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Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i 

matematikundervisningen i årskurs F-3, hur dessa verktyg används samt vilka för- och 

nackdelar lärare ser med användningen av digitala verktyg. Resultatet visar att de lärare 

som undervisar i F-3 använder sig av datorer, Ipads och smartboard i klassrummet. De 

fem lärare som intervjuades är överens om att IKT underlättar undervisningen, att man 

kan motivera elever lättare och jobba mer varierat. De anser att det är ett bra 

komplement för att nå kunskapskraven, det öppnar nya möjligheter att nå eleverna och 

de ser mer fördelar än nackdelar med användning av IKT. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

I dagens samhälle formar de digitala teknologierna en naturlig del av vår vardag och detta 

gäller naturligen även vardagen för de elever som vi undervisar. I Sverige har barnen redan 

från förskolan en nära relation till digital teknik. Om vi frågar elever om vad de gör på fritiden 

svarar de flesta elever att de leker med Ipads eller tittar på datorn, tv och mobiltelefoner 

(Löfving, 2012). Det är då naturligt att även undervisningen anpassas till den digitala eran och 

att läraren försöker använda den potential som olika digitala verktyg innebär. Att försöka 

anpassa undervisningen till denna verklighet innebär till viss del att möta eleverna genom de 

teknologier som de omges av och har vant sig vid (Diaz, 2012).  Jag skriver till viss del då 

denna digitala tidsålder inte bara möjliggör en undervisning med hjälp av digitala verktyg och 

medier utan också ger en stor möjlighet att utvidga den traditionella undervisningen med olika 

pedagogiskt anpassbara medel under kreativa och effektiva former. Samtidigt kan teknologin 

hjälpa i både att skapa motivation för lärande samt ge respons till eleverna (Löfving, 2012; 

Lantz-Andersson & Säljö, 2014;).  

Både idag och genom den moderna historien har matematik varit ett viktigt kunskapsområde 

inte bara inom olika områden som till exempel naturvetenskap, teknik och ekonomi, utan 

också i vardagen. För att lära sig matematik behöver man utöver räknefärdighet bemästra 

olika matematiska begrepp och metoder och från lärarens perspektiv måste man finna metoder 

och verktyg för att förmedla denna kunskap på ett effektivt och inspirerande sätt. Det har dock 

under en viss tid observerats att mätningar som nationella prov, TIMMS och PISA visar en 

negativ trend med fallande resultat, något som kan bero av ett flertal faktorer som till exempel 

lärarresurser, motivation, tid samt hur och hur mycket man övar på de olika delarna som ingår 

i läroplanen (OECD 2015). Det har under en tid funnits diskussioner hur man ska kunna bryta 

detta mönster samtidigt som skolans verksamhet är effektiv. 

I dagens samhälle stöter man ofta på begreppet digitalisering, något som syftar till den ökade 

användningen av digitala teknologier för olika ändamål samt den förändring som detta 

innebär. Även skolan håller på att digitaliseras (Skolverket, 2016b), något som framförallt 

märks genom att man har börjat använda olika digitala verktyg, ofta benämnd informations 

och kommunikations-teknologi (IKT), som till exempel datorer, paddor och smart boards i 

undervisningen.  
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Hur och i vilken omfattning IKT används varierar en hel del, möjligen för att det ändå är rätt 

så nytt och det är inte alltid självklart hur verktygen ska användas för att nå bästa resultat. Det 

innebär att även lärarna själva behöver inskaffa sig en bra förståelse för digitala teknologier 

och olika sätt att tillämpa dem i sin undervisning (Skolverket, 2016a).   

Även om det digitala idag är tillgängligt för många så är det inte alltid lätt att få alla att 

anamma nya sätt att undervisa. En effektiv och meningsfull användning av IKT i skolan måste 

utgå från skolledningen, där man tillsammans med de aktiva lärarna och med hänsyn till 

läroplanen bör komma fram till en digitaliseringsplan. Denna måste inkludera inte bara valda 

teknologiska hjälpmedel och pedagogisk anpassning utan också de anställda lärarna. Alla 

måste komma upp på samma plan, inkluderande elever och lärare, om det hela ska fungera 

effektivt (Digitaliseringskommissionen, 2015)  

En annan viktigt punkt är att användning av IKT bör integreras rätt i undervisningen. Det 

finns en hel del forskning om IKT i matematikundervisning från olika länder och olika nivåer 

från förskola till gymnasiet eller universitetsnivå (Skolverket, 2013). En del av resultaten 

pekar på att IKT inte ger någon förbättring och i vissa fall har man till och med observerat 

sämre resultat (Unesco, 2014).  

Lärare behöver utbildning och stöd med integrering av digital teknik i matematik-

undervisningen för att använda verktygen på bästa sätt. Med nya teknologier som utvecklas 

hela tiden är jag intresserad av att undersöka hur olika lärare använder IKT i sin undervisning, 

vilka för-och nackdelar ser lärarna med användningen av digitala verktyg i matematik-

undervisningen och erbjuds nya möjligheter inom denna. Relevansen av detta är, förutom att 

IKT erbjuder stora möjligheter för att utveckla undervisningen, att de digitala teknologierna är 

en naturlig del av vår vardag och kommer med stor sannolikhet vara en central del i 

framtidens undervisning, speciellt med avseende på den nationella strategin för 

digitaliseringen av skolan (Skolverket 2016b). Till slut är förhoppningen att digitaliseringen 

ska kunna bryta den nedåtgående trenden i olika färdighetsmätningar samtidigt som skolans 

verksamhet effektiviseras. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärarens syn på digital kompetens i grundskolan 

F-3 samt dennes roll som utvecklare av digital kompetens bland grundskolelever och ge 

exempel på digitala verktyg som används i skolan idag. 

Forskningsfrågor 

- På vilka sätt används de digitala verktygen i matematikundervisningen och vilka verktyg   
  används?  
- Vilka för- och nackdelar ser lärare med användningen av digitala verktyg i matematik-
undervisningen? 

1.2 Disposition 

Studien, som baseras på intervjuer med lärare, kommer att inrikta sig mot årskurs 1-3 vid två 

grundskolor. Jag börjar med en beskrivning av syfte och frågeställningar som tydliggör vad 

jag vill undersöka och besvara genom denna studie. I Litteraturbakgrund har jag gått igenom 

litteratur och forskning som jag anser är relevant för studien och som besvarar 

forskningsfrågorna. Teori kopplas till redskap och lärande. Metoden beskriver hur jag har 

samlat in och bearbetat data och hur har jag valt att analysera det. I analysen av resultatet 

kopplas den till forskning och teorin och egna tankar.  

2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras olika digitala verktyg samt tidigare forskning kring IKT i 

matematikundervisning. Exempel på digitala verktyg och deras tillämpning som stöd i 

undervisningen presenteras i kapitel 2.1. Tidigare forskning inom IKT presenteras i kapitel 

2.2, där även kopplingen till populära lärandeteorier diskuteras i samband med vad som 

observerats fungera bäst.  

