv framträder i forskning om såväl elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik som digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

3 Metod 

I följande avsnitt presenteras metoden för den här studien. Inledningsvis beskrivs fördelar 

och viktiga aspekter med en systematisk litteraturstudie samt vilka krav och kriterier som 

måste uppfyllas. Därefter framställs metod för datainsamling och sökstrategier följt av 

hur urvalet av de vetenskapliga studierna gått till. Avslutningsvis presenteras hur det 

insamlade materialet har bearbetats och analyserats. 

 

Målet med en systematisk litteraturstudie är att samla in och sammanställa en omfattande 

samling forskning av god kvalité för att skapa en heltäckande bild av något beforskat 

område. Med hjälp av denna metod kan det till exempel utredas om en viss åtgärd eller 

undervisningsmetod vilar på vetenskaplig grund (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Med det som bakgrund ansåg vi att en systematisk litteraturstudie 

som metod var lämplig för att undersöka vårt intresseområde, som berör elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik och digitala verktyg som ett medel för lärande. För att 

kunna besvara syfte och frågeställningar samt uppfylla de särskilda kriterierna för en 

systematisk litteraturstudie användes en strukturerad utvald sökstrategi som stärks av ett 

bifogat sökschema. Vi utformade tydliga kriterier för källor som var av relevans för 

studien för att i analysen kunna väga samman forskning som representerar 

frågeställningarnas olika områden. Vi har dessutom med hjälp av en metaanalys vägt 

samman resultat och infallsvinklar från de utvalda vetenskapliga studierna. Målet med 

analysen var att kunna dra slutsatser om hur behoven hos elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik och digitala verktyg förhåller sig till varandra.  

 

3.1 Metod för datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en databassökning, vilket skedde vid två 

olika tillfällen. Första sökningen gjordes på egen hand men vid den andra sökningen 
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involverades en bibliotekarie på universitetsbiblioteket, vilket Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) menar effektiviserar databassökningar.  

 

Databasen som användes för datainsamling till denna systematiska litteraturstudie var 

ERIC, som tillhandahåller forskning om pedagogik och psykologi. Vid andra söktillfället 

utforskades även tillgången till relevant forskning i databasen SwePub, men det 

resulterade inte i några relevanta sökträffar. Utifrån studiens frågeställningar, nyckelord 

och  ämnesordlista (thesaurus) i ERIC valdes passande sökord. Sökorden kombinerades 

med operatorerna AND och OR för att begränsa respektive utvidga sökningarna (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). Det upptäcktes snabbt att sökträffarna var begränsade vid 

kombination av de nyckelord som valts ut i utgångsläget. Därför beslutades det att 

genomföra separata sökningar, det vill säga en sökning med fokus på elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik och en med fokus på digitala verktyg i 

matematikundervisningen. 

 
3.1.1 Sökning om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

Vi utgick från begreppskombinationen learning difficulties* AND mathematics*. Dessa 

sökord gav inget resultat i ämnesordlistan, vilket ledde till att sökorden ändrades från 

learning difficulties* till learning problems* och den breda sökningen mathematics* 

ändrades till Elementary School Mathematics*. Dessutom lades sökordet Elementary 

School Students* till. Resultatet blev begreppskombinationen learning problems* AND 

Elementary School Mathematics* OR Elementary School Students*. Avgränsningen peer 

reviewed gjordes direkt och begränsade resultatet till vetenskapligt granskade 

publikationer, vilket genererade 253 sökträffar. Därefter begränsades sökningen 

ytterligare genom att endast söka efter artiklar tillgängliga i fulltext, vilket genererade 27 

sökträffar. Vid det andra söktillfället, när en bibliotekarie fanns tillhands, konstaterades 

det att fulltextavgränsningen som gjordes vid första söktillfället genererade i ett stort 

bortfall. Därför gjordes exakt samma sökning med undantaget att ingen avgränsning till 

fulltext gjordes utan istället avgränsades sökningen till peer reviewed och publiceringsår 

2010-2018. Sökningen genererade 258 sökträffar efter avgränsningen peer reviewed. 

Efter ytterligare avgränsning till publiceringsår 2010–2018 genererade sökningen 128 

sökträffar.  

 

3.1.2 Sökning om digitala verktyg i matematikundervisningen 

Vi utgick från begreppet digital tools* vilket varken gav sökträff eller vidare förslag i 

ämnesordlistan. Vi testade istället begreppet technology* som ledde oss vidare till 

begreppet technology integration*. Det kombinerades med det tidigare sökordet 

Elementary School Mathematics*. Resultatet blev begreppskombinationen technology 

integration* AND Elementary School Mathematics*. Sökningen begränsades till peer 

reviewed vilket genererade 49 sökträffar. Därefter begränsades sökningen ytterligare 

genom att endast söka efter artiklar tillgängliga i fulltext, vilket genererade 15 sökträffar. 

Likt den andra sökningen gällande matematiksvårigheter genomfördes exakt samma 

process gällande digitala verktyg i matematikundervisningen. Samma sökord användes 

som vid första sökningen men avgränsades inte till artiklar tillgängliga i fulltext. Istället 

avgränsades sökningen till peer reviewed och publiceringsår 2010–2018. Sökningen 
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genererade 49 sökträffar efter avgränsningen peer reviewed. Efter ytterligare avgränsning 

till publiceringsår 2010–2018 genererade sökningen 33 sökträffar.  

 

3.2 Urval 
Bland de träffar samtliga sökningar gav gjordes ett första urval utifrån titlar och abstrakt 

baserat på relevans för studien. I denna systematiska litteraturstudie valde vi att utgå från 

ett generellt perspektiv på matematiksvårigheter såväl som på digitala verktyg. Gällande 

elever i särskilda utbildningsbehov i matematik inkluderades artiklar som berör såväl 

elever med olika sorters svårigheter, diagnoser och behov som specifika diagnoser, som 

exempelvis dyskalkyli. Däremot exkluderades artiklar som efter översiktsläsning ansågs 

ha ett för specifikt fokus på en särskild diagnos för att kunna svara på studiens syfte. 

Dessutom exkluderades artiklar som endast berör åldersgrupper med liten eller ingen 

relevans för studien. Gällande digitala verktyg i matematikundervisning inkluderades 

artiklar som var och en berör antingen olika sorters verktyg och programvaror eller en 

specifik programvara. Däremot exkluderades artiklar som efter översiktsläsning ansågs 

irrelevanta eftersom de endast riktade sig till lärares inställning till användning av digitala 

verktyg. Dessutom exkluderades även artiklar som endast berör åldersgrupper med liten 

eller ingen relevans för studien samt artiklar som trots avgränsning i sökningen ej berörde 

matematikundervisning. Studier gjorda i andra länder sorterades inte bort eftersom vi 

anser att teknikens funktion är intressant och av betydelse oavsett om studien är 

genomförd i den svenska skolan eller i andra länder och kulturer. 

 

När vi tagit hänsyn till ovanstående kriterier genom översiktsläsning, och mer ingående 

läsning vid behov, valdes elva artiklar från sökningen om elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik och åtta artiklar från sökningen om digitala verktyg i 

matematikundervisningen för vidare läsning. Det ska dock tilläggas att två av artiklarna 

som valdes från sökningen om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik fokuserade 

på digitala verktyg i förhållande till dessa och bearbetades därför istället med koppling 

till frågeställning två och redovisas i Kategoriseringsschema B (Bilaga 3).  

 

Ett nominerat urval gjordes utöver databassökningarna och två källor inkluderades som 

var av betydelse för genomförandet av den systematiska litteraturstudien. Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Eriksson Barajas m.fl., 2013) valdes ut som 

hjälpmedel och vägledning i utförandet av studien. Dessutom valdes Moving between 

discourses: From learning-as-acquisition to learning-as-participation (Sfard, 2009) som 

stöd för identifieringen av teoretiska perspektiv i den forskning som bearbetades under 

studiens gång.  

 

3.3 Bearbetning av insamlad data och analysmetod 
I en systematisk litteraturstudie behandlas en stor mängd forskning. För att möjliggöra en 

överblick av de olika infallsvinklar som presenteras behövs ett verktyg för att skapa 

struktur. Ett första steg var därför att utforma en lässtrategi där väl utvalda frågor ställdes 

vid bearbetning av insamlad data. De frågor som ställdes under läsningens gång skiljde 

sig åt beroende på artiklarnas fokus. 
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Vid bearbetning av artiklar med fokus på elever med särskilda utbildningsbehov i 

matematik ställdes följande frågor: 

 Hur beskriver artikeln elever i särskilda utbildningsbehov i matematik? 

 Vilka behov belyser artikeln? 

 Utgår man ifrån någon specifik diagnos? 

 Vilket teoretiskt perspektiv finns i artikeln? 

 

Vid bearbetning av artiklar med fokus på digitala verktyg i matematikundervisningen 

ställdes följande frågor: 

 Vilka digitala verktyg nämns i artikeln? 

 Vilken funktion har digitala verktyg för lärandet  i matematik enligt artikeln? 

 Vilket teoretiskt perspektiv finns i artikeln? 

 

Svaren på ovanstående frågor dokumenterades i två separata kategoriseringsscheman 

(Bilaga 2 och 3) där varje spalt representerar en fråga och varje rad representerar en 

artikel. Med hjälp av detta verktyg skapades en överblick som underlättade sökandet efter 

likheter och skillnader hos de olika artiklarna, vilket var nödvändigt för analysen.  

 

Genom att granska dokumentationen i Kategoriseringsschema A och B (Bilaga 2 och 3) 

söktes en sammanfattande beskrivning av elever med särskilda utbildningsbehov i 

matematik och generella kännetecken hos eleverna. Dessutom söktes en sammanfattande 

beskrivning av digitala verktygs funktion för lärandet i matematik. Funktionen av digitala 

verktyg ställdes därefter i relation till behoven hos elever med särskilda utbildningsbehov 

i matematik för att försöka besvara huruvida de gynnas av att använda digitala verktyg 

som ett medel för lärande. Det sistnämnda momentet utfördes med hjälp av en 

sammanställning som synliggjorde vilka behov och funktioner som möttes. De behov och 

funktioner som kunde kopplas till varandra redovisades därefter i tabeller som presenteras 

närmare i studiens resultat. 

  

4 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån dokumentation i 

Kategoriseringsschema A och B som återfinns som bilagor (2 och 3). Inledningsvis 

presenteras resultatet kopplat till första frågeställningen som utifrån en sammanställning 

av tidigare forskning beskriver elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. 

Beskrivningen är uppdelad i två delar där den första beskriver vilka kännetecken och 

svårigheter som visar sig medan den andra beskriver vilka behov eleverna har kopplat till 

lärandet. Därefter presenteras resultatet kopplat till andra frågeställningen som utifrån 

tidigare forskning beskriver vilken funktion digitala verktyg kan ha för lärandet i 

matematik. Vidare presenteras resultatet kopplat till den tredje frågeställningen där målet 

är att synliggöra huruvida elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala 

verktyg som ett medel för lärande relaterar till varandra. Slutligen presenteras resultatet 

kopplat till den fjärde och sista frågeställningen som beskriver de teoretiska perspektiv 

som framträder i utvald forskning.  
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4.1 Elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

Efter noggrann läsning och bearbetning av nio studier som på olika sätt undersökt elever 

med särskilda utbildningsbehov i matematik sammanställdes uttalade kännetecken och 

behov med målet att finna samband och skapa en helhetsbild. Trots artiklarnas olika fokus 

på generella eller specifika svårigheter återfinns ett antal kritiska aspekter och 

kännetecken i de flesta studier. De behov som presenteras i de olika studierna är något 

mer spridda men trots det gick det att finna vissa röda trådar.  

 

4.1.1 Kännetecken 

Utifrån den forskning som inkluderats framkommer tre kännetecken som dominerar 

området och återfanns i nästintill samtliga artiklar. Dessa tre beskrivs först mer ingående 

och sedan följer en sammanfattning där övriga identifierade kännetecken beskrivs kort. 

 
4.1.1.1 Minne 

Ett ständigt återkommande kännetecken i forskning om elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik är att de verkar ha ett sämre arbetsminne än jämngamla 

normalpresterande elever. Arbetsminnet är en förmåga som innebär att eleven kan lagra 

och hantera information för att sedan använda den i utförandet av matematiska uppgifter 

(Acar, 2012). Cozad & Riccomini (2016) förklarar att arbetsminnets roll är flerfaldig och 

påverkar såväl matematisk förståelse i sin helhet som möjligheten att kunna genomföra 

de processer som krävs i beräkningsuppgifter. Författarna förtydligar även att eftersom 

elever med sämre arbetsminne blir tvungna att belasta minnet i högre grad än elever med 

fungerande arbetsminne, kan det blockera deras förmåga att fokusera på det som är viktigt 

i uppgiften, exempelvis utveckling av begrepp och andra mer utvecklande aspekter. 

