
 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

 

 

 

 

Digitala verktyg inom matematikundervisning 

 - ur ett specialpedagogiskt perspektiv  

 

 

En kvalitativ intervjustudie med matematiklärare kring de digitala 

möjligheterna och begränsningarna i en växande digital värld  

 

 

Marlene Oderstad & Jonnie Berggren 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare med inriktning matematik 

Avancerad nivå   Handledare: Tuula Koljonen 

15 högskolepoäng   Examinator: Margareta Sandström 

Vårterminen 2018 



Sammanfattning 

Mälardalens Högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare, 15 högskolepoäng 

Specialisering: Matematikutveckling 

Kurskod: SQA112 

 

Författare: Jonnie Berggren och Marlene Oderstad 

 

Digitala verktyg i matematikundervisningen – ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

En kvalitativ intervjustudie med matematiklärare kring de digitala möjligheterna och 

begränsningarna i en växande digital värld  

År: Vårterminen 2018    Antal sidor: 52 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några matematiklärare uppfattade de digitala 

verktygens möjligheter och begränsningar i matematikundervisningen med fokus på elever i 

matematiksvårigheter. Studien har hämtat inspiration från det systemteoretiska perspektivet som 

utgår från ett helhetsperspektiv då man söker förklaringar i hela skolans organisation. Vid 

insamlandet av empirin användes en kvalitativ forskningsansats i form av gruppintervjuer och 

enskilda intervjuer. Datainsamlingsmetoden valdes för att få en större förståelse och kunskap kring 

vilka möjligheter och begränsningar man såg med användandet av digitala verktyg. De möjligheter 

som framkom var att digitala verktyg kunde leda till förbättrad koncentration och det var lättare att 

göra individuella anpassningar som gynnade ett digitalt arbetssätt för elever i 

matematiksvårigheter. Paradoxalt nog visade resultatet att en del elever i matematiksvårigheter 

ansågs gynnas av traditionell lärobok, istället för att arbeta digitalt med matematik. Lärares 

erfarenhet kring digitala verktyg påverkade vilka möjligheter och begränsningar de uppfattade 

kring en digitaliserad matematikundervisning. De som kommit längre i sin kompetensutveckling 

kring digitala verktyg ser oftast nya begränsningar för elever i matematiksvårigheter. Det blev även 

tydligt att alla delar i skolans organisation har betydelse för utformningen av en digitaliserad 

matematikundervisning.  
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Tackord 

Till att börja med vill vi tacka alla informanter som ställde upp och deltog i denna studie. Genom 

att dela med er av era uppfattningar och tankar kring digitala verktyg i matematikundervisningen 

gav ni oss, och andra i fältet, värdefull information inom området. 

Ett stort tack till vår handledare Tuula Koljonen som under uppsatsens arbetsprocess – från början 

till slut – bidragit med konstruktiv feedback, tips och idéer som lett arbetet framåt.  

Vi vill även rikta ett stort tack till våra arbetsgivare som under studietiden varit förstående, 

tillmötesgående och givit oss extra tid när det har behövts. Tack vare detta har vi haft möjligheten 

att fokusera på våra studier som varit mycket givande och lärorika inför vårt arbete som 

speciallärare.  

Slutligen vill vi även tacka våra närmaste som funnits där och stöttat under hela vår 

speciallärarutbildning med allt ifrån genomläsning till barnpassning.   
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Inledning 

Den digitala utvecklingen har exploderat under de senaste decennierna och genomsyrar numer stora 

delar av vårt samhälle. Skolans värld är inget undantag. I dagsläget är digitala verktyg inom skolan 

ett högaktuellt ämne i media men även en aktuell fråga på regeringsnivå. Med digitala verktyg 

menas olika tekniska hjälpmedel som kan användas inom undervisning i skolan som datorer, 

surfplattor, smartphones samt webbsidor, dataprogram och applikationer (appar). Riksdagens 

utbildningsutskott fattade i oktober 2015 beslut om att ta fram en översikt av forskningsrön och ett 

kunskapsunderlag av forskning samt andra resultat som rör kunskap om digitaliseringen inom 

skolan. Detta resulterade i en rapport som bygger på en enkät till elever, lärare och rektorer, 

”Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen?”. Rapporten visar att digitala verktyg i 

undervisningen har positiva effekter på elevers resultat, likvärdighet och kvalitet i undervisningen 

men även negativa effekter påvisas, exempelvis ökad stress för både lärare och elever samt ökad 

arbetsbelastning för lärare. De vanligaste positiva effekterna var en ökning av motivation, 

engagemang och intresse för studier och lärande. Rapporten visar även att det nya arbetssättet kring 

digitaliseringen ställer nya krav på organisation, resurser och kompetensen i skolan. Rapporten 

påtalar att digital teknik används mest på lektioner i svenska och samhällskunskap, men de ser dock 

en ökning generellt i skolan och att lärare önskar mer kompetensutveckling. Vad gäller en likvärdig 

utbildning ses digitaliseringen som ett sätt att jämna ut skillnader mellan elever med olika 

förutsättningar (2015/16:RFR18). Regeringen har således tagit digitaliseringen på största allvar och 

det har lett till läroplansförändringar som gäller från hösten 2018 (SKOLFS 2017:11; Skolverket, 

2017).  

Ovan nämnda rapport visar även att Sverige ligger i toppen bland länder i Europa vad gäller tillgång 

till digitala verktyg och hjälpmedel i skolan. Vad gäller användningen av digital teknik i 

undervisningen har Sverige dock halkat efter några andra europeiska länder. Danmark och Norge 

ligger i topp vad gäller tillgång till digital teknik men har dessutom kommit längre med 

användningen i undervisning och skola. Ett mönster som framträder är att användningen ökar i takt 

med elevernas ålder och att användningen av datorer eller läsplattor har ökat i ämnet matematik 

men är ändå fortfarande relativt sällsynt i den svenska skolan (2015/16:RFR18). För elever som 

befinner sig i matematiksvårigheter kan den digitala teknikens inträde i klassrummen kanske leda 

till en stor förbättring, om den används på rätt sätt.  
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Elever i matematiksvårigheter har ofta problem med arbetsminne, organisationsförmåga och 

inlärningsstrategier enligt Nordness, Haverkost, och Volberding (2011) som menar att digitala 

verktyg kan underlätta dessa aspekter. Även Anestis (2015) kommer fram till samma slutsats när 

det gäller elever som har dyslexi och har svårigheter med matematik. Han menar att digitala 

hjälpmedel kan stötta arbetsminnet och därmed skapa bättre förutsättningar för elevernas 

koncentrationsförmåga. Haelermans (2017) finner i sin studie övergripande pedagogiska vinster 

med digitala verktyg där hon framför allt lyfter fram digital återkoppling. Hon fann även att de 

digitala verktygen hade störst effekt för lågpresterande elever. En studie i USA däremot visar att 

digitala verktyg som fanns tillgängliga i skolan sällan användes i undervisning, och aldrig inom 

matematik (Nordness m. fl. 2011). Att använda digitala verktyg på ett effektivt sätt kräver duktiga 

pedagoger med kompetens inom digital teknik. Om pedagogerna är tveksamma till nyttan av 

digitala verktyg kan det resultera i negativa effekter poängterar Haelermans (2017). I en rapport 

från Skolinspektionen (2012) visade det sig att de satsningar skolor och kommuner gjort på digitala 

verktyg till stor del inte utnyttjades. Det har funnits flera olika orsaker till detta, som att satsningen 

riktats administrativa mål snarare än mot pedagogiska mål, att det saknats övergripande 

pedagogiska strategier för IT-användandet på skolan, att lärarna inte fått adekvat 

kompetensutbildning samt att den tekniska utrustningen varit bristfällig. Redan för tio år sedan i 

Australien granskade Bennet, Maton och Kervin (2008) den digitala debatten då de menade att hela 

utbildningsystemet generellt måste genomgå en förändring eftersom en ny generation tekniskt 

skickliga ungdomar är födda. De belyste att det fanns ett brådskande behov att ändra det som lärs 

ut för att inte förlora denna generations kunskaper, då undervisningen ansågs som föråldrad och 

irrelevant. Vidare menade de att om inte utbildningssystemet ändras kommer vi eventuellt 

misslyckas med en hel generation. De menar även att det krävs mer modern forskning som 

innehåller ungdomars perspektiv tillsammans med deras lärares perspektiv för att få en förståelse 

för ungdomars tankar. Forskningsmaterial inom digital teknik kopplat till matematik och 

matematiksvårigheter är således tunt nationellt och även internationellt. Sverige har dock haft 

statliga satsningar – där matematiklyftet är det senaste exemplet – för att förbättra 

matematikundervisning. Trots detta har inte måluppfyllelsen ökat nämnvärt inom matematiken 

(Engström, 2015).   
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Detta leder oss fram till denna studies syfte. Syftet med denna studie är att undersöka hur några 

matematiklärare uppfattar de digitala verktygens möjligheter och begränsningar i 

matematikundervisningen med speciellt fokus på elever i matematiksvårigheter. För att uppnå detta 

syfte har vi valt att genomföra gruppintervjuer med matematiklärare. Detta för att undersöka vilka 

möjligheter och begränsningar de själva ser med digitala verktyg i undervisning med elever i 

matematiksvårigheter. Dessa gruppintervjuer har även kompletteras med enskilda intervjuer med 

matematiklärare som kommit olika långt i implementerandet av digitala verktyg i matematik-

undervisningen. Vår förhoppning med denna studie är att lyfta fram vilka inställningar och tankar 

som kan finnas hos matematiklärare, när det gäller digitala verktygs begränsningar och möjligheter 

i undervisningen. Detta är mycket värdefull kunskap för oss som speciallärare. Inte minst vill vi 

även belysa hur lärare och speciallärare kan implementera och använda sig av digitala verktyg i 

matematikundervisningen för att stödja elever i matematiksvårigheter. 

Disposition  

Inledningen beskriver varför detta ämne är viktigt att belysa samt redogöra vårt mål och syfte med 

studien. I bakgrunden beskrivs styrdokument med tidigare forskning och vår teoretiska 

referensram. Bakgrunden innehåller även en beskrivning av studiens syfte och redogörelse av 

frågeställningar. Efter denna dispositionsförklaring följer definitioner och klargörande av centrala 

begrepp. Vidare följer metoddelen som beskriver vårt urval och genomförande av datainsamling 

och redogör de forskningsetiska aspekter som råder, tillförlitlighet och trovärdighet och slutligen 

presenterar vår databearbetning och analys. Efter metoddelen presenteras empirin i resultatet som 

följs av en resultatsammanfattning. Avslutningsvis följer en diskussion där resultat och metod 

diskuteras. Denna del innehåller även våra egna reflektioner. Diskussionen avslutas med förslag på 

vidare forskning utifrån vårt resultat och analys. Därefter följer referenser och bilagor. 

Definition av centrala begrepp 

• Elever i matematiksvårigheter 

Elever som har svårt med matematik beskrivs på olika sätt. Skollagen (2010:800) beskriver dessa 

elever som elever i matematikproblem. I vissa fall beskrivs de som elever med 

matematiksvårigheter. Vi väljer att referera till dessa elever som elever i matematiksvårigheter till 

följd av vårt systemteoretiska perspektiv. I begreppet inkluderar vi alla elever som har svårt att 

uppnå kursplanens krav och som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar.  
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• Digitala verktyg 

Vi använder begreppet digitala verktyg som ett samlingsbegrepp för en rad olika tekniska 

hjälpmedel som kan användas inom undervisning. Främst handlar det om datorer, surfplattor, 

lärplattor, smartphones men även mjukvara såsom webbsidor, dataprogram och applikationer. I 

samlingsbegreppet digitala verktyg ingår i denna studie inte kalkylator/miniräknare, då det redan 

finns tillgängligt för de flesta elever i dag och etablerats i hög utsträckning inom utbildning.  

Bakgrund 

Elever i matematiksvårigheter 

Lunde (2011) påpekar att begreppet matematiksvårigheter är ett begrepp som är svårdefinierat 

inom forskning. Det finns olika försök till förklaringar och begreppet används därför på flertal olika 

sätt. Därmed ger vi oss inte på ett försök att definiera begreppet i sin helhet. Det som dock med 

säkerhet går att urskilja – och som troligen är det mest centrala för denna studie – är att vissa elever 

inte klarar skolans matematik som förväntat. Vilka kännetecken som tillskrivs elever i 

matematiksvårigheter eller vilka bakomliggande förklaringar vi ser beror till stor del på hur vi 

definierar begreppet. Det finns en enorm variation och olika försök att förklara begreppet. Inom 

modern forskning finner vi en del kännetecken eller förklaringar som vi kan vara hjälpta av i arbetet 

med elever i matematiksvårigheter.  

Enligt Adler (2005) kan matematiksvårigheter bero på problem som kan kopplas till exempelvis 

minnet, vilket innebär svårigheter att komma ihåg och lagra kunskap. Språket och lässvårigheter 

kan vara ett kännetecken för dessa elever, enligt Lundberg och Sterner (2006). De menar att dyslexi 

och svårigheter med automatisering kan orsaka matematiksvårigheter. Sociologiska förklaringar 

som bakgrund, uppväxtmiljö och föräldrars utbildning är ännu en möjlig förklaring till 

matematiksvårigheter (Engström, 2015). Ytterligare förklaringar kan vara psykologiska som enligt 

Sjöberg (2006) benämns med stress över sin inlärning och/eller matematikångest. Matematikångest 

kan enligt Lunde (2011) blockera lärandet. Wadlington och Wadlington (2008) kallar det istället 

matematikängslan. Slutligen kan förklaringar till matematiksvårigheter eller kännetecken för dessa 

elever hittas inom det didaktiska fältet.  

Vad gäller det didaktiska fältet kan vi finna svar i elevens lärmiljö. En faktor kan vara att 

kommunikationen inte fungerar mellan lärare och elev. Även Innehållet i undervisningen kan vara 
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en förklaring till elever i matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006).  Lawrot och Samuelsson (2009) 

gjorde en undersökning bland lärarstudenter i matematik som handlar om didaktiska processer för 

elever med låsningar i matematik. Resultatet av denna undersökning tyder på att anpassad 

undervisning, lärarens undervisningsmetod och lärarens bemötande är av avgörande betydelse för 

att förebygga låsningar i matematik. Ljungblad (2016) betonar att en elevs svårigheter är ett 

gemensamt problem för alla inblandade på skolan. Svårigheterna påverkar den miljö som eleven 

befinner sig i och påverkar inte bara relationen mellan individen och läraren utan även hela 

skolverksamheten. Vidare innebär detta att ansvaret för att förebygga låsningar inte enbart ligger 

på den enskilde läraren utan snarare gemensamt på hela skolans verksamhet. 

