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___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna kvalitativa studien är att undersöka vilka kompetenser som matematiklärarna 

i årkurs 4–6 behöver för att kunna använda digitala verktyg i matematikundervisningen samt ta 

del av matematiklärarnas inställning till användandet av digitala verktyg. En semistrukturerad 

intervjumetod används för att få svar på frågeställningarna. Resultaten visar att digitala 

verktyget påverkar undervisningen på ett positivt sätt, eleverna blir delaktiga och engagerade i 

sitt lärande. Matematiklärarna uppfattar dessutom digitala verktyg som ett komplement till den 

klassiska undervisningen. De slutsatser som vi har kommit fram till är att matematiklärarna 

använder digitala verktyg för att skapa ett varierande arbetssätt i sina matematikundervisningar 

och ser digitala verktyget som ett hjälpmedel för att ge eleverna stöd i 

matematikundervisningen.   

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Digitaliseringen berör alla i samhället och Sverige är ett av de länder i världen som har hög 

spridning av IKT (information- och kommunikationsteknik) och politiker vill att Sverige ska 

vara världsledande på att tillvarata digitala verktygens möjligheter. Problemet är att varken 

spridningen av IKT eller kompetensen är likvärdig eller jämt fördelad mellan individer. Den 

svenska skolan har i uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning som förbereder eleven för sin 

framtid och regeringen har som mål att säkerhetsställa att elever, oavsett förutsättningar, ska 

uppnå en hög digital kompentens. Pedagogerna behöver därför ha kunskaper om hur digitala 

verktyg används och tillämpa dem i undervisningen (Skolverket, 2018a, Specialpedagogiska 

myndigheten, 2016, Samuelsson, 2014). Hur pedagogen väljer att använda de digitala 

verktygen i undervisningen avgör om det blir positiv eller negativ inverkan på elevernas lärande 

(Skolverket, 2016a). Skolverkets uppföljning av datoranvändning i skolan visar även att det är 

vanligare att elever använder digitala verktyg i svenska, engelska och samhällsorienterade ämne 

än i naturorienterande ämnen och framför allt i matematik där de digitala verktygen inte är en 

naturlig del av den kultur som styr undervisningen (Skolverket, 2016a, 2016b). Mishra och 

Koehler (2006) lyfter fram att digitalisering har skapat förändringar inom de flesta 

arbetsmarknader och talar även om att dessa förändringar är närvarande i undervisning- och 

lärandeprocessen. Dock framhäver författarna att verkligheten ligger långt ifrån visionen när 

det gäller digitaliseringen i utbildning och menar att en del av problemet ligger i tendensen att 

endast introducera ny teknik utan att förstå hur den används. Mishra, Koehler och Cain (2013) 

lyfter även fram att introduktionen av ny teknik skapar utmaningar för läraren som kämpar med 

att använda mer teknik i sin undervisning.  

Ovanstående problematik har vi även uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Lärarna i ämnet matematik använder inte de tillgängliga digitala verktygen 

i sin matematikundervisning. Eftersom forskningen och våra egna erfarenheter visar på en 

liknande problembild har vi valt att fördjupa oss mer i matematiklärarnas förhållningssätt till 

de digitala verktygen i matematikundervisningen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur matematiklärarna i årskurs 4–6 förhåller sig till 

digitala verktyg i matematikundervisningen. För att uppnå syftet vill vi svara på följande 

frågeställningar:   

- Vilka är matematiklärarnas kompetenser för användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

- Hur är matematiklärarnas inställning till användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras de begrepp som används i uppsatsen (2.1), relevanta styrdokument 

(2.2) samt tidigare forskning (2.3 Digitala verktyg i matematikundervisningen). 

2.1 Begreppsdefinition 

Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet digitalisering att material omvandlas till siffror, 

ett och noll, för att kunna bearbetas i dator. Däremot har begreppet på senare tid fått en annan 

betydelse och används för att beskriva hur samhället har börjat övergå till en mer digital värld 

med digital teknik som ersätter många analoga maskiner (Nationalencyklopedin, 2019).  