Martin m.fl. (2013) instämmer också gällande arbetsminnets roll kopplat till 

matematiksvårigheter. De tillägger dock att mer forskning krävs för att kunna bevisa i 

vilken utsträckning det påverkar matematikprestationer beroende på orsak till 

svårigheterna. Det skulle exempelvis kunna vara diagnoser av olika slag eller 

socioekonomisk bakgrund. Acar (2012) menar också att sambandet mellan arbetsminne 

och matematiksvårigheter fortfarande är något diffust men poängterar att sambandet 

definitivt existerar. Framför allt visar sig sambandet vid bearbetning av siffror, vilket 

leder oss vidare till nästa dominerande kännetecken, som är svårighet att utföra 

aritmetiska operationer. 

 

4.1.1.2 Aritmetiska kunskaper 

Cheong, Walker & Rosenblatt (2017) instämmer om kopplingen mellan arbetsminnets 

funktion och de aritmetiska svårigheter som kan konstateras hos elever med särskilda 

utbildningsbehov i matematik. De fyra räknesätten (+ - × ÷) utgör grunden för all 

matematik och mycket tid läggs i grundskolan på att hjälpa elever att behärska och 

automatisera dessa. Precis som ovanstående författare kan Jiménez-Fernández (2016) se 

en koppling mellan denna förmåga och elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. 

Hon beskriver ett flertal faktorer i utförandet av aritmetiska operationer som kritiska 

aspekter för dessa elever. Hon menar att de har svårt att automatisera kunskap om regler 

och processens olika steg samt att praktiskt utföra dem. Dessutom påpekas att eventuella 

svårigheter med enkel huvudräkning orsakar blockering och förhindrar ett flyt i 
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processen. Sådana delmoment av olika karaktär försvårar utvecklingen av elevernas 

aritmetiska förmåga. I likhet med Jiménez-Fernández belyser Cozad & Riccomini (2016) 

att aritmetiska kunskaper och förmågan att rutinmässigt utföra enkla beräkningsuppgifter 

är a och o för att lägga grunden för en elevs framtida matematiska utveckling. Det är 

enligt dem en grundläggande förutsättning för att kunna ta sig an alla de utmaningar som 

matematiken för med sig. De tar dessutom steget längre och påstår att dessa 

grundläggande kunskaper har påverkan på elevers framtid relaterat till ekonomiska 

förutsättningar.  

 

Mundia (2012) undersöker i sin empiriska studie en specifik elev och de svårigheter han 

visar genom ett flertal olika ansatser. Med hjälp av error analysis, som innebär att 

noggrant granska elevens lösningar,  kan författaren synliggöra de specifika kritiska 

aspekter som finns för eleven i fråga. Resultatet i analysen går hand i hand med påståendet 

att elever med särskilda utbildningsbehov i matematik visar svårigheter gällande 

aritmetiska operationer. Eleven visar i samtliga analyserade uppgifter brister i förmågan 

att hantera de olika regler och steg som förknippas med de fyra räknesätten.  

 
4.1.1.3 Problemlösning 

Det tredje dominerande kännetecknet som kunde konstateras utifrån tidigare forskning är 

svårigheter vid arbete med problemlösning, vilket visar sig framför allt genom förmågan 

att planera och bearbeta uppgifter. Jiménez-Fernández (2016) beskriver de fyra olika 

delmomenten i problemlösning, som involverar att översätta problemet till 

matematikspråk, välja strategi, genomföra processen och slutligen granska och utvärdera 

resultatets rimlighet. Alla dessa moment gör att elever med särskilda utbildningsbehov i 

matematik stöter på en del hinder på vägen, bland annat kopplat till tidigare presenterade 

svårigheter som arbetsminnet och aritmetisk kunskap. Ibland kan elever ha svårt att 

genomföra problemlösningsuppgifter trots att de vanligtvis inte visar problem med 

aritmetik. Ofta kan det enligt författaren bero på lässvårigheter som indirekt leder till 

matematiksvårigheter, trots bra grundläggande matematiska kunskaper.  

 

Vucovic & Seigal (2010) konstaterar också svårigheter med problemlösning och påstår 

att det är ett resultat av bristen på grundläggande matematiska färdigheter. Vidare menar 

Cheong m.fl. (2017) att elever med särskilda utbildningsbehov i matematik ofta har 

problem med att organisera och planera sina tillvägagångssätt, vilket visar sig genom 

deras val av strategier. I enighet med Cheong m.fl. förklarar Acar (2012) att dessa elever 

har en tendens att sakna utvecklade matematiska strategier och väljer istället strategier 

som man kan förvänta sig i lägre årskurser än den egna.  

 

4.1.1.4 Övriga kännetecken 

Ovanstående tre kännetecken och kritiska aspekter är som sagt dominerande och de som 

representerar det starkaste sambandet oavsett studiernas fokus. Dock framkommer en 

omfattande samling kritiska aspekter och svårigheter hos elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik utöver de tre.  
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Ett flertal studier nämner ouppmärksamhet och bristfälligt fokus på undervisningen som 

vanligt förekommande problem. Enligt Martin m.fl. (2013) finns det ett samband mellan 

uppmärksamhetsproblem (inattention) och matematiksvårigheter men de påpekar även att 

resultaten är bristfälliga eftersom det är diffust vilka moment som påverkas och varför. 

Dessutom menar de att det är viktigt att göra skillnad på beteendemässig uppmärksamhet 

(behavioral attention) och kognitiv uppmärksamhet (cognitive attention). Deras slutsats 

är att det krävs mer forskning för att förklara denna skillnad. 

 

Lambert & Spinath (2018) beskriver utifrån tidigare forskning hur man kunnat identifiera 

en sämre visuellt spatial förmåga hos elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. 

Visuellt spatial förmåga handlar om att kunna föreställa sig någon fakta visuellt och 

förklara den. Författarna exemplifierar det med ett genomfört test där elever som tidigare 

visat andra svårigheter även visade sig sakna förmågan att placera siffror på en tallinje. 

De kan även utifrån sin egen forskning konstatera ett starkt samband mellan den visuellt 

spatiala förmågan och matematiksvårigheter. Cheong m.fl. (2017) studerar elever med 

intellektuella nedsättningar (intellectual disabilities) på en specialskola och beskriver 

auditiv bearbetning (auditory processing) som ett möjligt hinder för dem. Auditiv 

bearbetning innebär att ta emot information genom hörseln och till exempel skriva ner 

den information som tas emot. Förmågan beskrivs som betydelsefull för såväl det tidiga 

lärandet om sifferigenkänning som utvecklingen av räknefärdighet. Även Jiménez-

Fernández (2016) beskriver bearbetning av auditiv information som en av de svårigheter 

som kan identifieras hos elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Till skillnad 

från Cheong m.fl. (2017) studerar hon dock elever med ett generellt perspektiv på 

svårigheter. 

 

Cheong m.fl. (2017) studerar som sagt elever med intellektuella nedsättningar 

(intellectual disabilities) och beskriver finmotoriken som en kritisk aspekt. Anledningen 

till att förmågan nämns är dess betydelse i den tidiga matematikinlärningen eftersom 

elever förväntas bli hjälpta av att räkna på fingrar eller använda konkret material, vilket 

istället blir ytterligare ett hinder vid problem med finmotoriken. Även Mundia (2012) 

belyser motoriska svårigheter i form av begreppet hand-eye-coordination som berör 

förmågan att överföra det du ser och tänker till det du gör. I matematiken kan det framför 

allt visa sig i oförmågan att skriva siffror korrekt.  

 

Svag läsförmåga och svag fonologisk medvetenhet har också ett tydligt samband till 

matematiksvårigheter. Fonologisk medvetenhet innebär förmågan att förstå och kunna 

använda språkliga ljud (Vukovic & Siegel, 2010). Läsförmågan är en betydelsefull faktor 

i den matematiska utvecklingen och bör tas hänsyn till när en elevs svårigheter och behov 

ska identifieras (Martin m.fl., 2013). Schwenck, Dummert, Endlich & Schneider (2015) 

instämmer i påståendet men tillägger att svårigheterna skiljer sig åt beroende på om 

eleven i fråga har specifika svårigheter (bara lässvårigheter som indirekt påverkar 

matematikutvecklingen) eller generellt kognitiva svårigheter (större svårigheter som 

påverkar flera områden) och att det måste tas i beräkning. Även Vukovic & Siegel (2010) 

bekräftar sambandet och tillägger dessutom den vanligt förekommande kombinationen 
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av lässvårigheter och matematiksvårigheter. Deras tester bekräftar att kombinationen har 

mer eller mindre påverkan på beräkningskunskaper beroende på åldersgrupp.  

 

För en lyckad matematisk utvecklingskurva ställs stora krav på grundläggande 

matematiska kunskaper. Brist på grundläggande taluppfattning är vanligt förekommande 

bland elever i särskilda utbildningsbehov i matematik, vilket bland annat leder till 

svårighet att uppskatta storlek, avstånd och tid. Svårighet att hantera flersiffriga tal, 

framför allt tiotal, hundratal och tusental som innehåller nollor, ställer till problem i nästan 

all beräkning. Likväl brist på automatisering av de fyra räknesätten skapar stora hinder 

(Jiménez-Fernández, 2016, Mundia, 2012). Ett annat kännetecken för elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik är att de har svårt att förstå siffrors platsvärde. Vid 

exempelvis aritmetiska operationer har eleverna svårt att lokalisera siffrorna och gör 

många procedurella fel (Jiménez-Fernández, 2016, Mundia, 2012). Vidare förklarar 

Mundia (2012) att ett underliggande problem är att eleverna saknar förmågan att förstå 

förhållandet mellan olika enheter, samt mellan tiotal och hundratal.  

 

Ovan nämnda områden, precis som matematikens alla delar involverar en rad 

matematiska begrepp som behöver förstås för att kunna behärska områdena fullt ut. En 

del av de problem som nämns ovan skulle därför kunna förklaras med bristfällig 

begreppsförståelse. Vukovic & Siegel (2010) belyser detta faktum baserat på en 

undersökning med ett resultat som talade för att elever med omfattande svårigheter i 

matematik i grundskolans tidigare år kunde redogöra för betydligt färre matematiska 

begrepp än vad som räknades som normalt för åldern. Cheong m.fl. (2017) och Vukovic 

& Siegel (2010) beskriver dessutom svårigheten att föra matematiska resonemang som 

ett annat kännetecken. Författarna presenterar forskning som visar att svårighet i 

matematiska resonemang, som exempelvis abstrakta resonemang och numeriska 

resonemang, bidrar till matematiska inlärningssvårigheter. Dessa förmågor har en 

avgörande roll för elevens lärande eftersom det är viktigt att eleven förstår matematiska 

begrepp, nummeridentifiering och räkning. Ytterligare ett kännetecken som 

uppmärksammas av Cheong m.fl. (2017) är benägenheten att stänga ner och ge upp när 

en uppgift känns svår eftersom eleven kan knyta an till tidigare upplevda situationer där 

de misslyckats med liknande moment.  

 

Lambert & Spinath (2018), Martin m.fl. (2013) och Vukovic & Siegel (2010) presenterar 

långsam sifferbearbetning som ett kännetecken. Bearbetningshastighet kallas den mentala 

kapaciteten att snabbt bearbeta viss information såsom avkodning, omvandling och 

hämtning. Den långsamma hastigheten vid bearbetning kan kopplas till att dessa elever 

ofta tenderar att genomföra uppgiften betydligt långsammare. Martin m.fl. (2013) och 

Vukovic & Siegel (2010) nämner också svag fluency som ytterligare ett kännetecken. 

Fluency är ett begrepp som beskriver hur en elev har ett enkelt och smidigt tankeflöde, 

flyt i uttal och snabbhet i produktion. Eftersom dessa elever ofta saknar grundläggande 

matematiska delar är det svårt för dem att uppnå fluency. Det är avgörande för elevens 

lärandeprocess att besitta förmågan att kunna avkoda olika begrepp, omvandla dem och 

skapa förståelse samt att kunna tillägna kunskap på ett enkelt sätt med god 

bearbetningshastighet.  
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4.1.2 Behov 

Utifrån den forskning som inkluderats framkom tre behov som återfanns i nästintill 

samtliga artiklar. Dessa behov presenteras först mer ingående och sedan följer en 

sammanfattning där övriga identifierade behov beskrivs kort. 