Ahlberg (2001) beskriver att det finns två övergripande perspektiv till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Det ena är det kompensatoriska perspektivet, eller det medicinska 

perspektivet som det ibland benämns. Här återfinns ofta förklaringen till svårigheterna hos eleven 

inom ramen för specialpedagogiken. Det kan handla om olika slags svårigheter till exempel olika 

typer av funktionsnedsättningar som påverkar den kognitiva förmågan, arbetsminnet och 

koncentrationsförmågan. Eftersom förklaringen till de matematiska svårigheterna finns inom 

eleven är det naturligt att söka lösningen även där. Utifrån det kompensatoriska perspektivet är det 

eleven som ska anpassas till skolan och det är inte ovanligt att fokus ligger på medicinska insatser.  

Det andra övergripande perspektivet som Ahlberg (2001) lyfter fram är det relationella 

perspektivet. Där försöker man finna förklaringen till matematiksvårigheterna i miljön som omger 

eleven, snarare än inom eleven. Detta leder till helt andra förklaringsmodeller och lösningsförslag. 

Där handlar lösningsförslagen snarare om hur skolan ska anpassa lärmiljön för att passa eleven i 

matematiksvårigheter. 

Styrdokument 

Som vi nämnt i inledningen kommer ändringarna i förordningen SKOLFS 2017:11 (Skolverket, 

2017) träda i kraft och börja gälla från och med 1 juli 2018. Regeringen visar genom 

förordningsändringarna tydligt vad som ska gälla i skolan kring digitalisering. Förordningen 

beskriver hur digitaliseringsprocessen ska genomsyra hela skolans organisation. Skolans uppdrag 

är att lära eleverna orientera sig i en digitaliserad verklighet som är i ständig förändring. Skolan 

ansvarar för att alla elever ska få möjlighet att utveckla förmågan att använda digitala verktyg. Alla 
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elever ska kunna använda sig av digitala verktyg för kunskapssökande och informations-

bearbetning men även för kommunikation och lärande. Utöver detta ska eleverna bli 

uppmärksammade på vilka möjligheter och risker som finns med en ökad digitalisering. Rektorn 

har ett särskilt ansvar för att utforma en arbetsmiljö där eleverna, med aktivt lärarstöd, själva kan 

söka och utveckla sina kunskaper.  

Den kommande läroplansförändringen innebär att digitala verktyg ska få större utrymme i skolan 

genom att bland annat tillföra programmering och användning av digital teknik i många av skolans 

ämnen, även inom matematiken. Ändringarna som genomförs finner man i det centrala innehållet 

i läroplanen, men däremot inte i kunskapskraven.  I kursplanerna för matematik uppmärksammar 

vi digitaliseringstillägg från årskurs 1 till årskurs 9 inom det centrala innehållet. I inledningen 

kopplas matematiken till den tekniska och digitala utvecklingen i samhället. Ämnets syfte beskriver 

att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper för att använda sig av digitala verktyg. I 

ändringen går det att läsa, under rubriken riktlinjer, att läraren ska använda digitala verktyg i sin 

undervisning så att det gynnar elevernas kunskapsutveckling. I årskurs 3 finns digitala verktyg 

omnämnda på två punkter i det centrala innehållet, bland annat att de ska kunna beskriva enkla 

undersökningar digitalt. I årskurs 6 benämns det i 3 punkter, under området taluppfattning vid 

användning av naturliga tal på så sätt att huvudräkning och överslagsräkning ska ske med hjälp av 

digitala verktyg. Även konstruktion av geometriska objekt. I årskurs 9 nämns det under 5 punkter, 

för att nämna några, avbildning av geometriska objekt, tolkning av tabeller, diagram och grafer, 

samt programmering under området algebra och problemlösning (SKOLFS 2017:11, Skolverket, 

2017). De digitala verktygen får nu mera inflytande över undervisningen ju äldre eleverna blir men 

det framgår att den digitala tekniken ska introduceras tidigt i elevernas lärmiljö för att göra den till 

ett naturligt inslag i undervisningen.  

 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt beskriver tidigare forskning som gjorts inom digital kompetens, digital teknik och 

användandet av digitala verktyg på olika sätt. I denna studie begränsar vi oss till att mer generellt 

visa den forskning som gjorts på området. Avslutningsvis presenteras dator som verktyg inom 

matematiken kopplat till de digitala verktygens möjligheter och begränsningar. 
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Allmänt om digital teknik och digital kompetens  

Inledningsvis vill vi betona en övergripande förutsättning för digital undervisning. Samuelsson 

(2014) lyfter i sin longitudinella studie fram att det krävs en ämnesdidaktisk digital kompetens för 

att lyckas med och förstå hur den digitala tekniken bör användas i olika ämnen. Denna kompetens 

går inte att anskaffas genom kompetensutbildning utan genom att tekniken används praktiskt i 

mötet mellan elev och lärare. Den fördjupade kunskapen blir mer omfattande då tekniken möts 

med ämnets innehåll och dess tradition. Samulsson (2014) menar vidare att den digitala 

kompetensen är komplex och ser tidigt i sin studie att en del ligger i att förstå teknikens möjligheter 

och begränsningar.  

Skolinspektionens undersökning kring hur digitala verktyg använts i svenska skolor utmynnade i 

en rapport (Skolinspektionen, 2012) som visar att det finns stora brister i hur skolorna använder 

digital teknik. Det tycks finnas brister i hur satsningar på digital teknik introducerats på skolor. 

Satsningarna på den digitala tekniken har inte varit tillräckligt fokuserad mot det pedagogiska 

arbetet utan i högre grad använts som stöd i administration, organisation och planeringsarbete. På 

många håll har inte skolledningen aktivt styrt användandet av digitala verktyg. Många skolor 

saknar övergripande strategier för hur de ska nyttja de digitala verktygen, vilket många gånger 

resulterat i att enskilda individers personliga intresse och kunskaper blivit den styrande faktorn för 

skolans användning av digitala verktyg. Överlag har inte lärarna fått tillräcklig 

kompetensutveckling för det pedagogiska arbetet. Enligt Gustavsson (2016) ger tillgången till 

digitala verktyg inte per automatik positiva resultat för elevers lärande. Det kan snarare vara svårt 

att introducera tekniken på ett bra sätt. I den processen krävs det för många lärare både stöd och 

utbildning.  

Enligt Håkansson-Lindqvist (2015) går det att under de senaste sex till åtta åren se en ökad tillgång 

till digital teknik i de svenska skolorna och många skolor använder sig av en-till-en dator, en egen 

dator till varje elev. Trots detta följer inte användandet av denna teknik samma ökning. Gustafsson, 

Jakobsson, Nilsson, & Zippert (2011) påpekar att i livet runt omkring oss kan vi se en enorm 

utveckling inom medier och olika uttrycksformer. Det kan handla om ljud, bild, film och alla 

möjliga blandningar av dessa. Vem som helst kan använda sig av dessa medieformer och för en 

stor del av dagens ungdomar är den här tekniken en del av vardagen. Tillgången till dessa medier 

skapar pedagogiska möjligheter men samtidigt svårigheter. För att kunna utnyttja dessa tekniker 

krävs det ofta att man arbetar parallellt med olika uttrycksformer, exempelvis texter och arbetsblad 
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i kombination med filmer och länkar. Tekniken utvecklas kontinuerligt för olika tjänster, 

exempelvis Onenote, som ger tillgång till de flesta uttrycksformer i ett och samma dokument.  

 

Positiva effekter med digitala verktyg 

Altiparmak (2014) visar i sin studie vilken effekt animationer (digital visualisering) inom abstrakt 

matematik kan få. Han beskriver hur ett effektivt tillvägagångssätt går från verkliga exempel till 

en semi-abstrakt form och sedan till den abstrakta formen. För att genomföra den 

inlärningsprocessen kan digitala verktyg med visualisering underlätta. Han menar att 

kurslitteraturen i många fall inte räcker till men att det samtidigt är komplicerat att i 

helklassundervisning verklighetsförankra undervisningsstoffet. Animationer kan då underlätta 

undervisningen genom att på ett smidigare sätt verklighetsförankra abstrakta fenomen. Eleverna 

får då möjlighet att på egen hand gå från det konkreta till det abstrakta. Studien bestod av en 

testgrupp som undervisades med hjälp av digitala animationer och en kontrollgrupp som 

undervisades genom traditionella metoder. Resultatet visade på flera positiva effekter. Testgruppen 

presterade signifikant högre snittresultat än kontrollgruppen. Testgruppen uppvisade större 

förståelse för de matematiska koncepten, uppvisade högre motivation för sina studier samt att de 

matematiska koncepten förankrades i större grad till deras egen verklighet i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Nordness m.fl. (2011) finner i sin studie positiva resultat inom matematikinlärning för elever i 

årskurs två som befinner sig i matematiksvårigheter. De beskriver hur elever i 

matematiksvårigheter ofta har problem med arbetsminne, organisationsförmåga och 

inlärningsstrategier. Denna studie utfördes i USA och majoriteten av elever i matematiksvårigheter 

som deltog i studien hade tillgång till digitala verktyg i sin vardag. De digitala verktygen användes 

dock sällan i undervisningen och nästan aldrig i matematik, påpekar Nordness, m.fl. (2011).  

I studien användes enklare matematiska applikationer till iPod, ett digitalt verktyg som liknar 

smartphones fast utan ring- och textfunktioner. De fann att dessa verktyg gav måttlig effekt för den 

matematiska utvecklingen eftersom insatserna gav positiva effekter. Bland annat ökade 

motivationen och de störande beteendena minskade samt att elever i matematiksvårigheter hade 

lättare att acceptera insatser när det skedde genom digitala verktyg, enligt Nordness m.fl. (2011). 
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Slutligen påpekar de att digitala verktyg även kan vara ekonomiskt effektivt för skolan som 

organisation, då applikationer är relativt billiga. 

Brevik och Davis (2016) har genomfört en fallstudie i USA som baserats på intervjuer, berättelser 

och observationer i fyra klassrum med gymnasieelever. Syftet var att undersöka om dator som 

verktyg stödjer lärare att få syn på om eleverna utvecklar förståelse i sitt lärande. De menar att 

läraren bör veta vad en elev har förstått eller inte för att kunna bedöma nästa inlärningssteg. Deras 

resultat påvisar att dator som verktyg kan ge värdefull information till lärare genom att 

informationen blir mer synlig i lärandeprocessen för både elev och lärare.  

En vanlig orsak till svårigheter i skolan är dyslexi. I en studie utförd i Grekland av Anestis (2015) 

visar det sig att elever med dyslexi kan dra fördel av att använda dator som digitalt verktyg. Vidare 

beskriver de att elever med dyslexi kan få problem med koncentrationen när de håller på med 

matematik, speciellt när de ska hålla flera saker i minnet samtidigt. Han menar att dator kan i dessa 

fall underlätta genom att avlasta arbetsminnet, vilket skapar förutsättningar för eleverna att orka 

koncentrera sig en längre tid. I studien visar Anestis (2015) att dator som digitalt verktyg hjälper 

vid provsituationer och skapar signifikanta positiva effekter. Vidare var det inte enbart elever med 

dyslexi som gynnandes, även om effekten var större i den gruppen, utan även övriga elever 

presterade bättre när de vid prov fick tillgång till dator. Anestis (2015) slutsats av studien är att 

tillgången av dator inom matematik måste öka. 

 

Digitala läromedel   

Enligt Bergqvist m.fl. (2010) är undervisningen i matematik ofta är uppbyggd utifrån traditionella 

läroböcker. Fokus läggs då på procedurhantering som endast är en av de kompetenser som elever 

bör träna. Att enbart arbeta i traditionella läroböcker innebär att andra viktiga kompetenser inom 

matematikutvecklingen kan gå förlorade, som problemlösning, resonemangsförmåga och att se 

samband. Internationella studier belyser detta mer och Boesen m.fl., (2014) menar att dessa andra 

kompetenser är viktiga att ta hänsyn till i situationer där matematiklärande processer pågår.   

Haelermans (2017) har i Nederländerna, genomfört åtta olika experiment på högstadiet. Hon har 

gjort en jämförelse mellan elever som haft traditionell undervisning och elever som istället haft 

tillgång till digitala verktyg. Det resultat som hon kommit fram till är att digitala läromedel kan 
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göra lärandeprocesser mer effektiva och förbättra skolresultat i framförallt matematik men även i 

en del moment inom språk. Hennes studier visar framförallt att det är i individualisering av 

uppgifter och i grundläggande färdigheter som exempelvis addition och multiplikation som digitala 

verktyg är effektivt ur inlärningssynpunkt. Digital återkoppling är också något hon lyfter fram som 

effektivt för förbättrade skolresultat, oavsett prestationsnivå. Positiva effekter finns även vid 

digitala läxförhör. Haelermans tror att detta beror på att eleverna exponeras mer för uppgiften och 

därmed återaktiverar sitt minne genom repetition. Hon kunde även se att digitala verktyg hade 

störst effekt för lågpresterande elever. Hon menar dock att de förbättrade skolresultaten inte sker 

per automatik. För att digitala läromedel ska vara effektiva krävs det väl insatta pedagoger som kan 

använda tekniken effektivt. Pedagogers kunskap om lärverktyget och deras förmåga att använda 

det har betydelse för vilka effekter som kommer att uppnås. Hon lyfter fram begreppet digitalt 

ledarskap som hon menar innebär att man bör använda digitala program och metoder effektivt. Det 

bör alltså finnas ett genomtänkt syfte, annars kan digital teknik och dess läromedel få motsatt effekt. 

Hon betonar också att pedagoger och skolledares attityder och uppfattningar om digitala verktyg 

är av stor vikt, om pedagoger är tveksamma till användningen med de digitala verktygen kan det 

istället vara negativt för undervisningen.  