2.1 Exempel på digitala verktyg 

Med digitala verktyg menas i detta arbete teknologier som till exempel datorer, surfplattor, 

smartboard, projektorer, mobiler och liknande1. Olika verktyg används naturligen på olika sätt 

                                                   
1  I framtiden kan naturligen fler verktyg dyka upp såsom virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) och 

artificiell intelligens (AI) som ibland diskuteras i litteraturen, se till exempel (Piovesan & Passerino & 
Pereira, 2012), (Diegmann & Schmidt-Kraepelin &van den Eynden &Basten, 2015) och (Arroyo & Royer, 
Woolf, 2011) men dessa kommer inte att diskuteras vidare i denna studie. 
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som till exempel smartboard som ofta används som en vanlig skrivtavla med lite extra 

funktioner för att visa text, bilder och animationer eller videoklipp. Paddor och datorer 

används oftare individuellt med tillhörande program eller appar (Diaz, 2012).  

Resurser från Skolverket: På Skolverket (2016a) under digitala verktyg kan man hitta 

skolappar med koppling till grundskolans läroplan som riktar sig till matematik. Dessa är ofta 

i form av spel som ger en viss interaktiv upplevelse i samband med inlärningen. Det finns 

många appar och förutom valet av hårdvara, som till exempel dator eller surfplatta, måste man 

kunna välja rätt program eller appar för sin undervisning.  

Skolverket har tagit fram ett antal frågor (Skolverket, 2015a) som kan användas som stöd för 

att öka lärarnas IT-kompetens inom matematik. Frågorna berör ”Pedagogisk kvalitet” samt 

olika perspektiv som ”Användarperspektivet” och ”Didaktiskt perspektiv”. Den pedagogiska 

kvaliteten syftar på frågor kring hur verktyget kan hjälpa till vid lärande, det vill säga om den 

är engagerande eller inspirerande samt om och hur man kan anpassa den till olika 

lärsituationer. Dessa grundläggande pedagogiska frågor kan hjälpa läraren att välja vilka 

digitala verktyg man vill använda sig av, hur man tänker använda dem samt orientera sig i det 

växande utbudet av olika program och appar som finns att tillgå.  

När det gäller användarperspektivet avses främst verktygens praktiska funktionalitet såsom 

om verktyget är lättanvänt och lätt att komma igång med. Vidare avses funktionalitet som till 

exempel hur innehållet visas eller om det går att anpassa verktyget efter individen. Detta är 

viktigt då applikationer som inte är intuitiva eller lättanvända troligen kommer snarare att vara 

ett hinder i undervisningen än ett stöd.  Det finns många kreativa sätt att presentera 

information eller processer och metoder med hjälp av dagens teknik och en undermålig 

funktionalitet kring detta är något som gör att man kan fråga sig om verktyget överhuvudtaget 

är värd mödan (Skolverket, 2015a) 

Med det didaktiska perspektivet menas frågor kring koppling till läroplanen, om den är 

anpassad för arbete i grupper, vilka förmågor man utvecklar samt om den tillför något inom 

ämnesområdet. Det är naturligtvis ett grundläggande krav att verktyget faktiskt tillför något 

som hjälper eleverna vid inlärning av material som ingår i läroplanen samt att den går att 

använda både individuellt och i grupp för att passa in i populära teorier som det 

sociokulturella perspektivet (Skolverket, 2015a). 
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Förutom detta finns det resurser för kompetensutveckling inom IKT från skolverket 

(Skolverket, 2017). Exempel på sådana resurser är vetenskapliga artiklar, filmer från klassrum 

där IKT används, intervjuer med lärare och liknande. Olika skolor använder olika verktyg och 

inte alltid på samma sätt, att samla exempel på användning och vetenskapen bakom är en 

viktig resurs för att använda verktygen på ett sätt som hjälper elevernas i deras lärande. 

Speciellt är kompetensutveckling viktigt eftersom teknologin hela tiden utvecklas, det dyker 

hela tiden upp nya verktyg och de existerande utvecklas vidare. Här är det viktigt att notera att 

IKT inom undervisning i praktiken inte endast innebär att man använder digitala teknologier i 

undervisningen utan att man också har en plan för hur man använder dem. Det är också viktigt 

med avseende på en del forskning där användning av IKT har observerats leda till vitt skilda 

resultat, något som diskuteras vidare i nästa avsnitt. Från dessa perspektiv är skolverkets eller 

andra resurser för kompetensutveckling lika viktiga som de verktyg som man valt att använda 

sig av i sin undervisning.  

2.2 Litteraturbakgrund och tidigare forskning 

Digitalisering är något som diskuteras mycket inom olika områden i samhället, se till exempel 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). Med tanke på vår användning av digitala teknologier i 

dagens samhälle och den projicerade framtida utvecklingen är det naturligt att detta kommer 

att påverka hur vi lär oss, hur vi arbetar och hur teknologin kommer att förändra hur vi lever 

våra liv. Exempelvis kan vi titta på hur mobiltelefoner med internetuppkoppling och olika 

typer av appar har ändrat på hur vi kommunicerar med varandra, hur vi söker information 

eller utför betalningar. I uppdrag från regeringen har Skolverket tagit fram en rapport 

(Skolverket, 2013) som innehåller en studie av kompetensen hos lärare och elever när det 

gäller användandet av IKT.  Tanken bakom studien var inte bara att kartlägga utan också se 

vilka möjligheter som dessa kompetenser öppnar upp för. En viktig punkt som relaterar till 

detta är resultat från Pisa undersökningar som pekar på att i Sverige används IT mycket 

samtidigt som man fått relativt låga resultat i matematik.  

För att kunna digitalisera något så komplext som skolvärlden på ett bra sätt behövs en strategi. 

Det finns numera nationella strategier for digitalisering av skolan (Skolverket, 2016) där man 

beskriver en vision för 2022. Det man siktar på är att förbättra och effektivisera skolan genom 

dess digitalisering. Målet är att alla elever ska utveckla en tillräcklig digital kompetens samt 

att de möjligheter som digitaliseringen innebär utnyttjas för att förbättra resultaten samtidigt 

som man effektiviserar verksamheten (Skolverket, 2016b, s.4). 
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Hypotesen är att med IKT blir undervisningen effektivare och mångsidigare vilket gör att det 

blir lättare för elever att ta till sig kunskaper. Lärande, problemlösning och undervisning 

förändras med användningen av IKT (Säljö & Linderoth, 2002). Men som nämndes i 

inledningen, finns det ett antal studier kring användning av IKT inom undervisning där man 

inte ser någon förbättring (Unesco 2014).  Man kan relatera detta till att IT-användningen är 

hög samtidigt som resultaten i Pisa undersökningar har visat en nedåtgående trend. Om man 

vill lyckas med att effektivisera skolans verksamhet samtidigt som resultaten förbättras genom 

digitaliseringen är det nödvändigt att studera på vilka är de bästa sätten att använda sig av IKT 

i undervisningen. En studie i denna riktning är utförd av Agelii och Grönlund (2016), där 

författarna har studerat och jämfört två olika metoder, den första är den traditionella med 

vanliga läromedel och den andra är med användning av IKT utifrån två olika perspektiv. Det 

första perspektivet är ett sociokulturellt perspektiv där elever använder IKT och interagerar 

med varandra och ger formativ feedback. I det andra perspektivet lär sig eleverna med hjälp 

av de digitala verktygen på egen hand. Studien omfattade 502 elever, något som kan anses 

vara tillräckligt för statistisk signifikans för att ge en startpunkt för en större studie. Resultatet 

som forskarna har fått fram indikerar att metoden där eleverna arbetar med digitala 

hjälpmedel utifrån det sociokulturella perspektivet fungerar bäst, följd av den traditionella 

metoden medan det individuella arbetet med digitala verktyg fungerar sämst.  