 

4.1.2.1 Tydliga instruktioner 

Det första behovet som identifierats är tydliga instruktioner. Acar (2012) beskriver att 

många elever i särskilda utbildningsbehov i matematik inte har kognitiva hinder utan att 

deras hinder är att kunna anamma och förstå instruktioner under 

matematikundervisningen. Undervisningens utformning ligger i lärarens händer, och det 

är lärarens uppgift att uppmärksamma alla elevers olika förmågor och behov i 

klassrummet. Vanligtvis sker traditionell undervisning i klassrummen där läraren står 

längst fram vid tavlan och ger samtliga elever instruktion samtidigt. För elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik räcker inte den typ av instruktion eftersom de behöver 

tydliga, formella instruktioner där läraren utgår från elevens tidigare erfarenheter och 

förtydligar innehållet genom individanpassade, informella kopplingar. Lärarens val av 

undervisningsmetod är avgörande för att ge dessa elever möjlighet att ta till sig kunskap 

utifrån sin enskilda nivå. Mundia (2012) beskriver också vikten av att eleverna får tydliga 

instruktioner med enkla uppgiftsexempel från läraren och lyfter dessutom betydelsen av 

att ge muntliga instruktioner. Genom att ge muntliga instruktioner kan läraren säkerställa 

sig om att den enskilda eleven förstår samtidigt som eleven ges möjlighet att bearbeta 

uppgifter auditivt. Detta hjälper dessa elever vid svårigheter med exempelvis 

taluppfattning eftersom de får arbeta med och göra kopplingar mellan siffror genom att 

använda flera färdigheter. 

 
4.1.2.2 Feedback 

Det andra identifierade behovet är feedback. Mundia (2012) beskriver hur elever i 

särskilda utbildningsbehov ofta tenderar att må psykiskt dåligt med bland annat ångest 

och fobi. Därav är det viktigt att läraren ger direkt och tydlig feedback så att eleverna 

motiveras och på så sätt engageras i arbetet, vilket ger en positiv effekt på deras prestation. 

Jiménez-Fernández (2016) instämmer gällande hur direkt feedback förstärker eleverna 

emotionellt vilket påverkar deras inlärningsprocess positivt och utvecklar deras lärande. 

Vidare betonar författarna den viktiga betydelsen av error analysis som redan nämnts och 

innebär att elevers felaktiga lösningar granskas noggrant med målet att identifiera var det 

faktiska problemet ligger (Mundia, 2012, Jiménez-Fernández, 2016). ”Systematic errors 

are not solved by doing more practice and exercises but by a teaching method focused on 

every mistake considered individually” (Jiménez-Fernández, 2016:61). Slutligen är 

Mundia (2012) och Cozad & Roccomini (2016) eniga om betydelsen av kontinuerligt 

stöd. Mundia (2012) diskuterar det i form av formativ bedömning (continuous 

assessment) och poängterar att det är ett givande sätt för att hålla koll på såväl svårigheter 

som progression.  

 

4.1.2.3 Konkretisering 

Det tredje identifierade behovet är konkretisering. En svårighet elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik har är förmågan att förstå abstrakta begrepp för att kunna 
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ta till sig kunskap. Lärarens roll är att främja elevernas matematiska tänkande utan att 

hämma deras intellektuella självständighet. Genom att konkretisera innehållet i 

undervisningen kan eleverna lättare gå från abstrakt till konkret och skapa en bättre 

förståelse. Konkret material kan koppla matematiskt innehåll till elevernas vardag och på 

så sätt skapa ett meningsfullt och förståeligt lärande (Acar, 2012). Även Mundia (2012) 

rekommenderar starkt användning av konkret material i undervisningen eftersom visuella 

hjälpmedel underlättar demonstration, förklaring, tolkning och tillämpning av 

matematiska begrepp och koefficienter. Dessutom poängterar Jiménez-Fernández (2016) 

hur användningen av konkret material och olika representationsformer stödjer eleverna 

till att bygga upp abstraktionsprocessen. 

 

4.1.2.4 Övriga behov 

I artiklarna framkom det även flera andra behov som eleverna har i matematik, som 

påverkas av lärarens förhållningssätt i undervisningen. Cheong m.fl. (2017) beskriver hur 

man på den studerade specialskolan jobbar enligt ett fåtal matematiska lärandemål. 

Anledningen är att eleverna i fråga är i behov av grundläggande verktyg för att de ska 

kunna hantera och klara av praktiska aspekter i det vardagliga livet. De är dessutom i 

behov av att träna på sina motoriska färdigheter eftersom det är avgörande för att de ska 

kunna genomföra numeriska operationer. 

 

Då många elever har svårigheter med problemlösningsuppgifter är det viktigt att 

observera i dessa moment för att synliggöra svårigheterna och kunna göra en bedömning 

av vilka behov som behöver tillgodoses (Mundia, 2012, Jiménez-Fernández, 2016). 

Eleverna är ofta i behov av stöd gällande hur man går tillväga steg för steg och vilka olika 

strategier som kan användas. Eleverna utvecklar på så vis större förståelse och mer 

specifika kompetenser som förbättrar deras prestationsförmåga när det kommer till 

problemlösning. 

 

Jiménez-Fernández (2016) beskriver hur upprepade matematiska övningar inte alltid 

fyller någon funktion utan upplevs mer som ett straff för elevens dåliga prestation. 

Samtidigt menar författaren att repeterande övningar är ett behov för att eleven ska kunna 

uppnå automatisering. Även Acar (2012) instämmer i fördelarna med repetition för elever 

i särskilda utbildningsbehov och menar att det är nödvändigt för att de ska kunna 

utveckla  förståelse och kunna ta sig igenom svårigheterna i matematikämnet. Många 

elever har dessutom långsam läshastighet, svårt att konceptualisera innehåll och bearbeta 

svaren. Enligt Mundia (2012) är därför eleverna i behov av extra tid till att genomföra 

uppgifter. 

 

I flera av studiens källor beskrivs också en god läsförmåga som ett behov elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik har för att kunna utveckla sin matematiska förståelse. 

Martin m.fl. (2013) beskriver hur elevers prestation i matematik påverkas av sambandet 

mellan läsning och matematiska färdigheter. Vidare instämmer Vukovic & Siegel (2010) 

om hur läsförmågan har stor påverkan på elevers prestation i matematikundervisningen 

och menar att det därför är viktigt att eleverna utvecklar denna förmåga för att kunna 

utveckla sin matematiska förståelse.  
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Enligt Vukovic & Siegel (2010) är elever i särskilda utbildningsbehov i matematik i stort 

behov av att utveckla grundläggande färdigheter och poängterar vikten av att 

matematikundervisningen till stor del bör fokusera på att utveckla elevernas 

begreppsförståelse. Både Jiménez-Fernández (2016) och Acar (2012) poängterar att 

elever i särskilda utbildningsbehov i matematik måste ha grundläggande matematiska 

kunskaper för att kunna vidareutveckla sin matematiska förståelse. Jiménez-Fernández 

(2016) förklarar dessutom att det är först när eleven behärskar ett visst moment, 

exempelvis når förståelse för ett begrepp, som den kan gå vidare till nästa moment, 

numeriska operationer. Om inte eleven besitter tillräcklig kunskap i det första momentet 

kan den inte tillägna sig kunskap i nästa. Det är viktigt att de tidigare erfarenheterna 

kopplas till ny kunskap för att elevernas lärandeprocess ska bli så lyckad som möjlig. 

 

4.2 Digitala verktygs funktion för lärandet i matematik 
Efter noggrann läsning och bearbetning av tio studier som på olika sätt undersökt 

integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen sammanställdes de funktioner 

och effekter som framkom kopplat till lärande. De studier som inkluderades undersökte 

integrering av såväl interactive whiteboards som datorer och mobil teknologi och hade 

antingen ett generellt fokus på själva verktygens funktion eller var mer eller mindre 

inriktade på en specifik programvara. På så vis kunde funktioner av olika karaktär 

identifieras hos digitala verktyg som ett medel för lärande i studiens utvalda källor. 

Funktionerna har nedan delats in i de tre kategorierna digitala verktygs funktion för 

utveckling av förmågor, elevers inställning samt praktiska möjligheter med målet att 

skapa en tydlig struktur i resultatet. 

 
4.2.1 Utveckling av förmågor 

Dagens digitaliserade värld med ny digital teknik och kommunikationsverktyg har 

orsakat kognitiva förändringar som lett till nya behov hos unga människor. Detta visas 

tydligt i undervisningen genom att dagens elever lär sig på ett helt annat sätt än sina 

föräldrar. Ny teknik i undervisningen möter elevernas behov och utvecklar deras 

kognitiva förmågor. Digitala spel som lärandeprocess har en positiv effekt för elevers 

kognitiva utveckling och prestation. I en undersökning visade det sig att digitala spel till 

och med gav eleverna högre kognitiva vinster än traditionell undervisning (Sayan, 2015). 

Pellerin (2013) nämner dessutom att användning av digital teknik minskar den kognitiva 

belastningen som elever med funktionshinder och motoriska svårigheter ofta upplever. 

 

Kyriakides, Meletiou-Mavrotheris & Prodromou (2015) undersöker effekterna av att 

använda sig av ett spel kallat A.L.E.X som pedagogiskt verktyg. Eleverna får i spelet tänka 

ut strategier genom att programmera en robot för att klara banor med olika svårigheter. 

Undersökningen visade att spelet ökade elevernas affektiva engagemang och kognitiva 

förmåga. Författarna beskriver dessutom att eleverna förbättrar sin uthållighet med hjälp 

av spelet tack vare att det ger omedelbar feedback samtidigt som det uppmuntrar till 

interaktivitet och ger eleverna en rolig utmaning. Även enligt Day (2014) har digitala 

verktyg förmågan att stärka elevernas uthållighet genom direkt feedback. 
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Ytterligare en funktion användning av digitala verktyg fyller är att det möjliggör för 

läraren att anta nya informella och formella instruktionsstrategier som blir mer 

individualiserade. Detta medför att eleverna ges möjlighet att bli mer självständiga och 

engagerade i sitt eget lärande, vilket leder till att de till och med kan arbeta helt på egen 

hand med hjälp av digitala verktyg (Pellerin, 2013).  

 

Den tidigare forskning som inkluderats har sammantaget gett en bild av digitala verktyg 

som gynnsam för elevers matematiska förståelse på flera plan. Day (2014) framhåller att 

det finns stor potential i integrering av digitala verktyg i undervisningen på så vis att det 

bidrar med ett annorlunda sätt att utforska matematikens olika delar. Hon menar att det i 

sig kan leda till djupare förståelse av matematik jämfört med traditionella strategier. Detta 

konstaterande kan kopplas till den möjlighet digitala verktyg för med sig relaterat till den 

viktiga begreppsförståelsen. Kyriakides m.fl. (2015) fokuserar, som redan nämnt, på 

matematisk utveckling med hjälp av programmet A.L.E.X som bland annat erbjuder 

övningar som stärker begreppsförståelse. Det åstadkoms bland annat genom övningar där 

elever på ett praktiskt och interagerande sätt får diskutera fram förståelse för specifika 

begrepp. Day (2013) belyser det faktum att det finns ett omfattande utbud av program 

som särskilt fokuserar på att utveckla begreppsförståelse men att de kräver kritisk 

granskning av läraren för att hitta de bäst lämpade. 

 

Förmågan att resonera om matematik är ytterligare en aspekt som verkar kunna utvecklas 

i användningen  av digitala verktyg. Attard (2011) beskriver matematikprogrammet 

Brainpop som introducerar och reder ut olika arbetsområden med hjälp av animerade 

figurer. Författaren menar att utveckling av förmågan att resonera utvinns av något som 

egentligen är en av programmets kritiska aspekter. Det involveras till exempel mätsystem 

som endast används i vissa länder och därför inte är relevant för elever i andra länder. 

Detta betonas som en möjlighet snarare än en nackdel eftersom det bjuder in till livliga 

diskussioner där elever får resonera om betydelser och eventuella likheter och skillnader. 

Även ett andra program beskrivet av samma författare sägs ge möjlighet att utveckla 

resonemang genom att det erbjuder uppgifter som kan utföras i grupp och lösas med hjälp 

av matematiska samtal.   