 

Datorspel som pedagogiskt verktyg 

I USA forskas det en del kring användandet av dataspel som ett pedagogiskt verktyg. I en studie 

utförd av Ke (2008) undersöks om datorspel kan påverka elevers matematiska utveckling positivt. 

Studien fokuserar kring mindre avancerade spel som redan förkommer i många klassrum. Dessa 

spel är skapade för att öva grundläggande matematiska metoder. Forskning kring effekten av denna 

typ av spel är begränsad enligt Ke (2008). Ke (2008) understryker att det finns många olika typer 

av spel som kan gynna övning av olika typer av matematiska förmågor. Det är viktigt att vara 

medveten om att det inte finns en perfekt speltyp utan det krävs olika speltyper för olika 

målsättningar.  

I undersökningen studeras hur eleverna interagerar med spelen och en spelbaserad lärmiljö men 

även om de matematiska spelen påverkar elevernas matematiska utveckling. De mindre 

komplicerade spel som användes i studien var framtagna för att uppnå mål i läroplanen. De tränade 

varierande matematiska områden som exempelvis talförståelse, geometri, ekvationer, med flera. 

Förutom att undersöka den matematiska utvecklingen undersökte Ke (2008) genom 



11 
 

fältobservationer även elevernas kognitiva och känslomässiga processer. I analysen av studien fann 

Ke (2008) inga signifikanta effekter i elevernas kognitiva matematiska färdigheter. Däremot sågs 

signifikanta positiva effekter kring elevernas attityd till matematik. En slutsats Ke (2008) drog var 

att spelens utformning spelar roll. Det krävs en balans mellan god spelkvalitet och det matematiska 

innehållet. Det förekom att det uppstod konflikter mellan spelets utformning och läromålen, 

lärandet blev då sekundärt och fokus låg på att komma vidare i spelet. I flera fall skapades 

situationer där eleverna gissade sig fram genom spelen, främst i spel som hade flervalsalternativ. 

För att nå positiva matematiska effekter med spel i matematikundervisningen måste pedagogerna 

vara delaktiga och intresserade av lärprocessen för att kunna stötta och hjälpa vid rätt tillfälle menar 

Ke (2008). I en annan studie som också är genomförd i USA av Kebritchi, Hirumi och Bai (2010) 

fokuserade på de mer komplicerade datorspelen som utspelas i tredimensionella världar istället för 

mindre avancerade spel som flera har studerat tidigare. Kebritchi m.fl. menar att den snabba 

teknologiska utvecklingen har lett till pedagogiska möjligheter. En sådan pedagogisk fördel är att 

det skapar möjligheter för eleverna att själva komma fram till komplexa matematiska slutsatser. 

Genom att få agera själva istället för att få förklaringar skapas personlig motivation och 

tillfredställelse. En stor fördel med datorspel generellt, enligt dem, är att de relativt lätt kan 

sammanfalla med elevernas vanor och intressen och därmed också allt större pedagogiska vinster 

i de mer avancerade moderna datorspelen än för de spel som undersökts tidigare. Kebritchi m.fl. 

(2010) fann signifikanta positiva effekter för elevernas matematiska utveckling. Det visade sig att 

eleverna som fick undervisningen med hjälp av datorspel fick signifikant högre resultat på 

distriktsprov i matematik, distriktsprov är deras motsvarighet till de svenska nationella proven. 

Detta är en skillnad gentemot det resultat Ke (2008) fann, som undersökte mindre avancerade spel. 

Liksom Ke (2008) fann Kebritchi m.fl. (2010) även andra positiva effekter genom att arbeta med 

matematiska datorspel. Det framkom att det utforskande arbetssättet gynnade lärandet, enligt de 

lärare som deltog i studien. De såg en minskad matematikångest och elever orkade koncentrera sig 

längre perioder. Eleverna i studien beskrev att det var roligt att spela tillsammans med andra och 

att kombinera lärandet med att ha roligt var effektivt.  
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Teoretisk referensram 

Denna studie inspireras av det systemteoretiska perspektivet, vilket beskrivs nedan, för att öka 

förståelsen och kunskapen kring de digitala verktygens möjligheter och begränsningar inom ämnet 

matematik och elever i matematiksvårigheter. Vi valde att inspireras utifrån det systemteoretiska 

perspektivet då vi anser att vi bör utgå ifrån att se helheten i anknytning till digitala verktyg i 

matematikundervisning och elever i svårigheter. Alla delarna i en organisation som exempelvis 

skola, påverkar och påverkas av varandra, vare sig vi vill det eller inte när vi söker lösningar för 

elever i svårigheter (Öquist, 2008). 

 

Systemteoretiskt perspektiv som teoretisk grund 

Enligt systemteorin kan den enskilde individens egenskaper inte förklaras enskilt, utan det uppstår 

i samspel mellan människor, mänskligt handlande. Vilket innebär att hela skolan som organisation, 

är ett system som fungerar tillsammans och fokus ligger inte på den enskilda individen. När ett 

problem uppstår finner man förklaringar i det organisatoriska systemet snarare än i den enskilda 

individen. Vilket innebär att det är hela kontexten som påverkar och påverkas av och med 

individen.  

Vi menar med ett systemteoretiskt perspektiv att vi ser till helheten och inte enbart exempelvis 

eleven i matematiksvårigheter (Öquist, 2008). Vilket innebär att vi kommer att se till de faktorer 

som framkommer i empirin och utifrån det se var vi kan finna möjligheter och begränsningar i 

organisationen skola kring digitala verktyg och dess användning. Därmed blir det inte enbart fokus 

på eleven då alla delar som förvaltning, rektor, pedagog och elev är beroende av varandra och bör 

ses som en sammanhängande process. Vilket leder till att vi kommer att analysera möjligheter och 

begränsningar och utifrån resultatet, förhoppningsvis finna utvecklingsmöjligheter som är till 

fördel för elever i matematiksvårigheter. Enligt Öquist (2008) är en av nycklarna i systemteorins 

grunder att se exempelvis skolan som organisation ur ett helhetsperspektiv. Genom att inta ett 

helhetsperspektiv genom vår empiri ökar möjligheten att skapa förståelse kring de digitala 

verktygens möjligheter och begränsningar för elever i matematiksvårigheter.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några matematiklärare uppfattar de digitala 

verktygens möjligheter och begränsningar i matematikundervisningen med speciellt fokus på 

elever i matematiksvårigheter. Detta leder oss fram till frågeställningarna: 

• Hur uppfattar några matematiklärare de digitala verktygens möjligheter och begränsningar 

i sin yrkesutövning? 

• Hur uppfattar några matematiklärare de digitala verktygens möjligheter och begränsningar 

för elever i matematiksvårigheter?  

Metod 

Forskningsansats  

Vi ansåg att en kvalitativ forskningsansats bäst besvarade våra frågeställningar eftersom det 

skapade en möjlighet att få några matematiklärares syn på digitala verktyg och för att bättre 

klarlägga de uppfattningar och kunskaper som fanns på området. Creswell och Poth (2016) 

beskriver att en kvalitativ forskningsansats är gynnsam när forskaren vill skapa och få en större 

förståelse kring ett problemområde. Vi bedömde att fokusgrupper som komplement till enskilda 

intervjuer som datainsamlingsmetod skapade en bredare syn att få syn på möjligheter och 

begränsningar med digital teknik. Om informanterna hade olika förförståelse och perspektiv kunde 

det lyfta diskussionen till nya nivåer i fokusgrupper. Fokusgruppsintervjuer skapar möjlighet till 

att informanterna stimuleras till specifika och personliga svar (Hylander, 2001). Vi kompletterade 

även våra gruppintervjuer med enskilda intervjuer med matematiklärare från andra skolor som 

kommit olika långt i den digitala utvecklingen, för att vi ville finna goda exempel och med 

förhoppningen att de skulle bidra med andra uppfattningar.  

Vår strävan var att kunna ge fördomsfria beskrivningar av verkligheten som den upplevdes av 

informanterna. För att kunna ge en rättvis beskrivning av informanternas världsbild var vår ansats 

att inta ett nyfiket och, så långt som möjligt, förutsättningslöst förhållningssätt. Vi var även 

medvetna om hur den personliga kemin mellan forskare och informant kunde påverka utfallet. 

Detta gällde även vid fokusgruppsintervjuerna då även personkemin mellan informanterna också 

kunde påverka utfallet. Dessutom var vi medvetna om risken för att maktasymmetri kunde påverka 

utfallet därför var vår målsättning att skapa en avslappnad dialog i fokusgruppintervjuerna samt i 

de enskilda intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2017). 
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Datainsamlingsmetod 

Moderator vid fokusgrupper skiljer sig från enskilda intervjuer på det sättet att moderatorn är den 

som introducerar ett diskussionsämne. Sedan är målet med fokusgrupp som datainsamlingsmetod 

att informanterna kan föra fria diskussioner. Moderatorn ska sedan vara tillbakadragen och ge 

utrymme för informanterna att diskutera med varandra. Vid val av datainsamlingsmetod är det 

viktigt att fråga sig vad syftet med metodvalet är. Fokusgruppsintervjuer ger ofta en bredd genom 

att interaktionen mellan flera informanter kan föra gemensamma resonemang som breddar 

diskussionen. Detta skiljer sig mot enskilda intervjuer som istället har som mål att nå ett djup i 

ämnet (Wibeck, 2010). Vi ansåg att fokusgrupper som datainsamlingsmetod var en lämplig metod 

för att belysa ämnet så brett som möjligt. Vi valde dessutom att komplettera fokusgrupper med 

enskilda intervjuer för att även nå ett djup som vi riskerade att missa om vi enbart använt 

fokusgrupper som enda datainsamlingsmetod. En fokusgruppintervju kan vara strukturerad eller 

ostrukturerad, där den strukturerade formen innebär att moderatorn styr och kontrollerar 

diskussionsämnet till högre grad än vid ostrukturerad form. Vid en ostrukturerad form kan det 

finnas en tydlig forskningsfråga och specifika frågeställningar och ofta ärt det relevant för 

forskaren att se om informanterna naturligt låter diskussionen röra sig kring aspekter som forskaren 

är intresserad av. En fördel med att använda en ostrukturerad form är att det skapar en möjlighet 

för informanterna att tala om sina egna intressen, detta kan medföra att nya aspekter kan upptäckas 

som möjligen skulle missas vid en strukturerad form (Wibeck, 2010). Vårt syfte och 

frågeställningar leder oss till att välja en mer ostrukturerad form. Vårt mål med gruppintervjuerna 

var att influera gruppen så lite som möjligt för att låta informanterna styra diskussionen kring för 

dem viktiga aspekter. Men vi valde ändå att ha en relativt specifik intervjuguide utifall 

diskussionerna skulle avstanna och vi behövde ställa någon fråga för att stötta diskussionen.    

Pilotstudie 

Till att börja med utförde vi en pilotstudie, en fokusgruppintervju med våra arbetskollegor. Syftet 

med denna gruppintervju var att ge oss mer kunskap och förtrogenhet med just fokusgruppintervju 

som datainsamlingsmetod eftersom den formen var ny för oss. Vi kom fram till att metoden 

fungerade väl och besvarade våra frågeställningar på ett tydligt sätt. Med detta förfarande fick vi 

även möjlighet att prova våra intervjufrågor. Det innebar att vi fick möjlighet att justera dem genom 

att lägga till en del följdfrågor för att de bättre skulle besvara våra frågeställningar. Vi kunde också 
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se att den tid vi tänkt oss var rimlig för att få svar på våra frågeställningar. Med pilotstudien som 

grund anser vi att tillförlitligheten i denna studie har ökat.  

Vi valde utifrån vår pilotstudie att använda oss av fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer 

som genomfördes i ett lugnt, ostört och välbekant rum för deltagarna, på deras egna arbetsplats 

som de själva valt. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 4) som varken var 

öppen eller sluten, inte som ett vardagssamtal men heller inte som ett färdigt frågeformulär. Denna 

form lämpar sig väl för att fånga beskrivningarna av informanternas upplevda verklighet i kvalitativ 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2017). Vi valde att ha med ett antal stödfrågor till våra 

huvudfrågor. Vi hade stor möjlighet att ställa kompletterande frågor som ”Hur menar du?” eller 

”Kan du utveckla det du nyss sa?” för att få så uttömmande svar som möjligt.  

Intervjuerna spelades in med två olika inspelningsutrustningar och transkriberades kort därefter, 

för att säkerställa tillförlitligheten för analysarbetet (Dahlgren & Johansson, 2015). Alla intervjuer 

startade med att vi berättade lite om oss själva och uppmärksammade dem på missivbrevet som 

skickats ut och vi påminde om de etiska principer som gäller i forskningssammanhang, de beskrivs 

utförligare nedan.  

Urval 

De informanter som ingick i denna studie är utvalda både medvetet och slumpmässigt. Vårt 

medvetna val gäller en av de enskilda intervjuerna på grund av att vi fick information om att 

informanten enbart använder digital teknik i sin undervisning i matematik. De andra två intervjuade 

matematiklärarna valdes slumpmässigt eftersom informanterna tackade ja vid förfrågan. De tre 

enskilda intervjuernas informanter är utöver de som ingår i fokusgruppintervjuerna. I de två 

fokusgruppintervjuerna vi genomfört ingår fyra matematiklärare i den ena och fem i den andra, så 

totalt ingår tolv personer i vår studie. Fokusgruppintervjuerna valdes också de ut slumpmässigt då 

de tackade ja vid förfrågan om att delta efter utskick till närliggande skolor. Alla informanter som 

ingår i denna studie kommer från fyra olika skolor i fyra olika kommuner i vårt närområde och 

undervisar i matematik från åk 6 - gymnasiet. Alla intervjuade har lärarutbildning och har arbetat 

med undervisning i matematik.   
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Genomförande 

Nedan redogör vi för hur uppdelningen av arbetet genomförts och vad vi gjort gemensamt från 

början till slut eftersom vi är två författare till denna studie. Samt hur vi fick kontakt med 

informanterna och hur intervjuerna genomfördes.  

Under arbetets gång har vi gjort det mesta tillsammans eftersom vi träffats fysiskt, framförallt vid 

de delar som gäller skrivprocessen. Vid inläsning av tidigare forskning och annan litteratur så har 

vi gjort det enskilt. Nästa steg blev sedan att träffas, diskutera värdet och sätta samman det i text. 

