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Syftet med detta självständiga arbete är att se hur fyra lärare anser sig arbeta 
med digitala verktyg i praktiken, samt deras åsikter kring dessa. Vi tolkade och 
bearbetade data genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer, samt 
ramverket Structuring Features of Classroom Practice. Ramverket delar in data 
i fem kategorier, som sedan tolkas till ett resultat. Resultaten visar att lärarna 
anser sig arbeta med digitala verktyg på olika sätt, alla berättade att de 
använder verktygen som presentationsverktyg och för att få en varierad 
undervisning. Lärarna framförde att de ser digitala verktyg på ett positivt sätt, 
men uttryckte också att verktygen har brister. Våra slutsatser i arbetet är att (1)  
lärarna anser att deras arbete blivit mer effektivt med digitala verktyg. (2) 
lärarna anser att det är enklare att anpassa, individualisera och hitta mer 
uppgifter med digitala verktyg. En av de brister samtliga lärare påtalade, var att 
de inte har tillräckligt antal av de digitala verktygen. Lärarna tar dock även upp 
brist på hårdvara som ett problem. Bristen på hårdvara gör att det blir svårare 
att använda de digitala verktygen och gör att arbetet inte är lika flexibelt och 
anpassningsbart.  
_______________________________________________________
Nyckelord: Digitala verktyg, Lärare, Åsikter, Infrastruktur, IKT, informations- 
och kommunikationsteknik, SFCP, Structuring Features of Classroom Practice, 
årskurs 4-6. 
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1 Inledning 

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och den digitala tekniken fortsätter att 
utvecklas i snabb takt. Skolan utvecklas tillsammans med samhället, med mer 
digitalisering och användning av digitala verktyg i verksamheten. Även Sveriges 
regering (Regeringskansliet, 2017) lägger stor vikt på arbetet med digitaliseringen i 
samhället och skolan. De har därför beslutat att det ska ske ändringar i läroplanen 
med fokus på kunskaper om och tankar kring digitalisering. Dessa ändringar infördes 
under 2017, i den reviderade versionen av Lgr 11 (Skolverket, 2011c; Skolverket, 
2017a). Vi upplever även i vår egen lärarutbildning att arbetet med informations- och 
kommunikationsteknik, samt arbetet med digitala verktyg har fått stort fokus. 

Skolverket (2011b) konstaterar att skolors fokus inom informations- och 
kommunikationsteknik mestadels ligger på att köpa in digitala verktyg. Bristen på 
kunskap om verktygen gör dock att skolorna ofta köper för få verktyg, eller inte vet 
vilka brister verktygen har. Skolverket konstaterar sedan att det är ett större fokus på 
att få medel till att köpa mer digitala verktyg, än ett fokus på att utbilda lärare i att 
använda verktygen på ett effektivt och didaktiskt sätt. 

I takt med skolornas ökade digitalisering bedrivs även mycket forskning inom ämnet. 
Exempelvis Reynolds, Treharne, och Tripp (2003) tar upp att om digitala verktyg 
används på rätt sätt kan de bidra till en positiv påverkan på undervisningen. Inom 
området digitala verktyg i matematiken behandlar den största delen av forskningen 
oftast bara implementeringen av nya arbetssätt, digitala verktyg eller utvärderingar 
av ett specifikt verktyg. Det saknas med andra ord studier som visar hur lärare 
arbetar med digitala verktyg i stort och deras åsikter om användandet av digitala 
verktyg (Balta och Duran, 2015; Thorvaldsen, Vavik, och Salamon, 2012; Stols och 
Kriek, 2011).  

I detta självständiga arbete fokuserar vi istället på lärarnas åsikter om och 
användning av de digitala verktygen i stort, utan ett specifikt fokus på enskilda 
verktyg. Arbetet ämnar därmed svara på hur några lärare anser sig använda digitala 
verktyg, samt vilka fördelar och hinder de anser att arbetet med verktygen har. Vi vill 
undersöka detta av tre huvudsakliga anledningar. Den första är regeringens beslut 
om förstärkt fokus på digitalisering i skolan. Den andra anledningen är det stora 
fokus som finns inom lärarutbildningen på att utbilda oss lärarstudenter i 
användandet av digitala verktyg. Den sista anledningen är Skolverkets studie (2011b) 
som visar att skolorna har lagt mer fokus på att införskaffa digitala verktyg istället för 
att vidareutbilda sina lärare.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med detta självständiga arbete är att studera hur fyra lärare i åk 4-6 ser på 
användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. Arbetet utgår ifrån 
följande forskningsfrågor: 

Hur beskriver lärare att de använder sig av digitala verktyg i sin matematikundervisning? 

Vilka fördelar och hinder upplever lärarna i användandet av digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 

1.2 Disposition   

Detta självständiga arbete börjar med en litteraturgenomgång där relevanta fakta och 
tidigare rapporter från Skolverket (2009, 2013, 2016a), samt tidigare 
forskningsstudier, exempelvis Reynolds et al (2003) och Thorvaldsen et al (2012) tas 
upp. Efter detta följer ett teoretiskt ramverk och metodologi. Dessa rubriker tar upp 
från vilket teoretiskt perspektiv data analyserades utifrån, samt hur data insamlades 
och bearbetades. I resultatet presenteras, utifrån forskningsfrågorna, de data som har 
analyserats och utifrån dessa data presenteras arbetets slutsatser. I diskussionen 
diskuteras arbetet utifrån tidigare forskning, samt resultatens möjliga implikationer 
för vidare forskning och praktik.    

 

2 Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången definieras först uttrycket ”digitala verktyg”, därefter 
redovisas tidigare forskning och litteratur som är relevant för detta arbete. Bland 
annat beskrivs vad styrdokumenten säger om arbetet med digitala verktyg i 
undervisningen, samt tidigare studier kring tillgängligheten av dessa verktyg och 
digitala verktygs påverkan på undervisningen.  

2.1 Definition av digitala verktyg  

De källor som vi använt oss av för att definiera digitala verktyg presenteras nedan. De 
definierar begreppet digitala verktyg med olika formuleringar, men definitionerna är 
likvärdiga. Detta arbete utgår därmed från nedan beskrivna definitioner.  

Digitala verktyg kan definieras i förhållande till två kategorier: hårdvara och mjukvara. 
Hårdvara är själva redskapet som används. Detta kan vara surfplattor, datorer, 
smartboards, mobiler eller andra redskap. Den andra kategorin är mjukvara, vilket kan 
vara olika applikationer, internet eller andra program som används i undervisning 
(Strömberg, 2014). 

Wikipedia är det uppslagsverk som har en definition av digitala verktyg och den är: 

Digitala verktyg är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som 
hjälpmedel. Digitala verktyg omfattar allt från en dator och dess program till olika tekniska 
apparater som till exempel surfplatta, smartmobil, en app, kamera, webbtjänst och projektor. 
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(Digitala verktyg. 2017, 22 Mars). 

Skolverkets (2017b) stödmaterial, vilket syftar till att ge lärare en uppfattning om 
digitalisering, definierar Digitala verktyg på detta sätt:  

”Ett digitalt verktyg kan vara en fysisk enhet som exempelvis en dator, smart telefon eller en kamera. 
Det kan också vara en programvara eller en internetbaserad tjänst.” 

