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The purpose of this study has been to examine how teachers use and reflect on digital tools in 

mathematics education and what opportunities and obstacles they feel they come across when it 

comes to using the digital tools at their disposal. To answer this I asked myself the following 

questions: 

 How do teachers use digital tools in mathematics education? 

 In what ways do the teachers reflect upon the use of digital tools in mathematics 

education? 

 What kind of opportunities and obstacles do the teachers come across when using digital 

tools in mathematics education? 

The study is based on a qualitative method with five classroom observations and five interviews 

with the class teachers. My study are based on Glover, Miller, Aviers and Doors idea of different 

concept of interactivity and Glover and Millers idea of different attitudes towards technology. 

My conclusion is that all teachers are using digital tools to some form of drill training in 

mathematics. All teachers except teacher 2 also use digital tools to immerse in mathematics. 

Teacher 4 use digital tools to develop students' mathematical communication. Something that all 

teachers see as a possibility with the digital tools is an easy way to individualize teaching. 

Further, teachers 3, 4 and 5 believes that good apps enable students, teachers and parents to take 

part of the student's progression in an easy way. All teachers, except teacher 3 believe that 

technical problems that can occur and are an obstacle when it comes to the use of digital tools in 

mathematics education. Teachers 2 and 5 also believe that access, or rather lack of access, to 

digital tools can be an obstacle in teaching mathematics. Teacher 1, 2 and 5 also addresses the 

aspect of time as an obstacle when using digital tools, both the time it takes to find apps or to 

start a computer. Something that all teachers agree upon is that to have all mathematics teaching 

based on digital tools wouldn’t be suitable because it can be difficult to get access to a pupils’ 

knowledge that way. The best, according to the teachers in this study, would be to complement 
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mathematics teaching with other teaching methods as well. Despite their different views on the 

opportunities and obstacles, and reflections on digital tools all teachers are positive about using 

digital tools in mathematics education, although many of the teachers point out technical 

shortages which in most cases is due to insufficient IT-education. 

Keywords: teaching, primary school, education, mathematics, didactic, ICT, digital tools 

Nyckelord: undervisning, lågstadiet, utbildning, matematik, didaktik, IKT, digitala verktyg 
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1. Inledning 

Enligt en utvärdering av Skolverket (2015) är Sverige ett av deltagarländerna i PISA 

(Programme for International Student Assessment) med störst tillgång till digitala verktyg 

(exempelvis interaktiva whiteboards, surfplattor, datorer, projektorer med mera) i skolan. 

Skolverkets utvärdering av Sveriges resultat i PISA visar på ett negativt sammanband mellan för 

hög datoranvändning (över 4 timmar i skolan) och PISA-resultat, framförallt inom ämnet 

matematik. Skolverket är enig med OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) utvärdering som hävdar att en förklaring till att brist på positivt samband kan ses 

mellan stor användning av digitala verktyg i skolan och elevprestationer kan vara kunskapen om 

hur man använder de digitala verktygen i undervisningen har brister. En studie gjord av 

European Schoolnet visar även den att Sverige ligger högt när det kommer till användandet av 

digitala verktyg i skolan och att bara mellan 30-50 % av eleverna i årskurs 4 och 8 i Sverige 

undervisas av digitalt kompetenta lärare (2013). Vidare visar studien att lärarens tillgång till de 

digitala verktygen inte påverkar användandet av de digitala verktygen utan att det är lärarens 

kompetens och intresse som avgör hur och när de används. Många av lärarna i studien påpekar 

att de har större behov av teknisk och pedagogisk support för att känna sig tryggare med att 

använda de digitala verktygen i undervisningen. 

I en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund (2015) har man undersökt och analyserat 

läromedelskostnaderna ur dels ett femårsperspektiv men även hur det såg ut under 2014. 

Undersökningen visade att en stor del av kostnaderna läggs på digitala verktyg istället för 

läroböcker. Av de lärare som deltog i undersökningen svarade 43 % att de inte var bekväma med 

att använda digitala läromedel. Då många skolor satsar på just digitala verktyg hävdas det i 

undersökningen gjord av Lärarnas Riksförbund att för att kunna använda sig av de digitala 

verktygen på rätt sätt i undervisningen behövs det fortbildning av lärarna. Detta stärks av den 

granskning Skolinspektionen (2012) gjort under läsåret 2011/2012 som visar på att många lärare 

inte vet hur de ska använda de tekniska verktygen i undervisningen. Som lösning på problemet 

rekommenderar även Skolinspektionen fortbildning för lärarna samt tillgänglig IT-support och 

stöd i skolan. En rapport gjord av Skolverket (2013, s.7, 12) där man undersöker skolornas IT-

användning samt IT-kompetens lyfts det fram att det är ovanligt att man använder de digitala 

verktygen i matematikundervisningen trots att de digitala verktygen lyfts fram i skolans 

styrdokument även inom ämnet matematik. 
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I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011(2011, s. 13-14) står det att 

eleven efter avslutad skolgång ska kunna använda modern teknik samt ha förmågan att använda 

sig av matematiskt tänkande för såväl fortsatta studier som i vardagslivet. Vidare står det att 

skolans matematik är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen 

(s.62). Det anges även att eleverna ska ges möjlighet att använda sina digitala kompetenser för 

att kunna utveckla sina kunskaper inom matematik (s.62). 

Både internationella och nationella studier visar alltså att skolan i Sverige har stor tillgång till 

digitala verktyg i undervisningen men att en stor andel av lärarna saknar kunskap att använda sig 

av dem på rätt sätt, något som behövs för att målen inom matematiken ska uppnås. Målet med 

detta examensarbete är därmed att undersöka hur lärare använder sig av och reflekterar kring 

digitala verktyg i matematikundervisningen samt vilka möjligheter och hinder de upplever sig ha 

när det kommer till att använda sig av de digitala verktyg de har tillgång till.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är alltså att undersöka om och i sådant fall hur berörda lärare 

använder sig av och reflekterar kring digitala verktyg i matematikundervisningen samt vilka 

möjligheter och hinder de upplever sig ha när det kommer till att använda sig av de digitala 

verktyg de har tillgång till. Med utgångspunkt ur detta har jag ställt mig följande frågor: 

 Hur använder lärarna sig av digitala verktyg i matematikundervisningen?  

 På vilket sätt reflekterar lärarna kring användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever berörda lärare att de har när det kommer till att 

använda sig av digitala verktyg i matematikundervisningen? 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet är avsikten att belysa några av de tekniska satsningar som gjorts inom 

skolväsendet samt lyfta fram såväl positiva som kritiska aspekter på användandet av digitala 

verktyg i skolan. 

2.1. IT-satsningar i skolan 

I en rapport av Hylén (2013) framgår det att det skett en ökning av antalet datorer i den svenska 

skolan under de senaste åren. Det har gjort att vi i förhållande till övriga Europa är välutrustade 

när det kommer till tillgång till digitala verktyg i skolan (Hylén 2013). Skolverket har som 
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uppdrag att gynna den tekniska utvecklingen och användningen av digitala verktyg inom skolan, 

varav PIM (Praktisk it- och mediekompetens) är en av de större pedagogiska satsningarna. Sedan 

år 2006 och fram till 2013 hade ca 150 000 lärare i över 220 kommuner använt sig av PIM som 

modell för kompetensutveckling gällande digitala verktyg i undervisningen (Skolverket 2013). 

Trots de satsningar Sverige gjort ser Hylén (2013) en del orosmoln när det kommer till 

användandet av digitala verktyg i skolundervisningen. Den oron grundar sig delvis i att 

användningsformerna trots större tillgång knappt har förändrats sedan 2008, men också i att 

lärarna har fått för lite kompetensutveckling, framförallt när det kommer till ämnesrelaterad 

kompentensutveckling i kombination med IT.  

Trots de olika satsningarna på IT-kunskap och digitala verktyg i skolan är inte det något som 

märks av i skolans styrdokument enligt Samuelsson (2014, s.25-26). Samuelsson menar också att 

det därmed blir lärarens egen tolkning av styrdokumenten som avgör hur mycket de digitala 

verktygen används i undervisningen vilket kan leda till en väldigt ojämn användning av digitala 

verktyg i landet. Detta stärks även av en rapport framtagen av Sveriges Kommuner och 

Landsting (2014). 

Enligt en rapport av Skolinspektion (2012), där de granskade skolornas IT-användning och om 

de digitala verktygen var ett stöd för elevernas kunskapsutveckling, visade på att i många fall 

användes inte de digitala verktygen i undervisningen utan är mer som ett stöd för att effektivisera 

administrationen. Några utav orsakerna som tas upp i rapporten är att lärarna inte fått tillräcklig 

kompetensutveckling för att använda de digitala verktygen i undervisningen och därför saknar 

strategier för att använda IT i det pedagogiska arbetet. Många arbetsplatser saknade även en IT-

support. 