Detta förfarande på grund av att vi båda varit ansvariga för studiens alla delar. 

Fokusgruppintervjuerna och en enskild intervju av tre gjordes gemensamt då vi ville försäkra oss 

om att vi inte skulle missa något av värde. Två av de enskilda intervjuerna genomfördes dock ändå 

av endast av en av oss på grund av praktiska skäl. Transkriberingen av intervjuerna gjordes var för 

sig genom en rättvis fördelning. Analysförfarandet genomfördes tillsammans utifrån den 

kvalitativa analysmetod som beskrivs nedan. Resultat och diskussionsavsnittet har även dessa 

genomförts gemensamt där vi båda varit fysiskt närvarande i skrivprocessen.  

Innan vi kontaktade skolorna författade vi två missivbrev, den ena för fokusgruppintervju och det 

andra för enskild intervju (bilaga 1 och 2). Vi författade missivbreven tillsammans och även ett 

samtyckesdokument för underskrift i samband med att intervjuerna genomfördes (bilaga 3). I 

missivbreven beskrev vi vår studie och dess syfte samt information om oss själva. I 

samtyckesdokumentet framgick information om hur materialet kommer att användas samt att 

deltagandet var frivilligt att när som helst kunde avbrytas. Vi kontaktade sedan rektorer på sex 

olika skolor i närområdet. Vårt medvetna val gällde en kommun utanför vårt närområde. Kontakten 

skedde via mail där vi även bifogade respektive missivbrev. Fyra av dessa skolor tackade ja till att 

delta i vår studie, de andra två skolorna besvarade ej vår förfrågan. Empirin samlades in i mars och 

april 2018.  

Vi upplevde att fokusgruppintervjuerna blev ett givande samtal för alla informanter och att alla var 

delaktiga i samtalet, mer eller mindre. Vi behövde under fokusgruppintervjuerna inte ställa så 

många frågor för att hålla samtalet igång. Vår roll blev mer att styra de deltagande rätt när de gled 

ifrån ämnet eller när vi märkte att de hade pratat klart kring en viss fråga. I de tre enskilda 

intervjuerna använde vi samma intervjuguide, vid genomförande av två enskilda intervjuer deltog 

endast en moderator. I den tredje intervjun beaktades risken för maktasymmetri då vi var två 
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moderatorer. Vi upplevde det som ett bra samtal mellan oss tre deltagande personer. Vi 

säkerställde, både före och efter alla intervjuerna, hur de upplevde att vi var två moderatorer vid de 

intervjutillfällena vi båda deltog.  

Innan intervjuerna ställde vi frågan om de önskade att enbart en av oss moderatorer skulle närvara 

under intervjun. Ingen av informanterna ansåg emellertid att det störde att vi var två moderatorer 

eller att det skulle ha någon betydelse för hur de svarade på frågorna. Även efter intervjuerna ställde 

vi frågan om hur de upplevt att vi varit två moderatorer, alla deltagande var positivt inställda till 

det.  

För att särskilja mellan informanter som deltagit i fokusgrupper och enskilda intervjuer har vi 

benämnt våra informanter med varsin kod. De fyra informanter som deltog i fokusgrupp 1 har vi 

benämnt F1 och de fem informanter som deltog i fokusgrupp 2 benämner vi F2. För att förtydliga 

skillnaden mellan de informanter som deltog i de enskilda intervjuerna valde vi att benämna 

informanterna för IP1-IP3. 

 

Databearbetning och analys 

Vi valde en kvalitativ ansats som datainsamlingsmetod och har utifrån det valt att analysera vår 

empiri med inspiration av fenomenografins analysförfarande som Dahlgren och Johansson (2015) 

beskriver. De menar att fenomenografiska analysmodeller kan generellt användas på många olika 

sätt. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att det finns mängder av litteratur kring analysprocesser, 

trots det finns det inga absoluta regler vid kvalitativa undersökningar. De menar att varje kvalitativ 

studie är unik och det kommer även innebära att varje analytisk arbetsmetod kommer att vara unik, 

även om det oftast är metodansatsen som styr val av analysmetod. Analysmetoderna används sedan 

för att skapa en förståelse för helheten och sambanden. Den modell som vi använt oss av omfattades 

av 7 steg men vi valde bort det sista steget eftersom vi ansåg att det var överflödigt i vår studie.  

I steg 1 handlade det om att bli förtrogen med materialet genom att läsa det transkriberade och 

utskrivna materialet i flera omgångar och föra stödanteckningar på sådant som var utmärkande. I 

steg 2 så försökte vi skilja ut – för denna studie – de mest signifikanta utsagorna genom att vi 

färgkodade olika delar av intervjun. Sedan klippte vi ut dessa och grupperade dem i ”möjligheter” 

och ”begräsningar”. Detta förfarande kallar Dahlgren och Johansson (2015) för ”kondensation”. I 

Steg 3 jämförde vi därefter uppgifterna i grupperna ”begränsningar” respektive ”möjligheter” för 



18 
 

att hitta likheter och skillnader bland uppfattningarna. Fenomenografins mål är att finna 

variationer/skillnader men för att lyckas med det så bör man leta likheter (Dahlgren & Johansson, 

2015). Att börja ordna dessa likheter och skillnader i olika grupper blev sedan nästa, steg 4 i 

analysprocessen. I steg 5 lät vi likheterna vara i fokus för att hitta kärnan på likheter och kategorier 

skapades som vi använt oss av i presentationen av resultatet nedan. Vidare i steg 6 namngav vi 

kategorierna så att de skulle passa som underrubriker i vårt resultat så att känslan i uppfattningarna 

trädde fram. Det resultat vi nu kommit fram till kallas i fenomenografisk forskning för utfallsrum 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Vi har under hela analysprocessens 6 steg arbetat tillsammans med 

alla delar. 

Eftersom vår teoretiska referensram, systemteorin, har haft betydelse för hur vi betraktat empirin 

under analysprocessen vill vi påminna om att de systemteoretiska glasögonen ligger som bas för 

vår analys av resultatet. Det innebär att vi försökt finna möjligheter och begränsningar från olika 

delar av skolan som organisation. Med det systemteoretiska förhållningssättet har vi försökt se 

vilka faktorer som påverkar digitala verktygs användande som helhet.   

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar korrelationen mellan god forskningssed och god 

forskningskvalitet. Om studien inte uppfyller de etiska riktlinjerna kommer studiens kvalitet att 

ifrågasättas. Olika uppförandekrav ställs på en forskare och hör ihop med forskarrollen, som ligger 

inbyggd i hela forskningsprocessen. Det är viktigt att vara sanningsenlig under 

forskningsprocessen samt öppen med redovisning av metoder och resultat.  

Grundläggande för all forskning är individskyddskravet som innebär att individer som ingår i ett 

forskningsprojekt ska ha skydd mot insyn i sina liv. Ingen får heller utsättas för skada, vare sig 

psykiskt eller fysiskt, känna sig förnedrad eller kränkt. I denna studie har vi ämnat följa de fyra 

forskningsetiska aspekterna som beskrivs av Vetenskapsrådet (2017).  Nedan beskrivs dessa fyra 

aspekter som vi så långt som möjligt försökt ta hänsyn till. Informationskravet som innebär att de 

som ingår i studien ska få information om studiens syfte och de villkor som ett deltagande i studien 

ställer på deltagarna. Samtyckeskravet fick deltagande informanter underteckna inför varje intervju 

och är ett skriftligt samtycke om deltagande och med rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

under intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ges största möjliga 

konfidentialitet genom att de avkodas så att andra personer ej kan identifiera dem. Nyttjandekravet 
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betyder att informationen som tagits fram endast får användas till denna studie och inte användas i 

annat syfte. Alla deltagare i denna studie har informerats om ovanstående etiska principer innan 

genomförandet och i samband med intervjuerna. Creswell och Poth (2016) beskriver de etiska 

riktlinjerna men poängterar tre etiska principer forskare måste följa. Respekt för individen, det 

innebär samtyckeskrav och konfidentialitet. Omtanke av individen som innebär att minimera risker 

för olika typer av skador. Den sista etiska principen är rättvisa, i all dess betydelse. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Viktigt att lyfta fram vid all forskning är begreppet smygrepresentativitet (Göransson & Nilholm, 

2009), vilket innebär att detta resultat enbart gäller dessa skolor och denna grupp matematiklärare 

och ska inte uppfattas som att det gäller någon större grupp än själva undersökningsgruppen. 

Informanterna i denna studie och deras uppfattningar behöver alltså inte vara representativa för en 

större grupp matematiklärare i Sverige. Resultatet av denna studie ska därför inte ses som 

allmängiltig och ska inte generaliseras. 

Larsson (2005) belyser att det vetenskapliga arbetet ska klara en kvalitetsgranskning av andra 

forskare. Forskaren ska kunna övertyga läsaren om att se en ny aspekt av verkligheten. Denna 

verklighet ska vara empiriskt förankrad och helst beskrivas med olika data, vi valde två olika 

former av intervjuer. Han menar vidare att det är viktigt att verkligheten beskrivs som den är och 

inte genom tolkningar. Vår förhoppning är att vi med båda formerna av intervjuer skapat en 

tydligare bild av verkligheten.  

Det bör även råda en harmoni mellan forskningsfrågan, datainsamlingen och analystekniken menar 

Larsson (2005). Att bedriva studier om människors upplevelser eller uppfattningar är abstrakta 

fenomen därmed är det av vikt att någon utomstående kan granska resultatet för att jämföra 

analysen och stämma av om det uppfattas likvärdigt så att trovärdigheten i undersökningen ökar 

(Larsson, 2005). Att fundera kring det urval som ingår i studien är även av vikt för trovärdigheten 

eftersom gruppen bör vara representativ för forskningsfrågan. Genom vår pilotstudie fick vi 

möjlighet att testa forskningsfrågorna och öva oss i fokusgruppintervju samt att matematiklärare är 

representativa, därmed ökar trovärdigheten i vår studie.   

Det kan dock vara svårt att erhålla ett mått på tillförlitlighet vid kvalitativa metoder som i denna 

studie med intervjuer men det går att försäkra sig om tillförlitligheten ändå.  Det vill säga genom 
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att ha öppna frågor istället för strukturerade frågor (se vår intervjuguide, bilaga 4) enligt Kvale och 

Brinkman (2017). Moderatorn bör även ha kunskaper om intervjuteknik för att säkerställa 

tillförlitligheten. Detta har vi fått möjlighet till tidigare i våra speciallärarstudier samt genom vår 

pilotstudie. Intervjuer bör spelas in och transkriberas för att sedan analyseras i omgångar för att 

försäkra att uppfattningen är korrekt tolkad. Vårt tillvägagångssätt för detta har vi redogjort för 

ovan. Vi har även varit två moderatorer vid alla intervjuer, förutom vid två enskilda intervjuer, och 

anser att detta varit positivt för studiens tillförlitlighet. Sammanfattningsvis, oavsett vilken metod 

vi väljer för att samla in information bör vi se till att det råder god tillförlitlighet och att trovärdighet 

(Kvale & Brinkman, 2017). 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras med utgångspunkt i våra frågeställningar, där vi först fokuserar 

på möjligheter och därefter på begränsningar med digitala verktyg i undervisningen. Detta följs av 

möjligheter och begränsningar för elever i matematiksvårigheter. I vår analys av empirin finner vi 

återkommande teman och det är vanligt förekommande att det finns både möjligheter och 

begränsningar inom samma kategori, detta bör inte ses som motsägelser utan snarare att det kan 

belysa ämnets komplexitet. De kategorier som vi identifierade i analysprocessen var: tillgång till 

digitala verktyg, digitala läromedel, organisering av undervisningen, tid, motivation, kunskapskrav 

och digital kompetens. Informanterna från våra fokusgrupper benämns nedan som F1 (fokusgrupp 

1) och F2 (fokusgrupp 2) medan de enskilda intervjuerna benämns som IP1-IP3, vilket vi redan 

beskrivit i metoddelen. 

Några matematiklärares uppfattningar kring de digitala verktygens möjligheter och 

begränsningar i sin yrkesutövning 

 

Tillgång till digitala verktyg 

Tillgången eller snarare bristen av digitala verktyg och läromedel är det mest centrala tema vi finner 

i informanternas berättelser. Tillgången till digitala verktyg är en förutsättning för att kunna dra 

nytta av de flesta möjligheter som informanterna belyser. Det är flera informanter som uppvisar 

tydlig frustration av bristen av digitala verktyg i deras skolor.  

Det finns datavagnar man kan boka men det är lite bökigt och sen finns det bara sexton datorer så man 

har inte en hel klassuppsättning. Det blir några som sitter utan. Jag kom precis från ett sådant pass, igen. 

Det är lite jobbigt. (F1) 
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Det är många av informanterna som vill arbeta mer digitalt än vad de har möjlighet till att göra 

idag. Några informanter försöker i många fall finna vägar att arbeta digitalt trots bristande 

förutsättningar.  

Det kan vara en fördel att eleverna har egna datorer men här behöver de inte ha det. Det är bara läraren 

som behöver det och eleverna har papper med en kod. Sedan ställer jag en fråga och eleverna får rösta på 

olika alternativ genom att hålla upp sitt papper och jag scannar då av klassrummet med min telefon och 

så kommer det gemensamma svaret upp…så det är digitalt men ändå inte digitalt. (F1) 

Även om det är tydligt att många av våra informanter i fokusgruppsamtalen känner sig oroliga inför 

en digitalisering upplever flera att de skulle känna sig lugnare om tillgången till digital teknik i 

skolan ökade. De påpekar att många av de begränsningar de upplever idag troligen skulle kunna 

undvikas om de hade bättre tillgång till digitala verktyg. 

Det kanske blir bättre om de får en egen dator. I alla fall med lösenord och grejer, om de har en egen 

dator borde de inte kunna glömma mellan lektionerna. (F1) 

En informant påpekar att trots att digitala verktyg i form av kalkylatorer är vanligt förekommande 

i våra skolor är det många elever som inte behärskar dem tillräckligt väl. Detta uppfattas som en 

begränsning då kalkylatorer finns lättillgängligt i de flesta digitala verktyg. 