 

Utveckling av aritmetiska kunskaper och fluency är ännu en funktion av integrering av 

digitala verktyg (Day, 2014, Attard, 2011, Kanive m.fl., 2014). Utbudet av program som 

fokuserar på träning och repetition är stort och benämns som det som dominerar 

marknaden, vilket i vissa fall påpekas som en nackdel (Kyriakides m.fl., 2015). Däremot 

nämns det som en fördel relaterat till just utveckling av fluency, förutsatt att lämpliga 

program är utvalda (Day, 2014). Programmet Brainpop som redan diskuterats är ett 

sådant exempel eftersom det utöver lämpliga genomgångar av arbetsområden erbjuder 

tester och stödmaterial som gynnar elevers utveckling av fluency (Attard, 2011). Kanive 

m.fl. (2014) förklarar att användning av digitala verktyg i matematikundervisningen 

överlag bidrar till utveckling av fluency på ett effektivt sätt och tillägger att elever som 

har svårt för matematik gynnas särskilt mycket.  
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4.2.2 Elevers inställning 

Hilton (2016) definierar engagemang i matematik som något som kommer gemensamt av 

kognitivt, känslomässigt och beteendemässigt engagemang. Detta leder i sin tur till 

elevernas värdering och njutning av matematik. Elevers attityd och engagemang har 

dessutom visat sig ha en påverkan på deras prestation i matematik. Har elever en positiv 

inställning och engagemang presterar de bättre och tvärtom. Det är därför viktigt att 

undersöka möjligheter till att förbättra elevers attityd och engagemang till matematik. 

 

Hilton (2016) och Day (2014) menar att användning av digitala verktyg har effekten att 

stärka elevers engagemang genom att erbjuda direkt och individualiserad feedback. 

Integrering av digitala verktyg i matematik öppnar upp för ett nytt sätt att lära för 

eleverna, vilket ger dem en spännande möjlighet att vara delaktiga i sin egen 

lärandeprocess. Hilton (2016) påpekar dock att det finns risk att digitala verktyg kan ha 

negativa effekter på elevers engagemang om de exempelvis fokuserar mer på hur de ska 

lära sig verktyget och inte på de matematiska kunskaperna. Dessutom är det av stor 

betydelse vilken typ av program eleverna använder eftersom det är avgörande om de ges 

möjlighet till att utmanas och träna förmågor eller om det begränsar elevernas 

engagemang. Day (2014) menar därför att det är viktigt att ge eleverna meningsfulla 

uppgifter för att de ska vara aktiva i sitt eget lärande samt känna att deras lärande är 

givande och roligt. 

 

Kyriakides m.fl. (2015), Hilton (2016) och Sayan (2015) beskriver alla hur digitala 

verktyg har en positiv inverkan på elevers motivation tack vare att användning av 

verktygen väcker och engagerar elevernas intresse och knyter an till deras vardag. Day 

(2013) beskriver dessutom att lärare använder sig av detta för att motivera elever vid 

instruktion av olika matematiska moment. Elever är bekanta med digitala verktyg och blir 

ofta intresserade och motiverade när dessa verktyg används i matematikundervisningen. 

Kilic & Sancar-Tokmak (2017) undersöker digital story-based problem solving 

applications som är datorbaserade verktyg och används vid problemlösningsuppgifter. 

Digital storytelling är ett program som visar kreativa filmer i kombination med personliga 

berättelser och multimedia. Berättelserna förmedlas visuellt och konkret vilket ökar 

elevernas koncentration samt underhåller dem, vilket i sin tur ger eleverna större 

motivation i arbetet.  

 

Hilton (2016) förklarar att flickor visat sig ha sämre självförtroende i matematik och 

mindre tro på sin egen förmåga till att använda teknik till skillnad från pojkar. Däremot 

visar undersökningar att vid användning av digitala verktyg var inte skillnaden lika 

signifikant, vilket resulterar i att användning av digitala verktyg har en positiv inverkan 

på elevers matematiska självförtroende. Även Day (2014) instämmer i att digitala verktyg 

förbättrar elevers självförtroende genom direkt feedback, som gör att de kan ta ansvar för 

sitt eget lärande och arbeta mer självständigt. 

 
4.2.3 Praktiska möjligheter 

I den utvalda forskning som bearbetats i denna systematiska litteraturstudie kunde ett 

oerhört stort antal praktiska möjligheter kopplat till lärandet i matematik identifieras. Det 
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finns därför inte utrymme att utförligt beskriva samtliga fynd utan fokus nedan ligger på 

att belysa de mest frekvent återkommande funktionerna. Övriga identifierade funktioner 

återfinns i Kategoriseringsschema B (Bilaga 3).  

 

Direkt feedback är en ständigt återkommande funktion i studiens inkluderade forskning 

och sägs gynna elever på många skilda sätt. Engagemang, uthållighet och självförtroende 

nämns ovan som funktioner av arbete med digitala verktyg i matematikundervisningen 

och enligt Day (2014) såväl som Kyriakides m.fl. (2015)  kan dessa viktiga funktioner 

uppnås bland annat tack vare stödet från direkt feedback. Kanive m.fl. (2014) beskriver 

en programvara som går ut på att träna på de fyra räknesätten för att uppnå automatisering. 

Genom direkt feedback och dokumentation håller programmet koll på vad eleven behöver 

träna mer på och erbjuder ytterligare hjälp och träning tills eleven visat att han eller hon 

behärskat momentet till fullo.  

 

Enligt Kilic & Sancar-Tokmak (2017) förväntas digital storytelling, som beskrivs ovan, 

bidra med goda möjligheter för elever att utveckla sin problemlösningsförmåga. Bland 

annat förväntas det hjälpa eleverna att ta sig an de olika moment en 

problemlösningsuppgift består av, nämligen att förstå problemet, planera ett 

tillvägagångssätt och genomföra planen. Kanive m.fl. (2014) och Attard (2011) 

instämmer och utifrån de specifika programvaror de studerar konstaterar de enstämmigt 

att de kan bidra till att förbättra problemlösningsförmågan. Kyriakides m.fl. (2015) 

diskuterar datorspel och hur det finns stor potential att träna problemlösningsstrategier 

genom spel och på så vis involvera de utmanande momenten. Författarna menar att det är 

ett sätt att motivera elever till den ansträngning som krävs vid problemlösning genom att 

knyta an till det stora intresse för teknologiska artefakter som är ett resultat av den 

samhälleliga utvecklingen.  

 

Kopplat till elevers inställning i form av engagemang, som nämns ovan, fyller digitala 

verktyg även praktiska funktioner som är nära kopplade till varandra. Kyriakides m.fl. 

(2015)  och Kilic & Sancar-Tokmak (2017) beskriver  hur digitala verktyg ökar elevers 

nyfikenhet eftersom användningen av verktyget förstärker deras inställning till att 

utforska. Kilic & Sancar-Tokmak nämner däremot att det finns en risk att döda elevernas 

nyfikenhet om de får för mycket information som minskar utmaningen i uppgiften. Enligt 

Sayan (2015) och Hilton (2016) bidrar digitala verktyg dessutom till elevers utveckling 

av kreativitet genom att de tillåter utbyte av information. 

 

Hilton (2016) beskriver hur digitala verktyg involverar aktivt deltagande i 

klassrumsaktiviteter. Digitala verktyg skapar dessutom individualisering tack vare att 

varje enskild elev kan arbeta utifrån sin nivå och svårighetsgrad. Detta bidrar till att 

eleverna blir mer självständiga i sitt eget arbete och tillgodoser sina individuella behov 

(Hilton, 2016). Användningen av digitala verktyg ger lärare möjlighet till nya 

instruktionsstrategier som inkluderar ett mer individualiserat och guidat tillvägagångssätt 

för eleverna (Pellerin, 2013). Även Kanive m.fl. (2014) beskriver hur digitala verktyg ger 

elever individualiserade arbetssätt som kan genomföras både i stor och liten grupp. 

Fördelen med denna typ av individanpassad undervisning är att elever som ligger på olika 
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nivåer av förmågor och färdigheter får individuella instruktioner och arbetar utifrån sina 

förutsättningar.  

 

Digitala verktyg kan underlätta processen med att arbeta med olika representationsformer 

för att skapa förståelse för ett begrepp eller ett moment. Sett till ett specifikt program som 

presenteras i tidigare forskning (GeoGebra) är den starkaste fördelen dess förmåga att 

visualisera det matematiska innehållet för eleven (Žilinskiene & Demirbilek 2015). Det 

innebär att kunna synliggöra olika perspektiv för att underlätta elevens förståelse för en 

uppgift. Tidigare nämndes hur programvaran A.L.E.X hjälper elever att utveckla 

begreppsförståelse och en viktig del för att nå den funktionen är den praktiska möjligheten 

visualisering. I A.L.E.X görs detta till exempel genom att eleverna kan styra roboten i 

spelet och själva kopiera dess rörelser för att kunna inta samma perspektiv. På så vis blir 

det lättare att förutse och förstå det som händer i uppgiften (Kyriakides m.fl., 2015). 

Visualisering skulle kunna beskrivas som en del i att skapa en brygga och möjliggöra 

koppling mellan teori och praktik samt att verklighetsanknyta matematiska problem. Vid 

intervjuer gällande uppfattning om och användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen framkom från flertalet intervjupersoner att de såg stor potential 

i digitala verktyg och den funktion de kan fylla för att utveckla matematisk förståelse 

(Day, 2013). 

 

4.3 Digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda 
utbildningsbehov i matematik 
I ovanstående delavsnitt har svårigheter och behov identifierats hos elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik. Därefter följer en sammanfattning av de funktioner som 

kunnat konstateras kopplat till integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

I denna del av studiens resultat ställs faktorerna behov och funktioner mot varandra i en 

sammanställning med målet att klargöra vilka behov hos elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik som skulle kunna tillgodoses med hjälp av digitala verktyg. 

För att möjliggöra struktur och överskådlighet behålls indelningen från föregående 

delavsnitt. Resultatet presenteras på så vis först kopplat till förmågor, sedan kopplat till 

elevers inställning och slutligen kopplat till praktiska möjligheter. 

 

4.3.1 Resultat kopplat till förmågor 

Resultatet kopplat till förmågor delas i ytterligare tre delar, för tydlighetens skull. Först 

fokuseras kognitiva förmågor, sedan problemlösningsförmågan och till sist 

begreppsförståelse. 
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Figur 1. Tabellen synliggör de ”träffar” som identifierats mellan behov och funktion 

kopplat till förmågor. 

 
4.3.1.1 Kognitiva förmågor 

I Kategoriseringsschema A (Bilaga 2) återfinns flera kognitiva förmågor som elever i 

särskilda utbildningsbehov i matematik är i behov av att stärka. Kognitiva förmågor har 

stor betydelse för elevers minne, bearbetning och möjlighet att ta in information. Motorik, 

läsförmåga samt auditiv bearbetning är exempel på förmågor som är nedsatta och som är 

i behov att stärkas. I matematik är motorik viktigt för att eleven ska kunna genomföra 

numeriska operationer. Läsförmågan är viktig för att kunna utveckla begreppsförståelse 

och på så sätt skapa en större matematisk förståelse och för att kunna prestera bättre. 

Auditiv bearbetning är också viktigt  då det innebär att eleven får träna på att översätta 

matematiska begrepp auditivt och på så vis utvecklar en bättre taluppfattning och 

matematisk förståelse (Cheong m.fl., 2017). I resultatdelen om digitala verktygs funktion 

för lärandet i matematik beskrivs hur dagens digitaliserade samhälle har orsakat kognitiva 

förändringar hos unga människor. Resultatet visar att digitala verktyg möter dagens unga 

människors behov, utvecklar deras kognitiva förmågor samt bidrar till större kognitiv 

utveckling än traditionell undervisning. Digitala verktyg utvecklar elevers kognitiva 

färdigheter och enligt Pellerin (2013) minskar den kognitiva belastningen, vilket 

kompenserar för den bristande motoriken. 

 
4.3.1.2 Problemlösningsförmågan 

Bland behov hos elever i särskilda utbildningsbehov i matematik nämns dessutom 

problemlösning. Många av eleverna har svårigheter med problemlösningsuppgifter och 

Jiménez-Fernández (2016) förklarar att lösningen inte är att låta dem göra fler praktiska 

problemlösningsuppgifter utan istället låta dem träna på olika problemlösningsstrategier. 

I resultatdelen beskriver flera författare  hur digitala verktyg utvecklar 

problemlösningsförmågan genom att låta eleverna träna på de olika moment som en 
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problemlösningsuppgift består av, nämligen att förstå problemet, planera ett 

tillvägagångssätt samt genomföra planen. Kyriakides m.fl. (2015) förstärker detta genom 

att beskriva hur användning av digitala verktyg ger elever möjlighet att träna olika 

problemlösningsstrategier vilket i sin tur bidrar till att utveckla problemlösnings-

förmågan. 