I en rapport framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (2014) påpekas den goda, men 

ojämna, tillgången till digitala verktyg i den svenska skolan. Trots detta placeras Sverige endast 

genomsnittligt vad gäller användning av digitala verktyg i undervisningen jämfört med övriga 

Europa. Som en lösning på detta föreslås av Sveriges Kommuner och Landsting (2014) att 

lärarnas kompetens behöver stärkas ytterligare inom användandet av de digitala verktygen samt 

att utbildningen inom den digitala tekniken på landets lärarutbildningar behöver ses över. Vidare 

framhålls att tillgången på digitala verktyg bör bli mer jämlikt i skolan för att uppnå en likvärdig 

skola. 
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2.2. Positiva aspekter med digitala verktyg 

En fördel med användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen är enligt Samuelsson 

(2006, s.77) att det kan vara mer motiverande och intressantare för eleverna att arbeta med 

exempelvis datorer vilket leder till en snabbare inlärning. Detta stärks av Skolverkets rapport 

(2007) där det hävdas att användandet av digitala verktyg i undervisningen bidrar till ökad 

motivation och färdigheter hos eleverna. Skolverkets rapport sägs det vidare att den ökade 

motivationen leder till ökad uppmärksamhet hos eleven som i sin tur i de flesta fall ger ökat 

engagemang under lektionerna och därmed bidrar till ökad inlärning. Ralston (2004, s.61) anser 

att digitala verktyg som används på rätt sätt kan bidra till en diskuterande och utvecklande 

arbetsmiljö för eleverna vilket i sin tur leder till ökande motivation. I projektet Paducation, ett 

iPad-projekt med tyska och svenska lärare som deltagare, så röstade deltagande lärare fram 

elevernas ökade motivation som den största positiva affekten med digitala verktyg (Forsman 

2015, s.41) 

Samuelsson (2006, s.76) tar upp att användandet av datorer kan underlätta för elever med 

svårigheter i matematiken. Detta då de digitala verktygen möjliggör arbete med exempelvis 

automatiseringen i matematiken på ett annorlunda och spännande sätt. 

Vid användandet av digitala verktyg i undervisningen blir gapet mellan klassrummets matematik 

och vardagens matematik mindre och länken däremellan starkare (Attard och Northcote 2012) 

(Ralston 2004, s.62). Detta anser Attard och Northcote (2012) kan bidra till att eleverna är mer 

förberedda för framtiden men även att lärarna som använder sig av de digitala verktygen får 

lättare att hantera framtida läroplansförändringar. Vidare påstår författarna att användandet av 

handhållna digitala verktyg kan underlätta i undervisningen. Det kan ske exempelvis genom att 

man med hjälp av handhållna digitala verktyg mäter sådant som längd eller temperatur och sedan 

omvandlas informationen till ett diagram på en interaktiv tavla för att alla elever att se. Även 

Reedy (2008) anser att digitala verktyg som exempelvis datorer och interaktiva whiteboards kan 

underlätta lärarnas arbetsbörda, exempelvis genom att digitala presentationer och arbeten kan 

återanvändas vid flera tillfällen. Vidare säger Reedy (2008) att en del digitala verktyg kan bidra 

till att arbetsmaterial och liknande når fler elever på en och samma gång utan att behöva vänta på 

att någon ska dela ut eller ens befinna sig i samma rum. Även Attard och Northcote (2012) anser 

att genom att använda sig av digitala verktyg kan man lättare nå ut med samma information till 

eleverna samtidigt, både visuellt som via ljud. 
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Polly (2014) anser att med hjälp av teknologin kan elever och lärare lättare förändra och 

undersöka de visuella formerna inom matematiken, på exempelvis en skärm. De digitala 

verktygen kan då frigöra tid till att fokusera på det matematiska tänkandet samtidigt som 

eleverna får visuell feedback av uppgiften. Även Ralston (2004, s.61) anser att vid användandet 

av digitala verktyg ka eleverna få tillgång till en omedelbar visuell feedback i sitt lärande. Vidare 

påpekar Ralston att något som är av stor vikt är att den mottagna feedbacken är utvecklande för 

eleverna. 

Enligt en rapport gjord av Skolverket (2007) kan de digitala verktygen bidra till att det blir 

lättare att individualisera undervisningen vilket leder till förbättringar för såväl svaga och starka 

elever som då kan arbeta i sin egen takt utifrån sina egna personliga utvecklingsområden. Även 

Sjödén (2015a, s.28) anser att en fördel med digitala verktyg är att det är lättare att 

individanpassa undervisning samt att det ger möjlighet till variation i undervisningen. 

Skolverkets rapport (2013, s.76) lyfter även den fram att deltagande lärare anser att de digitala 

verktygen kan underlätta när man vill individanpassa undervisningen utifrån dess olika behov 

och förutsättningar. 

Vid användandet av digitala verktyg anser flertalet av lärarna att på kort sikt blir det större 

arbetsbörda enligt en undersökning gjord av Oldfield (2012). Däremot anser fler än hälften att 

det leder till minskad arbetsbörda på långsikt.  

2.3. Kritiska aspekter med digitala verktyg 

En kritisk aspekt som kan finnas enligt Samuelsson (2007, s.9-10) är att det inte finns tillräckligt 

med digitala verktyg, exempelvis datorer eller iPads, för hela gruppen och då krävs det att 

eleverna måste samarbeta. Ett problem som då kan uppstå vid samarbete är att antingen delas 

arbetet upp så att en person är den som räknar ut de matematiska problemen medan den andre 

personen styr det digitala verktyget. Det kan även vara så att en och samma person både räknar 

ut det matematiska problem och styr det digitala verktyget. I båda fallen är det enbart en som får 

träna på de matematiska färdigheterna. Även Cubukcuoglu (2013, s.54) anser att tillgången till 

de digitala verktygen kan vara ett hinder. Framförallt i skolor där de digitala verktygen inte finns 

i det vanliga klassrummet utan där man exempelvis måste boka ett så kallat IT-rum för att få 

tillgång till dem. Vidare säger han att om det fanns mer materiella resurser så skulle det 

antagligen öka användandet av digitala verktyg i undervisningen. 
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Enligt Hardman (2005) kan lärarnas tekniska kunskaper vara ett problem som kan leda till 

konflikter ur undervisningssynpunkt. En konflikt som kan uppstå är relationen mellan lärare-elev 

och elev-lärare kan rubbas då eleven kan besitta mer tekniskkunskap än lärare. Om så är fallet är 

det viktigt som lärare att behålla sin position i relationen men samtidigt inte hämma elevens 

utveckling. Även Cubukcuoglu (2013, s.55-56) anser att lärarens tekniska kunskaper kan vara ett 

hinder i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Vidare säger han att många lärare 

efterfrågar ökad träning i hur man använder de digitala verktygen i skolan med fokus på 

didaktiken. Enligt Hardman (2005) består främst kommunikation mellan lärare och elev av 

instruktioner i hur eleven tekniskt ska gå tillväga istället för kommunikation kring det arbete som 

eleven ska producera på det digitala verktyget, vilket kan leda till att fokusen läggs på det 

tekniska istället för på det pedagogiska. Vidare säger Hardman (2005) att när lektionen sker 

kring digitala verktyg är det oftast eleverna som kommunicerar och hjälper varandra med de 

tekniska problemen som kan uppstå då läraren oftast inte har möjlighet att hjälpa alla elever. 

En undersökning gjord av Oldfield (2012) kom de deltagande lärare fram till att ett problem med 

digitala verktyg kan vara brist på teknisk hjälp på skolan. Detta lyfts fram som ett hinder vid 

inköp och i användandet av nya digitala verktyg. En undersökning gjord av Skolverket (2013, 

s.7) lyfter även den fram att bristande IT-stöd för lärarna utgör ett hinder i undervisningen. 

Ett problem med digitala verktyg är enligt Sjödén (2015b, s.2) svårigheten med att veta vilka 

appar och program man som lärare ska använda sig av i sin undervisning, framförallt då de flesta 

program inte har utvärderats vetenskapligt. Vidare kan lärare även ha svårigheter med att 

identifiera om ett program är dåligt eller bra (Sjödén 2015b, s.35). 

2.4. Centrala begrepp 

I det här arbetet använder jag mig av begreppet digitala verktyg som omfattar alla former av 

tekniska verktyg som kan infattas i skolan. Här kommer jag förklara de begrepp som används i 

denna studie och därmed ingår under det större begreppet digitala verktyg. 

iPad: är en form av lärplatta 

Lärplatta: innebär en tunn handdator som styrs med fingertopparna som kan ha åtkomst till 

internet.  
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Interaktiv whiteboard: är en stor skärm som används tillsammans med en datavideoprojektor 

som är ansluten till en dator eller lärplatta. Tavlan har som funktion att reagera på fingerberöring 

eller med specialkonstruerade pennor, beroende på modellen. Tavlan kan även fungera som en 

vanlig whiteboard när datavideoprojektorn inte används. 

Smartboard: en smartboard är en form av interaktiv whiteboard men istället för att man använder 

en projektor så kopplar man direkt in datorn eller lärplattan till smartboarden. Smartboards har 

även specialkonstruerade pennor och kan användas med fingrarna. Dock kan inte smartboarden 

användas om ingen dator eller lärplatta är kopplad till den. 