Kalkylatorn är ett superverktyg som eleverna ska lära sig tidigt i åldrarna. Vi ser i de högre åldrarna att 

de inte behärskar dem och vet hur de ska användas…idag kan vi lära eleverna att använda 

mobiltelefonernas kalkylator. (IP3) 

 

Digitala läromedel 

Det är vanligt att elevernas läromedel även finns tillgänglig digitalt, men de flesta informanter ser 

ingen direkt fördel med att använda läromedlet i digital form. Däremot för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, kan uppläsning av uppgifter vara nödvändigt. Flera informanter lyfter fram att 

den problematik som uppstår vid användandet av vanliga läromedel troligen även uppstår vid 

användandet av digitala läromedel. Exempelvis upplever en informant att det inte gör någon 

skillnad om eleven har vanliga läromedel eller läromedel i digitalform, eleven behöver samma 

hjälp och stöd oavsett form. Däremot, menar informanten, kan digitala läromedel med fördel 

användas av elever som redan har erfarenheter kring arbetsområdet och behöver repetera.  
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Jag hade några vuxna och de nappade på en gång för den här formen [digitalt läromedel]. De hade redan 

misslyckats med den kursen en gång så materialet var inte nytt för dem. Då var det okej som 

repetitionsform. (IP2) 

Ovanstående citat beskriver att digitala läromedel kan med fördel användas som repetitionsmaterial 

om området tidigare bearbetats.  

Den tydligaste begränsningen med digitala läromedel är bristen på möjligheter för eleverna att visa 

sina kunskaper. I många läromedel finns inte utrymmet för eleverna att visa sina uträkningar och 

resonemang, det finns ofta bara möjlighet att skriva sitt svar. Flera informanter beskriver hur detta 

är ett av huvudskälen till att inte använda en digital form av läromedlet. Det upplevs av flera 

informanter som onödigt att använda digitala läromedel om eleverna ändå måste utföra beräkningar 

och redovisa sina resultat i ett fysiskt anteckningsblock.  

Det spelar inte så stor roll vilken form boken finns i bara det finns utrymme för eleven att visa sina 

metoder. Det finns idag inte så mycket som hjälper eleverna att göra det. Det är alltid bara en svarsruta. 

Det är en av anledningarna att de skriver prov med papper och penna, för att kunna visa hur de tänker. 

(IP1) 

Till de digitala läromedlen är det vanligt att det finns extra material som är lättillgängligt för både 

lärare och elever. En del lärare menar istället att det kan fungera ypperligt som extra 

träningsmaterial för de som behöver utmaningar eller som repetition. Några informanter beskriver 

att det är en arbetsbesparing som sparar in mycket tid när det finns färdigt material att tillgå. 

…det är så himla fantastiskt tycker jag. Jag behöver inte komma på uppgifter utan jag väljer utifrån 

arbetsområdet så finns det färdiga uppgifter utifrån bokens uppgifter. (F1) 

Några informanter känner sig bekymrade över att använda digitala läromedel för att det är förlagen 

som äger rättigheterna till materialet. De känner viss frustration över att inte kunna använda och 

anpassa materialet efter sina egna behov och syften.  

Jag tycker inte om att jag ska köpa det eller det läromedlet för då måste jag använda deras tjänster. Alla 

lärare arbetar inte på samma sätt eller jag kanske anser att något saknas. Jag vill inte att de gör mitt jobb 

men jag vill att de gör det lite lättare för mig att göra mitt. (IP1) 

Organisering av undervisningen  

Det finns flera olika typer av digitala program som kan nyttjas av lärare för att administrera, planera 

och organisera undervisningen. Flertalet informanter belyser hur digitala verktyg, i detta fall 
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”bingel” som är kopplat till ett läromedel, kan underlätta deras yrkesutövning på flera olika sätt. 

En del informanter använder digitala program för att kunna följa sina elevers matematiska 

utveckling.  

…som lärare har jag jättebra översikt, jag kan gå in och se hur det har gått, om uppgifterna har varit för 

lätta eller svåra. Jag kan se om de arbetat hemma, jag kan verkligen se allt. (F1) 

En av informanterna beskriver att programmet Onenote, som många idag har tillgång till, kan 

fungera som ett bra undervisningsredskap. I det programmet finns stora möjligheter till att anpassa 

sin undervisning efter behov. Informanten beskriver hur det digitala arbetssättet skapar nya 

möjligheter som inte existerat på samma sätt förut. Med programmet är det smidigt att dela ut och 

få tillbaks material av elever. Det skapar även möjligheter att få en god överblick över varje elevs 

utveckling då informanten kan se alla elevers arbetsdokument. Informanten använder även 

programmet för att spela in och bifoga material för ett visst arbetsområde. Det finns även 

möjligheter att arbeta tillsammans med eleverna på tavlan och sedan dela lektionsmaterialet till 

hela klassen automatiskt.  

Om jag skriver på tavlan och uppdaterar sidan så delas den med eleverna automatiskt. Innan varje 

arbetsområde spelar jag in en genomgång och klistrar in filmen under varje anteckning. (IP1) 

Det råder dock delade meningar kring om denna typ av program och hemsidor faktiskt underlättar 

arbetet för lärarna. Några informanter upplever snarare att arbetsbelastningen kan öka då det krävs 

mer arbete kring administrationen av undervisningen.  

Administrationen för alla dessa hemsidor är ett speciellt jobb för lärare, att följa vad dina elever läser, 

vad dina elever gör för prov och vad de har för problem. Som lärare får man otroligt mycket 

administrationen, man tror att datorn sköter det åt dig. Men det blev otroligt mycket jobb faktiskt (IP2) 

I dagsläget upplever en del informanter att det kan bli svårt för eleverna att veta vad de ska göra. 

Det är inte ovanligt att lärare använder olika program eller hemsidor till sin undervisning. Det kan 

skapa problem för eleverna då det kan vara flera ämnen och lärare som använder olika förlag eller 

program. En del informanter upplever att eleverna blir överväldigade av att hålla koll på alla olika 

program, inloggningsnamn och lösenord. 

Jag förstår att de blir trötta på det här. Tänk på hur det ser ut för eleverna. Om de har SO ska de logga in 

på en tjänst för bara SO sen har de något annat än SO, exempelvis svenska eller NO som har andra 

inloggningar. (IP1) 
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En av informanterna påpekar en annan typ av begränsning, nämligen administrationen av de 

digitala verktygen. Det måste finnas någon som ansvarar över utrustningen och ser till att de 

fungerar på ett korrekt sätt. Vår informant känner att det går mycket tid och arbete åt att sköta om 

de digitala verktygen. 

Det är ganska mycket jobb när man ska försöka synka och samköra alla dessa paddor. Sedan har vi ju en 

del elever som ställer till det och saboterar, det blir så mycket merjobb. (F2) 

Tid 

Tiden är något som lyfts fram i de flesta informanters uppfattningar kring digitala verktyg. En 

informant i fokusgrupp 2 beskriver hur digitala verktyg skapar bättre möjligheter till att arbeta 

ämnesövergripande på skolan. Den digitala tekniken underlättar genom att samma alla uppgifter, 

data och arbetsmaterial på ett enda ställe. Informanten upplevde att det arbetssättet underlättade för 

alla lärare att organisera sin del av temaarbetet, men även att det skapade en tydlighet för eleverna.  

…där hade vi stor nytta utav att kunna arbeta digitalt. Vi använde de digitala verktygen till att forska, 

skriva uppsats, söka information och göra olika beräkningar osv. (F2) 

Tidigare såg vi exempel på hur lärare kan spara tid genom att arbeta digitalt. Men några informanter 

upplever att själva arbetet i klassrummet med elever inte fungerar lika bra. De menar att det tar för 

mycket lektionstid att komma igång med undervisningen om de använder digital teknik med sina 

elever. När eleverna inte är vana vid att arbeta digitalt kan det vara besvärligt att komma igång med 

de digitala verktygen.  

När vi har 50-minuters lektioner ska man hinna få fart på all teknik och sedan hinna göra något innan 

man ska packa ihop. (F1)  

Att tidsaspekten är en typ av begränsning och kan leda till stor frustration hos lärarna. En informant 

upplever att de tekniska verktygen inte gynnar undervisningen, främst för alla tekniska problem 

som ständigt uppstår.   

Jag använder inte alls digitala verktyg i matematiken längre…det bara krånglar mest. Den paddan är inte 

laddad, den paddan har inte rätt appar, den paddan är låst och sedan dör nätet för att det blir överbelastat. 

(F2) 
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Motivation 

Ett intressant tema som återkommer i de flesta informanters berättelser är motivation. Den 

upplevda effekten varierar hos informanterna men de flesta menar att digitala verktyg kan gynna 

elevers motivation och ork.  

Jag skulle vilja säga att de kan fungera motivationsstärkande…mina sjuor tycker att det är himla roligt 

att använda paddorna, de tävlar mot sig själva eller ibland med varandra. (F2) 

En informant beskriver hur de digitala verktygen kan upplevas skrämmande för vissa elever. Det 

kan uppstå ett motstånd att arbeta digitalt när eleverna känner sig osäkra på arbetssättet, särskilt 

inom matematik.  

Jag upplever att finns ganska mycket motstånd från eleverna att använda digitala verktyg i 

matematik…eleverna vill ha riktiga böcker. För dem handlar det inte om att läroboken är på datorn utan 

av vi jobbar PÅ dator i matematik. (IP1) 

Flera informanter beskriver hur olika typer av matematikspel kan påverka motivationen kring 

matematik för många elever. Det blir tydligt i analysen att informantens personliga intresse bidrar 

till att matematikspel används i undervisningssyfte. Den vanligaste typen av spel som används av 

våra informanter är spel som tränar grundläggande räkneförmågor. Informanter i fokusgrupp 1 

påpekar att utbudet i dagsläget inte är särskilt brett för att träna resonemangs- och 

problemlösningsförmågorna. De menar att de flesta matematikspel har fokus på metoder och 

möjligen begrepp. Flera informanter är hoppfulla över att ett bredare utbud kommer att bli 

tillgängligt för undervisning.  

Jag gillar ju mer sådana här problemlösningsspel, mer ett sådant där man får klura. Det beror ju på syftet 

också, ska vi träna algoritmer, huvudräkning eller geometriska figurer. Det finns så mycket olika, och jag 

tror att det bara kommer att smälla till så finns det en uppsjö. (F1) 

Vi får ta del av att informanternas erfarenheter av en begränsning som de menar kan påverka 

elevers motivation negativt. Nedan visas ett av exemplen där eleverna till en början motiverades 

av att räkna i matematikspel men att de ganska snabbt tröttnade och fick då motsatt effekt.  

Det finns många program som försöker träna färdigheter, oftast i form av spel. Då börjar man på låg nivå 

som du måste klara innan du kommer till de svåra nivåerna. Då hinner du tröttna innan du kommer till 

utmaningarna. Effekten blir inte så bra. (IP2) 

 



26 
 

Kunskapskrav 

Kunskapskraven i matematik är ett tema som dyker upp i de flesta intervjuer. Flertalet informanter 

beskriver att de tycker det är svårt att nå alla förmågor i matematik när de arbetar med digitala 

verktyg. Framförallt resonemangs- och problemlösningsförmågorna lyfts fram som svåra att nå 

men även kommunikationsförmågan påpekar de flesta informanter. Många informanter upplever 

att möjligheten att visa sina beräkningar genom digital teknik är begränsat. Det försvårar arbetet 

för både elever och lärare, vilket bidrar till att flera av informanterna inte ser en positiv effekt av 

att arbeta digitalt. En del informanter upplever en oro för att de digitala verktygen kan skapa 

problem för en del elever.  

Vi kommer att tappa allt det andra [resonemang-, problemlösnings- och kommunikationsförmågorna]. 

Vissa kommer att gå ”all-in” och de kommer att släppa det här med papper och penna. Det kommer inte 

att gynna elever i svårigheter …så länge vi har med förmågan kommunikation där de ska kunna både 

muntligt och skriftligt redovisa en uträkning. (F1) 

Trots dessa begränsningar i utformningen beskriver en informant hur ett digitalt arbetssätt kan 

gynna utvecklingen av resonemangs- och problemlösningsförmågorna. Genom att arbeta digitalt 

menar informanten att det skapas goda förutsättningar för att dela elevarbeten med hela klassen 

och diskutera olika resultat och strategier. Arbetssättet skapar en flexibilitet under lektionen som 

gynnar klassrumsdiskussioner.  

Jag kan ställa en öppen fråga …de kan jobba med dessa uppgifter tillsammans och jag kan sedan visa 

upp alla svar vi får i klassrummet. Vi kan därefter tala om saken och diskutera vilka strategier den här 

eleven använde. Det bygger upp resonemangsförmågan vilket för mig är det svåraste att uppnå i 

matematik. (IP1) 

Flera informanter diskuterar kring den kommande uppdateringen av läroplanen, som medför att 

programmering läggs till i det centrala innehållet för matematik. De flesta informanter har svårt att 

i dagsläget föreställa sig utfallet av den satsningen. Flera informanter upplever det som spännande 

satsning och ett steg i helt rätt riktning. En del informanter upplever en viss oro för att det kommer 

att påverka måluppfyllelsen negativt. De menar att det redan idag saknas tid att uppnå alla 

kunskapskrav och med ett bredare centralt innehåll blir det ännu svårare att hinna med alla moment.  

Vi borde satsa på att lära folk att räkna…vi har inte tid att lära elever att räkna, hur får man tid att hinna 

lära dem något annat? Fråga vilken lärare som helst, vi hinner inte arbeta med det som vi vill lära dem. 

(IP2) 
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…de farhågor man har är att de lägger på mer centralt innehåll för vi tycker ju det är svårt att hinna med 

det vi har…vi tycker att aldrig hinner gå igenom alla moment som vi vill vilket kan bli ett stressmoment. 

(F1) 

De flesta av informanterna menar också att det centrala innehållet fylls på med de stundande 

ändringarna i kursplanerna inför nästa läsår och troligtvis leder till ett stressmoment för många 

lärare.   