En annan studie som poängterar hur viktigt det är att IKT används på rätt sätt är en 

licentiatuppsats (Gustafsson, 2016). Denna avhandling behandlar användning av digital teknik 

i matematikundervisning i klassrummet och visar att detta inte försäkrar att undervisningen 

blir bättre. Det är en kamp för många lärare i skolan att jobba med IKT och kunna få stöd. 

Syftet med studien är att studera ett verktyg som kan ge stöd till lärare när det gäller 

integrering av digital teknik i matematikundervisningen. Gustafsson pekar på att användning 

och integrering av digitala verktyg i undervisning är en utmaning och att användning att 

digital teknik i undervisning kräver kunskap och kompetens.  

Skolverket (2011: 62) ” Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att 

utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, 

göra beräkningar och för att presentera och tolka data”.  Detta pekar på att det finns 

forskning runt användningen att digital teknik och som styrdokumentet säger att 

användningen att digitala verktyg i undervisningen ska stödja lärare och elever i sitt lärande. 

De nya digitala teknologierna är designade för att läraren ska anpassa sin undervisning och 
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underlätta denna efter behoven i klassrummet samt att dessa hjälper elever att bättre lära sig 

matematiska begrepp. Användning av digitala resurser stödjer också elevers tänkande och ger 

ökade möjligheter i matematikundervisningen. Med digital teknologi går det snabbare att 

räkna än med papper och penna (Hillman & Säljö, 2014) 

I en artikel av Drijvers (2013) diskuterar författaren studier av olika fall där digitala verktyg 

används i undervisning och identifierar att designen av såväl verktygen, aktiviteter samt 

lektioner och undervisning i allmänhet är viktig. Samtidigt framhävs lärarens roll, som kanske 

ändras men är minst lika viktig som innan. För detta krävs att läraren får utbildning i hur man 

bäst undervisar med hjälp av olika digitala hjälpmedel. I detta arbete, utgående från resultaten 

ovan, riktar jag in mig på att undersöka hur olika lärare använder IKT i matematik-

undervisning. 

3 Teoretiskt perspektiv 

I min studie har jag valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij   

Det sociokulturella perspektivet härrör från den ryske psykologen, pedagogen och filosofen 

Lev Vygotskij. Vygotskij arbetade bland annat med utveckling och lärande och ansåg att 

individens utveckling främst kommer från interaktion med sin omvärld eller omgivning 

snarare än genom en intern process (Säljö i Lundgren m. fl , 2014). Därmed är omgivningen 

betoningsgivande för ett barns inlärning eller möjligheter till det. Ett begrepp som är 

användbart för kopplingen mellan digitala verktyg och det sociokulturella perspektivet är 

mediering som kan beskrivas som en relation mellan människor och världen, som realiseras 

via olika redskap och aktiviteter. 

Människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den med 

mediering. Vygotskij menade att människans reaktion inte kommer från stimuli utan 

människan tänker med hjälp av kulturella redskap. Människor tar hjälp av olika fysiska eller 

intellektuella redskap för att mediera eller förmedla i sociala praktiker. Varje redskap eller 

artefakt har en funktion, till exempel har miniräknaren en funktion att räkna additioner, 

subtraktioner och så vidare (Säljö i Lundgren et al. 2014). I undervisningssammanhang kan 

man se det som att läraren använder sig av två olika redskap, språkliga och materiella.  

I dagens samhälle kan vi observera de digitala teknologierna i princip överallt, vilket gör att 

man på naturligt sätt kan koppla ihop det sociokulturella perspektivet på lärande, genom 



 

 10 

interaktion med sin omgivning, med de digitala verktygen. Dessa verktyg utvecklas hela tiden 

och för en lärare är det viktigt att utveckla sin digitala kompetens eller förmåga för att 

behärska tekniken samtidigt som man utvecklar effektiva sätt att tillämpa den i sin 

undervisning. (Säljö, 2014 & Gustafsson, 2016). Genom det senare kan skolvärlden också 

vara mer aktiv i att påverka att man utvecklar rätt verktyg istället för att passivt bara ta till sig 

teknologier och leta efter sätt att använda dem. 

Den digitala teknologi som har utvecklats och spridit sig i samhället under de senaste två 

decennierna möjliggör verktyg som kan användas i lärandeprocesser på ett sätt som skiljer sig 

från de traditionella metoderna att undervisa (Säljö, 2014). Det är möjligt att visualisera olika 

processer genom bilder eller animationer och utvidga det hela med interaktiva experiment 

eller övningar på en nivå som tidigare varit svår att realisera. Genom att använda internet, 

antingen genom en sökmotor eller kanske till och med en digital assistent med taligenkänning, 

kan man snabbt söka igenom informationsmassor som motsvarar hela bibliotek. Därigenom 

kan man snabbt få svar på frågor eller övningar samt finna alternativa sätt att förklara saker 

och ting helt individuellt. Till exempel på YouTube finns många videor med animeringar och 

förklaringar på olika frågeställningar som kan användas som alternativ eller tillägg till läraren. 

Om man jämför med den traditionella undervisningen så innebär detta ett paradigmskifte när 

man betraktar interaktionen i klassrummet samt läraren som en kunskapsauktoritet. 

Undervisningen kommer således att transformeras och det är viktigt att det den utvecklas till 

fungerar effektivt. Man kan också anse att undervisningsformen ska passa in i läroplanen samt 

de lärandeteorier som tillämpas, men både läroplanen samt lärandeteorierna utvecklas och 

denna utveckling måste ta hänsyn till vad de nya sätten att hitta information och lära sig 

innebär. 

Skolan har både som sin största uppgift samt en central roll i att förbereda barn och ungdomar 

för livet i samhället, vare sig det gäller arbetslivet eller som demokratiska medborgare. Med 

avseende på digitaliseringen och dess påverkan på våra samhällen betyder det att eleverna ska 

lära sig att använda de digitala teknologierna som omger oss. Skolverket skriver 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig 

an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt” (Skolverket, 2011:269). Således 

finns det två perspektiv på IKT i skolan, dels dess roll i undervisningen samt något som 

eleverna bör ges färdighet i att förstå samt använda.  
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4 Metod 

För den kvalitativa studien har jag använt mig av 4 enskilda intervjuer och en datastyrd 

intervju som datainsamlingsmetod. Jag har valt av intervjua verksamma lärare från två olika 

skolor, lärarna har olika bakgrund och undervisar inom matematik. Lärarna är mellan 34 -58 

år och är kvinnor. De har undervisat som lärare mellan 5- 23 år. För att kontakta lärarna 

skickade jag i förväg ett brev där jag beskrev vilket syfte arbetet hade och förklarade de etiska 

övervägandena (se Bilaga 1) (Vetenskapsrådet, 2011).  