Projektor: med hjälp av en projektor projicerar man bilden från exempelvis en dator eller 

lärplatta till en separat filmduk eller vägg.  

App: syftar på programvara för exempelvis iPads, lärplattor och datorer.  

IKT: står för informations- och kommunikationsteknik och innebär IT som bygger på 

kommunikation mellan människor. 

3. Teoretisk ram 

Här lyfter jag fram de teorier som är aktuella för mitt examensarbete. Mina teorier berör olika 

didaktiska perspektiv vid användandet av digitala verktyg samt olika lärarrollers syn på digitala 

verktyg. 

3.1. Olika didaktiska roller 

Glover, Miller, Averis och Door (2004) har sett i sin studie kring interaktiva whiteboards att det 

finns tre olika didaktiska sätt att använda sig av de digitala verktygen vi har tillgång till i dagens 

skola. 

 Supported didactic, Didaktiskt stöd (min övers.) 

I den här fasen används de digitala verktygen enbart som ett visuellt hjälpmedel och inte 

som en strategi att öka elevernas förståelse och kunskapsutveckling. Effekten av denna 

form av användandet är att de digitala verktygen ses som något nytt och spännande 

snarare än som ett verktyg som utvecklar lärandet. 

 Interactive, Interaktiv (min övers.) 

I den här fasen används de digitala verktygen interaktivt. Det sker genom att läraren 

utmanar elevernas kunskapsutveckling genom att använda sig av olika verbala, visuella 

och estetiska moment med hjälp av de digitala verktygen. När lärarens undervisning 

befinner sig i det här stadiet kan det finnas tillfällen då läraren enbart använder sig av 
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traditionella undervisningsmetoder på grund av brister i dennes tekniska kunnande eller 

tron på digitala verktyg som undervisningsmetod.  

 Enhanced interactive, Förbättrat interaktiv (min övers.) 

I det här stadiet har lärarens förhållningssätt till de digitala verktygen förändrats från att 

vara en som försöker att använda teknologin till någon som ser den som en självklarhet i 

all undervisning och utnyttjar de digitala verktygens fulla kapacitet. Läraren är här 

medveten om den teknik som finns tillgänglig, är bekväm i sitt användande av de digitala 

verktygen och kan se didaktiska fördelar för elevernas inlärning och kunskapsutveckling.  

3.2. Lärarnas attityd till teknologi 

Glover och Miller (2003) diskuterar om den tekniska satsning som sker och har skett i dagens 

samhälle bidrar till den pedagogiska utvecklingen. Deras slutsats är att det är läraren som är den 

kraft som bestämmer hur mycket av dagens teknik som ska få utrymme i undervisningen och 

lärandet. De har utifrån sin studie kommit fram till tre olika lärarroller när det gäller synen på 

digitala verktyg i skolan. 

 Missioners, Pionjären (min övers.) 

Pionjären är lärare som antingen själva sökt sin tekniska kunskap eller fått den via en 

utbildning och som medvetet använder de digitala verktygen i sin undervisning. De 

uppmuntrar även sina kollegor att använda sig av teknologin och är generellt väldigt 

positiva i sin syn på de digitala verktygen och har anpassat stora delar av undervisningen 

för maximal användning av de tekniska verktygen. 

 Tentatives, Trevaren (min övers.) 

Trevaren är lärare som har haft någon form av introduktionen till de digitala verktygen 

men som har behov av mer teknisk kunskap för att kunna använda de digitala verktygen 

fullt ut i undervisingen. Trevarna använder sig av de digitala verktygen i 

undervisningssyfte som minst en gång i veckan och som mest en gång per dag. 

 Luddites, Motståndaren 

Motståndaren är lärare som har fått teknologisk utbildning men som inte använder sig av 

de digitala verktygen i undervisingen, delvis av rädsla för tekniken. Motståndarna 

använder sig bristfälligt av de digitala verktygen i undervisningen och har stora 

svårigheter att förstå hur de kan användas fullt ut. 
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4. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer jag lyfta fram forskning som är relevant för ämnet i mitt 

examensarbete. Det har varit svårigheter att hitta forskning som berör användandet av digitala 

verktyg i de lägre åldrarna i matematikundervisningen ur ett lärarperspektiv. Jag har därför varit 

tvungen att bredda min sökning av tidigare forskning att röra alla skolans ämnen samt alla åldrar 

för att kunna se vad tidigare forskning har kommit fram till gällande lärarnas förhållningssätt och 

åsikter angående digitala verktyg i undervisningen. 

En studie gjord av Kafyulilo och Keengwe (2013) undersöker hur lärare i Tanzania använder sig 

av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i matematik och NO-undervisningen. Studien 

visar på lärarnas brist på den egna tekniska förmågan ledde till låg användning av de digitala 

verktygen berörd skolor hade. Detta trots att berörda skolor fått ta del av Tanzanias IT satsningar 

sedan 2005 och därmed även fått delta i ett statligt träningsprogram för att öka lärarnas IT 

kunskaper. Kafyulilos och Keengwes slutsatser är att fokus måste flyttas till att ge utbildning för 

lärarna i hur man kan använda tekniken för att förbättra undervisningen istället för att ge lärarna 

utbildning i hur eleverna kan använda tekniken. 

Fuglestad (2008) har undersökt effekterna på matematiklärares syn på att arbeta med IKT i 

matematikundervisningen efter att dessa deltagit i ett projekt med fokus på användandet av 

datorer i matematikundervisningen. Studien visade att lärarna efter deltagandet kände sig säkrare 

att använda sig av digitala verktyg i undervisningen men att det fortfarande krävs mer 

utbildningssatsningar för att stärka lärarnas användande av digitala verktyg. 

En undersökning gjord av Reedy (2008) baseras på hur användingen av de digitala verktygen ser 

ut i skolan efter stora satsningar på exempelvis interaktiva whiteboards och projektorer samt om 

dessa satsningar har bidragit till att förändra undervisningen. Hans slutsats är att införandet av de 

digitala verktygen inte förändrat undervisningen så mycket då de inte används på så många olika 

sätt utan både lärare och elever använder sig främst av Powerpoint som nytt digitalt hjälpmedel i 

undervisningen.  

Sjödén (2015b) har undersökt vad som är viktigt när lärare undersöker vilka digitala program de 

ska använda till iPaden i undervisningssyfte. Det han kommer fram till i sin undersökning är att 

när det kommer till digitala program ska man titta på dess innehåll och funktion och om det 

överensstämmer med det man vill lära ut. Han avslutar även sin undersökning med att det är 

viktigt att man som lärare inte undviker att använda digitala program i sin undervisning utan 
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istället fokuserar på att lära sig känna igen vilken sorts design som kännetecknar ett bra 

pedagogiskt program, som bidrar till lärande hos eleverna, och därmed sortera ut de dåliga 

digitala programmen. 

I en rapport gjord av Lewin, Scrimshaw, Somekh och Haldane (2009) undersöktes effekterna av 

ett ettårigt projekt som innebar en stor satsning på interaktiva whiteboards i engelska skolor. I 

projektet satsades det på utbildning inom både de digitala verktygen men även på de digitala 

verktygen i kombination med det pedagogiska och under hela projektet har deltagande skolor 

haft tillgång till tekniska konsulenter. Skolorna har även arbetat på lösningar för att dela med sig 

av sina kunskaper inom skolan och till andra deltagande skolor. Slutsatsen av projektet är att 

lärarna fick stor kunskap om hur de kunde använda sig av de interaktiva whiteboarden i skolan 

trots brister i utbildningen från de tekniska konsulterna. En av anledningarna till detta enligt 

Lewin m.fl. (2009) var att flertalet av deltagande skolor installerade de interaktiva whiteboarden 

i alla klassrummen samtidigt och därmed var det alltid tillgängligt för deltagande lärare. En 

annan anledning var en förväntning att deltagande lärare skulle använda sig av den interaktiva 

whiteboarden vid de två första morgonlektionerna. 

En enkät undersökning gjord av Sipilä (2014) med 292 finska lärares syn på användandet av IKT 

i undervisningen visar på att uppemot hälften av lärarna anser att de är okvalificerade och 

oförberedda på att använda sig av de digitala verktygen i undervisningen. I undersökningen har 

även Sipilä (2014) sett flertalet faktorer som behöver återgärdas innan IKT kan användas i 

undervisningen på ett optimalt sätt. Exempelvis att lärarna behöver mer både teknisk som 

teknisk-pedagogisk kompetens för att använda de digitala verktygen i undervisningen på ett sätt 

som främjar lärandet. Det finns även tekniska brister både gällande verktygen men även gällande 

support för lärarna. Vidare avslutar Sipilä (2014) sina slutsatser med att det viktiga inte är vilka 

digitala verktyg som lärarna har tillgång till i undervisningen utan att verktygen har en 

pedagogisk förankring. 

Den tidigare forskingen visar på att många lärare upplever att den utbildning de har fått för att 

kunna arbeta med de digitala verktygen inte är tillräcklig. Dock verkar en del lärare finna stöd i 

sina kollegor för att fortsätta använda de digitala verktygen och utveckla sitt tekniska kunnande. 