(Skolverket, 2017b, s8) 

2.2 Hur beskriver styrdokumenten arbetet med digitala 
verktyg? 

I tidigare versioner av grundskolans läroplan (Skolverket 1980, 1994), har Skolverket 
inte i någon större grad nämnt digitala verktyg. Även i den första versionen av Lgr 11 
(Skolverket, 2011) finns det bara ett fåtal skrivelser om digitala verktyg och 
digitalisering. Inom det centrala innehållet och kunskapskraven för matematik i den 
tidigare versionen av Lgr11 nämner inte Skolverket något om användandet av digitala 
verktyg (Skolverket, 2011).  

I mars 2017 (Regeringskansliet, 2017) beslutade regeringen att förtydliga och 
förstärka skolans styrdokument. Detta gjordes i syfte att tydliggöra skolans roll i 
elevers utveckling inom digital kompetens. Specifikt avser ändringarna bland annat 
att elever ska kunna förstå och använda digitala verktyg, media, system och tjänster. 
En av förändringarna är en ny lydelse i skolans uppdrag om att elever ska utveckla 
förståelse om digitalisering, förmågan att använda digital teknik samt utveckla ett 
kritiskt tankesätt kring möjligheter och risker med digital teknik. 

De förändringar som ska genomföras enligt Regeringskansliet (2017) har en påverkan 
på matematiken. I det centrala innehållet för matematikårskurserna 4–6 tillkommer 
det en skrivelse, som lägger till programmering och användningen av algoritmer vid 
programmering. Förändringarna kommer att fasas in under en ettårsperiod. Senast 
den 1 juli 2018 ska dessa ändringar vara tillämpade. Med andra ord kommer digitala 
verktyg få en mer framträdande roll i grundskolans styrdokument och framförallt i 
matematiken (Regeringskansliet, 2017). Enligt Skolverkets (2017) nya revidering ska 
lärarna genomföra och organisera ett arbete som tillåter eleverna att använda digitala 
verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.  

2.3 Tillgängligheten av digitala verktyg i skolan 

Skolverket har gjort granskningar avseende lärares kompetens om digitala verktyg 
och tillgängligheten av digitala verktyg inom skolväsendet. De har gjort dessa 
granskningar under en längre tid. Granskningarna inleddes i slutet av 00-talet och 
har därefter fortsatt med fyra års intervaller. 

I undersökningen från 2009 kan vi se att eleverna i årskurs 4-6 använder datorer i 
mindre utsträckning än äldre elever. Cirka 50% av eleverna anser att de sällan eller 
aldrig använder datorer inom undervisningen. När Skolverket frågade elever i vilka 
ämnen de får använda digitala verktyg så var dessa få. Över 70% av eleverna i årskurs 
7-9 samt gymnasiet anser att de aldrig använder digitala verktyg inom 
matematikundervisningen (Skolverket, 2009). 



 

4 

 

Skolverket (2013) rapporterade däremot om hur 77% av grundskolelärarna har 
tillgång till en egen dator. Det jämförs i texten med en tidigare undersökning där det 
visade sig att endast 25% hade tillgång till en egen dator. Antalet surfplattor och 
datorer har ökat kraftigt inom skolorna sedan 2008. Detta har ökat tillgången av 
hårdvara i undervisningen. 

Den senaste granskningen från 2016 visar att det i grundskolan finns ungefär 1,8 
elever per surfplatta eller dator, jämfört med tre elever per surfplatta eller dator 2012. 
Ökningen som Skolverket har sett från 2008 till 2012 fortsätter och nästan alla lärare 
har nu tillgång till en egen dator jämfört med 75% av lärare 2012 (Skolverket, 2016a) 

Samtidigt visar uppföljningen att elevers tillgång till digitala enheter främst i grundskolan 
fortfarande är ojämnt fördelad. Bland grundskoleeleverna är det bara drygt en fjärdedel som har 
tillgång till ett eget digitalt verktyg (1:1). Övriga delar på datorer eller surfplattor med 2,8 elever 
per enhet i kommunal grundskola och 2,4 elever per enhet i fristående grundskola. 

(Skolverket, 2016a s.7) 

2.4 Digitala verktygs möjliga påverkan på praktiken  

Enbart implementerandet av digitala verktyg avgör inte om det kommer påverka 
undervisningen positivt eller negativt (Reynolds et al, 2003). Det är snarare lärarna 
och skolmiljön runtomkring som påverkar om användandet kommer få negativa eller 
positiva konsekvenser på undervisningen. För att arbetet med digitala verktyg ska få 
positiva konsekvenser på undervisningen behöver läraren vara säker på sin sak, samt 
ha de ämnesdidaktiska kunskaperna och den utbildning som krävs för att använda de 
digitala verktygen. För att digitala verktyg ska ha en positiv inverkan behöver det 
vidare finnas en bra miljö för arbetet med digitala verktyg. Detta inkluderar 
uppdaterad hårdvara och mjukvara, samt bra infrastruktur med tillgång till stabilt 
internet (Pelgrum 2001; Reynolds, et al, 2003; Thorvaldsen et al, 2012).  

Vid avsaknad av en god miljö, eller när läraren har bristande kunskaper om verktyget 
eller ämnet, kommer arbetet med digitala verktyg troligtvis ha en negativ påverkan. 
Detta ställer stora krav på att skolorna både ska ha resurser för verktyg, infrastruktur, 
samt utbildning av lärarna, för att digitala verktyg ska ha en positiv effekt. Utan dessa 
faktorer kommer arbetet ta mer tid, vara krångligare och inte ge lika mycket som om 
de hade dessa faktorer (Pelgrum 2001; Reynolds, Treharne & Tripp, 2003). 

I Simseks (2017) studie berättar en lärare om sitt arbete med digitala verktyg och att 
flera aspekter har en inverkan på om arbetet ska ge positiva konsekvenser. Läraren 
tar upp klassrumsmiljö och hur eleverna sitter som en viktig del i användandet av 
digitala verktyg. Hen framförde att en U-formad bänkplacering är den mest effektiva. 
Samma lärare berättar också att mjukvarans innehåll har en stor påverkan, att det 
kan göra att elevernas kunskaper kan utvecklas snabbare (Simsek, 2017). 

Arbetet med kommunikation mellan lärare och lärare är något som förändras med 
användningen av digitala verktyg. Lärare kan enkelt och snabbt få ut mer information 
och hjälpa elever mer effektivt jämfört med vad de kunde tidigare. Eleverna kan 
också enkelt arbeta tillsammans med hjälp av digitala verktyg. Med hjälp av verktyg 
som till exempel Google drive kan alla elever vara delaktiga i arbeten och 
kommunicera även om de inte är närvarande i lektionssalen (Strömberg, 2014).  
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3 Teoretiskt ramverk 

I teoridelen av arbetet beskriver vi den teori vi utgått ifrån för att analysera den för 
arbetet insamlade datan. 

3.1 Structuring Features of Classroom Practice  

Ett ramverk som använts för att undersöka digitala verktyg i svensk kontext 
presenteras i Gustafsson (2016). Gustafssons studie handlar om ramverket 
Structuring Features of Classroom Practice (SFCP) och detta ramverks validitet. 
SFCP är ett ramverk för integrering av teknologi i matematikklassrummet. I 
konferensbidraget från 2016 undersöker Gustafsson SFCP som verktyg för att 
behandla data, baserat på matematiklärares tankar kring digitala verktyg. Slutsatsen 
som Gustafsson kommer fram till är att SFCP täcker majoriteten av vad lärare tar upp 
inom integrering av teknologi i matematikklassrummet och att det är ett bra verktyg 
för databearbetning. Enligt Gustafsson saknar SFCP dock en viktig del, elevernas 
attityder och beteenden. Därför föreslår han att det bör läggas till en kategori för att 
täcka sådant till de befintliga kategorierna i SFCP. Denna kategori används inte i 
detta arbete då Gustafsson inte tar fram en sådan kategori, utan bara 
uppmärksammar behovet av en sådan kategori.   