4.1 Urval 

För att få data för den här studien gjordes ett urval av individer som svarar på 

forskningsfrågor Bryman (2012).  Jag har valt att fokusera på lärare som undervisar 

matematik och jobbar inom en specifik åldersgrupp F-3. Jag kontaktade lärare i matematik på 

två olika skolor som skulle svara på forskningsfrågor (se Bilaga 2). I en av skolorna 

kontaktade jag först rektorn och skickade sedan information med studiens syfte och 

missivbrevet (Se bilaga 1). Vid den andra skolan kontaktade jag de behöriga via email. Fem 

av de kontaktade lärarna kunde vara med, fyra från en av skolorna och en från den andra 

skolan.  

4.2 Genomförande  

För denna kvalitativa studie, för att uppnå syftet, har jag använt mig av semistrukturerade 

intervjuer och en datorstyrd intervju. För den datorstödda intervjun skickade jag frågorna i ett 

worddokument via mail till läraren. Fördelen med datorstödda intervjuer är att de är 

självutskrivande i den meningen att den skrivna texten i sig är det medium genom vilket 

forskaren och intervjupersonen uttrycker sig. Nackdelen med datorstödda intervjuer är att 

intervjupersonen bör var skickliga att skriva och att det kan vara svårt att få detaljerade 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.190, 191). Själva intervjuerna spelades in med 

mobilen och resulterade tid blev 94,52 minuter, där de enskilda intervjuerna varierade mellan 

15 och 30 minuter. Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod på två veckor. Syftet med 

att spela in intervjuerna var att fånga de intervjuade lärarnas svar så att ingenting skulle gå 

förlorat. Enligt Bryman (2011) utgår en semistrukturerad intervju i en kvalitativ studie utifrån 

en strukturerad lista, eller intervjuguide, som är till hjälp för det valda området och fokuserar 

på syftet och de forskningsfrågor som ska besvaras. Med detta har jag tänkt att respondenterna 

skulle känna att de hade flexibilitet när de svarade på frågor men att syftet ändå stod i fokus. 
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Tanken bakom semistrukturerade intervjuer var att underlätta att främst få svar på 

forskningsfrågor. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer kan enligt Bryman (2011) vara 

att respondenten kanske har problem att förstå frågor eller att informanten kan få ett lämpligt 

svar. Intervjufrågorna är formulerade utifrån att försöka skapa en bild av vilka digitala 

verktyg som används, hur de används samt hur de förändrar matematikundervisningen (Se 

bilaga 2). Intervjuerna transkriberades direkt efter inspelningar. Jag tänkte från början att 

jämföra olika resultat men med tanke på att jag fick liknande svar har jag sammanställt alla 

svar för att kunna analysera dem. Jag har valt att citera olika svar från de intervjuade lärarna 

och koppla citaten till varje fråga. Vidare har jag numrerat respondenterna för att skilja mellan 

olika personer då svaren ofta var väldigt liknande.  

4.3 Dataanalys 

Intervjuerna i min studie har genomförts på två olika sätt, muntliga och datorstödda. När det 

gäller det muntliga valde jag att spela in intervjuerna med min mobiltelefon. Enligt Bryman 

(2011) kan intervjuaren lätt bli distraherad om denne antecknar samtidigt och därmed ansåg 

jag att det var bättre att spela in intervjuerna. När jag skulle analysera intervjuerna, valde jag 

att lyssna på dem flera gånger och skrev därefter ner lärarnas svar fråga per fråga, syftet med 

detta var att jag ville lyssna först och anteckna sen fråga per fråga för att kontrollera att jag 

hade fått svar på mina frågor. Intervjuerna flöt ibland mellan olika teman och jag använde 

delar där ett visst tema var aktuellt som en indikator att den delen av svaret kunde vara 

relevant för en given fråga. På detta sätt kunde jag sortera in relevanta delar av intervjuerna i 

kategorier baserade på intervjufrågorna. Intervjufrågorna är representativa för 

forskningsfrågorna och således får jag en kategorisering av insamlat data, som i en analys av 

svaren i de olika kategorierna lätt kan kopplas till forskningsfrågorna. Jag har valt att citera 

och numrera de olika lärarna som L1, L2, L3, L4 och L5 för att inte riskera 

intervjupersonernas identitet. När det gäller den datorstödda intervjun har jag skriftliga svar 

från läraren och behövde endast sortera in dessa efter forskningsfrågorna. Jag hade ett 

intressant material och genom att sortera materialet från transkriberingar fick jag ett 

överskådligt resultat. I diskussionsavsnittet har jag analyserat resultatet och diskuterar det i 

relation till tidigare forskning, dels det teoretiska perspektivet samt egna tankar.  
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4.4 Etiska övervägande 

I en studie som denna är det viktigt att ta hänsyn till etiska övervägande, som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Angående 

informationskravet bifogade jag information till deltagarna om att deltagande i studien var 

frivillig. 

För att fylla informationskravet skickade jag via email ett missivbrev om studiens syfte. För 

samtyckeskravet informerade jag om studiesyftet och respondenterna gav sitt samtycke. 

Förutom detta informerade jag deltagarna om att det var frivilligt att avbryta när som helst. De 

tillfrågade bestämde sig att de ville delta och jag påpekade att informationen som namn på 

deltagarna och namnen på skolorna där jag har genomfört studien omfattas av 

konfidentialitetskravet och inte kommer att anges i arbetet. Till sist informerade jag om att, 

med avseende på nyttjandekravet, allt samlat datamaterial som inspelningar från intervjun 

kommer att raderas men att det kommer att bli tillgängligt i pappers form (Vetenskapsrådet, 

2011) 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om att studien ska vara giltig i meningen att man 

mäter det som avses. Reliabiliteten ökar också genom att metoderna för datainsamling och 

tolkningen av insamlad data är transparenta. Undersökningen mäter dels om digitala verktyg 

används i matematikundervisningen, vilket verifieras genom semistrukturerade intervjuer. 

Även lärarnas erfarenhet av IKT ingår i intervjufrågorna. När det gäller stabilitet och 

reliabilitet är urvalet på grund av arbetets omfång relativt litet men intervjuerna omfattar 

lärare vid olika skolor för att stärka dessa.  

5 Resultat & Analys 

Intervjufrågorna som jag använde mig av finns bifogade som en bilaga (se bilaga 2). Nedan 

finns relevanta delar av svaren återgivna tillsammans med korta diskussioner. Ibland har svar 

från olika frågor sammanfattats under samma punkt då frågorna till viss del kan överlappa och 

intervjuerna ibland flöt mellan olika frågeställningar. Detta gav dock mer data att jobba med. 
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5.1 Sammanställning av data 

I detta avsnitt återges relevanta delar av insamlad data indelad i kategorier baserade på 

intervjufrågorna.  

Vilka digitala verktyg använder ni i matematikundervisning? Hur ofta används 

verktygen i matematikundervisningen? 

Eftersom vi inte har så många Ipads eller datorer så blir det inte att eleverna ofta sitter en och 
en med dem, men vi använder vår smartboard. Det använder jag i undervisningen varje dag, 
varje lektion. I början av lektionen har vi genomgång och vi löser uppgifter tillsammans i 
klassen innan eleverna får jobba enskilt med samma uppgifter. På så sätt använder vi digitala 
verktyg idag i undervisningen (L1). 