Den tidigare forskningen tar också upp vikten av att granska och reflektera kring vilka digitala 

verktyg man använder i undervisningen då det är viktigt att den tillför något didaktiskt till 

undervisningen. Dessa studier är relevanta för mitt arbete då jag ska undersöka om och i sådant 

fall hur berörda lärare använder sig av och reflekterar kring digitala verktyg i 
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matematikundervisningen samt vilka möjligheter och hinder de har att använda sig av de digitala 

verktyg de har tillgång till. 

5. Metod och material 

I det här avsnittet redogör jag för de metoder jag valt att använda mig av i mitt examensarbete 

samt hur jag gått tillväga. Jag lyfter även fram etiska reflektioner kring insamling och 

bearbetning av det empiriska materialet. 

5.1. Metod för insamling av empirisk data 

I detta examensarbete har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av observationer och 

intervjuer. Inom begreppet kvalitativa metoder ingår metoderna intervjuer, observationer och 

textanalyser (Ahrne och Svensson 2014b, s.11). Jag kommer använda mig av metodtriangulering 

i examensarbetet vilket innebär att fler än en metod för att studera samma frågor. 

Metodtriangulering möjliggör att man kan se samma fenomen från olika håll och därmed bidra 

till ökad reabilitet (Ahrne och Svensson 2014a, s.28) 

5.2. Urval och presentation av skolor och informanter 

Jag har valt att undersöka fem olika skolor i Stockholms län, både kommunala skolor och 

friskolor. Skälet till att jag valt Stockholms län är på grund av att jag själv bor där och därmed 

med kommunala medel kan ta mig till de olika skolorna. Att jag har valt informanter från olika 

kommuner i Stockholms län samt från privata så väl som kommunala sektorn beror på att jag tror 

det kan ge olika vinklar av hur olika det kan se ut i skolan. En observation är gjord i vardera 

klass som består av fyra klasser i årskurs 3och en klass i årskurs 2, det vill säga totalt fem 

observationer. Den undervisande läraren för varje klass har sedan intervjuats med fokus på 

observationstillfället samt deras reflektioner kring användandet av digitala verktygen och dess 

möjligheter och hinder. Jag har inte som avsikt att jämföra den kommunala skolan med friskolan 

eller de olika kommunerna mot varandra. 
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5.2.1. Sammanställning av lärarna 
  

Namn 

samt 

Årskurs 

Lärarens 

ålder 

Kommunal 

skola/Friskola 

Kommun Utbildning Vidareutbildning 

inom ämnet 

matematik 

Vidareutbildning 

inom IT 

Lärare 1 

 

Årskurs 3 

48 år Kommunal Stockholms 

kommun 

Gamla 

lågstadielärar-

utbildningen 

Gått en fortbildning 

med fokus på 

Ma/No 

Genom 

vidareutbildningen 

”att skriva sig till 

läsning” (med fokus 

på IT ihop med 

svenskämnet) 

Lärare 2 

 

Årskurs 3 

41 år Kommunal Nacka 

kommun 

Lärare för 

årskurs 1-7 i 

ämnena 

SV/SO 

Läst upp behörighet 

för att undervisa i 

matematik upp till 

årskurs 6 

Enbart administrativ 

IT-utbildning 

Lärare 3 

 

Årskurs 2 

48 år Friskola Huddinge 

kommun 

Lärare för 

årskurs 1-7 i 

ämnena 

SV/SO/NO 

Läst upp behörighet 

för att undervisa i 

matematik upp till 

årskurs 6 

ItIs, där man lär sig 

använda IT i skolan. 

PIM 1,2 och 3, som 

handlar om digitalt 

lärande i skolan. 

Lärare 4  

 

Årskurs 3 

29 år Kommunal Sollentuna 

kommun 

Lärare för 

årskurs F-6 i 

ämnena 

SO/SV/ENG 

och MA för 

årskurs F-3 

Matematiklyftet Genom 

vidareutbildningen 

STL ”Skriva sig till 

lärande” där man lär 

sig använda 

skrivandet inom 

skolans alla ämnen 

samt SETT-mässan 

Lärare 5  

 

Årskurs 3 

39 år Friskola Sundbybergs 

kommun 

Lärare för 

årskurs 1-7 

Ingen En förstelärardag 

som hette ”IT och 

pedagogik och du” 

samt SETT-mässan 
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5.3. Genomförande av metod 

I det här avsnittet kommer jag gå igenom vilka metoder jag använt mig av under arbetet med 

detta examensarbete samt hur jag gått tillväga vid genomförandet av valda metoder. Dels ville 

jag undersöka om och hur användandet av digitala verktyg kan se ut i klassrummet. Jag ville 

även undersöka hur olika lärare reflekterar kring användandet av digitala verktyg i 

undervisningen samt de möjligheter och hinder de kan stöta på kring användandet av digitala 

verktyg. Jag använde inte observationerna och intervjuerna för att se om lärarna agerar på de sätt 

de hävdar utan snarare för att kunna diskutera kring det observerade undervisningsmomentet 

under intervjuerna med lärarna. Jag är medveten om att min närvaro under matematiklektionerna 

samt lärarnas medvetenhet om studiens syfte kan ha lett till att empirin har påverkats och därmed 

kan ha lett till att lektionsupplägget blev annorlunda jämfört med om jag inte hade varit 

närvarande (Ahrne och Svensson 2014b, s.10). 

5.3.1. Observationerna 

Syftet med observationerna var att undersöka om och hur de digitala läromedelen används under 

matematiklektionerna. Under observationerna har jag både spelat in lektionerna med ljud samt 

använt mig av ett observationsschema. Enligt Stukát (2011, s.56) är båda dessa metoder bra för 

att kunna registrera det man ser och för att kunna ta fram intressant information i efterhand. Den 

observationsmetod jag har valt i min undersökning är vad som kallas en ”vanlig osystematisk 

observation” (Stukát 2011, s.57), vilket innebär att jag suttit längst bak i ett klassrum och 

observerat lektionen utifrån mitt observationsschema. Detta ska enligt Stukát (2011, s.57) gärna 

kompletteras med en annan metod för att ge en helhetsbild vilket i mitt fall har varit genom 

intervjuer med läraren. 

Under observationerna har jag haft ett observationsschema med fokus på följande punkter:  

 Används digitala verktyg under lektionen och i sådant fall vilka? 

 Under hur lång tid används de digitala verktygen? 

 Vem använder de digitala verktygen, är det läraren, eleven eller både och? 

 Hur många är engagerade under arbetet med de digitala verktygen?  

5.3.2. Intervjuer 

Mitt syfte med att intervjua de undervisade lärarna i de observerade lektionerna var att se hur de 

reflekterar kring användandet av digitala verktyg samt att undersöka vilka möjligheter och hinder 

de stöter på när de använder sig av de digitala verktygen de har tillgång till. Den intervjuform jag 
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använder mig av är semistrukturerad, som är en delvis öppen intervjuform, där jag även ställt 

frågor utifrån det observerade tillfället, vilket Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2014, s.56) anser 

är bra om man vill ha det uttolkade bekräftat. Jag har under mina intervjuer haft hjälp av en 

intervjuguide (se bilaga 1), vilket enligt Dalen (2007, s.31) anser krävs för semistrukturerade 

intervjuer. Vid intervjuerna har jag använt mig av ljudinspelning, något som Eriksson-Zetterqvist 

och Ahrne (2014, s.52) anser underlättar då man som ensam forskare kan ha svårigheter att 

skriva ner allt som sägs av informanterna. 

5.3.3. Bearbetning och analys av empiriskt material 

Det empiriska materialet i detta examensarbete består alltså av inspelade klassrumsobservationer, 

inspelade intervjuer med berörd lärare samt anteckningar från observationerna och intervjuerna. 

De insamlade data har bearbetats och därmed omvandlats till empiriskt material vilket krävs för 

att kunna analysera materialet enligt Ahrne & Svensson (2014a, s.25). Jag har sedan sorterat och 

kategoriserat det empiriska materialet efter teman som är relevanta för min studie. Det materialet 

har sedan granskats och analyserats med hjälp av de teorier som jag använt mig av i mitt 

examensarbete. 

5.3.4. Trovärdighet och generaliserbarhet 

Då observationerna och intervjuerna var öppna kan de undersökta momenten ha drabbats av en 

så kallad forskareffekt vilket innebär att människors beteenden påverkas av att en forskare är 

närvarande (Lalander 2014, s.90). Därför är det svårt att avgöra hur mycket jag som forskare 

påverkat de observerade lektionerna samt intervjuinnehållet. Jag har däremot vid de tillfällena 

jag blivit tillfrågad om önskat lektionsinnehåll i förväg förmedlat att jag ville att lärarna skulle 

hålla i den lektionen som var planerad för att minska forskareffektens påverkan. Ahrne & 

Svensson (2011, s.27-28) anser att genom att använda sig av metodtriangulering ökar studiens 

reliabilitet då man angriper fenomenet från olika håll. Detta har jag hanterat genom att använda 

mig av både observationer och intervjuer. 