SFCP ramverket är från början framtaget av Kenneth Ruthven. Ramverket har fem 
kategorier som Ruthven (2009) anser vara kritiska delar för integrering av teknologi i 
matematiken (Gustafsson, 2016). Gustafsson gjorde en studie på ramverket och i 
denna presenterade han utvärdering kring användandet och kategorierna. Han 
använde sig av svensk data i sin undersökning. Gustafssons arbete är en utvärdering 
av Ruthvens ramverk. Det är på grund utav detta, som vårt arbete utgick från 
Gustafssons studie som teoretiskt ramverk istället för Ruthvens (2009). 

3.1.1 Kategorierna  

Kategorierna i ramverket SFCP är ”Arbetsmiljö och infrastruktur”, ”Didaktiska arbetssätt 
och verktyg”, ”Didaktiska strukturer och metoder”, ”Curriculum script1” och ”Tidsekonomi 
och effektivitet”. (våra översättningar, Gustafsson, 2016) 

Det som går in i kategorin Arbetsmiljö och infrastruktur är den fysiska 
klassrumsmiljön, verktygen som elever och lärare har tillgång till och infrastrukturen 
i klassrummet, såsom eluttag och nätverk.  

Didaktiska arbetssätt och verktyg är den andra kategorin. Exempel på de definierade 
karaktärsdragen av kategorin är didaktiska verktyg och material och hur man 
använder dem. 

                                                   

1 Eftersom det inte finns någon motsvarande svensk översättning av begreppet används de engelska 
termerna. Det kan dock tolkas som arbete för att anpassa uppgifter efter läroplanen, lektionens mål 
och eleverna. 
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Didaktiska strukturer och metoder samlar det som tar upp lektionsstruktur och 
övningar. Exempel på definierade karaktärsdrag för kategorin är didaktiska moment, 
såsom genomgångar och grupparbeten.   

Det som hamnar i kategorin Curriculum script är påståenden som tar upp de olika 
mål som eleverna ska uppnå och hur läraren anpassar undervisningen för att nå 
dessa mål. Den tar också upp fördelar och svårigheter med anpassning.  

Tidsekonomi och effektivitet är den sista kategorin i ramverket och i denna kategori 
hamnar det som handlar om tidsåtgång. Exempel på det är hur mycket tid läraren 
kan använda för att lära ut på ett sätt som driver eleverna framåt i sin 
matematikutveckling. 
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4 Metodologi 

I denna del av arbetet förklaras och motiveras arbetets urval. Efter det tas de olika 
metoder respektive redskap upp, som använts för att få fram samt bearbeta arbetets 
data. Här ingår även arbetets olika etiska överväganden, samt arbetets reliabilitet och 
validitet. 

4.1 Urval 

Målstyrt urval är en urvalsmetod som Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt 
urval. Enligt Bryman har ett målstyrt urval en utgångspunkt i studiens syfte, att 
urvalet av informanter har kunskap om det studien vill undersöka (Bryman, 2011). 
Snöbollsurval är en typ av målstyrt urval. Snöbollsurvalet utgår från att förfrågan om 
att ställa upp i studien förs vidare från personer till andra personer, som har 
kriterierna för att delta i studien (Bryman, 2011). Alla urvalen i denna studie gjordes 
utifrån snöbollsurval, eftersom vi själva inte hade tillgång till information om lärare 
använde digitala verktyg eller inte. Däremot vet vi att skolornas rektorer kan kontakta 
och höra med sina lärare om de gör det. Vi vet också att lärare på lärarforum kan 
känna kollegor som arbetar med digitala verktyg. Vi har också tagit kontakt med 
privatpersoner som arbetar på skolor och genom dem fått tips på villiga informanter. 
De informanter som valdes ut till arbetet, var alla de informanter som anmälde sitt 
intresse att delta i arbetet.  

Alla informanter i det självständiga arbetet arbetade aktivt som lärare vid 
intervjutillfället. Alla undervisade i matematik och använde sig av digitala verktyg. 
Informanterna var från fyra skolor i två olika län och alla lärarna undervisade i 
årskurserna 4-6.  

4.2 Datainsamlingsmetod  

För att samla in arbetets data användes semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som att de har en 
klar struktur och öppna frågor. Intervjuerna strukturerades på ett sådant sätt att de 
följde ett tema. Intervjuns öppna frågor gjorde att informanten kunde svara på ett 
sådant sätt att nya spår öppnades inom temat. Den kvalitativa intervjun beskriver 
Bryman som en öppen intervju, som används när intresset ligger i vad den 
intervjuade personen tänker och tycker om ett ämne (Bryman, 2011).  

Detta arbetes syfte är att ta reda på hur lärare anser sig använda digitala verktyg och 
deras tankar kring fördelar och nackdelar kring arbetet. Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer, är ett verktyg som samlar den typ av data som arbetet syftar till 
att samla in och sammanställa (Bryman, 2011). Sådana intervjuer samlar in 
informanternas tankar och åsikter och låter informanterna beskriva sin praktik med 
egna ord, vilket är arbetets syfte. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer begränsar 
även intervjun till relevanta ämnen. Detta ger också intervjuaren möjlighet att ställa 
nya frågor eller följdfrågor, vilket ökar mängden relevanta svar. 

Mobiltelefoner användes i denna studie på grund utav deras flexibilitet, de kan både 
spela in intervjuer via telefonsamtal eller vid fysiska möten (Bryman, 2011). Under 
intervjuerna användes smartphones för att spela in intervjuerna. Inspelningarna 
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gjorde att intervjuerna kunde transkriberas vid ett senare tillfälle. Detta 
tillvägagångsätt hjälpte oss att förbättra våra minnen kring den data vi samlat in. Det 
underlättade analysen, samt gjorde att vi kunde lyssna igenom informantens svar 
flera gånger. Vi använde också detta på grund av att Bryman (2011) tar upp olika 
felkällor som kan begås och med hjälp av inspelningar kan man hindra många av 
dessa. Det man dock bör ha i åtanke är att det finns en risk att informanten inte vill 
bli inspelad, att tekniska problem förekommer eller att informanten säger något 
viktigt för studien medan inspelningsapparaten är avstängd (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes med en lärare åt gången och följde en intervjuguide som 
togs fram för arbetet (se Bilaga 1). Intervjuguiden bestod av ett antal temafrågor 
tänkta att öppna upp för diskussion och förklaringar. Under varje temafråga fanns 
det fler frågor för att föra diskussionen eller förklaringen framåt. Med dessa typer av 
frågor avsågs att få ut den information som lägger grunden för svaren på våra 
forskningsfrågor. Frågorna i intervjuguiden var öppna frågor med utrymme för 
beskrivande svar (Bryman, 2011). Bryman beskriver också att det är viktigt att det 
finns en flexibilitet för att få fram informantens tankar och upplevelser. Bryman 
anser att med hjälp av intervjuguider kan man både få data kring informantens 
tankar och hur den upplever sin värld. Bryman tar också upp att om det finns andra 
närvarande under intervjun kan informanten bli påverkad av det (Bryman, 2011). Vid 
intervjuerna i detta arbete närvarande endast informanterna samt författarna till 
arbetet. 