Vi använder digitala läromedel som Ipads och datorer. Om vi jobbar med klockan i boken och 
praktiskt material går vi på Ipads för att befästa kunskaperna genom olika klockspel. Alla gör 
det en gång i veckan eftersom det inte finns till alla […] de har det på sitt arbetsschema […] då 
kan de jobba med matte i ett spel och kanske de tränar på klockan eller tiokamrater (L3). 

Varje lektion. Datorer, Ipad, smartboard (L2).  

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

Jag tänker att genom att använda digitala verktyg känner jag att det blir tydligt för eleverna hur 
de kan tänka och framförallt kan man lätt redovisa hur många elever tänker, redovisa uppgifter 
ifrån deras läromedel och även om de har arbetat enskilt och man hittar en lösning som en elev 
har gjort kan man lätt ta en bild och lägga upp. Man kan titta på olika elevers lösningar av 
samma problem, samma uppgift och det tycker jag att det är en styrka och man kan få en bra 
diskussion utifrån det. Det tycker jag att det är ett bra sätt att använda IKT i skolan (L1). 

Det beror på, ibland tycker de att det är mer spännande att sitta och träna på Ipad än att göra 
det på ett papper och då kan de fortfarande sitta och träna multiplikationstabellen. Ibland är det 
bra att erbjuda ett annat material och de kan sitta och befästa kunskaperna och göra det på ett 
annat sätt än det som är i boken. De tränar samma sak men de gör det på ett annat sätt (L3). 

Barnen kan se tydligare att hur ska man lösa matte problem med hjälp av digitala verktyg eller 
IKT (L5). 

Är det Ipads då är det speciella saker som man tränar då. Jag använder Ipads med de som har 
svårigheter, de får använda surfplattorna mer. Smartboard använder jag dagligen och oftast det 
är vid genomgångar och sen att barnen får komma fram och skriva och göra saker (L4).  

 

Hur kan vi med hjälp av IKT eller digitala verktyg stimulera eleverna och skapa 
motivation i klassen?  

De kan de absolut göra eftersom många appar har spelliknande uppbyggnad som gör att man får 
en typ av belöning för att man har klarat ett visst antal uppgifter vilket kan vara 
motivationshöjande. Samtidigt kan jag känna att det kan bli mer slentrianmässigt om det är en 
övning som de inte tycker är så rolig och de bara skriver ett svar. I vissa program kan man få 
direkt respons med en ledtråd och i andra program kan man se det korrekta svaret direkt och då 
kan elever trycka in det korrekta svaret och gå vidare utan att reflektera över det eller lära sig 
någonting av det (L1). 
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Jag tycker att det är någonting som lockar. De tycker att det är roligt och de väljer gärna att 
jobba med Ipaden eller datorn.  Sen de som inte har en egen Ipad tycker att det är spännande (L 
3).  

Alla elever vill gärna jobba med surfplattorna, det finns ett system som man kan titta på vad de 
har gjort men de hoppar gärna över om de tycker att någonting är svårt. Man måste ha koll på 
vad de gör. Jag vet att det finns utvecklade program som man kan låta eleverna använda och de 
kan kolla själva vad de har klarat eller har inte klarat men vi har inte riktigt det systemet i skolan 
(L4). 

De blir det här extra, spela spel. Det handlar om att individanpassa, genom att spela Ipad kan 
man övervinna en del saker (L2). 

Jag tror att en variation är bra, att ha samma typ av arbetssätt hela tiden och jag tror att det är 
bra att ha flera sätt att arbeta som det ser ut idag har vi inte tillräckligt med resurser. Kanske 
man kan få en form av arbetsschema där varje elev får gå in och färdighetsträna, gå in och 
undersöka en uppgift och ta reda på olika svar. En varierande undervisning med 
färdighetsträning, undersökning som är laborativ är jättebra såklart (L1). 

Jag tror för att hitta också motivationen. Min upplevelse är att ibland om de har suttit och 
jobbat med boken länge, om vissa elever känner sig uttråkade att jobba med boken tänker jag att 
de kan jobba istället med Ipad och träna samma sak som i boken och plötsligt hitta 
motivationen och hitta drivet igen. På så vis tror jag att det hjälper och sen är det att alla lär sig 
på olika sätt och då tror jag att det är bra att erbjuda så många olika sätt så möjligt (L3). 

För att det roligare för barnen att använda och lära sig av digitala verktyg, tycker jag, och det 
kan väcka mera barnens intresse att lära sig matte (L5). 

Ja om läraren är kunnig med tekniken. Jag måste själv ha kompetensen för att kunna arbeta 
med det. Du kan få både ljud och bild plus att du kan spela in. Du får flera sätt att träna på (L4). 

 

Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i undervisning? 

Jag tror att det finns otroliga många bra fördelar just att det fångar elevers uppmärksamhet och 
för många så tror jag att det är en bra hjälp just. Det är ett bra komplement att klara 
kunskapskraven (L2). 

Det är det att det kan öka motivationen, att befästa kunskaper, kunna erbjuda alternativa sätt 
genom till exempel tävlingar. Att det underlättar undervisningen. Prata om genomgångar har 
blivit lättare på grund att man har samma läromedel (L5). 

Jag tycker att det blir lättare att nå eleverna. Räkna antal med hjälp av filmer och olika appar, 
det väcker barnens intresse. Man kan jobba med flera barn samtidigt och det går fortare. Att 
subtrahera eller addera med hjälp av bilder och filmer som Mattelandet. Det är roligt för barnen 
att titta på filmen och samtidig lära sig att räkna (L1). 

Det finns många fördelar så länge man kan hantera dem så länge man vet vad man gör och jag 
som lärare måste kunna det. Att man kan jobba kanske enskilt, man kan träna om och om igen. 
Sen dessutom det är motorikens om en del har problem med motoriken och digitala verktyg kan 
underlätta att skriva och jag ser det som en stor fördel. En stor fördel är dokumentationen på 
det som man gör med digitala verktyg, spelar in, fotografera, jag kan spela in för att höra mig 
själv, hur jag själv undervisar, ser om barnen har förstått. Det är svårt att komma ihåg allt som 
man har gjort under en hel dag men om det finns något speciellt som jag gjort jag kan spela in 
mig under 10 minuter och lyssna efteråt och tänka vad var det jag sa, hur gick klassen? Det är 
bra för mig att dokumentera mig själv men också bra för eleverna när de gör ett arbete (L4). 

Jag tänker att de kan träna på olika sätt och ju flera sätt de har, lättare är att de förstår. Man kan 
se på det där sättet vilket sätt elever föredrar eller som passar bäst (L3). 
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Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktygen i undervisning 

Nackdelar är för det första måste man ha ett nätverk som fungerar om man behöver vara ute på 
nätet, det andra är ju att vi måste ha tillgång till verktyget om det är en Ipad eller dator och där 
har inte skolan här så många än i dagsläget. Sen måste man ha en adekvat utbildning så att man 
känner sig bekväm med att använda de digitala hjälpmedlen. Det är en utmaning. Dessutom 
måste man veta vilka appar som är bra (L1). 

Jag ser faktisk inga nackdelar, vi har ett grundmaterial och det blir ett komplement ju mera 
saker vi kan addera som är positiva. Märker man att någonting blir negativt då är det jag som 
vuxen som har ansvaret att se till att fixa det. Till exempel det här sättet funkar inte så bra för 
dig ska du prova det här istället? (L3). 