Digital kompetens  

Den individuella kompetensen hos lärare är ett tema som lyfts av våra informanter, särskilt med 

tanke på den kommande läroplansförändringen. Flertalet informanter upplever förändringen 

stressande. Sin egen kompetens inom digitala verktyg och programmering lyfts som ett skäl till 

stressen och oron. Flera informanter uttrycker att de känner olust inför att undervisa inom ett 

område de inte känner att de själva behärskar. Flera informanter känner dessutom en osäkerhet hur 

det kommer att fungera praktiskt, de vet exempelvis ännu inte om alla elever kommer att tillgång 

till egna digitala verktyg.  

Det finns en osäkerhet hur det kommer att bli med allt…för min del är jag osäker. Det räcker inte med 

tillgång till verktygen, vi måste kunna använda dem! (F2) 

Många av informanterna efterfrågar kompetensutbildning inom programmering, men de flesta har 

inte fått någon information om det kommer att ske. Det krävs fortbildningssatsningar inom 

programmering blir tydligt av informanternas berättelser.  

Jag känner av att många känner sig stressade inför det här. De har inte haft någon framförhållning känner 

jag, ifrån skolverket eller huvudmän. De har ju vetet om det här, pratat om det i många år och nu blev det 

skarpt läge och då får alla panik. (F1) 

Satsningar på fortbildning skiljer sig åt mellan informanternas kommuner. En del informanter 

beskriver hur några pedagoger får åka på kurs och sedan ska de lära av varandra i workshops. Några 

andra informanter lägger snarare fortbildningsansvaret på sig själva.  

Jag har varit in på kurser att söka på högskolan i programmering och det är fullbokat överallt. Alla ska 

utbilda sig i programmering nu, det är för lite utbildningsplatser. (F1) 

Medan några informanter menar att ansvaret för fortbildning ligger högre upp i organisationen och 

känner sig därmed inte lika stressade inför hösten.  
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Vi hör ju inget från vår huvudman, rektor eller pedagogiska ledare, inte ett ord har jag hört…så jag 

sitter lugnt i båten så länge han sitter lugnt i båten. (F1) 

En av våra informanter beskriver att målsättning och stödet från huvudman och kommun är väldigt 

viktigt för en satsning på digital teknik i skolan.  

För att lyckas kommer skolan och pedagogerna att behöva experimentera med metoder och 

material. Det är nödvändigt att kommunen står bakom en sådan satsning.  

Om vi vill prova något nytt har vi inga gränser här, för vårt mål är att skapa en skola som fungerar i 

framtiden. Just nu bryr vi oss inte så mycket om vad som händer på de nationella proven utan vårt syfte 

med skolan är hur vi kan lyfta kommunen. Det handlar inte bara om de elever vi har här utan vad vi vill 

se i kommunen. (IP1) 

 

Några matematiklärares uppfattningar kring de digitala verktygens möjligheter och 

begränsningar för elever i matematiksvårigheter  

Resultatet för studiens andra frågeställning presenteras med i stort med samma rubriker som ovan. 

För de kategorier som inte redovisas här skiljer sig inte informanternas uppfattningar märkbart från 

de svar som redan redovisats. Det resultat som presenterades där gäller även för den andra 

frågeställningen. Här presenteras ytterligare empiri som är specifikt kopplat till elever i 

matematiksvårigheter.  

 

Tillgång till digitala verktyg  

Informanterna beskriver att elever i svårigheter kan ha stor nytta av digitala verktygs olika 

uttrycksformer. Några informanter beskriver hur många elever i matematiksvårigheter snarare har 

läs- och skrivsvårigheter som även ger svårigheter i matematik. De beskriver hur elever som 

tidigare inte haft möjligheter att uttrycka sina tankar nu kan få den möjligheten.  

Elever som fick datorer med alla program fick mycket hjälp i att uttrycka sig. Förut fick de skriva och 

skriva, och ofta är det skrivandet som är problemet för eleverna. (IP2) 

Förutom att kunna få hjälp att ta till sig information digitalt på en skärm än att läsa i en bok. 

Informanterna beskriver hur talsynteser kan användas i matematikundervisning för elever i 

svårigheter.  
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Digitala läromedel  

Informanternas syn kring möjligheter med digitala verktyg för elever i svårigheter skiljer sig inte 

från andra elevers möjligheter.  En informant lyfter dock att det ibland kan missgynna vissa elever. 

Det kan bli för abstrakt för eleven därför är det viktigt att skolan och pedagogerna anpassar 

individuellt och inte ser digitaliseringen som en automatisk lösning.  

Det är inte alltid som elever i svårigheter tycker att det är lättare med dator. De kan tycka att det är lättare 

med fysiska hjälpmedel…det är inte alltid som det visuella hjälper utan ofta är det den fysiska beröringen. 

(IP2)  

 

Organisering av undervisningen 

Informanterna lyfter olika typer av anpassning pedagoger kan göra. De digitala verktygen 

underlättar för pedagogen i den processen genom att skapa fler möjligheter.  

Vi gjorde om deras prov och texter, vi bearbetade böckerna med utgångspunkt i hur dyslektiker läser svår 

text. Utan datorhjälp skulle vi aldrig fixa det. Som lärare blev det mycket lättare för jag kunde variera 

formen när det behövs. (IP2) 

Flera informanter påpekar att det skulle vara mindre utpekande för elever i svårigheter om alla 

elever hade egen dator. Om alla elever har egna datorer är det lättare att individuellt anpassa 

undervisning vilket minskar risken för att elever känner sig utpekade.  

Under en vanlig lektion arbetar olika elever med två eller tre olika saker samtidigt. Men om man kliver 

in i klassrummet märks det inte eftersom alla uppgifter är digitala. (IP1) 

En av informanterna (IP1) beskriver hur de digitala verktygen underlättar att skapa anpassningar 

som sedan kan delas till alla elever. Det spar in tid för pedagogerna och underlättar för många 

elever, även de som inte befinner sig i matematiksvårigheter. Flera informanter beskriver hur den 

digitala tekniken är ett lyft för elever som har svårt att hålla fokus under en hel genomgång. Med 

hjälp av digitala verktyg kan dessa elever få fler chanser att ta del av undervisningsstoffet.  

De tittar en hel del på youtube-videos för att få extra genomgång på arbetsområdet. Vi märker att många 

har svårt att hänga med på genomgångarna och det är nyttigt för dem att få en chans till. (F2) 

De digitala verktygen kan skapa möjligheter att nå elever som annars möjligen inte skulle delta i 

undervisningen alls. Det finns möjligheter att sköta en del av undervisningen digitalt vilket gynnar 

elever som har svårigheter med att fysiskt befinna sig i ett klassrum. 
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Vi har några elever som är hemmasittare och jag behöver få en kontakt med dem för att utföra 

undervisningen, det gör jag genom Onenote. Dessa elever träffar jag en halvtimme i veckan för 

återkoppling och då har eleven tittat på filmen och jag går igenom veckans uppgifter sedan arbetar eleven 

i anteckningsboken i Onenote. Jag får då uppdateringar direkt över allt eleven har gjort. (IP1) 

 

Motivation 

Flera informanter beskriver hur de använder digitala verktyg på olika sätt för att öka motivationen 

hos elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Det är vanligt att matematiska spel används på 

antingen lär-plattor eller på olika hemsidor. De flesta informanterna ser en ökning i elevernas 

motivation. 

Visst kan det bli bättre av att arbeta med lite spelform för elever som har det lite svårt. Min elev han har 

ju verkligen gått ”all-in”, han har lagt ner timmar hemma och jobbat över lovet. (F1) 

Några informanter lyfter att de digitala verktygen skapar möjligheter att ta tillvara på elever i 

svårigheters egna intressen på olika sätt. För en del elever går det utmärkt att arbeta med matematik 

om det kommer naturligt genom exempelvis strategispel. 

Jag försökte spela spel med elever med särskilda behov, vi bygger imperier och krigar och sådant. Det är 

en del matematik med där, det är mycket beräkningar. Det är mycket logik. (IP2) 

 

Kunskapskrav 

Några informanter beskriver hur de är oroade över att elever i matematiksvårigheter kan bli 

beroende av att arbeta digitalt. Det kan då bli svårt för dessa elever att visa vad de kan i situationer 

när de inte har digitala verktyg till hjälp. 

Men sedan är det en sak att arbeta digitalt sen hux flux kommer eleven till nationella provet som inte är 

digitalt utan med papper och penna. När eleverna sedan har svårt att skriva läsligt blir det svårt att visa 

sina kunskaper med papper och penna. (F1) 

En av informanterna påpekar att de digitala verktygen inte per automatik är en väg till framgång 

för elever i svårigheter. En del elever kan missgynnas av alla möjligheter som öppnas upp för dem 

med tillgång till datorer. Det finns ibland tillgång till funktioner som inte är kopplade till matematik 

som kan vara störande för elever som lätt distraheras.  



31 
 

Vissa elever i svårigheter… arbetar med vanliga läromedel istället för digitala läromedel för jag vill 

plocka bort den tekniska biten för dem. Jag anser inte att de gynnas av den, de kan störas av att arbeta på 

en dator, det skulle i sådana fall vara för att fånga upp deras intresse. (IP1) 

 

Resultatsammanfattning 

Nedan redovisas kortfattat det resultat som framkommit utifrån studiens två frågeställningar.  

Det blir tydligt att tillgången till de digitala verktygen är ett centralt tema i våra informanters 

berättelser. Det påverkar vilka möjligheter och begränsningar de lyfter fram.  De flesta informanter 

beskriver en verklighet där elever saknar tillgång till digitala verktyg för att bedriva en digital 

undervisning, vilket leder till en frustration hos informanterna. De fördelar som informanterna 

lyfter med digitala läromedel är att de gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter, fungera som 

repetitionsmaterial och att det finns färdigproducerat material. De begräsningar som beskrivs är 

möjligheter för elever att presentera sina resonemang. Informanternas uppfattningar om att 

organisera undervisning digitalt varierar. Det kan underlätta arbetsbelastningen, genom att 

pedagoger får möjlighet till god överblick över elevers utveckling. Det kan även öka 

arbetsbelastningen genom att administrationsarbetet ökar. Informanterna upplever dessutom att 

den kommande läroplansförändring är ett stressmoment för att de känner att tiden inte räcker till 

det läroplansinnehåll som finns idag. Informanterna beskriver också att lektioner ofta blir 

ineffektiva när eleverna inte är vana med att arbeta digitalt. Dessutom uppvisar vissa elever ett 

motstånd mot att arbeta digitalt då de hellre vill arbeta i matematikböcker. Informanterna upplever 

dock att matematiska digitala spel påverkar elevers motivation positivt. Begränsningen med dessa 

spel är ofta att de fokuserar främst kring metod- och begreppsförmågorna och saknar möjlighet till 

att utveckla resonemangs- och problemlösningsförmågorna. Informanterna menar att 

begränsningarna med de digitala läromedlen och matematiska spel endast utvecklar 

metodförmågan och det underlättar inte för eleven att nå betyg i matematikämnet.  

De uppfattningar som informanterna lyfter fram kring de digitala verktygens möjligheter och 

begränsningar gäller i stort även elever i svårigheter. Informanterna lyfter dock ut vissa aspekter 

som är mer direkt kopplat till elever i matematiksvårigheter. De beskriver hur tillgången till digitala 

verktyg ger möjlighet att använda andra typer av uttrycksformer som kan underlätta för eleverna 

att visa sina kunskaper. Informanterna lyfter att möjligheterna med digitala verktyg för elever i 
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svårigheter är individuellt. Vissa elever gynnas av att läsa information på en skärm medan andra 

elever inte alltid hjälps av det visuella utan snarare behöver fysiskt material. Informanterna lyfter 

att de digitala verktygen skapar möjligheter för dem att individualisera undervisningen och anpassa 

den efter elevernas behov. Det kan då även minska risken för att elever i matematiksvårigheter 

känner sig utpekade. Informanterna påpekar att de anpassningar de konstruerar för att hjälpa elever 

i svårigheter även i många fall kan appliceras på alla elever. De menar även att om 

undervisningsmaterialet finns digitalt skapar det möjligheter för repetition, detta gynnar särskilt 

elever som har svårt att hålla koncentrationen i klassrummet men faran finns i att det kan skapa för 

mycket distraktioner. Även en positiv påverkan på motivationen går att utläsa av resultatet. Samt 

att det kan skapas förutsättningar för elever som inte kommer till skolan att delta i undervisningen 

hemifrån. Det digitala material som lyfts fram är olika typer av hemsidor och spel i olika former, 

det kan vara allt från spel som låter eleverna träna på grundläggande matematiska metoder till mer 

avancerade strategispel. Avslutningsvis uttrycks en viss oro av informanterna kring de digitala 

verktygen. De ser en fara med att elever som blir vana med att arbeta med digitala verktyg och inte 

utvecklar förmågan att redovisa sina kunskaper skriftligt, som innebär att pedagoger får svårt att 

följa elevernas sätt att göra uträkningar och deras sätt att resonera sig fram till ett svar. 

 

Diskussion 

Nedan redovisas först en diskussion kring vårt metodval, därefter följer en resultatdiskussion där 

vi kopplar resultatet till tidigare forskning och forskningsansats.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsansats är ett naturligt val i studier som ämnar fånga beskrivningar av 

informanters upplevda verklighet (Kvale & Brinkmann, 2017). Till denna studie, vars syfte var att 

undersöka hur några matematiklärare uppfattar de digitala verktygens möjligheter och 

begränsningar i matematikundervisningen, valde vi därför en kvalitativ forskningsansats. Vidare 

valde vi att utföra vår studie genom kvalitativa fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer.  Vi 

ansåg att fokusgruppsintervjuer var lämplig i denna studie för att få ämnet belyst så brett som 

möjligt. Under fokusgruppintervjuer kan informanterna utveckla varandras svar och samtalet 

stimulerar till specifika och personliga svar (Hylander, 2001). Vi valde också att komplettera 
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fokusgruppsintervjuerna med enskilda intervjuer för att tydligare komma åt djupet i informanternas 

uppfattningar. Vi anser att detta skapar möjligheter att belysa ämnet både på bredden och på djupet. 

I vår förberedelse inför alla intervjuerna tog vi i beaktande vår roll som moderatorer. Vi var 

medvetna om risken för maktasymmetri (Kvale & Brinkmann, 2017). Det var med andra ord av 

största vikt att vi inte influerade informanternas beskrivningar av sina uppfattningar eftersom detta 

skulle kunna påverka utfallet. Vi utförde därför först en pilotstudie där vi kunde utvärdera vår egen 

roll som moderatorer, ge oss mer kunskap och göra oss mer förtrogna med fokusgruppintervju som 

datainsamlingsmetod.  