4.3 Databearbetningsmetod 

Efter intervjuerna transkriberades datan ned och bearbetades sedan med stöd av 
SFCP ramverket (se rubrik 3). Varje intervju bearbetades två gånger, en gång för 
varje forskningsfråga. Under bearbetningen delades det som lärarna sagt upp i en 
eller flera kategorier från SFCP. Indelningen gjordes genom att jämföra lärarnas 
påståenden med definitionerna och den beskrivande texten av SFCP:s kategorier i 
Gustafssons (2016) konferensbidrag. I arbetet användes också en studie av Simsek 
(2017) som använde sig av SFCP och Rutvhens (2009) publikation av SFCP. 
Referenserna användes dock endast som stöd i databearbetningen för att få flera 
konkreta exempel på de olika kategorierna. Nedan ges några exempel på hur data 
kodades utifrån respektive kategori i ramverket. 

4.3.1 Exempel på databearbetning 

Här visas ett exempel på databearbetning för varje SFCP-kategori. 

Arbetsmiljö och infrastruktur 
Transkribering från intervju: 
Lärare två berättade ”vi har smartboards, du vet digitala sådana här digitala tavlor”. 

Smartboards är fysiska verktyg som är monterade i väggar och kan därför räknas som 
infrastruktur. Detta sätter påståendet i kategorin Arbetsmiljö och infrastruktur som 
tar upp den fysiska miljön och den bakomliggande infrastrukturen. Detta påstående 
tillsammans med ett senare påstående säger att läraren använder smartboarden i sin 
undervisning vilket kopplar påståendena till forskningsfråga ett (se rubrik 1.1).  
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Didaktiska arbetssätt och verktyg 

Transkribering från Intervju:  
Lärare två sade ” övningsappar om det är någonting vi övar, nu övar vi bråkräkningar kan 
till exempel använda den här slice it där de ska dela en figur i fyra delar eller sex delar”. 

En app är ett digitalt verktyg och utifrån lärarens påstående ser vi att hen använder 
appen Slice it som ett övningsverktyg för eleverna. Detta går in under kategorin 
Didaktiska arbetssätt och verktyg som tar upp didaktiska verktyg och praktiker som 
används. I påståendet beskriver läraren sin praktik vilket går in under 
forskningsfråga ett (se rubrik 1.1).  

 

Didaktiska strukturer och metoder 

Transkribering från Intervju:  
Lärare två berättade ” vi jobbar inte med att ha det varje timma 1–1 då jag jobbar gärna i 
parvis för samtalets skull”. 

Utifrån lärarens påstående kan man utläsa att läraren låter sina elever arbeta i par 
under vissa lektioner. Detta går in under kategorin Didaktiska strukturer och 
metoder som tar upp lektionsstruktur. Påståendet kan gå in i båda 
forskningsfrågorna, då läraren berättar hur hen arbetar och att samtal i arbetet med 
digitala verktyg är positivt (se rubrik 1.1).  

Curriculum script 

Transkribering från Intervju: 
Lärare ett sade ” använda den som en del av den formativa bedömningen att på ett smidigt 
sätt få en koll på har de förstått inte förstått”. 

I detta påstående berättar läraren att hen använder digitala verktyg i sitt arbete med 
formativ bedömning, vilket går in under kategorin Curriculum script. Kategorin tar 
upp aktiviteter, anpassningar och metoder lärare använder för att hjälpa elever att 
uppnå läroplanens mål. Detta kan kopplas till forskningsfråga ett (se rubrik 1.1).  

 

Tidsekonomi och effektivitet 

Transkribering från Intervju: 
Lärare tre sade ” det tar tid att hitta material”. 

I detta påstående berättar läraren att det tar tid för hen att hitta digitalt material till 
sitt arbete med digitala verktyg. Det ger att påståendet går in under SFCP kategorin 
Tidsekonomi och effektivitet vilken handlar om tid och tidsåtgång. Detta kan kopplas 
till forskningsfråga ett (se rubrik 1.1).  
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4.4 Etiska överväganden  

I vår undersökning har vi utgått från de etiska forskningsprinciperna som 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver och vilka redogörs för nedan. 
 

4.4.1 Informationskravet  

Vetenskapsrådet (2011) skriver att de som forskar är skyldiga att berätta vad studien 
innebär, samt vad som förväntas av informanterna. Forskarna har också skyldighet 
att berätta att deltagandet är helt frivilligt och att informanterna kan lämna studien 
när de vill.  

I början av arbetet skickades det ut informationsbrev till huvudmännen på de skolor 
där våra informanter arbetade. Detta gjordes i samband med att vi skickade ut 
förfrågningar om deltagande i studien. Informanterna fick innan intervjun också ett 
annat missiv (se bilaga), där mer detaljerad information kring studien och deras 
eventuella deltagande togs upp. 

4.4.2 Samtyckeskravet  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskaren inte genomföra forskning utan att få 
informantens samtycke att vara med i studien. Informanten ska ha fått information 
om vad studien går ut på innan intervjun påbörjas. 

I samband med att informanterna fick informationsbrevet undertecknade 
informanterna ett avtal, om att de gick med på att vara med i arbetet mot att de 
kunde dra sig ur när och om de önskade.  

4.4.3 Konfidentialitetskravet  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) har forskaren en förpliktelse att inte sprida uppgifter 
man fått i förtroende. Detta innebär att den som forskar ska skydda data, 
informanternas uppgifter från obehöriga och förvara uppgifterna säkert. 

Deltagandet i detta självständiga arbete var helt frivilligt och det finns inte någon 
uppenbar risk för att arbetet kommer att ge negativa effekter för de informanter som 
deltagit. Under transkriberingen av arbetets intervjuer har namn på lärare och skolor 
tagits bort för att minimera risken för negativa effekter. Annan information som 
skulle kunna leda till informanterna, togs bort i transkriberingen.  

4.4.4 Nyttjandekravet  

Vetenskapsrådet (2011) skriver att forskaren ska berätta för informanten om hur hen 
kommer att använda de uppgifter och den data som informanten ger. 

Den data som samlades in under arbetet, kommer endast att användas i detta arbete 
och kommer att förstöras i samband med publikationen av detta arbete. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet syftar till hur tillförlitligt resultatet är, utifrån hur arbetets 
metoder för datainsamling och databearbetning överensstämmer med arbetets syfte 
(Bryman, 2011). Detta arbetes metod speglar arbetets syfte. I arbetet undersöks 
lärares erfarenheter och tankar kring deras användande av digitala verktyg. Genom 
att använda en intervjutyp som enligt Bryman (2011) används i undersökningar om 
informanters tankar stärks arbetets tillförlitlighet. Arbetet använder sig även av ett 
ramverk som tagits fram för att undersöka digitala verktyg och praktiker i skolan 
(Gustafsson, 2016). Gustafsson använde även svenska data i undersökningen om 
ramverket. Detta gör att ramverket stärker arbetets tillförlitlighet ytterligare, då det 
överensstämmer med syftet och är beprövat i svensk skola. Dessa två verktyg och 
metoder täcker hela det syfte som arbetet har och ger arbetet god tillförlitlighet. 

