
Sammanfattning

Digitala lärresurser i 
matematikundervisningen 
– delrapport förskola
Denna systematiska översikt sammanställer forskning om digitala lärresurser för att 
utveckla barns och elevers kunskaper i matematik. Forskningen spänner över försko
lan till och med gymnasieskolan och anknyter specifikt till matematikundervisning
en. I denna rapport redovisas översiktens resultat för förskolan.

De digitala lärresurser som studeras erbjuder alla en interaktivitet. Det betyder att 
barnen är aktiva i relation till lärresursen i själva undervisningssituationen.

De frågor som besvaras i rapporten är:

• Vilka effekter har matematikundervisning med digitala lärre-
surser på barns kunskaper i matematik?

• Vad kan förklara om en matematikundervisning med digitala 
lärresurser har effekt eller inte på barns kunskaper i matematik?

Översikten har sin bakgrund bland annat i frågor om huruvida undervisning med hjälp 
av digitala lärresurser kan påverka barns kunskapsutveckling.

Digitala lärresurser i förskolan
Det vetenskapliga underlaget består av tio studier och barnen som har deltagit är mellan 
fyra och sex år gamla. Alla digitala lärresurser som har studerats har tydliga inslag av lek 
och spel. Den matematik som berörs handlar främst om grundläggande matematiska 
begrepp som rum, form, läge och riktning samt mängder, antal och ordning. Med hjälp 
av lärresurserna får barnen träna sin förståelse för vad dessa begrepp innebär genom 
att möta dem i konkreta situationer och få dem representerade på olika sätt (t.ex. med 
ord, prickar, streck, linjer eller siffror). Några lärresurser innehåller även räkneövning
ar (t.ex. 2+2=4). De flesta av lärresurserna är tänkta att användas mer eller mindre 
självständigt av barn enskilt eller i smågrupper. Det saknas studier från Sverige, men 
den matematik som berörs stämmer väl med den svenska läroplanen för förskolan.
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Undervisning med digitala lärresurser kan främja barns tidiga 
matematikutveckling.

Välkonstruerade digitala lärresurser kan erbjuda ett bra stöd för att utveckla barns tidiga 
matematik, i synnerhet om pedagogernas1 tidigare erfarenheter av att jobba med olika 
matematikaktiviteter är begränsade. Det går att nå goda resultat även med tidsmässigt 
korta insatser på några pass per vecka under ett antal veckor. 

För barn som bedöms riskera att halka efter i sin matematikutveckling kan arbete 
med stöd av digitala lärresurser fungera förberedande inför skolstarten och ha en 
kompensatorisk betydelse. Det gäller barn som kan misstänkas ha låg exponering för 
matematik både i förskolan och hemma. 

De lärresurser som har undersökts är till sitt matematikinnehåll konstruerade för 
att passa barn i förskolan. Även själva undervisningen som har getts med stöd av lärre
surserna är utformad på ett genomtänkt sätt i relation till barn i förskolan.

Digitala lärresurser som skapar 
konstruktiva samtal i en gemenskap
Det är svårt att dra några tydliga slutsatser om egenskaper som kan utmärka en välkon
struerad digital matematiklärresurs för barn i förskolan. Men det tycks vara gynnsamt 
om arbetssätten uppmuntrar till samtal mellan barn och med pedagogerna; på så sätt 
kan barnen stimuleras till att benämna och använda matematiska begrepp. En nyckel
faktor är att de matematikuppgifter som barnen arbetar med har en karaktär som in
bjuder till samtal om själva uppgifterna. Att samtala om uppgifterna betyder att barnen 
får dela idéer, prata om lösningar och förklaringar samt ge och be om hjälp i relation till 
matematikinnehållet. Det kan åstadkommas genom såväl samarbetsinriktade arbetssätt 
som individuellt arbete i en gemenskap.

Urval av forskning
Av nära 10 000 publikationer som identifierades i litteratursökningen har vi gått ige
nom drygt 700 studier i fulltext. Av dessa bedömdes totalt 85 studier kunna bidra till att 
besvara den systematiska översiktens frågor, varav 75 avser grund och gymnasieskolan 
och 10 avser förskolan. I den här rapporten redovisas resultaten från de 10 studier som 
avser förskolan.

Alla studierna är kontrollerade experiment, vilket innebär att forskarna har jämfört två 
eller flera undervisningsinsatser med varandra. Alla studier mäter också i vilken grad 

1 Vi har i rapporten valt att använda pedagog som ett samlingsbegrepp för förskollärare och annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.
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barns kunskaper i matematik påverkas av undervisningen. Den undervisning som har 
undersökts är upplagd på ett sätt som syftar till att passa förskolematematiken. Det be
tyder bland annat att undervisningen behandlar matematikinnehåll som valts på ett 
medvetet sätt i relation till målgruppen.

Ingen av de digitala lärresurser som har studerats i förskolan finns på svenska. De 
är i allmänhet inte heller öppet tillgängliga. Även om detta medför att lärresurserna 
inte kan användas direkt i ett svenskt sammanhang ger översikten kunskap om hur 
digitala lärresurser kan se ut till innehåll och funktion samt hur de kan användas i för
skolans undervisning för att ge effekter på kunskapsutvecklingen i matematik.
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