5.3.5. Etiska frågor 

I mitt examensarbete och kontakt med mina informanter har jag följt Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer. Det innebär i mitt examensarbete krav på samtycke, krav på att bli 

informerad, nyttjandekravet samt krav på konfidentialitet (Dalen 2007, s.20-21). Via mail 

informerade jag informanterna i förväg om de forskningsetiska principerna jag följer under 

arbetsprocessen och vad de innebär (se bilaga 2). Inför varje intervju samt observation har jag 

även frågat om tillåtelse till ljudupptagning i enlighet med de etiska principerna. 



18 

 

6. Resultat och analys 

Jag kommer här att lyfta fram det resultat som jag kommit fram till genom mina observationer 

och intervjuer samt analysera dem utifrån dels positiva reflektioner och möjligheter med digitala 

verktyg och del kritiska reflektioner och hinder. Jag kommer även analysera empirin med hjälp 

av de två teorierna som beskriver lärarens olika didaktiska roller samt deras attityd till teknologi.  

6.1. Hur de digitala verktygen används i matematikundervisningen 

Alla fem lärarna använder digitala verktyg vid någon form av färdighetsträning. Under de 

lektioner jag observerade var det färdighetsträning som eleverna fick ägna sig åt med hjälp av de 

digitala verktygen hos lärare 1 och 3. Hos lärare 1 tränade eleverna på multiplikationstabell och 

hos lärare 3 tränade eleverna på positionssystemet.  

Lärare 1, 3, 4 och 5 lyfter också fram att de använder de digitala verktygen även vid nya moment 

samt vid fördjupning inom ämnet matematik. Det kunde jag framförallt se hos lärare 4 som 

introducerade arbetet med räknesagor på iPaden för sina elever samt hos lärare 5 där hen gick 

igenom olika metoder att lära sig automatisera 9:ans multiplikationstabell på klassen interaktiva 

whiteboard. 

Lärare 4 lyfter fram kommunikation som stor del av det didaktiska syftet med digitala verktyg, 

både kommunikation mellan eleverna men även att kommunicera matematiskt tänkande. Under 

lektionen jag observerade hos hen arbetade eleverna flitigt med att beskriva sitt matematiska 

tänkande med hjälp av en specifik app i iPaden (”Explain Everything”). Den appen använder 

både lärare 3 och 4 även mycket när de använder sig av de digitala verktygen för 

kamratbedömningar i matematikundervisningen. 

6.2. Positiva reflektioner och möjligheter med digitala verktyg i 

matematikundervisningen 

Lärare 3 anser att en av fördelarna med digitala verktyg är att eleverna kan arbeta mer effektivt 

då de inte behöver skriva siffror med pennan utan istället kan peka och dra på en lärplatta. Om 

apparna är bra och ger läraren tillgång till en överblick av elevens progress anser lärare 3 att man 

inte behöver ha så mycket koll samtidigt som processen pågår under lektionen, utan det kan man 

göra sedan. Sjödén (2015b, s.35) tar upp att vid valet av appar är det viktigt att som lärare veta 

vad man är ute efter i en app och noga testa sig fram hur appen fungerar utifrån dessa kriterier. 

Flera av lärarna använder sig av appen Nomp, där eleverna får möjlighet att färdighetsträna, och 

lyfter fram den som en bra app med flera funktioner som de olika lärarna tycker är viktiga. 
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Lärare 3 lyfter fram att i Nomp erhålls statistik på hur lång tid en elev har lagt på en uppgift och 

hur många gånger eleven testat sig fram till rätt svar. Även lärare 4 och 5 reflekterar kring Nomp 

färdighetsträna och lyfter fram att statistiken som den appen har möjliggör för både lärare, elever 

och föräldrar att se elevernas kunskapsnivå och progression. Framförallt lärare 4 betonar 

svårigheterna att få fram motsvarande information vid användning av vanlig mattebok.  

Lärare 1 och 2 lyfter fram att genom de digitala verktygen kan man lättare variera 

undervisningen vilket bidrar till att eleverna får tillgång till fler inlärningsmetoder. Detta kunde 

jag även se under observationen i lärare 5:s klassrum där jag fick ta del av hur hen undervisade i 

hur man kunde lära sig 9:ans multiplikationstabell på flera olika sätt med hjälp av den interaktiva 

whiteboarden. Även Polly (2014, s.286) tar upp att lärarna i hennes studie lyfte fram att de 

digitala verktygen kan bidra till att man kan visa exempelvis olika matematiska uträkningar på 

ett lättare sätt för eleverna. Sjödén (2015a, s.31) anser också att digitala verktyg möjliggör för 

läraren att använda sig av flera olika metoder för att förklara ett koncept. Vidare anser alla lärare 

som deltagit i studien att de digitala verktygen möjliggör och gör det lättare att individualisera 

undervisningen. Vilket bekräftas av Skolverkets rapport (2013, s.76) där man kommit fram till 

att digitala verktyg möjliggör individualisering av lektionerna för eleverna. Även Sjödén (2015a, 

s.28) lyfter fram i sin avhandling att med hjälp av digitala verktyg kan man individualisera 

undervisningen genom att ge eleverna olika program eller appar att öva på. 

Lärare 4 reflekterar kring att det utifrån sett kan se ut som om alla elever sitter med samma typer 

av uppgifter medan om man djupdyker in i varje enskilds iPad så ser man att eleverna jobbar 

med vitt skilda uppgifter. Hen menar då att genom att eleverna arbetar på en iPad behöver de inte 

känna sig lika utsatta om kunskapsnivåerna i klassrummet skiljer sig, eftersom det inte är synbart 

för klasskamraterna vad varje individ arbetar med. Läraren Ulrika Molin, en av deltagarna i 

projekt Paducation, berättar om hur hon med hjälp av iPaden anpassat elevernas uppgifter efter 

deras nivå. Hon poängterar då hur bra det är att iPaden anonymiserar elevernas arbetsuppgifter 

och vilket minskar tävlandet i klassrummet och att de som ligger på en annan nivå än övriga 

slipper skämmas eller bli retade för att man är på olika nivåer (Forsman 2015, s.70). 

Det alla lärarna lyfter fram som något positivit med digitala verktyg är att de stimulerar och gör 

lärandet roligt för eleverna utan att de ens är medvetna om att lärande sker. Det roliga och 

stimulerande kan ske, enligt lärarna, i form av jakt efter medaljer eller att slå sin egen tid och 

därmed utmana sig själv. Detta överensstämmer med Samuelssons (2006, s. 77) tolkning i hans 

artikel ”ICT as a change agent of mathematics teaching in Swedish secondary school” där han 
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kommer fram till att arbeta med digitala verktyg är ett mer motiverande och roligt arbetssätt för 

eleverna än exempelvis en vanlig mattebok. Även Skolverket (2007, s.5) drar samma slutsatser i 

sin rapport ”Effektivt användande av IT i skolan”, dvs. att en fördel med digitala verktyg i skolan 

är just den ökade motivationen hos eleverna. Dock poängterar alla lärarna att det är viktigt att det 

finns ett pedagogiskt syfte bakom användandet av de digitala verktygen och att det blir roligt för 

eleverna att lära sig anses som en bonus. 

Alla lärarna reflekterar även positivt kring den omedelbara feedbacken som många av de digitala 

verktygen kan ge till eleverna. Även Ralston (2004, s.61) tar upp den omedelbara feedbacken 

som en positiv aspekt med digitala verktyg i sin artikel ”ICT, learning and primary 

mathematics”. Ralston anser att den omedelbara feedbacken för eleverna är en drivkraft som 

bidrar till uppmuntran för fortsatt lärande hos eleverna. Lärare 2 tar exempelvis upp att tidigare 

var hen tvungen att rätta läxorna och då kunde det dröja uppemot en vecka innan eleverna fick 

svaret medan med hjälp av de digitala verktygen så får eleverna svar på sina läxor direkt när de 

gör dem i hemmet. Även lärare 5 tar upp den intjänade rättningstiden som en positiv reflektion 

kring den omedelbara feedbacken som digitala verktyg ger. Vidare säger lärare 5 att genom de 

digitala verktygen kan hen lättare ge eleverna extra uppdrag istället för att ägna tid åt att kopiera 

extra uppgifter. Reedy (2008) lyfter även han fram att en fördel med digitala verktyg är just att 

läraren kan fördela arbetsuppgifter digitalt, läraren behöver inte ens befinna sig i samma rum 

som eleverna.  

Något som lärare 4 reflekterar kring som viktigt i hens arbete med digitala verktyg i 

matematikundervisningen är kommunikationen. Hen anser att de digitala verktygen hjälper 

mycket när man vill komma in i elevernas tankar kring hur de räknar olika matematiska 

uppgifter, något hen tror skulle vara svårt att få reda på med enbart en mattebok då det skulle 

kräva att eleverna skrev ner sina tankar. Med de digitala hjälpmedlen, fortsätter hen, kan 

eleverna spela in ljud och rita sina tankegångar på ett lättare och mindre tidskrävande sätt. 