Reliabilitet tar upp om det resultat som presenteras går att lita på (Bryman, 2011). 
Det hänger ihop med om urvalet och datainsamlingsmetoden är tillförlitliga och 
utförda på korrekt sätt. Reliabilitet påverkas också av om databearbetningsmetoden 
utfördes på ett korrekt sätt, samt om slutsatserna är rimliga utifrån resultatet. Urvalet 
gjordes på ett sådant sätt att de informanterna som deltog i arbetet kunde ge 
relevanta svar på de frågor som ställdes under intervjuerna. Genom att spela in 
intervjuerna säkerställdes det att inget av det informanterna svarade försvann. 
Reliabiliteten av databearbetningen, resultatet och slutsatserna stärktes av att flera 
personer arbetade med och granskade dem. Databearbetningen stärktes också av att 
flertalet referenser som beskriver arbetets ramverk användes under bearbetningen. 
Resultatet och slutsatserna kunde sedan kopplas till resultat och slutsatser från 
tidigare forskning. Detta gör arbetets resultat och slutsatser mer troliga.  
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5 Resultat 

Under denna rubrik redovisas resultaten från arbetet. Resultaten är organiserade 
efter forskningsfrågorna och SFCP ramverket tidigare beskrivet under rubrik 3. 

5.1 Hur beskriver lärarna att de använder sig av digitala 
verktyg i sin matematikundervisning? 

5.1.1 Arbetsmiljö och infrastruktur 

Alla lärare i studien berättade om digitala verktyg, med koppling till kategorin 
Arbetsmiljö och infrastruktur. De beskrev vilka typer av digitala verktyg de har 
tillgång till i matematikklassrummet. Samtliga sa att de har tillgång till projektorer i 
någon form, antingen i form av en fristående projektor eller en projektor integrerad i 
en smartboard. I användningen av projektorerna berättade två av lärarna att de 
använder sig av digitala verktyg, för att eleverna ska kunna interagera med 
presentationen. Lärare två berättade att ” […] eleverna kan med telefon, knapp eller 
dator svara på mina frågor och skickar in dem till tavlan så att vi kan gå igenom 
svaren tillsammans.”.  

Lärarna berättade också att i alla deras klasser har eleverna i någon mån tillgång till 
datorer eller plattor under matematiklektionerna. Ingen av lärarna sa dock att de har 
en hel klassuppsättning av plattor eller datorer. Två av fyra lärare berättade att de har 
verktyg för hälften av eleverna, resterande av lärarna har färre verktyg. Alla lärare 
nämnde att de kan låna ihop till hela klassuppsättningar av digitala verktyg från 
andra lärare, vid behov. Tre av fyra lärare sa att de använder läroböcker med digitala 
delar. Lärare fyra sa: ”Jag loggar in på en sida som är kopplad till deras 
matematikbok”. 

Två lärare tog också upp infrastrukturen på skolan, de har ett heltäckande wifi-
nätverk och tillgång till internet. Lärare ett tog upp tillgången till ett förvaringsskåp 
där plattor och datorer kan laddas och förvaras när de inte används.  

5.1.2 Didaktiska arbetssätt och verktyg 

Alla lärare berättade om de didaktiska verktyg de använder, samt de olika didaktiska 
praktiker som används i deras undervisning. Arbetet med olika hemsidor i 
undervisningen beskrevs av tre av fyra lärare, vilka använde sig av hemsidor för 
repetition och andra uppgifter. Lärare ett gick mer in på djupet med sin beskrivning 
av vad hen använder. Hen beskrev ”Elevspel”, en hemsida där lärare kan lägga upp 
uppgifter som elever ska göra. ”Kims matematik” är en hemsida där olika arbetssätt 
respektive områden presenteras med olika genomgångar och förklaringar. På 
hemsidan finns olika videos som kan hjälpa eleverna att förstå det område de arbetar 
inom. Hen berättade också om sidor från The British Broadcasting Corporation där 
eleverna får arbeta överskridande med engelskan och matematiken. Till sist beskrev 
lärare ett en hemsida där hen gör övningsbilder för eleverna. Lärare tre tog upp 
”Studie.se” respektive ”Kahoot” som sidor hen använder för uppgifter och repetition. 
Lärare fyra sa att hen använder sig av sidan ”Skolplus”.  

Tre av lärarna berättade att de arbetar med appar i matematikundervisningen. De 
använder dessa applikationer i olika syften. De fem syften lärarna tog upp är extra 
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uppgifter, fördjupning, konkretisering, repetition och variation. Lärarna berättade 
också att de med hjälp av digitala verktyg kan skicka uppgifter direkt till eleverna, 
som läxa, komplettering vid sjukdom eller som en utmaning. ”King of math” och 
”Nomp” är appar som användes för repetition, där eleverna får olika uppgifter och 
utmaningar inom ett matematiskt område att lösa. ”Slice it” användes av lärare två 
för att konkretisera bråk och göra det lättare för eleverna att ta in kunskapen. De 
flesta appar används för variation. Lärare fyra berättade att ”Eleverna tycker det är 
roligt och att matematik blir roligare och varierande” när de använde sig av appar.  

Alla lärarna använde sig av olika verktyg för att ha genomgångar, de använde Word, 
Powerpoint eller olika hemsidor. Två av lärarna berättar att de arbetar med att 
eleverna ska ha interaktioner vid genomgångarna. Lärare ett sa att hen använder sig 
av ”Plickers”, ett verktyg där eleverna har lappar som de svarar med. Genom att 
läraren scannar lapparna med en telefon får hen fram vad eleverna har svarat. Lärare 
två berättade inte vilket program hen arbetar med men beskrev att hen använder 
mobiler, datorer eller knappar för att låta eleverna vara delaktiga.   

5.1.3 Didaktiska strukturer och metoder 

Alla lärare berättade att de använder digitala verktyg inom följande moment: 
Repetitionsmoment, eget arbete, grupparbeten, introduktioner, genomgångar samt 
fördjupningsmoment. Arbetet med digitala verktyg sker ofta och lärarna arbetade 
med digitala verktyg i elevgrupper av olika storlekar. Lärarna berättade också att de 
använder digitala verktyg i bedömningsarbetet. Verktygen användes av lärarna för att 
få en överblick av elevernas kunskaper i de olika momenten och kan ge lärarna både 
en formativ och summativ bild av elevernas kunskaper. Lärarna hade tillgång att 
både kunna skicka hem uppgifter, samt att ge instruktioner eller läxor till nästa 
lektion. ”Om eleverna är hemma och är sjuka då skickar ja [sic] en läxa via Vklass […] 
och jag ser vad de har gjort.” sa lärare tre. 