 
4.3.1.3 Begreppsförståelse 

Ett annat behov som beskrivs är att elever i särskilda utbildningsbehov i matematik ofta 

behöver gå tillbaka till grunderna om begrepp och skapa sig en god begreppsförståelse 

för att sedan kunna utveckla sin matematiska förståelse. I resultatet presenteras hur 

digitala verktyg bidrar till matematisk begreppsförståelse genom att eleverna med hjälp 

av verktyget kan utforska matematikens olika delar. Kyriakides m.fl. (2015) nämner 

bland annat hur programmet A.L.E.X erbjuder övningar som utvecklar elevernas 

begreppsförståelse. På ett interagerande och praktiskt sätt får eleverna diskutera sig fram 

till förståelse för specifika begrepp.  

 
4.3.2 Resultat kopplat till elevers inställning 

 

Behov → Motivation 

Funktion ↓ 

 

Motiverar X 

Ökar deltagande X 

 

Figur 2. Tabellen synliggör de ”träffar” som identifierats mellan behov och funktion 

kopplat till elevers inställning. 

 

I Kategoriseringsschema A (Bilaga 2) framgår motivation som ett av de behov som 

identifierats hos elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Brist på motivation är 

en naturlig följd av känslan av misslyckande. Den långa rad svårigheter som beskrivs i 

resultatets första delavsnitt kan förklara varför elever med särskilda utbildningsbehov i 

matematik behöver motiveras. I resultatets andra del presenteras hur ett flertal forskare 

argumenterar flitigt för digitala verktyg som en källa till motivation. Mycket fokus ligger 

på hur den moderna teknologin är en stor del av elevernas vardag och då kan 

implementeringen av digitala verktyg ses som ett sätt att utgå från elevers intresse i 

planering av undervisningen. Det går hand i hand med uttalandet om att eleverna redan 

är bekanta med det aktuella hjälpmedlet (Day, 2013) och på så vis undviks en kritisk 

aspekt i arbetet. Den motivation digitala verktyg förmedlar till elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik bidrar dessutom till ett ökat aktivt deltagande. Många av 

eleverna tenderar att stänga ner när undervisningen blir för svår och de inte förstår eller 

när de inte får tillräcklig hjälp. Flera av författarna beskriver hur användning av digitala 

verktyg ger eleverna en spännande möjlighet att vara delaktiga i sin egen lärandeprocess. 

Day (2014) poängterar att det är viktigt att elever känner att de arbetar med meningsfulla 

uppgifter för att de ska känna att deras lärande är roligt och givande. 
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4.3.3 Resultat kopplat till praktiska möjligheter 

Resultatet kopplat till praktiska möjligheter utgör det största området och delas därför i 

ytterligare sex delar. De presenteras i följande ordning. Först beskrivs tydliga 

instruktioner, sedan feedback, konkretisering, behärskning av ett moment åt gången, 

repetition och slutligen individualisering.
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Figur 3. Tabellen synliggör de ”träffar” som identifierats mellan behov och funktion kopplat till praktiska möjligheter. 
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4.3.3.1 Tydliga instruktioner 

Ett av de dominerande behoven som beskrevs tidigare är tydliga instruktioner. Enligt flera 

författare har många elever i särskilda utbildningsbehov i matematik svårighet i att 

anamma och förstå instruktioner under den ordinarie matematikundervisningen. Dessa 

elever behöver ofta tydliga, formella instruktioner istället för, eller utöver, de traditionella 

instruktionsstrategierna. En särskild fördel är om läraren presenterar uppgiftsexempel. I 

resultatdelen förklarar bland annat Pellerin (2013) att digitala verktyg svarar på detta 

behov genom att ge lärare nya formella och informella instruktionsstrategier som 

tydliggör för eleverna och ger dem guidade tillvägagångssätt.  

 
4.3.3.2 Feedback 

Feedback nämns också som ett dominerande behov för elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik. Många av eleverna tenderar att ofta må psykiskt dåligt 

eftersom deras prestation i matematik påverkar deras självkänsla och självförtroende. 

Därav är det extra viktigt att eleverna ges direkt och tydlig feedback så att de får positiva 

känslor att ta med sig in i arbetet. Flera författare beskriver hur direkt feedback stärker 

eleverna emotionellt och skapar en positiv påverkan på deras lärande. I resultatdelen 

framgår det av flera författare, bland annat Day (2014) och Kyriakides m.fl. (2015) att 

direkt feedback är en ständigt återkommande funktion när det kommer till användning av 

digitala verktyg. Den direkta feedback som förmedlas skapar både emotionella känslor 

som engagemang, uthållighet och självförtroende samt ger eleverna snabba resultat på 

deras prestation vilket leder dem vidare till nästa moment. Det blir på så vis tydligt att 

funktionen möter behovet. 

 
4.3.3.3 Konkretisering 

Vägen till matematisk förståelse kan sett till de behov som beskrivs för elever i särskilda 

utbildningsbehov vara väldigt lång. Konkretisering, tillgång till hjälpmedel, olika 

representationsformer och verklighetsanknytning är några exempel som kunnat 

identifieras. De innebär i detalj olika saker men ligger samtidigt väldigt nära varandra. 

De är samtliga viktiga delar i den process som pågår från att ett nytt matematiskt område, 

begrepp eller moment presenteras tills att full förståelse har uppnåtts. Jiménez-Fernández 

(2016) påpekar att elever hindras av olika svårigheter och att alla elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik självklart inte behöver ha samtliga behov.  Det är alltså 

viktigt att ta reda på vilken eller vilka specifika funktioner som kan möta behoven hos 

varje enskild elev. Sammanställningen av behov kontra funktion gav i detta fall ett oerhört 

positivt resultat eftersom alla dessa behov kan mötas av funktioner som utvinns i 

integreringen av digitala verktyg. Såväl forskare som undersöker digitala verktyg  i 

matematikundervisningen på ett generellt plan (Pellerin, 2013, Day, 2014) som forskare 

som fokuserar på specifika programvaror tillgängliga för datorer och  mobil teknologi 

(Kilic & Sancar-Tokmak, 2017, Kyriakides m.fl., 2015, Žilinskiene, & Demirbilek, 2015) 

presenterar funktioner av denna karaktär. 

  
Žilinskiene, & Demirbilek (2015) beskriver till exempel hur programvaran GeoGebra 

erbjuder möjligheten att utforska olika representationsformer. Med ett hjälpmedel som 

erbjuder en sådan möjlighet kan vägen mot förståelse enkelt anpassas efter det specifika 
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behov som finns hos en elev. Även Kilic & Sancar-Tokmak (2017) beskriver hur 

programvaran Digital storytelling har en positiv effekt på elevers koncentration och 

motivation genom att förmedla berättelser visuellt och konkret. Eleverna kan på så sätt 

arbeta med problemlösningsuppgifter utan att snabbt tappa lusten, vilket är vanligt 

förekommande. Sammanställningen visar att digitala verktyg bidrar till att elever skaparf 

en bättre förståelse för begrepp och olika matematiska moment genom att arbeta med 

olika representationsformer. Enligt Day (2013) fungerar visualisering som ett sätt att 

koppla teori och praktik och verklighetsanknyta matematiska problem. Vid flera 

intervjuer konstaterades det att digitala verktyg har stor potential att hjälpa elever i denna 

process till att utveckla matematisk förståelse. Många elever i särskilda utbildningsbehov 

i matematik är i behov av att få tillgång till ett hjälpmedel i matematikundervisningen och 

denna sammanställning visar att digitala verktyg ger elever multimodala erfarenheter och 

möter på så vis detta behov.   

 
4.3.3.4 Behärskning av ett moment åt gången 

Ett behov flera författare nämner är att elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

behöver nå full behärskning av ett moment åt gången för att kunna vidareutveckla sin 

matematiska förståelse. Det är viktigt att eleverna har grundläggande matematiska 

kunskaper för att kunna utveckla nya kunskaper. Jiménez-Fernández (2016) exemplifierar 

det genom att förklara att en elev först måste behärska ett visst moment, exempelvis 

begreppsförståelse, för att kunna gå vidare till nästa moment, exempelvis numeriska 

operationer. Flera av författarna nämner dessutom att det är av stor betydelse för elevernas 

lyckade lärandeprocess att tidigare erfarenheter kopplas till ny kunskap. I resultatdelen 

beskriver författarna att digitala verktyg ger elever möjlighet att träna på olika moment åt 

gången. Den process som beskrivs av Kanive m.fl. (2014) i resultatets andra del gällande 

ett specifikt program exemplifierar tydligt hur detta behov möts genom att erbjuda 

feedback, träning och extra hjälp för att behärska varje moment fullt ut. 

 
4.3.3.5 Repetition 

För att elever i särskilda utbildningsbehov i matematik ska kunna uppnå automatisering 

krävs repetition, som är ett av behoven forskningen belyser. Genom att repetera olika 

matematiska moment skapar eleverna förståelse som de behöver för att ta sig igenom 

matematiska svårigheter. I resultatdelen beskrivs att det finns digitala verktyg med 

program som fokuserar på träning och repetition. Användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen visar sig bidra till att just elever i särskilda utbildningsbehov i 

matematik ges stora möjligheter till att träna genom repetition, vilket gynnar deras 

utveckling av matematiska färdigheter (Pellerin, 2013). 

 
4.3.3.6 Individualisering 

Resultatet utifrån tidigare forskning visar att elever i särskilda utbildningsbehov i 

matematik har olika svårigheter. De har alla olika sorters behov och det är därför av stor 

betydelse att läraren anpassar sin undervisningsmetod för att ge alla elever förutsättning 

att ta till sig kunskap utifrån sina behov. Flera författare har tidigare nämnt att elever i 

särskilda utbildningsbehov i matematik är i behov av enkla, tydliga 

uppgiftsbeskrivningar. Mundia (2012) poängterar betydelsen av att eleverna ges 
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möjlighet till muntlig instruktion eftersom eleverna utvecklar matematisk förståelse 

genom att få arbeta auditivt. I resultatets andra del visar det sig att digitala verktyg både 

skapar flexibla lärandemöjligheter och individualiserar lärandet. Hilton (2016) och 

Kanive m.fl. (2014) beskriver att med hjälp av digitala verktyg kan elever arbeta utifrån 

sin nivå, vilket ger dem möjlighet till att tillgodose sina individuella behov. Kanive m.fl. 

redogör för att användning av digitala verktyg ger lärare möjlighet till nya 

instruktionsstrategier som skapar en individualiserad undervisning där eleverna får arbeta 

utifrån sina förutsättningar. 

 

4.4 Teoretiska perspektiv i forskningen 

När resultatet dokumenterats kopplat till de tre första frågeställningarna granskades 

artiklarna ytterligare en gång med fokus på studiens sista frågeställning och teoretiska 

perspektiv. I detta avsnitt presenteras inledningsvis strategin som användes vid den 

teoretiska granskningen följt av resultat kopplat till artiklar gällande elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik och slutligen resultat kopplat till artiklar om digitala 

verktyg i matematikundervisningen.  

 

För att kunna besvara studiens sista frågeställning lästes de utvalda artiklarna strategiskt 

för att i stora drag kategorisera dem som antingen lutade mot en konstruktivistisk riktning 

eller en sociokulturell riktning. Strategin framkom med inspiration från Sfard (2009) och 

hennes beskrivning av lärande i form av två skilda metaforer. Den första beskrivs som 

lärande genom acquisition och har tydlig koppling till Jean Piaget och hans tankar om att 

lärande är något som sker inom eleven genom att skapa mentala bilder och scheman. Som 

motsats beskrivs lärande genom participation som istället har en tydlig koppling till Lev 

Vygotskij och hans tankar om att lärande sker i samspel med sin omgivning på olika sätt. 

Lärande sker i den bemärkelsen i ett sammanhang eller en kontext. 

 

Den forskning som är kopplad till första frågeställningen och syftar till att beskriva elever 

med särskilda utbildningsbehov i matematik har en lång historia av forskning bakom sig. 

Även om det enligt till exempel Jiménez-Fernández (2016) saknas forskning om elever i 

särskilda utbildningsbehov med fokus på just matematik konstaterar hon att det är ett väl 

beforskat område generellt, särskilt med fokus på lässvårigheter. Forskning av denna 

karaktär har ett tydligt fokus på kunskap i form av kognitiva förmågor och färdigheter, 

vilket tyder på en konstruktivistisk dominans av området om man ser till Sfards (2009) 

breda kategoriseringar. Studier av forskare som Lambert & Spinath (2018) och Cheong 

m.fl. (2017) kunde redan i första läget placeras i denna kategori eftersom de förstnämnda 

uttalar användning av Piagetian tasks i sin metod och de senare diskuterar intellektuell 

utveckling som en process i fem steg (likt Piagets utvecklingsstadier). Andra källor var, 

som redan påpekats, inte lika enkla att kategorisera förrän Sfards (2009) breda 

kategoriseringar implementerades i analysen. Plötsligt framträdde forskarnas fokus på ett 

nytt sätt genom att det gick att identifiera fokus på hur eleven tänker (Mundia, 2012), IQ 

och kognitiva faktorer kopplat till svårighetskaraktär (Schwenck m.fl., 2015) och andra 

fokus av liknande karaktär. Acar (2012) var dock en av de få forskare som utmärkte sig 
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och drog sig något åt en sociokulturell riktning genom att undersöka lärares roll och 

påverkan på elevers möjliga svårigheter. 