Kjällander (2014) diskuterar kring hur eleverna kommunicerar med hjälp av digitala verktyg. 

Hon anser att digitala verktyg ökar kommunikationen i ett klassrum, även om det inte alltid är 

tänkt så av läraren. Vidare anser Kjällander att de digitala verktygen bidrar till olika sätt för 

eleverna att kommunicera sina tankar och idéer på som exempelvis via bilder eller film istället 

för enbart muntligt eller via text. 
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6.3. Kritiska reflektioner och hinder med digitala verktyg i 

matematikundervisningen 

Ett problem med digitala verktyg i matematikundervisningen enligt lärare 3 är att man inte har 

samma koll på kunskapsutvecklingen hos eleverna, om de bara testar sig fram till rätt svar i en 

app exempelvis. Sjödén (2015a, s.27) belyser i sin avhandling just det som ett dilemma med 

många appar. Han påstår att många appar är uppbyggda kring att eleven enbart får feedbacken 

om det svarat rätt eller fel utan att guidas vidare i sin kunskapsutveckling. Vidare säger lärare 3 

att det kan vara bra att komplettera de apparna man använder med olika sätt att testa elevernas 

kunskapsutveckling. Detta är något alla lärare håller med om och vidare reflekterar de kring att 

enbart använda sig av digitala verktyg i undervisningen är inget någon av dem vill uppnå utan 

man behöver komplementera de digitala verktygen för att ta reda på elevernas kunskaper. 

Lärarna använder sig då av olika metoder som exempelvis laborativt material, matteboken eller 

någon form av diagnos. Skolverket (2015) ser positivt på användning av IT i skolan men 

diskuterar kring den negativa påverkan i PISA-resultaten, framförallt i ämnet matematik, vid för 

hög användning av de digitala verktygen. Genom att alla lärarna kompletterar de digitala 

verktygen med andra medel så blir förhoppningsvis inte påverkan negativ. 

Lärare 1, 3 och 4 diskuterar kring hur viktigt det är att hitta bra appar. Som utgångspunkt var 

lärarna kan hitta bra appar nämns exempelvis webbsidan Pappasappar, Skolappar, olika 

Facebook grupper samt hos sina kollegor. Lärare 4 nämner att när skolan och därmed klassen 

fick sina iPads förra hösten så laddade lärarna ner alla appar de kunde hitta utan att granska dem 

på något sätt innan de fick rutin på hur apparna skulle utformas för att anses vara bra. Lärare 3 

diskuterar kring att det finns så många appar så man kan drunkna i dem och därför är det viktigt 

att ordentligt gå igenom apparna och se att de uppfyller det syfte man vill uppnå med appen. 

Lärare 1 funderar på hur man ska ha tid att gå igenom alla dessa appar då det tar lång tid att hitta 

bra appar som uppfyller rätt syfte. Sjödén (2015b, s.2, 4) tar upp i sin avhandling att det är ett 

problem att det finns alldeles för många appar för lärare att välja mellan och de flesta av dem har 

tyvärr inte blivit vetenskapligt granskade. Vidare säger Sjödén att lärarna därmed måste gissa 

eller pröva sig fram till vilka appar som kan vara lämpliga och till vilket syfte utan att ha 

kunskapen om och i sådana fall hur appens design följer de grundläggande kognitiva principerna 

för lärande. Detta överensstämmer med vad lärare 4 anser är viktigt att för att digitala verktyg 

ska fungera i matematikundervisningen då hen tycker att de inte bara är att lägga till digitala 

verktyg till den ordinarie undervisningen utan hen anser att det är viktigt att reflektera kring 

syftet med de appar och verktyg man använder. 
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Något som lärare 1 reflekterar kring är den tid det tar att undersöka vilka appar man ska använda 

i undervisningen för att kunna använda de digitala verktygen optimalt i 

matematikundervisningen. Även lärare 2 tar upp tidsaspekten som ett hinder hen har stött på, 

främst i årskurs 1, då det kan ta upp mycket tid ifrån lektionen när man exempelvis ska lära ut 

hur man loggar in på datorerna. Detta upplevde jag inte när jag observerade i lärare 2:s klassrum 

men däremot i lärare 3:s där eleverna skulle ladda ner ett spel till sina iPads där nerladdningen 

tog uppemot 5 min per grupp för alla elever att genomföra. Även lärare 5 tar upp tid som ett 

hinder i undervisningen med digitala verktygen. I hens fall är det främst när program och datorer 

ska laddas upp på den interaktiva whiteboarden som dödtid kan uppstå eftersom läraren då måste 

fokusera på den tekniska och därmed släpps fokus på klassen. Deltagande lärare i projektet 

Paducation tar även de upp tidsaspekten som ett hinder att använda digitala verktyg i 

undervisningen då de tar upp mycket tid att experimentera sig fram med exempelvis iPaden och 

upptäcka olika inlärningsmetoder, tid som då måste tas från annat (Forsman 2015, s.34). 

Lärare 2, 4 och 5 tar upp tekniska problem som ett hinder när det kommer till att använda 

digitala verktyg i undervisningen, exempelvis att saker inte fungerar som projektorn som inte 

kunde användas under mitt besök hos lärare 2. Även lärare 1 lyfter fram detta som ett problem, i 

hens fall behövde smartboarden kalibreras och kunde därför inte användas under den 

observerade lektionen. Jag kunde även observera tekniska problem i lärare 5:s klassrum där de 

specialkonstruerade pennorna till den interaktiva whiteboarden inte fungerade. Vidare lyfte 

lärare 1, 2 och 5 fram att trots att det på alla tre skolorna finns IT-ansvariga så kunde det dröja 

lång tid innan man fick hjälp och därför kan inte de digitala verktygen alltid användas i 

undervisningen. Lärare 4 tillade att på hens skola behövde lärarna, för ett par år sedan, ha dubbel 

planering då tekniken ofta strulade, något som var väldigt tidskrävande och ansträngande för 

skolans lärare. Mina upptäckter överensstämmer därmed med Skolverkets rapport (2013, s.7) där 

det lyfts fram att IT-utrustning som krånglar hindrar lärarna från att använda digitala verktyg 

fullt ut i undervisningen. Vidare skrivs det i Skolverkets rapport (2013, s.13) att även om 

tekniskt stöd finns på skolorna så är den ofta inte tillräcklig eller att lärarna måste vänta lång tid 

innan de får det stöd de behöver. En av de största lärdomarna som kom ut ur projektet 

Paducation var det stora behovet deltagande skolor hade av tillgång till daglig kvalificerad IT-

support, något som upplevdes som en brist i framförallt den tyska skolan (Forsman 2015, 

s.118,120). 
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Lärare 2 lyfter även fram att på tidigare skolor har det varit ett hinder att det inte funnits 

tillräckligt med digitala verktyg för alla i klassen och man därmed varit tvungen att ha någon 

form av turordning för att alla elever ska få tillgång till dem. Även lärare 5 lyfter fram det som 

ett hinder då hen delar en klassuppsättning iPads med 3 andra klasser. Detta upplevde lärare 5 

som ett problem framförallt när det kommer till att spara saker på iPadsen då andra elever kan gå 

in i programmen, vilket gör det svårare att följa elevernas utveckling i sparat material än om de 

hade haft en varsin iPad. Vidare säger lärare 5 att när de inte finns tillgång till exempelvis iPads i 

klassrummet måste hen planera i förväg vilka lektioner de ska använda iPadsen på. Cubukcuoglu 

(2013, s.54) tar upp att ett hinder för användandet av digitala verktyg är just när klassen inte har 

tillgång till dem i det dagliga klassrummet. Vidare säger han att om det är bökigt att boka de 

digitala verktygen eller på annat sätt är svårt att få tillgång till dem så leder det ofta till att man 

inte använder digitala verktyg i undervisningen. Cubukcuoglu hävdar att om det fanns större 

tillgång av digitala verktyg i klasserna skulle dessa användas mer, vilket överensstämmer med 

lärarnas åsikter. 

En kritisk aspekt som lärare 1 lyfter fram är att det är svårt att ha koll på vad alla elever gör på 

exempelvis en iPad eller dator. Det har hänt att hen har upptäckt att eleverna tittar på youtube 

istället för att utföra arbetsuppgiften. Deltagande lärare i projektet Paducation tog även de upp att 

en av svårigheterna med digitala verktyg var just att kontrollera att eleverna göra sina 

arbetsuppgifter istället för att surfa eller spela andra spel (Forsman 2015, s.41). 

6.4. Lärarnas olika didaktiska roller och attityder till teknologi 

Vilka olika didaktiska roller har då de deltagande lärarna och vilka attityder har de till teknologi i 

skolan? 