5.1.4 Curriculum script 

Lärarna sa att de använder digitala verktyg till att variera sin undervisning och 
anpassa undervisningen till elevernas behov. Två av lärarna beskrev mer i detalj att 
de undersöker elevernas inlärning, med hjälp av digitala verktyg och utifrån det 
anpassar de sedan undervisningen efter vad de har fått reda på. De fortsatte med att 
berätta att de använder digitala verktyg i deras formativa och summativa 
bedömningar. 
Digitala verktyg användes för att komplettera matteböcker samt annat tryckt 
material, enligt tre av lärarna. Lärarna skickar uppgifter till elever som är sjuka och 
att de använder uppgifterna för kompletterande ändamål. Lärare tre beskrev hur hen 
använder digitala verktyg för att hjälpa elever med annat modersmål än svenska:  

Jag öppnar en sida på i mattebokens hemsida, det finns på svenska och arabiska så eleven börja 
jobba med massor av uppgifter.  Sen kommer det med olika former i svenska och eleven kunde 
inte svenska då tryckte vi på en knapp för att få arabiska. Hennes översättning är samma 
uppgifter men på arabiska 

5.1.5 Tidsekonomi och effektivitet 

Lärarna berättade att digitala verktyg både kan ta och ge tid. Lärare tre beskrev hur 
hen kan ta färdiga genomgångar online för att spara tid. Lärare två beskrev att tiden 
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det tar för att hitta genomgångar och uppgifter är lång. Lärare ett sa ”När du arbetar 
med digitala verktyg så kan du få ut mycket större variation och få in fler moment än 
vad som går utan verktyg eller vad det gick förr.”. 

5.2 Vilka fördelar och hinder upplever lärarna i sitt 
användande av digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 

5.2.1 Arbetsmiljö och infrastruktur 

Bristen på hårdvara var något som påverkade alla de intervjuade lärarnas 
undervisning. Lärarna berättade att bristen på hårdvara påverkar planeringen och 
vilka uppgifter de kan arbeta med negativt. Två av lärarna berättade att bristen på 
hårdvara kan vara något positivt, då det tvingar fram grupparbeten och skapar 
diskussioner. Lärare två berättade att smartboarden hjälper eleverna att kunna 
redovisa muntligt och förbättra sin kommunikation. Lärare två berättade att det 
också är enklare att visualisera begrepp för eleverna. 
 
Alla lärare nämnde också det positiva i att de med hjälp av digitala verktyg kunde 
arbeta på ett varierat sätt. ” […] är det lite variation blir det lite roligare […]” Sa lärare 
ett. Två av fyra lärare berättade om nackdelarna med att digitala verktyg är beroende 
av bra infrastruktur, samt att många av de fördelar som digitala verktyg ger försvann 
utan internet. 

5.2.2 Didaktiska arbetssätt och verktyg 

Hälften av lärarna berättade om olika hemsidor samt appar som är både gratis och 
har med bra innehåll. Lärarna framförde att hemsidor är till stor nytta. Lärarna 
berättade att med hjälp av apparna, kan de få en överblick över elevernas kunskaper. 
Apparna och hemsidorna kunde också stödja elever som är i problem. Trots den hjälp 
digitala verktyg kan ge, kan eleverna behöva ha annat stöd. Lärarna berättade att 
många av dessa stöd är i behov av uppkoppling för att fungera optimalt. Lärare fyra 
uttryckte sig på detta sätt angående problemet ”Om uppkoppling eller internet ligger 
nere så är IKT värdelöst, då det inte går att använda.”. 

5.2.3 Didaktiska strukturer och metoder 

Samtliga lärare berättade att de anser att det finns fördelar med att använda sig av 
digitala verktyg i genomgångar. Lärarna sade att de ger fler möjligheter att involvera 
eleverna och att verktygen ger lärarna en bättre överblick av elevernas kunskap. Tre 
av lärarna ansåg att de fanns olika fördelar med användandet av videor i 
genomgångar och som del av läxor för att ge eleven mer stöd. Lärare tre beskrev att 
digitala verktyg hjälpte till att skapa diskussioner i klassrummet, samt att de passar 
bra till grupparbeten. Lärare tre beskrev att tillgången till elevernas modersmål 
hjälpte eleverna att vara mer delaktiga i diskussioner. 

5.2.4 Curriculum script 

Alla lärare berättade att digitala verktyg kompletterar och ger en variation till 
undervisningen. Tre av lärarna berättade att justerandet av uppgifters svårhetsgrad 
och individualisering blir enklare att göra med hjälp av digitala verktyg. ”De tycker 
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det är roligt och att matematik blir roligare och varierande.” Sade lärare fyra 
angående variationer inom sitt arbete. Det kan dock vara svårt att hitta verktyg som 
är anpassade för hela klassen, både på kunskapsnivå och språkligt, berättade lärare 
tre. Det ansågs enklare för lärarna att använda ämnesöverskridande verktyg, samt att 
det finns tillgång att ha verktygen på fler språk än svenska. 
 
Lärare tre beskrev att elever blir mer intresserade när de har en mer varierad 
undervisning med digitala verktyg. Appar kan stärka elevernas självförtroende när 
det kommer till matematik, berättade lärare två. Dock kan det uppstå problem med 
den nya variationen, lärare två sade att vissa elever inte vill arbeta med penna och 
papper när de har tillgång till digitala verktyg. Hen beskrev problemen med att 
många appar och hemsidor inte låter eleverna redovisa sina uträkningar. Detta 
skapade problem då hen inte vet vilken nivå eleverna ligger på. 
 
Lärare två beskrev också att de digitala verktygen inte är heltäckande, utan är 
begränsande i undervisningen och att läraren inte bara kan utgå från dem. 

5.2.5 Tidsekonomi och effektivitet 

Alla lärare beskrev hur digitala verktyg kan krångla och ta tid från lektionen. Två av 
lärarna sade att det tar lång tid att skapa och hitta uppgifter som är anpassade för 
eleverna, när de arbetar med digitala verktyg. Alla lärare beskrev dock att digitala 
verktyg sparar tid inom vissa områden. När det kom till planering, förberedelser och 
genomgångar hjälpte digitala verktyg. Detta gjorde att momenten i helhet gick 
snabbare än tidigare.  

Att hitta samt göra uppgifter gick också snabbare för vissa lärare, medan vissa 
beskrev det som svårare. Lärare ett berättade att utan digitala verktyg kommer hen 
ägna mycket mer tid åt rättning och frågor till elever under genomgångar. Lärare ett 
sa ”Eleverna får olika uppdrag där de får direkt respons över hur det gick, samtidigt 
kan jag se vad de har lärt sig”. 
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6 Slutsatser 

I denna del av arbetet ger vi en sammanfattning av vårt resultat, kopplar det till 
tidigare studier inom ämnet, samt drar slutsatser utifrån det. 

6.1. Hur beskriver lärarna sitt arbete med digitala verktyg i sin 
matematikundervisning? 

Alla intervjuade lärare har tillgång till grundläggande infrastruktur och verktyg, men 
i begränsad mängd när det gäller hårdvara. Detta resultat speglar det som står i 
Skolverket (2011b).  I Skolverkets artikel framgår att skolor köpt in digitala verktyg 
utan att ha en tillräcklig förståelse för verktygen. Bristen på kunskap och förståelse 
kring hårdvaran leder sedan till att inköpen och implementeringen av digitala verktyg 
begränsades. Detta får till följd att lärare på skolorna måste låna verktyg av varandra 
för att kunna använda dem på ett optimalt sätt (Skolverket 2011b).  

Lärarna i arbetet använder sig av samma typer av digitala verktyg i sin undervisning, 
men använder sig till stor del av olika verktyg. Detta går att koppla till vad som står i 
Skolverket(2011b). Där tar de upp att skolor har fokuserat mer på utrustning än 
utbildning av lärare. Det kan också kopplas till att arbete med digitala verktyg inte 
har prioriterats tidigare i och med att de inte omnämnts i tidigare läroplaner 
(Skolverket, 1980, 1994). Detta tillsammans med skolans ökade digitalisering innebär 
att lärare har behövt implementera verktyg med minimal styrning 
(Regeringskansliet, 2017), vilket i sin tur kan ge den spridning på digitala verktyg vi 
ser i praktiken.  