Inför intervjuerna fick informanterna själva välja om de kände sig bekvämare med en moderator 

eller om de var bekväma med två moderatorer. I samtliga fall där vi båda deltog svarade 

informanterna att de var bekväma med att vi var två moderatorer. Vi valde att vara två moderatorer 

på fokusgruppsintervjuerna och en enskild intervju för att öka möjligheterna till olika reflektioner 

hos oss. Vår egen upplevelse av detta val var positivt, vi upplevde att vi lyckades väl med att inta 

ett nyfiket och förutsättningslöst förhållningssätt samt att vi inte upplevde att en maktasymmetri 

påverkade utfallet. Vi vill dock poängtera att detta är en möjlig felkälla trots att de själva inte ansåg 

att det påverkade utfallet. Vidare vill vi även nämna att intervjuerna spelades in och detta kan 

därmed ha hämmat informanternas beskrivningar av sina uppfattningar kring digitala verktyg 

(Kvale & Brinkmann 2017).  

Genom arbetets gång var vår målsättning att lägga stor vikt vid de etiska aspekterna kring 

presentation av resultatet. Vi valde att namnge informanterna med en bokstav och siffra. Detta 

underlättade för oss i analysarbetet men även för att skydda informanterna. Ett etiskt dilemma vi 

ställdes inför var att informanterna inom samma fokusgrupp möjligen kan identifiera varandra. Vi 

bedömde dock att risken för fara eller skada för individen är minimal och tog därför ett medvetet 

beslut att presentera empirin på ett sätt som gynnar trovärdigheten.  

För att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet valde vi att analysera empirin inspirerade av en 

välbeprövad fenomenografisk analysmetod (Dahlgren & Johannson, 2015). Intervjuerna 

transkriberades och vi identifierade därefter likheter och olikheter i informanternas uppfattningar. 

Vanligast är att resultatet från intervjuer i fokusgrupper presenteras som en intervju var för sig som 

vi också gjort, F1 och F2. De kategorier vi identifierade var: tillgång till digitala verktyg, digitala 

läromedel, organisering av undervisningen, tid, motivation, kunskapskrav och digital kompetens. 



34 
 

Vi ansåg att denna typ av presentation av resultatet var ett tydligt, överskådligt och lämpligt sätt 

att lyfta fram de olika aspekter i informanternas uppfattningar kring digitala verktyg. Således var 

det ett mer adekvat tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte. Med detta analysförfarande 

tillsammans med systemteoretiska glasögon har vi kunnat identifiera fler faktorer i informanternas 

uppfattningar kring möjligheter och begränsningar med digitala verktyg inom 

matematikundervisning och för elever i matematiksvårigheter. Vi anser att detta ökar studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet genom att ett helhetsperspektiv på skolan som organisation skapat 

möjligheter att se fler aspekter.   

Avslutningsvis vill vi lyfta begreppet smygrepresentativitet som enligt Göransson och Nilholm 

(2009) kan utgöra ett problem i studier. Vi har beaktat detta och vill poängtera att vår studies 

forskningsresultat ej bör generaliseras till gruppen matematiklärare utan enbart gäller denna studies 

informanter. Vårt resultat är ändå av värde eftersom det belyser några matematiklärares 

uppfattningar kring digitala verktyg, då detta är högaktuellt idag med en generell digitalisering i 

både samhälle och skola men även med tanke på kommande läroplansförändring.   

Resultatdiskussion 

I detta kapitel presenteras diskussion kring resultatet, som kopplas till tidigare forskning och vårt 

teoretiska ramverk, systemteori (Öquist, 2008). Presentationen utgår från studiens två 

frågeställningar. Avslutningsvis diskuteras informanternas syn på den kommande läroplans-

förändringen som vi redogjorde för i inledningen. 

Några matematiklärares uppfattningar om de digitala verktygens möjligheter och 

begränsningar i sin yrkesutövning 

Vi uppmärksammar att tillgången till digitala verktyg i matematikundervisning påverkar vilka 

möjligheter och begränsningar informanterna uppfattar. Tidigare forskning har uppmärksammat 

att tidigare satsningar på digital teknik i skolorna inte gett det utfall som önskats. Håkansson-

Lindqvist (2015) beskriver att detta beror på lärares låga intresse eller på ekonomiska faktorer. 

Detta är intressant för vi ser i vår studie motsatsen vad gäller läraren intresse. Det finns ett tydligt 

intresse kring digital teknik hos de flesta informanter och vi ser detta i flera fall, exempelvis 

efterfrågas bättre tillgång till digital teknik, bättre pedagogiskt anpassad programvara samt 

kompetensutbildningar. Genomgående i analysen av empirin ser vi att problemet inte ligger i 

informanternas intresse utan snarare på bristen till digital teknik och kompetensutveckling. Enligt 

Håkansson-Lindqvist (2015) sker en ökning av tillgången till digitala verktyg i svenska skolor där 
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många skolor försöker förse alla sina elever med egna datorer. På de skolor våra informanter arbetar 

har denna process ännu bara inletts och informanterna uttrycker ett tydligt behov av ökad tillgång. 

Vi ser att denna fråga är av systemteoretisk natur. Pedagogerna uttrycker ett behov av en ökning 

av digitala verktyg, men detta behov kan endast tillgodoses om flera delar av organisationen står 

bakom en digital satsning. Inte minst genom att satsa ekonomiskt på god digital teknik men sedan 

även genom kompetensutvecklande insatser för personalen, även det efterfrågar våra informanter. 

Studiens informanter har uppmärksammat en begränsning kring de digitala läromedlen som de har 

tillgång till idag. Samma begränsning påpekar Bergqvist m.fl. (2010) där de menar att om de 

digitala läromedlen är likadana som de vanliga läromedlen uppstår samma problematik som vid 

traditionell undervisning som styrs av läromedlens upplägg. Där får procedurhantering 

oproportionerligt stort utrymme på bekostnad av resonemangs- och problemlösningsförmågorna.  

Studiens informanter bekräftar detta men påpekar att det blir än mer fokuserat på procedurhantering 

och att det minskar elevers möjligheter att uppvisa resonemang och sina slutsatser. Detta beror på 

att de upplever att det saknas möjligheter att på ett effektivt sätt skriftligt redovisa sina tankar i de 

digitala läromedlen.   

Samuelsson (2014) betonar vikten av digital ämnesdidaktisk kompetens för att lyckas använda den 

digitala tekniken framgångsrikt i undervisning. Dessutom menar Samuelsson (2014) att denna 

kompetens inte går att anskaffas genom kompetensutbildningar utan istället genom att den digitala 

tekniken används i praktiken, tillsammans med elever. Samuelsson (2014) menar att kunskapen 

blir mer omfattande när tekniken möts med ämnets innehåll och tradition. I linje med detta 

efterfrågar våra informanter mycket riktigt ett bredare digitalt färdigproducerat material anpassat 

till deras undervisning. De upplever idag att det digitala materialet inte i tillräckligt hög 

utsträckning är kopplat till modern pedagogik.  

Med detta synsätt i åtanke, att det behövs digital ämnesdidaktisk kompetens för att lyckas använda 

den digitala tekniken framgångsrikt, kan lärare alltså på egen hand utveckla sin kompetens. Här 

anser vi dock att ett systemteoretiskt perspektiv behöver tillämpas och att lärare behöver stöd i 

kompetensprocessen från både förlag, skolledning, huvudmän och Skolverket. Detta för att uppnå 

önskat resultat.  
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Studiens informanter lyfter fram ett tydligt behov av kompetensutveckling inom programmering, 

eftersom det är ett nytt begrepp för många matematiklärare och som nästa läsår skrivs in i det 

centrala innehållet. Skolinspektionen (2012) visar i en undersökning att de digitala verktygen inte 

varit tillräckligt fokuserade kring pedagogiskt arbete, utan snarare administrativt. Gustavsson 

(2016) påpekar vikten av stöd och utbildning för lärare för att introducera digitala verktyg i 

undervisningen. Detta är intressant ur ett systemteoretiskt perspektiv eftersom det pekar på att 

ansvaret för en lyckad digitalisering kräver insatser från flera olika delar av skolan som 

organisation. När vi tolkar informanternas upplevelser av kompetensutvecklingen ur ett 

systemteoretiskt synsätt kan vi se att det är av stor vikt att hela skolan som organisation står bakom 

en satsning på digitala verktyg, genom att öka tillgången till digital teknik och genom att ge 

möjlighet till nödvändig kompetensutveckling. För att uppnå resultat krävs visserligen att lärare tar 

ett eget ansvar för sin kompetensutbildning men det krävs även att skolledningen stöttar lärarna i 

den pedagogiska processen. Skolledning bör i dialog med lärarna skapa strategier för hur den 

specifika kompetensutvecklingen inom programmering ska ske. Våra informanter beskriver att 

denna dialog i många fall ännu inte existerar, vilket leder till att informanterna upplever stress och 

oro inför kommande läsår när förändringen träder i kraft.  

Flera av studiens informanter upplever att det är svårt att arbeta digitalt i klassrummen när eleverna 

inte är vana vid det. Detta visar dock inte den tidigare forskning vi funnit på området. Vissa 

informanter lyfter att elever som inte är vana att arbeta digitalt i matematik kan uppvisa ett motstånd 

mot att arbeta digitalt. Något som inte enbart drabbar den enskilde individen utan klassrummet och 

undervisningen i sin helhet. Att vårt resultat visar på ett motstånd från elever att arbeta digitalt var 

förvånande då vi sett motsatsen i tidigare forskning. Ke (2008) kommer i sin  studie fram till att 

elever som arbetade digitalt med matematiska spel fick en positivare attityd till matematik. Om vi 

ser till upplevelsen att det är svårt att arbeta digitalt när eleverna är ovana vid detta kan vi ur ett 

systemteoretiskt perspektiv skönja att delar av denna problematik ligger på annan nivå än hos 

lärarna. För att lärarna framgångsrikt ska kunna arbeta digitalt krävs en ekonomisk satsning på 

digital teknik hos eleverna för att göra det möjligt för eleverna att bli vana och trygga med att arbeta 

digitalt. Trygghet kan kopplas till studien som Nordness m.fl. (2011) genomfört där 

uppmärksammades att elever i matematiksvårigheter hade lättare att acceptera specialpedagogiska 

insatser när de skedde med digitala verktyg. Att våga acceptera behov av olika stödinsatser borde 

leda till ökad trygghet.   
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Skolinspektionen (2012) fann i en undersökning att de digitala verktygen främst användes som stöd 

för administration, organisation och planeringsarbete, men att det fanns brister i pedagogisk 

användning.  Vi ser ett liknande mönster i våra informanters uppfattningar. De beskriver hur de 

kan få en god överblick över elevers utveckling med god insyn i elevernas arbeten. I vår tolkning 

av informanternas beskrivningar ser vi dock att åsikterna går isär kring hur arbetsbelastning 

påverkas av digitala verktygens möjligheter. Några informanter ser en vinst i digital administrering 

medan andra informanter upplever att administreringen ökar arbetsbelastningen. I vår analys av 

denna motsägelse har vi svårt att tolka och finna en förklaring. Vi har funnit att det inte tycks finnas 

en koppling till kompetens, vana eller personligt intresse. Vi har heller inte funnit relevant 

forskning kring detta område, vilket leder till att frågan förblir obesvarad. 

En stor del av studiens informanter upplever stress och oro kring den kommande 

läroplansförändringen (SKOLFS, 2017:11; Skolverket, 2017), som innebär att digitala verktyg ska 

användas i matematikundervisning. Denna stress uttrycker informanterna gällande flera områden. 

En viss stress och oro beror på att de känner att tiden inte räcker till ens som den är idag. De visar 

en oro kring hur nästa läsår ska fungera praktiskt när läroplansförändring trätt i kraft. Flera 

informanter känner sig stressade över sin egen, bristande kompetens och har stora behov av 

kompetensutveckling och nämner bland annat att de känner sig mindre kompetenta än sina elever 

vad gäller digitala verktyg. I vår analys ser vi att informanterna hanterar den här stressen på olika 

sätt. Vissa lägger ansvaret på kompetensutveckling hos sig själva medan andra anser att skolledning 

och huvudmän har störst ansvar. Med ett systemteoretiskt tänkande anser vi att detta är en fråga 

som kräver ett tydligare samarbete mellan skolans olika delar i organisationen. Vi upplevde att 

flera informanter inte kände att de visste vad som skulle ske till nästa läsår. Vi anser att ett 

systemteoretiskt synsätt krävs för att detta ska utvecklas optimalt genom skolan som organisation. 

Skolledning och huvudmän behöver tydliggöra sina kompetensutvecklingsstrategier och 

tillsammans med pedagogerna hitta deras väg.  

 

Några matematiklärares uppfattningar om de digitala verktygens möjligheter och 

begränsningar för elever i matematiksvårigheter 

Vi har uppmärksammat att forskning kring digitala verktyg för elever i matematiksvårigheter är 

tunt, både nationellt och internationellt. Detta har även uppmärksammats av flera av de forskare vi 



38 
 

referat till i denna studie. Till exempel Haelermans (2017) påpekar att det i dagsläget endast finns 

forskning kring detta i begränsad utsträckning i Sverige.  

Altiparmak (2014) kommer i sin studie fram till att digital visualisering kan hjälpa elever att gå 

från det konkreta till det abstrakta, vilket gynnar samtliga elever men kanske särskilt elever i 

svårigheter. Våra informanter talar om digital visualisering i form av olika typer av spel eller 

spelliknande hemsidor. De spel som informanterna refererar till är mindre avancerade spel som 

enligt Ke (2008) är skapade för att öva grundläggande matematiska metoder. Ke (2008), men även 

Nordness m.fl (2011), fann att den här typen av spel hade måttliga effekter på den matematiska 

utvecklingen. Våra informanter upplever begränsningar i utformningen av spelen i likhet med 

tidigare forskning. Informanterna upplever att eleverna inte får möjlighet att utveckla alla 

matematiska förmågor och kan skapa svårigheter med att uppnå alla krav i kursplanen. De påpekar 

att de flesta av dessa digitala arbetssätt utvecklar främst metod- och begreppsförmågorna men 

sällan utvecklar resonemangs-, problemlösnings- samt kommunikationsförmågan.  