Det handlar om resurser. Vad gör man om datorn inte fungerar. Man måste ha en annan plan 
och det blir ett stressmoment (L4). 

Det är om man inte hittar rätt program. Det som är positivt kan bli negativt men man behöver 
också penna och papper för att träna också. Om det blir fel på digitala verktyg ibland eller det 
funkar inte och tar tid att fixas (L2).  

Det blir fel på digitala verktyg ibland eller det funkar inte och det tar tid att fixa, tycker jag (L5). 

Inspiration och nya kunskaper inom IKT i skolan.  

Jag hämtar det på internet, facebookgrupper. Med det som vi jobbar söker jag mycket 
inspiration på nätet och lektion.se, kollegor och andra lärare (L3). 

Jag hämtar hjälp från UR skola, jag söker bilder på nätet och då får man lägga det själv på eget 
bildspel.  Jag hämtar också från youtube, man kollar på det man letar efter (L4). 

Jag tycker att det är spännande själv när vi fick datorer själv, det handlar inte bara om 
matematiken i första hand. Jag gick en IT utbildning och lärde mig själv hur man gör filmer på 
datorn med hjälp av datorn och direkt kände jag att det här vill jag testa med klassen. Det finns 
olika forum på internet och Facebook där man kan få tips av varandra (L1). 

5.2 Analys av data 

I detta avsnitt genomförs en analys av det data som presenterats i avsnitt 5.1 ovan. För varje 

fråga förs en diskussion kring de viktigaste delarna. 

De flesta lärarna svarade att de använder någon typ av digitala verktyg varje gång de har 

undervisning i matematik. Oftast handlar det om smartboard eftersom de använder den till 

genomgångar. Datorer och surfplattor används inte i samma utsträckning på grund av att det 

inte finns till alla. �När de använder digitala verktyg i undervisningen har de flesta lärare en 

syn och ett syfte med användningen av digitala verktyg. De ser att det kan underlätta arbetet, 

skapa variation och öka motivationen. De använder inte smartboard för bara genomgångar 

utan också för att dela information, som till exempel en bra lösning på en övning som någon 

elev har gjort, på så sätt underlättar det kommunikationen och arbetet i klassrummet.  

De är överens om att det ofta ökar motivationen, till exempel är barnen ofta intresserade av att 

sitta med dator eller surfplatta när dessa finns tillgängliga. Speciellt möjligheten att träna på 
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en uppgift genom att spela ett spel. De konstaterar också att det ofta kan vara själva datorn 

eller surfplattan som är intressanta och att uppgifterna ibland kan bli lite halvdant genomförda 

om det inte finns någon kontroll. De digitala verktygen ger också en välkommen variation i 

klassrumsarbetet som de tror är bra för inlärningen men också för att olika barn lär sig olika.  

Lärarna ser ett antal fördelar med att använda digitala verktyg i undervisningen. Bland annat 

att det är lättare att prata vid genomgångar med samma läromedel, att digitala verktyg 

stimulerar elever eftersom de flesta föredrar att arbeta med surfplattor istället för att sitta och 

räkna i boken och att det är lättare att eleverna hittar motivationen. En av lärarna upplever att 

när eleverna känner att det är tråkigt att räkna i boken så finns det fördelar att istället kunna 

jobba med surfplattor. De ser också ett antal nackdelar med IKT. Till exempel känner de att 

det är en utmaning att kunna använda dem och att de känner att de ofta måste bli uppdaterade. 

De finns väldigt många appar och man måste veta vilka som är bra, dessutom strular tekniken 

ibland och det kan skapa stress och göra att en del tid går förlorad. De flesta lärarna anser att 

det är viktigt att vara uppdaterad och att de hämtar inspiration från internet, böcker, youtube, 

UR skola och facebookgrupper och att de försöker anpassa materialet efter syftet på lektionen. 

En av lärarna tycker att det är bra för att de har samma läromedel digitalt.   

Då användningen av de digitala verktygen är begränsad så är det inte kopplingen till det 

sociokulturella perspektivet helt tydlig. Användningen av smartboard, av både lärare och 

elever, kan anses passa in i det sociokulturella perspektivet däremot är det svårare med 

surfplattor och datorer då det inte finns i tillräckligt antal och används mindre. Man kan dock 

se att både datorer och surfplattor motiverar och är vanliga artefakter i vår omvärld och det är 

naturligt för eleverna att arbeta med dessa redskap i klassrummet. För en närmare koppling till 

det teoretiska perspektivet när det gäller datorer och surfplattor skulle det behövas en studie 

där dessa verktyg används mer frekvent och att det finns en tydligare plan för hur och när de 

används. 

5.3 Resultat 

Sammanfattningsvis använder de flesta lärarna som deltog i studien digitala verktyg dagligen 

men det finns en klar begränsning i urvalet av verktyg på grund av att det inte finns datorer 

och surfplattor till alla i de skolor där de arbetar. Verktyget som används mest är smartboard 

och den används främst för att visa information av olika slag vid till exempel genomgångar. 
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Datorer och surfplattor används för att stimulera, ge variation i arbetet och befästa kunskaper 

via olika typer av spelliknande applikationer. 

De intervjuade lärarna anser att verktygen har en del fördelar som att underlätta arbetet i 

klassrummet, motivera eleverna och skapa variation i klassrumsarbetet. Nackdelarna är att det 

blir extraarbete att hålla sig uppdaterad med teknologins utveckling och att den ibland inte 

fungerar som den ska. De flesta använder någon resurs från internet för att hålla sig 

uppdaterade och hitta inspiration men det finns också kurser som man kan gå som till exempel 

mattelyftet. 

6 Diskussion  

För mig var det viktigt att kunna få olika syn på hur läraren använder olika digitala verktyg i 

matematikundervisning i F-3. Med tanke på vår omvärld och dess digitalisering är även 

digitaliseringen av skolan något som ter sig naturligt. Att barnen idag tillhör en generation som 

växer upp i en allt mer digitaliserad värld gör att, om man ska bemöta dem på deras villkor, så blir 

användningen av digitala verktyg i undervisningen något naturligt eller till och med nödvändigt.  