  

Den forskning som är kopplad till andra frågeställningen och syftar till att beskriva 

digitala verktyg i matematikundervisning skilde sig ur teoretisk synpunkt jämfört med 

föregående del.   Resultatet av kategoriseringen inom detta område blev mer splittrat och 

fokus i de olika artiklarna kunde identifieras som både konstruktivistiskt och 

sociokulturellt. De forskare som verkar anta ett konstruktivistiskt perspektiv fokuserar 

bland annat på att mäta kvantitativa resultat kopplat till kognitiva förmågor (Kanive m.fl., 

2014) samt hur digitala verktyg i kombination med kognitiva teorier kan effektivisera 

lärandet i matematik (Sayan, 2015). Det som dock fick majoritet var den sociokulturella 

riktningen genom att fokus i artiklarna ligger på när, hur och varför digitala verktyg 

integreras i en klassrumskontext (Day, 2013), vilken pedagogisk roll de digitala 

verktygen har i undervisningen (Kyriakides m.fl., 2015), lärarens viktiga roll i den 

praktiska integreringen (Žilinskiene & Demirbilek, 2015) samt hur digitala verktyg kan 

verka som ett medel för inkludering (Pellerin, 2013). 

 

5 Diskussion 

Följande avsnitt avslutar och syftar till att knyta ihop denna systematiska litteraturstudie. 

Det görs genom att inledningsvis diskutera det resultat som presenterats och huruvida det 

svarar på studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras metoden utifrån ett 

kritiskt perspektiv för att synliggöra studiens styrkor och eventuella brister. 

Avslutningsvis diskuteras vad studiens resultat bidragit med och förslag ges på vidare 

forskning som skulle kunna utöka kunskap inom området ytterligare. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva vad tidigare forskning 

säger om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik, vilken funktion digitala verktyg 

kan ha för deras lärande samt aktuella teoretiska perspektiv. Under studiens gång har den 

inkluderade tidigare forskningen bidragit till att belysa viktiga aspekter gällande 

respektive område. Till att börja med diskuteras huruvida studien besvarat första 

frågeställningen gällande elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Därefter följer 

en diskussion kopplat till andra frågeställningen gällande digitala verktyg. Vidare 

diskuteras huruvida studien lyckats föra samman de två områdena och besvara den tredje 

frågeställningen gällande digitala verktygs funktion kopplat till elevers särskilda behov. 

Slutligen diskuteras de teoretiska perspektiv som identifierats i utvald forskning.   

 

5.1.1 Elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

I denna systematiska litteraturstudie har elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

stått i centrum och benämningen syftar i studien till elever som inte når målen för 

matematikämnet. Den första frågeställningen syftade till att granska hur dessa elever 

beskrivs i tidigare forskning och var formulerad på följande sätt. Vad kännetecknar en 

elev i särskilda utbildningsbehov i matematik? 
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I resultatavsnittet belystes de svårigheter och behov som kunde identifieras hos berörda 

elever. Det kan konstateras att listan över dessa svårigheter och behov kan göras lång och 

det finns inte en enkel beskrivning på vad som kännetecknar en elev i särskilda 

utbildningsbehov i matematik. Det finns dock ett antal röda trådar i form av förmågor och 

färdigheter där eleverna brister och som tillhör matematikutvecklingens fundamentala 

grunder. Gällande kännetecken i form av vanliga svårigheter framhålls särskilt det svaga 

arbetsminnet, bristande aritmetiska kunskaper samt bristande problemlösningsförmåga. 

Trots att olika svårigheter till antalet är stort verkar det enligt tidigare forskning, som 

presenteras i resultatet, som att många av dessa går hand i hand eller att de uppstår som 

en konsekvens av en annan svårighet. En sådan konsekvens exemplifieras i resultatet 

gällande bristande aritmetiska kunskaper  och bristande förmåga att bearbeta siffror som 

en konsekvens av det svaga arbetsminnet (Acar, 2012, Cheong m.fl., 2017). Det som 

utifrån tidigare forskning var dominerande hos elever i särskilda utbildningsbehov i 

matematik var behov av tydliga instruktioner, feedback och konkretisering. De 

dominerande behoven går på sätt och vis hand i hand och tyder på att eleven i fråga 

behöver ett kontinuerligt stöd för att utveckla matematiska kunskaper utifrån sin egen 

förmåga. Såväl Acar (2012) som Mundia (2012) antyder att instruktionsmomentet är en 

kritisk aspekt för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och att det krävs 

anpassning till varje enskild individ utifrån egen förmåga och tidigare erfarenheter.  

 
5.1.2 Digitala verktyg i matematikundervisningen 

I denna studie har dessutom digitala verktygs funktion lyfts fram kopplat till 

matematikundervisning. Den andra frågeställningen syftade till att beskriva effekten av 

att använda digitala verktyg i undervisningen och var formulerad på följande sätt. Vilken 

funktion kan digitala verktyg ha för matematikundervisningen?  

 

I resultatavsnittet presenteras både digitala verktygs funktion generellt och mer eller 

mindre inriktat på en specifik programvara. I studiens utvalda forskning framkom en 

mängd funktioner hos digitala verktyg som ett medel för lärande som kategoriserades i 

tre olika områden. Områdena var utveckling av förmågor, elevers inställning, samt 

praktiska möjligheter. Resultatet visar att digitala verktyg utvecklar elevers olika 

förmågor som exempelvis begreppsförståelse och aritmetiska kunskaper. Vidare 

framkommer att elever i särskilda utbildningsbehov i matematik är i särskilt stort behov 

av att stärka sina grundläggande matematiska kunskaper. De möjligheter som nämns 

ovan, att utveckla begreppsförståelse och aritmetiska kunskaper, skulle definitivt kunna 

vara ett sätt att uppnå det på.  Sayan (2015) förklarar hur dagens digitaliserade värld har 

orsakat kognitiva förändringar hos unga människor, vilket innebär att de har nya behov. 

Digitala verktyg i undervisningen erbjuder ett stort utbud av olika lärandeformer, som 

möter behoven hos dagens elever. Enligt studiens utvalda forskning bidrar dessutom 

digitala verktyg till en positiv inställning hos elever som exempelvis engagemang och 

motivation. Hilton (2016) och Day (2014) beskriver båda hur användningen av digitala 

verktyg stärker elevernas inställning genom att den öppnar upp för nya lärandesätt och 

knyter an till elevernas vardag. Hilton (2016) belyser, som nämns i resultatet, en viss risk 

i arbetet med digitala verktyg genom att för stort fokus läggs på att lära sig hantera själva 

verktyget. Dagens elevers stora intresse för teknologi tyder dock på att denna risk är liten 
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eftersom de flesta redan i utgångsläget är väl bekanta med verktygen. Avslutningsvis 

visade resultatet att digitala verktyg skapar ett stort antal olika sorters praktiska 

möjligheter i matematikundervisningen. Några av de som beskrivs är elevers möjlighet 

till individualiserad undervisning och möjlighet för läraren att använda sig av olika 

instruktionsstrategier. Det stora utbudet av digitala verktyg skapar möjligheter att möta 

elevernas behov och kan förmedla en individanpassad undervisning där eleven får 

utvecklas utifrån sin nivå och förutsättning. Det skulle alltså innebära att läraren ges 

möjlighet att erbjuda specialundervisning inom ramen för den ordinarie 

klassrumsundervisningen.  

 
5.1.3 Digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda 
utbildningsbehov i matematik 

I studien har sedan ovanstående områden, elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

och digitala verktygs funktion för matematikundervisningen, kopplats samman. Den 

tredje frågeställningen syftade till att beskriva huruvida behoven hos elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik  kan mötas av digitala verktygs funktion och var 

formulerad på följande sätt. Vilka slutsatser kan dras om digitala verktyg som ett medel 

för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik? 

 

Sammanställningen av behov och funktioner visar inte mindre än totalt 17 träffar. Det 

tyder på att digitala verktyg utan tvekan kan ses som en möjlighet för den matematiska 

utvecklingen hos elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Dessutom visar 

resultatet att digitala verktyg kan möta samtliga av de dominerande behov som finns hos 

eleverna (tydliga instruktioner, feedback och konkretisering). Används de på lämpligt sätt 

skulle det kunna hjälpa klasslärare att erbjuda specialundervisning inom ramen för den 

ordinarie matematikundervisningen. Acar (2012) poängterar att  lärarens val av 

undervisningsmetod är avgörande för att elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

ska ges möjlighet att ta till sig kunskap utifrån sin enskilda nivå. Tack vare de funktioner 

och fördelar som enligt tidigare foskning utvinns av digitala verktyg ökar möjligheten att 

erbjuda individanpassad undervisning och att leva upp till målet att den svenska skolan 

är en skola för alla. Det kan på ett enklare sätt än tidigare gå att tilldela elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik instruktioner såväl som uppgifter och feedback som är 

anpassade till deras enskilda nivå. Resultatet presenterar dessutom betydelsen av att se 

till elevers olika svårigheter och behov och flera av författarna nämner lärarens viktiga 

roll i den praktiska integreringen av digitala verktyg i undervisningen. I studiens utvalda 

forskning framkommer även att en orsak till att digitala verktyg inte når sin fulla potential 

kan vara lärarens brist på kunskap när det kommer till användning av verktyget. Day 

(2013) menar att det kan bero på att lärare endast lagt till digitala verktyg i den existerande 

undervisningen och har inte ändrat sitt sätt att undervisa. Läraren behöver en god 

didaktisk kompetens för att förstå och kunna använda sig av digitala verktyg som ett 

lärandeverktyg. Det är av betydelse för att elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

ska ges möjlighet att utveckla färdigheter och ämneskunskaper. ”As with any teaching 

and learning resources, ICTs have the potential to succeed or fail depending on how they 

are implemented” (Attard 2011:30).  
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5.1.4 Teoretiska perspektiv i forskningen 

I studien söktes slutligen en beskrivning av de teoretiska perspektiv som kan identifieras 

i utvald forskning. Den sista frågeställningen var således formulerad på följande vis. 

Vilka teoretiska perspektiv framträder i forskning om såväl elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik som digitala verktyg i matematikundervisningen? 

 

Vid första anblick kunde vi konstatera att en stor del av den forskning som valts ut för att 

svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar inte utgick från uttalade teorier för 

sina undersökningar. För att få djupare förståelse för de olika forskarnas fokus och tankar 

valde vi att läsa artiklarna ytterligare en gång men med nya glasögon i form av Sfards 

(2009) kategoriseringsstrategi, gällande lärande som acquisition eller participation. Med 

hjälp av strategin kunde forskningen trots avsaknad av uttalade teoretiska utgångspunkter 

identifieras som konstruktivistiska (acquisition) eller sociokulturella (participation).  

Med tanke på att syftet med första frågeställningen var att skapa förståelse för elevers 

svårigheter och kunskapsmässiga brister var det inte förvånande att majoriteten av 

källorna efter den strategiska läsningen hamnade i den konstruktivistiska kategorin. Det 

faktum att kunskap om, och intresse för, människors svårigheter går långt tillbaka i tiden 

nämns redan i resultatet. Det har forskats i ämnet under lång tid och på så vis har det 

troligtvis hunnit placeras i en viss domän utifrån den mängd kunskap som inhämtats av 

forskare genom åren. I Kategoriseringsschema A (Bilaga 2) presenteras i spalten 

teoretiskt perspektiv hur majoriteten forskning gällande elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik mäter kunskap och kognitiva förmågor på olika sätt. Fokus 

ligger på att förstå vad som händer inom eleven för att förstå svårigheter och det blir 

därför tydligt att den domän som området till stor del tillhör är konstruktivistisk.  

Den forskning som valdes ut för att försöka besvara frågeställning två representerar ett 

område som är relativt nytt eftersom integrering av digitala verktyg är något som 

utvecklats i raketfart under 2000-talet. Det var därför inte lika lätt att ställa en hypotes 

gällande teoretisk riktning för detta område som till föregående område, eftersom digitala 

verktyg kan användas både enskilt och i interaktion med andra. De kan dessutom 

undersökas både med fokus på särskilda funktioner för inlärning och kognitiv utveckling 

och med fokus på verktyget som en artefakt i samspel med eleven. Av den anledningen 

var det inte lika självklart vilken riktning som skulle dominera.  