Alla lärarna i arbetet berättade att de använder digitala verktyg i flertalet moment i 
sin undervisning, framförallt under genomgångar och repetitionsmoment. Detta visar 
på en utveckling i linje med slutsatserna i Skolverket (2003). Rapporten presenterar 
olika förbättringar och mål att sträva mot för att öka kvalitén på 
matematikundervisningen. En av de saker som tas upp är att använda verktyg som 
involverar flera sinnen och möter elevernas behov. Ett mål som rapporten 
presenterar är en minskning av lärobokens totala dominans i 
matematikundervisningen till förmån för andra verktyg. Rapporten tar också upp mål 
om att utveckla användandet av samtal och bedömning. Mycket av det som rapporten 
föreslår som utveckling av matematikundervisningen är moment som arbetets lärare 
använder digitala verktyg inom (Skolverket, 2003).  

Lärarna i arbetet säger sig använda digitala verktyg för att variera och anpassa sin 
undervisning. Detta ligger också i linje med vad rapporten från Skolverket (2003) 
beskriver som bra skolutveckling. Rapporten lyfter varierat arbetssätt, flexibla 
anpassningar tillsammans med ämnesöverskridande arbete som utvecklingsmål. 
Utifrån lärarnas svar inom kategorierna Didaktiska arbetssätt och verktyg, Didaktiska 
strukturer och metoder och Curriculum script kan man dra slutsatsen att 
matematikundervisningen verkat ha utvecklats på ett liknande sätt som Skolverket 
(2013) föreslår.  

Lärarna berättar att de spenderar mer tid på att leta fram bra verktyg, men att de 
samtidigt sparar tid på att använda färdiga genomgångar från nätet. Utifrån lärarnas 
svar om Tidsekonomi och effektivitet kan man dra slutsatsen att effektiviteten av 
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arbete med digitala verktyg är beroende av lärares kunskaper om verktygen. Detta 
speglar vad tidigare forskning har sagt (Thorvaldsen et al, 2012). 

6.2. Vilka fördelar och hinder upplever lärarna i användandet av digitala 
verktyg i matematikundervisningen? 

Alla lärare berättade att de upplever infrastrukturen som begränsande, framförallt 
påtalades bristen på arbetshårdvara. Skolverket (2011b) säger att skolor köper in 
digitala verktyg som hårdvara, utan den information som behövs för att använda 
verktygen. Detta leder till att skolor ansöker om pengar till att köpa verktyg, där de 
inte vet hur många verktyg de behöver för att använda dem aktivt i undervisningen. 
Konsekvenserna av detta berättade lärarna om i vårt arbete. Lärarna berättade att de 
inte har digitala verktyg till alla elever, utan att låna av andra lärare. Lärarna tog upp 
problem med infrastrukturen respektive internetuppkopplingen. Pelgrum (2001) och 
Reynolds et al (2003) berättar om infrastrukturens viktiga inverkan på att arbetet 
med digitala verktyg ska fungera. Utan god infrastruktur kommer arbetet med 
digitala verktyg att bli svårare och ineffektivt. Utifrån vad lärarna har berättat och vad 
forskningen säger kan vi dra slutsatsen att brist på digitala verktyg som hårdvara, 
samt dålig infrastruktur påverkar arbetet med digitala verktyg negativt. 

Lärarna i arbetet tog upp ett antal fördelar med innehållet och användningen av 
digitala verktyg. En av de fördelarna som lärarna tog upp är att med hjälp av appar 
och hemsidor kan lärarna få en överblick av vad eleverna har för kunskaper. Apparna 
och hemsidorna kan också hjälpa till att stödja elever i problem. Lärarna berättade att 
en del verktyg var begränsade av krav på uppkoppling. Pelgrum (2001) och Reynolds 
et al (2003) tar upp problemen med att ha alltid tillgång till internet. De konstaterar 
att det krävs att skolan har en god infrastruktur, samt att de behöver bra uppdaterad 
hårdvara för att appar och hemsidor ska fungera på bästa sätt. Med detta kan vi dra 
slutsatserna att utan god infrastruktur och bra hårdvara blir det mindre effektivt att 
använda digitala verktyg. 

Alla lärare i arbetet berättade att digitala verktyg hjälper dem att involvera fler elever 
i diskussioner än vad de annars skulle ha kunnat göra, samt att de öppnar upp för fler 
sätt att arbeta. Skolverket (2003) tar upp att en större flexibilitet, en hög grad av 
anpassning och variation ger ökad kvalité till undervisningen. Skolverket skrev vidare 
att det är en viktig del för att eleverna ska ha en lust att lära. Utifrån detta kan vi dra 
slutsatsen att en mer varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg kan hjälpa 
eleverna att bli mer intresserade och få en ökad lust att lära. 

Lärarnas påståenden inom kategorin Curriculum script beskriver att digitala verktyg 
hjälpte lärarna att anpassa sin undervisning till elevernas behov. Påståendena 
beskriver också att digitala verktyg kan komplettera andra verktyg inom 
matematikundervisningen. Skolverket (2003) tar upp att variation och anpassning 
behövs för att undervisningen ska ha en hög kvalité, samt att eleverna ska ha lusten 
för att lära. Utifrån den information vi har kan vi då dra slutsatsen att lärarna får det 
enklare att ha en varierad och anpassad matematikundervisning med hjälp av digitala 
verktyg.  

Lärarna i arbetet berättade att de digitala verktygen förenklar och effektiviserar flera 
moment i undervisningen. De berättade också att digitala verktyg ibland krånglar och 
tar tid från lektioner. Med rätt miljö runt sig hjälper digitala verktyg lärare. Verktygen 
blir effektiva både gällande undervisningen och tidsanvändning i rätt miljö(Pelgrum, 
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2001; Reynolds et al, 2003). Som slutsats kan vi säga att med hjälp av digitala verktyg 
kan undervisningen vara mer effektiv, mer varierad och att det tar mindre tid att 
planera den. Men det kräver en bra miljö för användningen av digitala verktyg och att 
lärarna har en utbildning.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi arbetets resultat, slutsatser samt eventuella 
generaliseringar. 

Flera delar av vårt resultat kan man förklara genom att peka på bristande resurser. 
Resurser är enligt forskningen, såsom Pelgrum (2001) och Reynolds et al (2003), den 
största faktorn som påverkar arbetet med digitala verktyg. Detta ser vi också i arbete 
då lärarna kopplar bristen på arbetshårdvara till hur de lägger upp undervisningen. 
De vanligaste problemen som lärarna berättar om kan kopplas till resurser. 
Teknikstrul och uppkopplingsproblem tas upp både av lärarna och forskningen. 
Andra delar av resultatet kan förklaras av hur Skolverket (2003) har föreslagit hur 
utvecklingen av matematiken bör se ut. Framförallt går det att koppla ihop 
Skolverkets utvecklingsmål med de moment där lärarna säger att de använder 
digitala verktyg. Lärarnas beskrivningar om varför de använder verktygen kan även 
kopplas till utvecklingsmålen.  

Utifrån lärarnas påståenden kan vi se att det inte finns några gemensamma digitala 
verktyg utanför infrastrukturen. Det vi kan se i vårt resultat är att det finns en 
gemensam uppfattning om vad man kan använda digitala verktyg till.  