6.1 Metoddiskussion  

Innan jag började studien tänkte jag att jag ville göra en kvantitativ undersökning med 

bekvämlighetsurval, det betyder att de valda personerna är tillgängliga för forskaren vid 

tillfället. Jag tänkte skicka enkäter men det finns en risk att som forskare får man tillbaka 

enkäter där många svar saknas och att det kan bli omöjligt att få ett generellt resultat (Bryman, 

2011, s. 194). Detta styrks av att en av de tänkta lärarna inte var tillgänglig för en intervju och 

istället svarade på frågorna per email men det blev mer som om det vore en enkät. Svaren 

blev korta och det är svårt att utläsa något mer utifrån dem. Efter övervägandet tänkte jag att 

en kvalitativ metod som semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet för att få svar 

på mina forskningsfrågor. Med en semistrukturerad intervju har intervjupersonen frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt och intervjufrågor kan göras i olika ordning så att intervjun bli 

flexibel Bryman (2011, s. 415). Genom intervjuer kan man få ett bredare perspektiv och 

koppla resultat från svaren på intervjufrågorna. Intervjuerna gav dock begränsad information 

på grund av att de digitala resurserna och deras användning var begränsad i de skolor där de 

intervjuade lärarna undervisar. Till exempel användes oftast endast smartboard medan Ipads 

och datorer användes mer sällan. En utmaning med intervjuer är att många lärare inte är 

tillgängliga. Till exempel hade jag även kontaktat andra lärare men de hade fullt upp med 
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nationella prov och sa att de inte hade tid för att göra någon intervju.  När det gäller 

intervjuerna bör man reflektera över om intervjufrågorna kan utvecklas vidare för att ge bättre 

kunskap om användningen av IKT i matematikundervisning. Fler intervjuer med deltagare 

från fler skolor skulle krävas för att få ett bättre perspektiv av hur IKT används och hur pass 

bra det fungerar i andra skolor och i andra klassrum. Tillgången till datorer, surfplattor och 

andra digitala verktyg varierar mellan olika skolor och tillämpningen av IKT i undervisningen 

utvecklas hela tiden vilket också medför en trolig variation i hur det tillämpas, inte bara från 

skola till skola utan från lärare till lärare. Utan ett större urval av deltagare från olika skolor 

där IKT används i olika grad och på olika sätt är det från ett vetenskapligt perspektiv svårt att 

generalisera resultatet. Dock så kan man utifrån resultatet intuitivt känna frestelsen att ställa 

hypotesen att digitala verktyg används i rätt så stor utsträckning, att verktygen motiverar 

elever, ger en variation i klassrumsarbetet samt underlättar undervisningen i vissa situationer. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på vilka sätt digitala verktyg används, 

vilka för- och nackdelar ser lärare med användningen av digitala verktyg och vilka verktyg 

används i årskurs F-3 i matematikundervisningen. De fem lärare som intervjuades är överens 

om att IKT underlättar undervisningen, att de ser att man kan motivera elever lättare och 

arbeta mer varierat. Det öppnar också nya möjligheter att nå eleverna. De är överens att de 

skulle använda mer Ipads i undervisningen men att skolorna saknar resurser för att alla elever 

ska kunna använda och jobba med Ipads då det inte finns Ipads tillgängliga för alla. Ett annat 

problem är att tekniken inte alltid fungerar. 

Gustafsson (2016) och Skolverket (2015) är överens att IKT ökar motivationen och lärande 

men att användningen av teknik i undervisningen inte garanterar att undervisningen blir bättre 

och det är en utmaning att använda det på rätt sätt. IKT i matematikundervisning anses ha en 

stor potential till att motivera eleverna, effektivisera undervisningen och tillföra mer variation 

och kreativa sätt att nå ut till eleverna. Kopplat till det sociokulturella perspektiv lär vi oss i 

samspel med andra, det gäller att läraren vet på vilken utvecklingsnivå eleverna ligger och kan 

guida dem för en fortsätt utveckling (Säljö, 2014). Det viktiga är att IKT på ett naturligt och 

eftertänkt sätt inkluderas i den pedagogiska verksamheten, något som tidigare forskning pekar 

på (Löfving, 2012).  

Resultatet visar att digitala verktyg som smartboard, dator och IPads används i 

undervisningen av de fem lärarna men att användningen att Ipads skiljer sig åt på grund av 

tillgänglighet i de fem klassrummen. De fem lärarnas svar liknade varandra på några 
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väsentliga punkter men alla tyckte att deras kunskaper om IKT var rätt så bra och att det var 

till nytta i undervisningen samt underlättade den. Resultatet från studien svarar på de frågor 

som formulerats i studiens syfte. De fem lärarna som har ingått i studien använder sig av olika 

digitala verktyg som smartboard, dator och IPads med tillhörande appar. De erfarenheter de 

har haft med IKT indikerar att det kan underlätta och förändra arbetet i klassrummet under 

matematikundervisning och motivera eleverna, fånga elevernas uppmärksamhet och bättre 

koordinera genomgångar något som svarar på en av forskningsfrågorna. De ser mer fördelar 

att använda digitala verktyg än hinder. De väntar på att få resurser som kan ge mer tillgång till 

digitala verktyg i klassrummet och att eleverna ska jobba mer med detta. 

Resultatet från frågan om vilka nackdelar finns med användningen att digitala verktyg i 

matematikundervisningen är det skapar frustation när tekniken inte fungerar som man har 

planerat (Bruun, 2015). Det skapar stressmoment bland lärarna, tid går förlorad och de anser 

att man måste ha en plan B. En annan nackdel som nämndes var att det finns så många olika 

appar att det tar tid och resurser att hitta rätt samt att i vissa fall kan man ifrågasätta om elever 

verkligen lär sig något eftersom de kan få svaren om de klickar fel och bara fortsätta att klicka 

genom spelet utan reflektion.  

Detta pekar på att IKT inom matematikundervisning är ett område som utvecklas snabbt och 

det dyker hela tiden upp nya verktyg men att det också behövs en generell kvalitetskontroll av 

olika verktyg. Dessutom pekar detta på att det finns mycket möjligheter att forska kring 

pedagogiska grunder och idéer kring designen av olika appar och verktyg, något som också 

nämns i tidigare forskning (Drijvers, 2014). Med utveckling av digital teknik behöver även 

läraren i skolan utveckla kompentensen att behärska olika digitala verktyg som hjälper elever 

att utveckla olika förmågor, kunskaper och färdigheter som med digitalisering transformeras 

(Digitaliseringskommisionen, 2015). Det innebär också att många lärare kommer att behöva 

ändra sina sätt att undervisa, men det gör också att man kan närma sig elever i den digitala 

eran (Bruun, 2015). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv används digitala verktyg i undervisningen i form av 

artefakter för att förmedla kunskap till elever. Användningen av IKT i undervisningen kopplar 

naturligt till det sociokulturella perspektivet på lärande eftersom de digitala artefakterna 

återfinns i många sammanhang i livet i det moderna samhället. Denna koppling ligger också i 

grunden i artikeln av Agelii och Grönlund (2016) där de studerar olika sätt att använda IKT i 

undervisningen och kommer fram till att det verkar fungera bättre när IKT kombineras med 

det sociokulturella perspektivet än att elever arbetar med det individuellt. Samtidigt har vi 



 

 21 

tidigare noterat att IKT kan också leda till ett mer individuellt sätt att arbeta då det blir lättare 

att på egen hand finna information i olika former på internet. Således är det viktigt att de 

pedagogiska metoder som utvecklas är utformade så att IKT på ett naturligt sätt inkluderas i 

undervisningen och arbetet i klassrummet. Det finns en klar bild av att digitala teknologier bör 

kunna utöka lärarens verktygslåda i många pedagogiska situationer och medför en potentiell 

förbättring och effektivisering av skolans verksamhet i enlighet med visionen 2022, som 

Skolverket har satt upp. 

Enligt Diaz (2012) är en av utgångpunkterna när man använder IKT eller IT i undervisningen 

i olika pedagogisk sammanhang frågan hur man kan integrera dessa teknologier i 

undervisningen och använda dem som resurser.  