Digitala verktyg kan ha positiva effekter för elevers motivation, enligt Nordness m.fl. (2011). Även 

Ke (2008) fann signifikanta positiva effekter kring elevers attityd till matematik. Detta bekräftas 

av våra informanter som beskriver positiva effekter för motivationen med matematiska spel. 

Informanterna beskriver hur vissa elever blir motiverade genom att tävla mot varandra och sig 

själva. Andra elever blir motiverade för att de nu får nya uttrycksformer och sätt att ta till sig 

kunskaper. De lyfter samtidigt att detta är individuellt hos eleverna. Informanterna beskriver att en 

del elever i matematiksvårigheter inte trivs med att arbeta digitalt, de kan i vissa fall även uppvisa 

ett motstånd mot arbetssättet. Vi tolkar detta som att våra informanter ser pedagogiska vinster med 

digitala läromedel och matematiska spel men att de saknar ett brett välanpassat utbud av 

pedagogiska matematiska spel och läromedel. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av digitala läromedel, enligt Anestis (2015). De 

gynnas framförallt genom att dessa läromedel avlastar arbetsminnet. Våra informanter bekräftar att 

elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av digitala verktyg.  

Förutom att läromedlen kan underlätta läsprocessen ser informanterna ytterligare möjligheter med 

digitala verktyg för skrivandet. Elever som har svårigheter med att skriva och producera text kan 

få helt andra möjligheter att uttrycka sig genom de digitala uttrycksformerna, exempelvis genom 

bilder, filmer och presentationsprogram. Vi ser att många diskussioner landar i läs- och 
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skrivsvårigheter när man diskuterar elever i matematiksvårigheter. Vi anser därför att elevens 

svårigheter är mer omfattande än matematiksvårigheter och bör därför betraktas ur ett 

systemteoretiskt perspektiv, först då kan en långsiktig lösning utarbetas.  

Lawrot och Samuelsson (2009) konstaterar att anpassad undervisning är av avgörande betydelse 

för att hindra olika låsningar i matematik. Det framgår tydlig i resultatet att informanterna ser stora 

möjligheter till att anpassa undervisningen när de själva har tillgång till digitala verktyg. Detta visar 

sig inom flera olika områden av deras yrkesutövning. Flera informanter påpekar att digitala verktyg 

kan underlätta att följa elevers utveckling samt att identifiera hinder som kan förebygga risken att 

elever hamnar i matematiksvårigheter. Även Brevik och Davis (2016) beskriver denna aspekt och 

menar att digitala verktyg innebär en stor möjlighet att förebygga att hinder i 

matematikutvecklingen uppstår. De menar vidare att det blir tydligt för läraren att se om en elev 

har förstått eller inte så underlättar det för att skapa rätt förutsättningar för nästa inlärningssteg. De 

kan även anpassa uttrycksformer både under lektions- och provtillfällen för att tillgodose behoven 

hos elever i matematiksvårigheter. Det är även intressant att informanterna poängterar att många 

av dessa anpassningar även gynnar övriga elever och med digitala verktyg kan dessa anpassningar 

lättare användas i hela klassen. Vilket de menar underlättar för elever i matematiksvårigheter 

genom att dessa elever känner sig mindre utpekade. Informanterna beskriver även fördelar med ett 

digitalt arbetssätt då de särskilt ser vinster för elever som annars kan ha svårt med koncentrationen. 

Dessa elever gynnas dessutom av lektionsmaterialet och genomgångar sparas digitalt, de får då 

möjlighet att ha repetitionsmaterial lättillgängligt. Vår tolkning är att informanterna har stöd av 

digitala verktyg när det gäller anpassningar för elever i matematiksvårigheter. Tydligt i analysen 

framgår det att möjligheterna att anpassa undervisningen gynnas av att pedagogerna har ett digitalt 

arbetssätt. De menar att de skapar anpassning på individnivå som annars skulle vara svårt att utföra 

utan digitala verktyg. Dessa kan sedan även appliceras till stor del i helklass som då minskar risken 

för att individer utpekas. De digitala anpassningarna kan även gynna elever som idag kallas 

hemmasittare, de får helt andra möjligheter att tillgodose en del av undervisningen.  

En intressant aspekt våra informanter påpekar är att för vissa elever kan digitala verktyg skapa fler 

begränsningar än möjligheter. Haelermans (2017) ser i sin studie störst effekt hos lågpresterande 

elever. Flera informanter påpekar i linje med detta att en digitalisering av undervisning inte 

automatiskt leder till förbättring för elever i svårigheter. Informanten som har kommit längst i 
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digitalisering av matematikundervisning menar att elever i svårigheter ofta använder den 

traditionella läroboken istället för den digitala formen. Detta för att elevers koncentrationsförmåga 

kan störas av att tillgång till andra program. Samma slutsats bekräftas även av andra informanter. 

Vår slutsats av detta är att digitalisering av undervisning för elever i svårigheter måste ske på god 

grund där individen, lärmiljö och förutsättningar beaktas. Vi finner att detta är en särskilt intressant 

punkt som vi vill betona – att det är de mest erfarna lärarna inom digitala undervisningsmetoder 

som tydligast ser begränsningar med digital teknik för elever i svårigheter.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vi såg i vår studie att det finns ett behov av forskning kring välutvecklade digitala läromedel och 

undervisningsmaterial. Detta är något som de flesta informanter efterfrågar och efterfrågan 

kommer troligen bara att öka i takt med digitaliseringen i skolan, därmed skulle vidare forskning 

kunna vara vilka digitala läromedel som ger positiva resultat för elever i matematik och elever i 

matematiksvårigheter.   

I all tidigare forskning som vi funnit och i vår egen studie är det pedagogernas yrkesutövning som 

är i fokus på olika sätt. Den mesta forskning som finns idag mäter elevers kunskapsutveckling med 

hjälp av digital teknik, eller andra faktorer som påverkar kunskapsutvecklingen som motivation, 

koncentration, osv. Vi tycker oss se att elevperspektivet saknas i forskningssammanhang och bör 

finnas representerat i dagsaktuell forskning. Våra informanter tydliggjorde hur dagens elever redan 

kan mycket kring digitala verktyg och dessa kunskaper bör tas till vara. De bör även ligga som 

grund i utveckling av undervisningsmetoder och vid utformande av särskilt stöd.  

Avslutningsvis vill vi återkoppla till den digitala debatten i Australien som Bennet m.fl. (2008) 

belyser att hela utbildningssystemet måste genomgå en förändring. Annars riskerar vi att förlora en 

hel generation av tekniskt skickliga ”digitaliserade” ungdomar.  Det saknas i vår mening tillräckligt 

med relevant forskning ur ungdomarnas perspektiv, deras behov och vad de behöver för framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

2018-01-15 

Missivbrev 

 

Förfrågan angående deltagande i vår studie 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som läser speciallärarutbildningen med inriktning 

matematik. Vi läser nu vår sista termin och kommer under våren 2018 att skriva vårt 

examensarbete i specialpedagogik på avancerad nivå. Vi är särskilt intresserade av de digitala 

verktygens möjligheter och begränsningar i matematikundervisningen med speciellt fokus på 

elever i matematiksvårigheter. 

Vi hoppas att du/ni vill medverka i en fokusgruppintervju med oss och några av dina kollegor som 

undervisar i matematik då vi tror att du/ni har värdefulla kunskaper och tankar kring digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Fokusgruppintervjun kommer att bestå av några få öppna 

frågor som ska leda till ett givande samtal för alla som deltar. Fokusgruppintervjun beräknas ta ca 

1 timme och kommer att spelas in så att vi kan använda materialet vid bearbetningen av vår analys 

i studien. 

Vid fokusgruppintervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Ditt eventuella deltagande är frivilligt och du kommer att ha möjlighet att avbryta ditt deltagande 

när du vill utan att behöva förklara orsak. Det inspelade materialet kommer att skyddas mot 

obehöriga genom att bevara det i ett inlåst skåp. Allt material kommer att avidentifieras och vid 

studiens avslut kommer allt material och data elimineras. Informationen i studiens resultat kommer 

endast att användas för forskningsändamål. 

Vi hoppas att du vill deltaga i vår studie och ser fram emot ditt deltagande. Vill du delta är vi 

tacksamma om du så snart det är möjligt mailar Marlene eller Jonnie så att vi kan bestämma när 

fokusgruppintervjun kan äga rum. 

Har du ytterligare funderingar eller frågor kring ett deltagande så hör gärna av dig till oss eller 

vår handledare Tuula på Mälardalens högskola!  

Vänliga hälsningar och tack på förhand för din medverkan! 

Marlene Oderstad   Jonnie Berggren 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 

 

Förfrågan angående deltagande i vår studie 

Hej! 

Vi är studenter på Mälardalens högskola som läser speciallärarutbildningen med inriktning 

matematik. Vi läser nu vår sista termin och kommer under våren 2018 att skriva vårt examensarbete 

i specialpedagogik på avancerad nivå. Vi är särskilt intresserade av de digitala verktygens 

möjligheter och begränsningar i matematikundervisningen med speciellt fokus på elever i 

matematiksvårigheter. 

Vi hoppas att du vill medverka i en intervju med oss då vi tror att du har värdefulla kunskaper och 

tankar kring digitala verktyg i matematikundervisning. Intervjun kommer att bestå av några få 

öppna frågor där du får berätta om dina tankar och uppfattningar kring ovan beskrivna ämne. 

Intervjun beräknas ta ca 1 timme och kommer att spelas in så att vi kan använda materialet vid 

bearbetningen av vår analys i studien. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt 

eventuella deltagande är frivilligt och du kommer att ha möjlighet att avbryta ditt deltagande när 

du vill utan att behöva förklara orsak. Det inspelade materialet kommer att skyddas mot obehöriga 

genom att bevara det i ett inlåst skåp. Allt material kommer att avidentifieras och vid studiens 

avslut kommer allt material och data elimineras. Informationen i studiens resultat kommer endast 

att användas för forskningsändamål. 

Vi hoppas att du vill deltaga i vår studie och ser fram emot ditt deltagande. Vill du delta är vi 

tacksamma om du så snart det är möjligt mailar Marlene eller Jonnie så att vi kan bestämma när 

intervjun kan äga rum. 

Har du ytterligare funderingar eller frågor kring ett deltagande så hör gärna av dig till oss eller 

vår handledare Tuula på Mälardalens högskola!  

Vänliga hälsningar och tack på förhand för din medverkan! 

Marlene Oderstad Jonnie Berggren 
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Bilaga 3 

Skriftligt informerat samtycke 

Skriftligt samtycke till medverkan i fokusgruppintervju och/eller enskild intervju i vår 

studie som handlar om hur matematiklärare uppfattar de digitala verktygens möjligheter 

och begränsningar i matematikundervisningen med speciellt fokus på elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Jag har blivit informerad om studiens syfte, om hur informationen kommer att samlas in, 

bearbetas och förvaras. Jag har även blivit informerad om att mitt deltagande är frivilligt och att 

jag har möjlighet att avbryta min medverkan, när jag vill, utan att ange anledning. Jag samtycker 

härmed att medverka i denna studie.  

 

 

Ort och datum: 

 

________________________________________ 

 

Underskrift: 

 

________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

________________________________________ 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
1. Inleder med att presentera oss. Berättar studiens syfte och planerad tid för intervju. 

2. Presenterar premisser/etiska aspekter:  

- De kan när som helst avbryta sitt deltagande och info om deras anonymitetsskydd 

- Informerar om hur dokumentationen går till och vår definition av digitala verktyg 

Intervjufrågor 

Dagsläget: 

• Hur använder ni idag digitala verktyg i matematikundervisningen? 

- Vilka digitala verktyg har ni tillgång till? 

- Hur använder ni dem? 

- Vill ni arbeta mer med digitala verktyg och i så fall på vilket sätt? 

Attityd till digitala verktyg: 

• Vilka möjligheter och hinder med digitala verktyg ser/upplever ni med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

- Ser ni positiva/negativa effekter? 

- Vilka möjligheter/fördelar ser ni med de digitala verktygen? 

- Vilka begränsningar/hinder ser ni med de digitala verktygen? 

- Hur påverkar användandet av digitala verktyget er som lärare? 

- Hur tycker ni att användandet av digitala verktyg påverkar eleverna? 

- Anser ni att de digitala verktygen används effektivt? 

- Hur viktigt anser ni det är att använda digitala verktyg i undervisningen?  

Utbildning inom digitala verktyg: 

• Hur har ni lärt er att använda digitala verktyg? 

- Har ni fått någon utbildning inom det? 

- Hur har ni dragit nytta av en sådan utbildning? 

- Skulle ni behöva utbildning inom användandet av digitala verktyg? 

Framtiden: 

• Läroplansändringarna som träder i kraft, där digital teknik får större tyngd.  

- Vill ni att det ska ske någon förändring i ert arbete med digital teknik? Vilka sätt? 

- Digitala verktyg som pedagogiskt verktyg i er roll som lärare de närmaste åren? 

- Hur kommer detta att leda till förändringar i er nuvarande matematikundervisning? 

- Vilka möjligheter/begränsningar ser ni med dessa förändringar? 

- Hur skulle dessa förändringar kunna påverka elever i matematiksvårigheter? 

Elever i matematiksvårigheter: 

• Hur används digitala verktyg (i skolan) för arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

- Använder de digitala verktyg mer eller mindre än sina klasskamrater?  

- Har de särskild nytta av digitala verktyg i jämförelse med klasskamraterna? 

- Finns det några särskilda möjligheter/fördelar för elever i matematiksvårigheter? 

- Finns det några särskilda begränsningar/hinder för elever i matematiksvårigheter? 

- Använder elever i matematiksvårigheter digitala verktyg i klassrummet? 

- Påverkas elevernas matematiska utveckling av tillgången till digitala verktyg? 

- Gynnas eleverna på andra sätt? (Deltagande, ångest, socialt, inkluderande, etc) 

Avrundning: 

• Ge alla möjlighet att tillägga eller bidra med något ytterligare  

 