Majoriteten av lärarna berättade att de använder digitala verktyg till att variera och 
anpassa sin undervisning. De berättade också att de använder digitala verktyg i 
repetitionsmoment och i genomgångar. Utifrån resultatet ser vi att lärarna använde 
sig av olika digitala verktyg. Detta kopplat till att flera lärare tog upp att det tog tid att 
hitta verktyg och att det var svårt att koppla verktygen till läroplanen. Detta visar att 
det finns ett problem. Eftersom det idag inte finns någon central kvalitetssäkring på 
verktygen är det upp till varje lärare/skola att välja ut bra verktyg. Detta tillsammans 
med den mängd digitala verktyg som finns på marknaden idag gör att kvalitén på 
undervisning med digitala verktyg varierar kraftigt. Majoriteten av verktygen på 
marknaden är inte gjorda för svensk skola och är inte kopplade till läroplanen. Något 
som skulle göra det lättare för lärare att arbeta med digitala verktyg, skulle vara om 
det fanns en centralt kvalitetssäkrad databas för digitala skolverktyg. 

Det som vi ser utifrån våra resultat och slutsatser är att det krävs ett grundligt arbete 
när det kommer till implementeringen av digitala verktyg. Detta görs tydligt av både 
Pelgrum (2001), Reynolds et al (2003), Thorvaldsen et al (2012) och Skolverket 
(2011b), då de säger att det krävs både rätt hårdvara, infrastruktur samt utbildning av 
lärare inom området. De konstaterar att dessa två delar är beroende av varandra och 
om någon av delarna saknas eller är otillräcklig blir undervisningen negativt 
påverkad. Något annat vi ser i resultatet är att ingen av lärarna berättade om något 
som vi kunde koppla till de nya delarna i Lgr11 (Skolverket 2017a), utöver de mer 
generella delarna som att eleverna ska lära sig att använda digitala verktyg. 

De generaliseringar som gick att göra utifrån arbetets resultat och slutsatser är 
mycket begränsande. Detta då det är en liten studie med få informanter. Det vi kan se 
är att det finns lokala trender inom vilka verktyg som används av lärare och att det 
finns en generell uppfattning om hur det går att använda digitala verktyg. 
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8 Avslutning  

Det som vi ser att detta arbete kan ge praktiken är en inblick i hur det går att arbeta 
med digitala verktyg. Det kan ge en förståelse för hur lärare kan arbeta med digitala 
verktyg utifrån vad informanterna har berättat. Resultatet kan ge inspiration för 
lärare som ska börja arbeta med digitala verktyg, eller ge en komplettering och ett 
annat perspektiv för de som redan arbetar med digitala verktyg. Arbetet skulle kunna 
ge en möjlighet att lärare arbetar mer varierat, med hjälp av digitala verktyg och 
försöker skapa en mer individualiserad undervisning för eleverna. Ett varierat arbete 
kan ge eleverna en större lust för att lära.  

Arbetet tar också upp fallgropar och andra centrala delar i arbetet med digitala 
verktyg, vilka är viktiga att känna till. Framförallt att lärarens utbildning lägger 
grunden till verktygens påverkan. Arbetet kan ge förståelsen att digitala verktyg kan 
användas inom undervisningen och är som vilket annat verktyg som helst. Arbetet 
skulle kunna göra så att skolor och lärare försöker få mer information om de digitala 
verktygen de tänker använda. Detta kan leda till att lärarna och skolorna har mindre 
problem med hårdvaran och mjukvaran.  

Något som framtida forskning kan göra, är att genomföra observationer och 
undersöka om praktiken är vad lärarna säger att den är. En annan sak som framtida 
forskning kan göra är att jämföra vårt arbete mot en ny undersökning, med ett större 
antal informanter för att se om resultatet blir detsamma. Är det så att bara dessa 
lärare arbetar på dessa sätt? Kan samma slutsatser dras från andra lärares arbete 
med digitala verktyg? En annan variant av vårt arbete som går att göra är att ha mer 
fokus på eleverna, hur upplever de användandet av digitala verktyg i undervisningen? 
Tycker eleverna att det hjälper med digitala verktyg? Blir eleverna mer engagerade, 
eller använder de det för annat än vad de ska göra?  
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10 Bilaga 

10.1        Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjufrågor  

Använder du digitala verktyg i din matematikundervisning? 

 

Hur använder du digitala verktyg matematikundervisning? 

o Kan du beskriva hur du använder digitala verktyg i din praktik? 
 

o Använder du det som en inbakad del av undervisningen eller separat med 
tydliga gränser? 
 

o Är de en del av alla lektioner?  
Är det återkommande eller vid arbete med specifika saker?  
Hur ofta använder du applikationer? 
 

o Vad använder du för applikationer eller program?  
När använder du dem?  
Kan du ge exempel på situationer? 
Varför använder du dem?  
I vilket syfte?  
 

o Hur introducerar du arbetet med digitala verktyg till eleverna?  
 

o Hur började du arbeta med digitala verktyg? 
 

o Vad är det för skillnader från förr? Har ditt användande av digitala verktyg 
förändrats? Hur?  
 

o Varierar det vilka elever som får använda verktygen? Vilka elever använder 
verktygen? Använder de dem lika mycket? 

I arbetet med digitala verktyg, vad behöver man tänka på? 

Vad är de viktiga stegen när det kommer till implementeringen? införandet 

Vad finns det för fallgropar? 

Vad finns det för ”stegar”? Hur överkom du de fallgroparna? 

Vad behöver man tänka på i vardagen? 

I planeringen 

användandet 
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10.2 Bilaga 2: Missiv 

Information om studien: 

Vi håller på med en intervjustudie gällande implementering av olika digitala verktyg inom 
matematikundervisningen i årskurserna 4-6. Verktygen som vi fokuserar på i studien är 
program och/eller appar(t.ex. Mathking, Padlet, Socrative), inte hårdvaran(t.ex. Ipad, dator) 
som applikationen/programmet används på. I studien vill vi intervjua lärare för att ta del av 
deras åsikter och uppfattningar om digitala verktyg och hur de använder dessa i 
undervisningen. Exempel på frågor som kan ställas under intervjun kan vara: i vilka syften 
använder du de program du använder eller hur introducerar du arbetet med digitala verktyg 
till en ny klass? 

Urvalet av lärare till denna studie gjordes genom att kontakta skolor och fråga efter frivilliga 
lärare som använde digitala verktyg i sin undervisning. Lärarna som valts ut till studien 
kommer från de svar vi fått från skolorna. 

Intervjun är beräknad att cirka 30-60 minuter och kommer vara behandla lärarens åsikter 
gällande hur, när och varför hen använder digitala verktyg, intervjun kommer att ha öppna 
frågor för att ge läraren plats att beskriva. Om det finns intresse hos den intervjuade läraren 
kan vi skicka en kopia av den färdiga studien till denne. 

Vi kommer läsa, sammanfatta och dra slutsatser från det materialet vi får från intervjuerna, 
utöver de resultat och nödvändig information för studien så kommer resterande information 
att raderas när studien har slutförts och i detta skede tas all personlig information bort.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Inga 
namn eller andra personliga uppgifter kommer sparas eller finnas med i det som publiceras.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Ansvariga för undersökningen: 

Telefon            Henrik Hanberg                            Sebastian Engstrand  
Epost               HH                         SE   

 
 
 

Underskrift för deltagande av intervjun att hen har förstått och godtar att vara delaktig I 
studien. 
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