Lärare 1 säger sig vara lite ”old fashion” men trots detta säger sig hen vara positiv till att 

använda digitala verktyg i undervisningen. Under den observerade lektionen kunde jag även 

observera att alla elever fick tillgång till de digitala verktygen vilket överensstämmer med den 

interaktiva läraren som samspelar med de digitala verktygen i sin undervisning. Enligt Glover 

m.fl. (2004) använder sig den interaktiva läraren av digitala verktyg i undervisningen för att 

bidra till elevernas kunskapsutveckling på fler sätt. Vidare påstås att det kan finnas inslag då 

läraren blir osäker på sin egna tekniska förmåga och därmed använder sig av mer traditionella 

metoder. Det kunde jag också observera när jag besökte lärare 1:s klassrum då hen använde sig 

av whiteboarden istället för smartboarden vid genomgången men också då läraren gick ner till de 

som satt med iPads och förhörde dem på det de arbetade med även muntligt. Lärare 1 har haft 
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viss introduktion till de digitala verktyg som finns i klassrummet men främst har hen lärt sig via 

kollegor eller genom att testa själv. Lärare 1 påpekar även under intervjun att under de nästan 20 

år som hen har jobbat på skolan har ett ständigt utvecklingsmål varit att få fortbilda sig inom IT. 

Därmed visar lärare 1 tydliga tecken för att vara en trevare när det kommer till användandet av 

digitala verktyg. Glover och Miller (2003) beskriver trevaren som en lärare som fått viss 

utbildning inom IT men som kan uppleva att bristande kunskaper att hantera de digitala 

verktygen hindrar denne från att använda verktygen fullt ut under lektionerna. Däremot visar 

trevaren att den är villig att använda digitala verktyg i undervisningen och gör det minst en gång 

i veckan. 

Då lärare 2 är mer skeptisk i sin relation till de digitala verktygen skulle jag nog vilja påstå att 

hen främst använder de digitala verktygen som didaktiskt stöd. Mina slutsatser om detta grundar 

jag i att hen inte använde något digitalt verktyg under observationen och sa sig främst använda 

sig av projektorn som digitalt verktyg under övriga lektioner. Vad som utmärker en lärare som 

använder digitala verktyg som didaktiskt stöd, enligt Glover m.fl. (2004) är just att läraren främst 

använder sig av tekniken som visuellt stöd. Att lärare 2 därmed främst använder sig av tekniken 

som didaktiskt stöd beror på att hens egen kompetens inom tekniken inte är särskilt hög, enligt 

hen själv. Lärare 2:s bristfälliga kunskaper teknisk utbildning med fokus på det administrativa 

istället för på det pedagogiska, gör att hens attityd till de digitala verktygen liknar den hos 

moståndaren. Denna slutsats grundar sig mycket i den låga användningen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen, enligt hen själv, men även på att hen uttrycker sig inte ha kunskap 

nog att använda digitala verktyg i undervisningen fullt ut. Glover och Miller (2003) hävdar att 

motståndaren är en person som fått teknisk utbildning men som enbart tillfälligt använder sig av 

de digitala verktygen de har tillgång till.  

Lärare 3 lyfter fram i intervjun att hen inte skulle kunna klara sig utan de digitala verktygen i 

undervisningen. Detta var även något jag tydligt kunde observera i lärare 3:s klassrum där både 

lärare och elever använde sig av digitala verktyg i undervisningen. Lärare 3 berättade även att 

klassen inte har egna matematikböcker, utan enbart använder sig av andra metoder i 

undervisningen och alla elever har en egen iPad. Jag tycker att det är väldigt tydligt att lärare 3 

har ett förbättrat interaktivt samspel med digitala verktyg. Enligt Glover m.fl. (2004) 

kännetecknas den förbättrade interaktiva läraren genom att den anser att digitala verktyg är en 

självklar del av undervisningen samt har en medvetenhet om den teknik som finns tillgänglig och 

hur den kan underlätta kunskapsutvecklingen för eleverna. Lärare 3 har gått en del utbildningar 
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inom IT även om de flesta av dem var för många år sedan. Men hen uttrycker att hen alltid varit 

tekniskt intresserad och därmed är självlärd inom olika IT-områden. Hen drar sig inte för att 

ladda ner och testa olika appar. Ett exempel är att till lektionen jag observerade där lärare 

tillsammans med sin kollega hade laddat ner tre olika appar att testa men kom fram till att enbart 

en höll måttet. Lärare 3 ser därmed gärna ett tekniskt sammarbete mellan sina kollegor som ett 

givande och tagande vilket är typiskt för en pionjärs syn på digitala verktyg. Glover och Miller 

(2003) beskriver pionjären som en lärare som fått sin tekniska kunskap antingen via utbildningar 

eller via intresse. Vidare delar pionjären gärna med sig av sina tekniska kunskaper till andra och 

anpassar gärna sin egen undervisning kring de digitala verktygen.  

Enligt lärare 4 är digitala verktyg ett fantastiskt hjälpmedel i undervisningen. Framförallt 

använder hen det som ett hjälpmedel att få reda på elevernas tankar och reflektioner. Vidare 

anser hen att de digitala verktygen möjliggör tillgodeseende av alla elevers behov. Lärare 4 har 

därmed en typisk förbättrad interaktiv syn på digitala verktyg. Glover m.fl. (2004) beskriver den 

förbättrade interaktiva läraren som någon som ser de digitala hjälpmedlen som en självklar del i 

undervisningen samt som möjliggör elevernas olika behov med hjälp av dem. Vidare anser de att 

en lärare som har den förbättrade interaktiva synen på digitala verktyg även använder verktygen 

som ett hjälpmedel för att förstärka diskussionen i klassrummet. Att lärare 4 agerade på detta sätt 

var uppenbart under observationen då eleverna diskuterade med sig själva och varandra om hur 

de kunde göra sina räknesagor med hjälp av iPaden. Lärare 4 har fått viss vidarutbildning inom 

IT men är också själv väldigt intresserad av att arbeta med digitala verktyg. Hen säger i intervjun 

att det skulle vara svårt att jobba i en skola utan digitala verktyg då det skulle innebära att gå 

tillbaka i utvecklingen. Vidare poängterar lärare 4 att det är viktigt att både eleverna och hen 

själv som lärare använder sig av digitala verktyg då det ökar förståelsen för omvärlden. Hen 

påpekar även att det är viktigt att fundera kring vilka digitala verktyg man använder och till 

vilket syfte, och att i den reflektionen är det bra att söka stöd och reflektera kring de digitala 

verktygen med sina kollegor. Detta visar på tydliga drag av en pionjärs syn på digitala verktyg. 

Glover och Miller (2004) anser att en pionjär söker teknisk kunskap själv eller får det genom 

olika utbildningar och därmed medvetet använder digitala verktyg i undervisningen. Vidare delar 

en pionjär gärna med sig av sina tekniska kunskaper och reflekterar kring hur man kan använda 

digitala verktyg på bästa sätt i undervisningen. 

Något som påverkar lärare 5:s matematikundervisning är att hen vill ge så många olika verktyg 

till eleverna att räkna ut matematiska problem med. Detta var väldigt tydligt under observationen 
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i hens klassrum då lärare 5 med hjälp av projektorn och den interaktiva whiteboarden både 

visuellt och verbalt visade flera olika sätt att lära sig 9:ans multiplikationstabell på, vilket får mig 

att reflektera kring lärare 5 som en som interaktivt samspelar med digitala verktyg. Enligt Glover 

m.fl. (2004) är en lärare som använder sig av de digitala verktygen interaktivt någon som 

använder sig av olika sinnen med hjälp av digitala verktyg. Vidare säger dem att den interaktiva 

läraren ibland kan tvivla på sin tekniska förmåga men att den trots det fortsätter att söka mer 

teknisk kunskap. Detta är också något som lärare 5 gör då hen uttrycker att hen verkligen inte 

kan allt och ibland upplever sig ha brister i att hantera det praktiska. Samtidigt är lärare 5 framåt 

när de kommer till att använda digitala verktyg och visar ett intresse av att lära sig mer och 

utbyta kunskap med övriga lärare på skolan. Vidare har lärare 5 huvudansvaret för vilka appar 

som ska användas i den årskurs hen undervisar i och testar sig gärna fram till vilka appar som 

kan vara bra. Alla dessa omständigheter indikerar att lärare 5 är en pionjär när det kommer till 

hens attityd till att använda sig av digitala verktyg. Glover och Miller (2003) beskriver pionjären 

som någon som använder sig av digitala verktyg i undervisningen då man finner det intressant 

och gärna förmedlar detta intresse och sin kunskap vidare till andra samt anpassar sina lektioner 

kring digitala verktyg. 

6.4.1. Tabell över det generella användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen samt under de observerade lektionerna 

Alla informanter har delgett mig informationen om hur ofta de använder de digitala verktygen i 

matematikundervisningen samt vilka digitala verktyg som finns i klassrummet. Jag kommer här 

presentera det i tabellform för att ge en överblick av användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen i informanternas klasser samt vilka digitala verktyg elever och lärare har 

tillgång till. I tabellen presenterar jag även hur mycket de digitala verktygen användes under den 

observerade lektionen samt vem som i huvudsak använde sig av dem och under hur lång tid. 
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Lärare 

och 

årskurs 

Hur ofta digitala 

verktygen används i 

matematik-

undervisningen 

De digitala verktyg som 

finns i klassrummet 

eller tillgängliga för 

klassen 

Hur användes de 

digitala verktygen 

under 

observationen 

Hur länge användes 

de digitala verktygen 

under observationen 

Lärare 1, 

årskurs 3 

Ett par gånger i 

veckan 

iPad, 1:2, smartboard, 

dokumentkamera samt 6 

bärbara datorer fördelat 

över 52 elever. 