I enighet med våra splittrade tankar om i vilken riktning forskning om digitala verktyg 

skulle komma att kategoriseras blev resultatet mer varierat än det som presenterats ovan 

gällande elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Trots det kunde en viss 

dominans tilldelas den sociokulturella riktningen då majoriteten av den forskning som 

granskats på något vis berör digitala verktyg i en klassrumskontext med fokus på hur det 

används.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte grundar sig i ett intresse för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

samt en nyfikenhet gällande vilka möjligheter som finns tillgängliga för lärare för att 

kunna hjälpa berörda elever. Utifrån egna erfarenheter har vi sett att tillgången till digitala 
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verktyg av olika slag är stor på många av dagens svenska skolor, vilket väckte nyfikenhet 

för de digitala verktygen som en eventuell möjlighet. Ovanstående två faktorer knöts 

samman och resulterade i studiens syfte, som berör elever i särskilda utbildningsbehov i 

matematik och vilken funktion digitala verktyg kan ha för deras lärande. Eftersom 

kombinationen grundades på spekulationer och nyfikenhet ansågs en systematisk 

litteraturstudie vara den mest lämpliga vägen att gå. Motivet var att det skulle bidra till 

att reda ut ifall det finns vetenskapligt stöd för att använda digitala verktyg som 

undervisningsmetod och stöd i matematikundervisningen.  

 

Med hänsyn till tidsramen för studien var en begränsning av området nödvändig för att 

genomförandet skulle vara möjligt. Planen var från början att göra två separata sökningar 

för varje område (elever i särskilda utbildningsbehov och digitala verktyg i 

matematikundervisningen) men istället resulterade andra sökomgången i samma 

sökordskombinationer som vid första omgången men med en ny urvalsprocess. 

Anledningen var, som även förklarades i metodavsnittet, att första sökomgången 

resulterade i ett större bortfall av tillgänglig forskning än önskat på grund av 

begränsningen till publikationer tillgängliga i fulltext. Därför togs beslutet att upprepa 

samma sökningar men med begränsning till forskning publicerad från 2010–2018 och 

utan fulltextbegränsning. Den forskning som inte kunde värderas i de första sökningarna 

kunde då granskas och bidra till studien, vilket gav resultat.  

 

Självklart är inte de nio artiklar om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och 

de tio artiklar om digitala verktyg i matematikundervisningen heltäckande för något av 

områdena, men för att mängden data som skulle bearbetas skulle vara rimlig för tidsramen 

var begränsningen som sagt nödvändig. Denna systematiska litteraturstudie behandlar på 

så vis en relativt liten del av de omfattande områden som både matematiksvårigheter och 

digitala verktyg är och resultatet är inte heltäckande. Andra sökordskombinationer hade 

sannolikt genererat ytterligare relevant forskning och hade utan tvekan bidragit till ett än 

mer tillförlitligt svar på studiens syfte. Beslutet togs dock att fokusera på en upprepning 

av första sökningen med motivet att inkludera all relevant forskning inom ett mer 

avgränsat område istället för en mindre del från ett större område. Den data som valts ut 

i urvalsprocessen behandlar forskning med tydlig koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Innehållets kvalité med fokus på relevans för studien försäkrades genom 

de kriterier som ställdes gentemot forskningen i urvalsprocessen. Genom beslutet att 

använda databasen ERIC som inriktar sig mot utbildningsvetenskaplig forskning  och 

som dessutom erbjuder möjlighet att filtrera fram forskning som är vetenskapligt 

granskad försäkrades sökträffar med hög validitet.  

 

Läsningen skedde under noggranna och strukturerade former med hjälp av de frågor som 

presenterades i metodavsnittet. Målet var att granska texterna på detaljnivå för att kunna 

identifiera de olika kännetecken och behov eller funktioner som beskrivs i de olika 

artiklarna, vilket var viktigt för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Dokumentationen som gjordes i Kategoriseringsschema A och B (Bilaga 2 och 3) var, 

som förväntat, till stor hjälp när analysen skulle göras och resultatet presenteras. Med 

hjälp av dessa scheman skapades en tydlig sammanställning av den tidigare forskning 
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som inkluderats, och det gick enkelt att söka likheter och skillnader artiklarna emellan. 

Målet med den systematiska litteraturstudien var att bringa förståelse för hur forskning 

inom två skilda områden relaterar till varandra. Den strukturerade dokumentationen var 

baserad på studiens frågeställningar som först fokuserade på varje område för sig följt av 

en syntes av båda. Genom att behålla denna struktur som studiens röda tråd kunde 

analysen genomföras och frågeställningarna besvaras på ett smidigt sätt.  

 

5.3 Vidare forskning 

Trots att den systematiska litteraturstudien inte är heltäckande bör resultat och slutsatser 

ändå betraktas som användbara. Genom studien har en ansats gjorts för att förstå ifall 

användning av digitala verktyg i matematikundervisningen kan vara en vetenskapligt 

grundad undervisningsmetod för att stötta elever i särskilda utbildningsbehov i 

matematik. De positiva kopplingar som kunnat konstateras kan vara användbara i 

matematikundervisningen och bör undersökas vidare. I vidare forskning bör digitala 

interventioner testas empiriskt för skapa en tydligare bild av vilka kopplingar mellan 

behov och funktion som kan uppnås i praktiken. Dessutom bör fokus läggas på att 

kategorisera elever utifrån orsaken till deras särskilda behov. Det skulle kunna göras 

genom att kategorisera baserat på om problemen i matematik beror på en 

funktionsvariation av något slag, någon diagnos, alternativt sociala faktorer. Utifrån det 

vore det intressant att undersöka vilka elever som eventuellt gynnas av digitala verktyg 

som stöd och vilka som inte gör det. I en fortsatt empirisk studie vore det intressant, och 

troligtvis mest gynnsamt, att fokusera på ett av de teoretiska perspektiv som presenterats. 

Antingen kan de konstruktivistiska glasögonen tas på för att undersöka kognitiva 

funktioner och vad som pågår inom eleven i arbetet med digitala verktyg eller kan de 

sociokulturella glasögonen tas på för att undersöka hur verktygen integreras med fokus 

på samspelet mellan elev och artefakt. Vidare forskning skulle kunna bidra till att 

vidareutveckla bryggan mellan teori och praktik och konstruera konkreta strategier och 

metoder som i nuläget saknas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Sökschema 

 

Datum Databas Sökord och avgränsningar 
Sök-

träffar 
Utvalda referenser 

181101 ERIC 

 

 

 

 

 

MAINSUBJECT.EXACT("Learning 

problems") AND 

MAINSUBJECT.EXACT(“ 

Elementary School Mathematics”) OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Elementary 

School Students") 

 

Avgränsningar: 

Peer reviewed. 

Fulltext.  

27 Acar, E. (2012). What Does the Literature Tell Us about Children with Mathematical Difficulties and 

teachers' attitudes or instruction practices?  Educational Policy Analysis and Strategic Research, 7(1), 39-51. 

 

Cozad, L. E., & Riccomini, P. J. (2016). Effects of digital-based math fluency interventions on learners with 

math difficulties: a review of the literature. The Journal of Special Education Apprenticeship, 5(2), 1-19.  

  

Jiménez-Fernández, G. (2016). How can I help my students with learning disabilities in Mathematics? 

REDIMAT, 5(1), 56-73. 

 

181101 

 

ERIC MAINSUBJECT.EXACT("Technology 

Intergration") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Elementary 

School Mathematics") 

 

Avgränsningar: 

Peer reviewed. 

Fulltext. 

15 Attard, C. (2011). Teaching with technology. Australian Primary Mathematics Classroom, 16(2), 30-32.  

 

Day, L. (2014). ICT: The changing landscape. Australian Primary Mathematics Classroom, 19(2),  23-27. 

 

Kilic, Ç. & Sancar-Tokmak, H. (2017). Digital story-based problem solving applications: Preservice primary 

teachers' experiences and future integration plans. Australian Journal of Teacher Education, 42(12), 21-41.  

 

Sayan, H. (2015). The effects of computer games on the achievement of basic mathematical skills. 

Educational Research and Reviews, 10(22), 2846-2853. 

 

Žilinskiene, I. & Demirbilek, M. (2015). Use of GeoGebra in Primary Math Education in Lithuania: An 

Exploratory Study from Teachers' Perspective. Informatics in Education, vol. 14, no. 1, pp. 127-142.  

181128 
 

ERIC MAINSUBJECT.EXACT("Learning 

problems") AND 

MAINSUBJECT.EXACT(“ 

Elementary School Mathematics”) OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Elementary 

School Students") 

128 Cheong, J. M. Y., Walker, Z. M., & Rosenblatt, K. (2017). Numeracy Abilities of Children in Grades 4 to 6 

with Mild Intellectual Disability in Singapore. International Journal of Disability, Development and 

Education, 64(2), 150-168. 

 



  
 

II 

 

 

Avgränsningar: 

Peer reviewed.  

Publiceringsdatum 2010–2018. 

Kanive, R., Nelson, P. M., Burns, M. K., & Ysseldyke, J (2014). Comparison of the effects of computer-

based practice and conceptual understanding interventions on mathematics fact retention and generalization. 

The Journal of Educational Research, 107(2), 83-89. 

 

Lambert, K., & Spinath, B. (2018). Conservation Abilities, Visuospatial Skills, and Numerosity Processing 

Speed: Association With Math Achievement and Math Difficulties in Elementary School Children. Journal 

of learning disabilities, 51(3), 223-235. 

 

Martin, R.B., Cirino, P.T., Barnes, M.A., Ewing-Cobbs, L., Fuchs, L.S., Stuebing, K. K. & Fletcher, J. M. 

(2013). Prediction and stability of mathematics skills and difficulty. Journal of learning disabilities, 46(5), 

428-443. 

 

Mundia, L. (2012). The assessment of math learning difficulties in a primary grade-4 child with high support 

needs: Mixed methods approach. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(2), 347-366. 

 

Pellerin, M. (2013). E-Inclusion in Early French Immersion Classrooms: Using Digital Technologies to 

Support Inclusive Practices that Meet the Needs of All Learners. Canadian Journal of Education, 36(1), 44-

70.  

 

Schwenck, C., Dummert, F., Endlich, D. & Schneider, W. (2015). Cognitive functioning in children with 

learning problems. European journal of psychology of education 30(3), 349-367. 

 

Vukovic, R. K., & Siegel, L. S. (2010). Academic and cognitive characteristics of persistent mathematics 

difficulty from first through fourth grade. Learning Disabilities Research & Practice, 25(1), 25-38.  

181128 
 

ERIC MAINSUBJECT.EXACT("Technology 

Intergration") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Elementary 

School Mathematics") 

 

Avgränsningar: 

Peer reviewed.  

Publiceringsdatum 2010–2018. 

33 Day, L. (2013). A snapshot of the use of ICT in primary mathematics classrooms in Western Australia. Australian Primary 

Mathematics Classroom, 18(1), 16-24.  

 

Hilton, A. (2016). Engaging Primary School Students in Mathematics: Can iPads Make a Difference? 

International journal of science and mathematics education, 16(1), 145-165. 

 

Kyriakides, A.O., Meletiou-Mavrotheris, M. & Prodromou, T. (2015). Mobile technologies in the service of 

students’ learning of mathematics: the example of game application A.L.E.X. in the context of a primary 

school in Cyprus. Mathematics education research journal, 28(1), 53-78. 
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Bilaga 2 Kategoriseringsschema A 

Referens Teoretiskt perspektiv Beskrivning av svårigheter  Diagnos/ 

generella svårigheter 

Beskrivning av behov 

Cozad & 

Riccomini 

(2016) 

 

Sociokulturellt 

-Undersöker digitala verktygs effekt på 

fluency hos elever i svårigheter. Fokuserar 

på elevens möte med verktyget. 

 

Participation. 

-Dåligt arbetsminne. 

-Svårigheter att lösa 

grundläggande matematiska 

problem. 

-Svårt med enkla aritmetiska 

operationer. 

Elever med och utan 

diagnostiserade svårigheter.  

-Mer tid för varje uppgift. 

-Motivation. 

-Feedback. 

-Kontinuerligt stöd. 

Acar 

(2012) 

 

Sociokulturellt 

-Lärandet hos elever i svårigheter och 

lärarens påverkan. 

 

Participation. 

-Dåligt arbetsminne. 

-Svaga räknekunskaper och 

aritmetiska kunskaper (många 

processfel). 

-Svårighet att planera och bearbeta 

uppgifter. 

-Ouppmärksam. 