Man kan också fråga sig om det underlättar för eleverna att nå kunskapskraven och här 

svarade några av lärarna att användningen att IKT i matematikundervisningen är ett bra 

komplement för att få bättre resultat. Dock så skulle fler studier inkluderande observationer 

samt intervjuer med fler lärare från olika skolor behövas för att styrka detta. Fler studier 

skulle också kunna ge exempel på fler sätt att använda IKT och hur man kan väva in det i den 

pedagogiska verksamheten som inte syns i denna studie. Det har gjorts många studier runt om 

i världen angående om resultaten förbättras (Unesco, 2014) med varierande utfall, men det 

finns forskning som indikerar att resultaten kan förbättras om man använder IKT på rätt sätt 

(Agelii och Grönlund, 2016 & Gustafsson, 2016 & Drijvers, 2013). Speciellt tydligt blir detta 

i artikeln (Agelii och Grönlund, 2016) i vilken man har studerat olika perspektiv på hur IKT 

kan användas inom matematikundervisning och jämfört dessa i praktiken, inkluderat 

undervisning utan IKT. Datat som forskarna har fått fram indikerar att när IKT fungerar bättre 

än den traditionella metoden om IKT tillämpas genom samarbetsbaserat klassrumsarbete i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet. Det är dock inte helt trivialt att hitta ett sätt att 

tillämpa IKT som fungerar och leder till bättre resultat. En idé är att man utvecklar verktyg 

som kan underlätta integrationen av IKT i undervisningen och klassrumsarbetet, som i 

(Gustafsson, 2016). 

Från svaren på intervjuerna verkar de flesta i denna studie ha hittat ett bra sätt att använda de 

verktyg eller artefakter som de har tillgång till för att motivera, mediera samt befästa 

kunskaper i matematik. Detta underlättar förståelse och ökar uppmärksamheten hos eleverna 

vid genomgångar i matematikundervisningen och kopplar till det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2014) 
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Att använda nya digitala tekniker kräver användning av nya strategier som samspelar med 

elever och stoff. Utmaningen är att läraren behöver förändra sitt sätt att undervisa och öppna 

möjlighet för aktiviteter. Inom det sociokulturella perspektivet innebär det att man kan hantera 

olika redskap och verktyg som stödjer tänkande, lärande och kommunikation. (Lantz-

Andersson & Säljö, 2014, s.23).  Med digital teknik kan de olika lärarna anteckna och följa 

varje elevs progression. Det blir enklare att få feedback. Rektorer är de som har ansvar för att 

personalen i skolan får kompetensutvecklingen sedan är det ett eget ansvar att se till att det 

sker genom att skapa ett kollegialt lärande, prata med kollegor, skapa diskussioner. Sedan 

gäller det att hitta olika former som anpassas efter kompetensutvecklingen för att läraren ska 

kunna följa läroplanen. 

7 Slutsatser 

De lärare som har deltagit i denna studie använder olika typer av digitala teknologier som 

datorer, surfplattor samt smartboards i sin matematikundervisning. I allmänhet anser de att 

olika digitala verktyg kan underlätta i olika undervisningssammanhang, speciellt genom att de 

kan hjälpa till att motivera eleverna och också tillför en välkommen variation i skolarbetet. De 

flesta lärarna i undersökningen anser att de har bra kunskaper om hur olika verktyg används 

men att de inte kan använda Ipads eller datorer så ofta på grund av det inte finns till alla elever 

och att de ibland hämtar inspiration från olika facebookgrupper och tar hjälp av internet för att 

få inspiration. IKT i matematikundervisning anses ha en stor potential till att motivera 

eleverna, effektivisera undervisningen och tillföra mer variation och kreativa sätt att nå ut till 

eleverna. Det är min åsikt att IKT har en potential långt utöver det som jag har sett under detta 

arbete. Det viktiga är dock inte att bara använda digitala verktyg utan även att på ett naturligt 

och eftertänkt sätt inkludera dem i den pedagogiska verksamheten, något som även indikeras i 

artikeln (Diaz, 2012).  

8 Vidare forskning 

Vidare studier kan utföras där man inkluderar observationer samt intervjuer med rektorer och 

lärare från olika skolor i olika kommuner. Detta för att få en statistisk översikt om hur IKT 

används, vilken syn på användning av digitala teknologier som olika pedagoger och 

skolledningar har samt vilka resurser man har tillgång till med avseende på teknologiska 

lösningar och kompetens inkluderade kompetensutveckling. Detta skulle kunna stödja 
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framtida satsningar inom skolans digitalisering, speciellt med avseende på vilka möjligheter 

det finns att förbättra användningen av digitala verktyg inom matematikundervisningen. 

9  Tack 

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig med arbete. Stort tack till alla lärare som ville vara med 

på intervjun. Stort tack till min handledare Gunnar Jonsson för snabb respons och för hjälpen 

under vägen och stort tack till min familj som stödjer mig under utbildningen och ge mig ork 

att fortsatta, ni gör mig stark och ha en vilja att bli bättre varje dag.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Vill ni hjälpa mig med mitt examensarbete? Jag heter Maria Loro och studerar 
grundlärarutbildningen med inriktning F-3 på Mälardalens högskola. 

Syfte  

I min studie vill jag undersöka påverkan av digitala verktyg i matematikundervisning utifrån 
din syn som mattelärare. Jag arbetar med ett examensarbete där jag ska undersöka lärares 
erfarenheter av digitala verktyg. Studien kommer att undersöka lärares erfarenheter gällande 
användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. För att få en helhetsbild av hur 
de digitala verktygen påverkar matematikundervisning skulle jag vilja intervjua dig och ställa 
några frågor med avseende på studiens syfte. Intervjun förväntas ta ca 30 min, vi kan komma 
överens om dag, tid och plats. Har du inte möjlighet eller tid att träffas så kan jag genomföra 
en datorstödd intervju. Det innebär att jag skickar frågorna till dig på mejl och du kan mejla 
tillbaka dina svar till mig. Du kan få ta del av min uppsats när den är färdig. Jag är tacksam 
om du tar av din tid och hjälper mig med min undersökning.  

Jag kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Vilket innebär att det är frivilligt att delta i undersökningen 
och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan närmare motivering. Ditt namn och din 
skola kommer att vara anonyma. Jag kommer inte att behålla intervjusinspelningar eller de 
mejl som jag får av dig.  

Slutligen vill jag meddela dig att undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats  
vid Mäladalens Högskola. 

Med vänliga hälsningar 
Deltagarnamn .................................................. Ort och datum ................................................... 
Studentsnamn, telefonnummer och e-post: 
 
Tel:  
Mejl:  
Handledarens namn: Gunnar Jonsson 

Telefonnummer och e post 
Tel:  
e-post:  

Tack på förhand för er medverkan 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

  
• ’Vilken årskurs undervisar du?  

• Hur ofta bedriver du undervisning inom matematik? 

• Vilka digitala verktyg använder ni i matematikundervisning? Hur ofta används 

verktygen i matematikundervisningen? 

• När/hur använder du främst dessa digitala verktyg i matematikundervisningen?� 

• Hur kan vi med hjälp av IKT eller digitala verktyg stimulera eleverna och skapa 

motivation i klassen?  

• Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i undervisning? 

• Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktygen i undervisning?  

• Var hämtar du inspiration och nya kunskaper inom området IKT i skolan? 

 

 

 

	