Färdighetsträning av 

multiplikation, 

enskilt för eleverna 

Eleverna använde sig 

av sina iPads mellan 

10-25 min. 

Lärare 2, 

årskurs 3 

Varannan vecka Dator 1:1 samt projektor Inte alls  

Lärare 3, 

årskurs 2 

Två av tre lektioner i 

veckan 

iPad 1:1, projektor, 

Appletv samt mikroskåp 

som kopplas till iPad. 

Läraren hade två 

olika genomgångar 

på projektorn samt 

eleverna arbetade 

färdighetsträning av 

positionssystemet på 

iPads 

Lärarens 

genomgångar var 5-6 

min per grupp och 

eleverna fick arbeta 

med sina iPads 15 min 

vid ett tillfälle var per 

halvklass, efter 

genomgången 

Lärare 4, 

årskurs 3 

Hälften av 

lektionerna, vilket 

innebär två av fyra 

lektioner i veckan 

iPad 1:1, projektor med 

tillhörande interaktiv 

Whiteboard som kopplas 

till dator eller iPad 

Läraren hade en 

genomgång med 

hjälp av projektorn 

och sedan arbetade 

eleverna med iPads 

Lärarens genomgång 

var 3 min och 

eleverna arbetade 

sedan med iPads i 25 

min 

Lärare 5, 

årskurs 3 

Ungefär två av fyra 

lektioner 

Projektor med tillhörande 

interaktiv Whiteboard 

som kopplas till dator. En 

klassuppsättning iPads 

som delas mellan 4 

klasser. 

Läraren hade 

genomgång med 

hjälp av projektorn, 

eleverna fick skriva 

lite på den 

interaktiva 

whiteboarden under 

genomgången 

Lärarens genomgång 

var ca 22 min 
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7. Slutdiskussion 

Min slutsats är att samtliga lärare använder de digitala verktygen till någon form av 

färdighetsträning i undervisningen. Alla lärare förutom lärare 2 använder sig även av de digitala 

verktygen vid fördjupning inom matematiken. Lärare 4 använder sig vidare av de digitala 

verktygen för att utveckla elevernas matematiska kommunikation. Något som alla lärarna ser 

som en möjlighet med digitala verktyg är att det underlättar och möjliggör individualiseringen av 

undervisningen. Vidare anser lärare 3, 4 och 5 att bra appar, som exempelvis Nomp, möjliggör 

för elever, lärare och föräldrar att ta del av elevens progression på ett lätt sätt. Alla lärare förutom 

lärare 3 anser att tekniska problem är ett hinder när det kommer till att använda sig av digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Lärare 2 och 5 anser även att tillgång, eller snarare brist på 

tillgång, till de digitala verktygen kan vara ett hinder i undervisningen. Lärare 1, 2 och 5 tar även 

upp tidsaspekten som ett hinder till att använda digitala verktyg, både den tid det tar att hitta 

appar och tiden för att starta upp exempelvis en dator. Något som alla lärare är överens om är att 

helt ha matematikundervisningen baserat på digitala verktyg vore fel då det kan vara svårt att få 

tillgång till elevernas kunskapsutveckling på det sättet. Det bästa, enligt lärarna, vore att 

komplettera matematikundervisningen med andra arbetssätt också. Trots deras olika syn på 

möjligheter och hinder samt reflektion kring digitala verktyg är alla lärarna är positiva till att 

använda digitala verktyg i matematikundervisningen, även om flera av lärarna påpekar tekniska 

brister hos sig själva (som i de flesta fall beror på för lite utbildning). Även lärare 2, som passar 

in i Glovers kategori motståndaren, har positiva tendenser till att använda sig av digitala verktyg 

men behöver antagligen mer kunskap för att attityden ska förändras. 

Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur eleverna upplever 

matematikundervisningen med hjälp av digitala verktyg. En annan aspekt att forska vidare kring 

är även hur man väljer vilka appar och program som är lämpliga att använda till de digitala 

verktygen. I och med att det i skrivande stund finns diskussioner kring att lägga in 

programmering på schemat under ämnet matematik skulle även detta vara intressant att studera. 
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8.2. Otryckta källor 

Intervju med lärare 1, klasslärare åk 3, 2015-10-20, 27:55 minuter 

Intervju med lärare 2, klasslärare åk 3, 2015-10-22, 33:07 minuter. 

Intervju med lärare 3, klasslärare åk 2, 2015-11-02, 28:44 minuter. 

Intervju med lärare 4, klasslärare åk 3, 2015-11-09, 35:08 minuter. 

Intervju med lärare 5, klasslärare åk 3, 2015-11-10, 35:40 minuter. 

Observation lärare 1, årskurs 3, 2015-10-20 

Observation lärare 2, årskurs 3, 2015-10-22 

Observation lärare 3, årskurs 2, 2015-11-02 

Observation lärare 4, årskurs 3, 2015-11-09 

Observation lärare 5, årskurs 3, 2015-11-10  
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Lite kort bakgrundsinformation 

 Vem jag är 

 Varför jag är här 

 Vad som ska ske med materialet 

Digitala verktyg inom ämnet matematik: 

Kort bakgrund 

1. Vad är din roll i skolan? Är du klasslärare för den klassen du just hade lektion i? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för utbildningsbakgrund?  

4. Hur länge har du jobbat inom läraryrket? 

5. Har du någon vidareutbildning eller speciell inriktning inom ämnet matematik? 

a. Är det något inom matematik som du är extra engagerad i? 

6. Hur ofta bedriver du undervisning inom matematik? 

Fokus på de digitala verktygen: 

7. Vilka digitala verktyg finns tillgängliga på skolan? 

a. Vilka digitala verktyg finns tillgängliga i klassen (För tabell så antal iPads, datorer 

etc…) 

8. Vad är din allmänna uppfattning om användning av digitala verktyg i matematikundervisningen? 

a. Vad anser du det finns för positiva aspekter av att använda sig av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? (Kan de underlätta i undervisningen? På vilket 

didaktiskt sätt? Inom vilket matematikområde. Varför?) 

b. Vad anser du det finns för kritiska aspekter av att använda sig av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? (Finns det någon problematik att använda sig av digitala 

verktyg)? 

9. I vilken grad anser du att du använder dig av digitala verktyg i matematikundervisningen? 
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a. Hur ofta skulle du säga att du använder dig av de digitala verktygen i 

matematikundervisningen? (Varje lektion, någon gång i veckan, aldrig etc…) 

c. Anser du att du är intresserad och motiverad av att integrera digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

d. När/hur använder du främst dessa digitala verktyg i matematikundervisningen? 

10. Vilken sorts kompetensutveckling inom de digitala verktygen har du fått? (själv, utbildning av 

utomstående/inom skolan, genom kollegor etc…) 

a. Anser du att den kompetensutvecklingen är tillräcklig för att du ska kunna använda dig 

av de digitala verktygen i matematikundervisningen? 

b. Om inte: Vad skulle du önska dig utbildnings-/fortbildningsmässigt? 

c. Anser du att sammarbetet mellan kollegor har bidragit till ditt kunnande inom och 

användandet av digitala verktyg? 

11. Har din syn på användandet av digitala verktyg ändrats sen du började använda det i 

undervisningen? 

12. Har du själv fått välja vilka digitala verktyg som ska finnas i ditt klassrum? 

13. Hur vet du vilka digitala verktyg du ska använda i matematikundervisningen? (Vilka appar, 

program etc…) 

14. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

  

  



35 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Jag läser Grundlärarutbildningen, med interkulturell inriktning på Södertörns Högskola för årskurs F-3. 

Under hösten ska jag skriva examensarbete som är kopplat till skolans matematik. Det vore värdefullt 

för mig att få komma till er och observera en lektion i klassrummet, i ämnet mattematik för årskurs 1-3 

samt att göra en intervju med berörd lärare.  

Jag utgår från de forskningsetiska principerna som gäller för min undersökning. Det innebär att 

materialet kommer att vara konfidentiellt och endast användas examensarbetet. Det betyder att lärare 

samt skolor kommer att vara anonyma och deltagandet i undersökningen är självklart frivilligt och du 

har möjlighet att när som helst avbryta deltagandet. 

För att jag ska kunna göra en så bra undersökning som möjligt är det önskvärt att jag kan få komma och 

göra mina observationer och intervjuer under vecka 43, 44, 45 eller 46.  

Om du har frågor eller undrar över något, kan ni kontakta mig eller min handledare Natalia Karlsson 

Mathilda telefonnummer XXX, mejl XXX 

Natalia telefonnummer XXX, mejl XXX 

Det skulle uppskattas om du vill delta i min undersökning.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Mathilda Westman Prevell  

 

 