-Svårt att ta in verbal information. 

Generella 

svårigheter. 

-Tydlig, direkt instruktion (tydlig 

beskrivning av egenskaper hos 

räknesätten). 

-Konkretisering. 

-Genomtänkt undervisningsmetod. 

-Repetition. 

-Olika representationsformer. 

-Full behärskning av ett moment åt 

gången. 

-Informella erfarenheter+formella 

instruktioner. 

Jiménez-

Fernández 

(2016) 

 

Sociokulturellt 

-Diskuterar kognitiva svårigheter men 

presenterar praktiska riktlinjer. 

 

Participation. 

-Svårt att uppskatta avstånd, 

storlek och tid. 

-Dålig taluppfattning. 

-Svårt för grundläggande 

aritmetiska operationer. 

-Svårt för problemlösning 

(representation, planering, 

genomförande och utvärdering). 

- Svårt att ta in auditiv information. 

-Visuellt spatiala problem. 

-Dåligt minne+långtidsminne. 

Dyskalkyli. -Genomtänkta undervisningsmetoder. 

-Extra, särskilda metoder. 

-Tydliga instruktioner. 

-Formell undervisning om 

taluppfattning. 

-Feedback. 

-Stöd från error analysis för att stärka 

begrepps- och processkunskap. 

-Repetition. 

-Konkretisering. 



  
 

IV 

 

-Ouppmärksam. 

-Svag begreppsförståelse.   

- Svårt att läsa och skriva 

flersiffriga tal, särskilt med nollor.  

-Full behärskning av ett moment åt 

gången. 

-Hjälp att bearbeta 

problemlösningsuppgifter(alla 

moment). 

-Tillgång till 

hjälpmedel(problemlösning). 

Mundia 

(2012) 

 

 

Konstruktivistiskt 

-Analyserar vad som pågår “inom” eleven. 

Hur tänker eleven. 

 

Acquisition. 

-Svårt för aritmetiska operationer 

med + - × ÷ 

-Svårt att räkna med flersiffriga tal 

(framför allt med nollor). 

-Blandar ihop räknesätt.. 

-Svårt att förstå förhållandet 

mellan enheter, tiotal och 

hundratal. 

-Svårt att använda flera räknesätt i 

samma uppgift. 

-Svårt att förstå platsvärde. 

-Svag hand-eye coordination 

(dysgraphia). 

-Dåligt minne. 

Dyskalkyli, dyslexi, dysgraphia. 

 

 

 

 

-Direkt, tydlig instruktion. 

-Konkretisering, konkret material. 

-Extra tid för uppgifter/prov. 

-Feedback, formativ bedömning. 

-Positiv förstärkning, motivation. 

-Noggrann bearbetning av moment. 

-Enkla/tydliga uppgiftsbeskrivningar, 

möjlighet att fås muntligt. 

-Hjälp utifrån error analysis. 

Lambert & 

Spinath 

(2018) 

 

 

Konstruktivism 

-Mäter kognitiva färdigheter och dess 

påverkan på matematiska förmågor. 

- Inspiration från Piaget. 

 

 

Acquisition. 

-Svårigheter med visuellt spatiala 

färdigheter. 

-Låg hastighet vid 

sifferbearbetning. 

-Lägre IQ. 

-Dåligt visuellt spatialt 

arbetsminne. 

Utgår från generella svårigheter 

men kategoriserar och jämför: 

- Typical Achievement (TA). 

- Mathematical Difficulties 

(MD). 

- Reading and Spelling 

Difficulties (R/SD). 

- Combined Difficulties (CD), 

både matematiksvårigheter och 

läs/skrivsvårigheter. 

-Konkretisering. 

-Olika representationsformer. 

 

Martin m.fl. 

(2013) 

Konstruktivism -Lågt IQ. 

-Dåligt arbetsminne. 

Generella svårigheter. -God läsförmåga. 



  
 

V 

 

 -Särskilt fokus på några kognitiva 

förmågor och skillnaden på dessa hos 

elever med olika grad av svårigheter. 

 

Acquisition. 

-Dålig fluency. 

- Dålig aritmetik. 

-Dålig problemlösning. 

-Svag läsförmåga. 

-Behavioral attention vs cognitive 

attention. 

Vukovic & 

Siegel 

(2010) 

 

Konstruktivism 

-Karaktäriserar och gör mätningar utifrån 

kognitiva faktorer. 

 

Acquisition. 

-Dåligt arbetsminne. 

-Sämre fonologisk 

bearbetning/avkodning. 

-Sämre bearbetningshastighet. 

-Svårt med matematiska 

begrepp/principer. 

-Sämre numeriska resonemang. 

-Non-verbal inlärningssvårigheter. 

-Sämre grundläggande 

matematiska kunskaper. 

-Svårt med aritmetik. 

-Svårt med problemlösning. 

Generella kategorier (med 

svårighet, diagnos, MD-P / i 

svårighet, MD-T). 

-Träna läsförmågan. 

-Gå tillbaka till grunderna (begrepp). 

-Tydlig instruktion. 

-Informella lärandet(taluppfattning, 

principer). 

-Verklighetsanknytning. 

Cheong m.fl. 

(2017) 

 

Konstruktivism 

-Fokus på intellektuell kopplat till 

färdigheter. Fem steg i utveckling av 

aritmetiska kunskaper (likt Piagets 

utvecklingsstadier).  

 

Acquisition. 

-Dåligt arbetsminne. 

-Dålig aritmetik. 

-Svårt med problemlösning. 

-Svårt att välja lämpliga strategier. 

-Svårt med matematiska begrepp. 

-Svårt att resonera om abstrakta 

saker. 

-Svårighet att ta in verbal 

information. 

-Dålig visuell spatial förmåga. 

-Dålig motorik. 

-Stänger ner vid motgångar. 

ID (intellectual disability) 

specialskola, elever med olika 

diagnoser . 

-Konkretisering. 

-Auditiv bearbetning. 

-Få lärandemål (för att klara 

vardagslivet). 

-Träna motorik. 

 



  
 

VI 

 

 

  

Schwenck 

m.fl. 

(2015) 

 

Konstruktivistiskt 

-Sorterar elever utifrån karaktär av 

svårighet (specifika, generella, 

kombinerade) och mäter kognitiva 

förmågors koppling till grupptillhörighet.  

 

Acquisition. 

-Dåligt arbetsminne. 

-Dålig fonologisk medvetenhet. 

-Dålig uppmärksamhet. 

-Svårt för bearbetning av siffror 

och kvantiteter. 

(Lässvårigheter, 

matematiksvårigheter, 

kombinerade svårigheter). 
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Bilaga 3 Kategoriseringsschema B 
 

Referens Teoretiskt perspektiv Digitala verktyg som nämns  Beskrivning av funktion 

Day 

(2014) 

Sociokulturellt 

-Digitala verktyg i en klassrumskontext. 

 

Participation. 

-Interactive whiteboards, datorer och ipads. 

-Fokus- mobila enheter (IKT) men främst 

riktat mot ipads. 

-Möter dagens moderniserade behov. 

-Direkt feedback= engagemang,självförtroende och 

uthållighet. 

-Utvecklar matematiskt tänkande och förståelse. 

-Kan göra lärandet: personifierat och verklighetsanknutet, 

spontant och informellt. 

-Utveckling av fluency. 

Sayan 

(2015) 

Konstruktivism 

-Fokuserar på kognitiva förmågor och hur 

digitala verktyg kan effektivisera utvecklingen 

av dessa. Behovet av att se till kognitiva teorier 

vid integrering. 

 

Acquisition. 

-Datorer (datorspel). -Motivation för elev och lärare. 

-Utveckling av kognitiva färdigheter. 

-Kreativitet. 

-Visar progression utan bedömningspress. 

-Funktioner/effekter för barn i “developmental age”: hand-

eye coordination, problemlösningsförmåga och 

“multimandated skills”. 

Attard 

(2011) 

 

Sociokulturellt 

-Tipsar om specifika program att integrera. Att 

lära genom ett verktyg. Uppmuntrar interaktion 

och samtal.  

 

Participation.  

Dator (datorprogram). 

-”Brainpop”. 

-”Formulator Tarsia”. 

-Tränar förståelse, resonemang, fluency och 

problemlösning. 

-Engagemang. 

 

Kilic & Sancar-

Tokmak 

(2017) 

 

Behaviorism 

”Cause” and “effect”. 

-Dator. 

-Digital storytelling (verktyg för 

problemlösning). 

-Motiverar. 

-Konkretiserar. 

-Gott lärandeklimat. 

-Tydliggör, underlättar och roar (problemlösning). 

-Bearbetar de olika momenten (problemlösning). 

-Kreativt. 



  
 

VIII 

 

Žilinskiene & 

Demirbilek 

(2015) 

 

Sociokulturellt 

-Handlar om sättet att undervisa med digitala 

verktyg. Stort fokus på lärarens roll i samspelet 

med verktyget.  

 

Participation. 

-Dator. 

-Mobil teknologi. 

-Programvara. 

-GeoGebra. 

-Olika representationsformer. 

-Koppling teori-praktik. 

-Visualiserar. 

-Verklighetsanknytning. 

-Engagerar, underlättar och uppmuntrar kreativitet. 

Kanive m.fl. 

(2014) 

 

Konstruktivism 

-Fokus på resultat kopplat till förmågor. Söker 

resultatmässig skillnad. 

 

Acquisition. 

-Dator. 

-Math Facts in a Flash (MFF, 

matematikinterventionsprogramvara som är 

utformad för att öka beräkningsmöjligheten 

genom att ge grundläggande 

matematikkunskap). 

-Förbättrar matematikprestanda. 

-Direkt feedback. 

-Fluency. 

-Individualisering. 

-Noggrann bearbetning av moment. 

-Scaffolding. 

-Aritmetik. 

-Begreppförståelse. 

-Problemlösning. 

Pellerin 

(2013) 

Sociokulturellt 

-Digitala verktyg som ett medel för inkludering i 

klassrummet.  

 

Participation. 

-Ipads. 

-Ipods. 

-Laptops. 

-Interactive whiteboards. 

-Engagemang. 

-Självständighet. 

-Scaffolding. 

-Individualisering. 

-Underlättar kognitiv belastning. 

-Motiverar elever med beteendesvårigheter att hålla fokus. 

-Multimodala erfarenheter. 

-Instruktionsstrategier. 

-Olika representationsformer. 

-Extra träning, repetition. 

Hilton 

(2016) 

Sociokulturellt 

-Lärarens viktiga roll och påverkan på 

integreringen genom sina pedagogiska val. 

Undersöker digitala verktyg i en 

klassrumskontext och söker effekt på 

engagemang och attityd.  

 

-Ipads. -Engagemang/attityd. 

-Stärker självuppfattning. 

-Motivation. 

-Direkt feedback. 

-Varierade uppgifter efter behov/nivå-och 

individanpassning. 

-Interaktion. 



  
 

IX 

 

Participation. -Flexibla lärandemöjligheter. 

-Främjar kreativitet. 

-Olika strategier/multimodalitet. 

-Delaktighet i lärandet. 

-Scaffolding. 

Kyriakides m.fl. 

(2015) 

Sociokulturellt 

-Diskuterar användningen av A.L.E.X i en 

klassrumskontext. Diskuterar digitala verktygs 

pedagogiska roll.  

Föreslår olika sätt att använda A.L.E.X.  

Digitala verktyg berikar formellt och informellt 

lärande.  

 

Participation. 

-Mobil teknologi. 

-Programvara A.L.E.X. 

-Engagemang leder till kognitiv utveckling. 

-Motivation. 

-Aritmetik. 

-Direkt feedback. 

-Begreppsförståelse. 

-Konkretiserar. 

-Problemlösningsförmåga(alla moment). 

-Fluency. 

-Kritiskt/logiskt tänkande. 

-Fångar/behåller. uppmärksamhet. 

-Visualisering. 

-Ökat deltagande. 

-Uthållighet. 

-Nyfikenhet. 

Day 

(2013) 

Sociokulturellt 

-Hur mycket, vilken tillgång det finns, på vilket 

sätt lärare använder sig av digitala verktyg i 

undervisningen. Vilken roll, betydelse det har.  

 

Participation. 

-Interactive whiteboards. 

-Dator. 

-Mobil teknologi. 

-Programvaror(Mathletics, Learning 

Federation’s, Learning Objects, Maths300, 

Geogebra, TinkerPlots, Autograph, the 

Illuminations website and the National 

Library of Virtual Manipulatives). 

-Motivation. 

-Direkt feedback. 

-Utvecklar problemlösning. 

-Matematiska begrepp. 

-Visualisera. 

-Verklighetsanknyta. 

 