Digitala verktyg är ett begrepp som används flitigt i uppsatsen. Med digitala verktyg 

har vi i uppsatsen avgränsat till användningen av datorer, surfplattor, applikationer (appar) och 

programvara. De olika digitala verktygen använder lärarna i undervisningen, det bidrar med 

positiva och negativa effekter. Eleverna använder digital teknik för att ”lära andra saker på nya 

sätt.” Forskare använder begreppet ”teknik” (technology) i avsikt att beskriva verktygen som 

används i undervisningssituationer (Willermark, 2018).  

2.2 Styrdokument 

Läroplan för grundskolan är ett reviderat styrdokument som anger mål och riktlinjer för 

grundskolan (Skolverket, 2018a). Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet (lgr11) betonar att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för 

digitaliseringen och ges möjlighet att utveckla sin förmåga till att använda digitala verktyg. 

Skolan ska även bidra till att eleven utvecklar sitt kritiska och ansvarfulla förhållningssätt till 

digitala verktyg för att kunna förstå risker samt kunna värdera information (Skolverket, 2018b). 

Matematikundervisningen ska, enligt Skolverket (2018a), ge eleverna möjligheten att 

utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg för att kunna undersöka problemställningar 

och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att tolka och presentera data. Det centrala 

innehållet för årskurs 4–6 i läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet (lgr11) talar om att eleverna ska, när det gäller taluppfattning och tals 

användning, använda digitala verktyg för att kunna tillämpa binära talsystem samt kunna 

använda digitala verktyg för att genomföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i 

decimalform. I geometridelen, ska eleverna kunna använda digitala verktyg för att kunna 

konstruera geometriska objekt och samtidigt i sannolikheter och statistik kunna använda 

digitala verktyg för att konstruera tabeller och diagram för att kunna beskriva resultat från 

undersökningar (Skolverket 2018a).  
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2.3 Digitala verktyg i matematikundervisningen  

De flesta eleverna i en svensk skola har idag en egen dator och sedan 2015 har användningen 

av datorer ökats i grundskolan (Skolverket, 2019b). Däremot, införandet av datorer i 

undervisningen är inte enbart positivt. Det finns teknikproblem som betyder att tekniken inte 

fungerar, fyra av tio lärare har upplevt någon form av teknikproblem. Teknikproblem begränsar 

arbetet hos lärarna som upplever att problem upprepas minst en gång i veckan. Skolorna har 

tillgång till support, men det är endast hälften av grundskolorna som får hjälp att lösa 

teknikproblem på samma dag. Enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, ska 

teknikproblem inte vara ett hinder för pedagogiken och digitalt verktyg ska förbättra 

undervisningen (Skolverket, 2019b). Skolverket är inte ensamma om att redogöra för hinder. 

Det finns många studier som har påvisat hinder som lärarna möter i integreringen av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sina klassrum (se t.ex. Agyei & Voogt, 2010). 

Det är till exempel brist på datorer, resurser och program samt brist på effektiv träning och ett 

flertal faktorer kopplade till lärarens ålder, inställning och/eller förkunskaper.  

Generellt finns ett flertal digitala verktyg i matematik som lärare och elever kan 

använda, till exempel webbsidor som är tillgängliga för alla, lärare och elever. National Council 

of Mathematics Illuminations Teachers och National Library of Virtual Manipulatives är två 

exempel på webbsidor som matematikläraren kan använda i sin undervisning som dessutom 

kan ses som hjälpmedel för eleverna att lära sig nya och olika begrepp i matematik (Yuan & 

Chun-Yi, 2012). Att använda digitala verktyg i matematikundervisningen har bidragit med goda 

effekter kring elevernas motivation och självuppfattning i ämnet matematik. Lärarna upplever 

även att eleverna blir mer engagerade i undervisningen när det digitala verktyget iPad används 

men det är flest pojkar som visar sig engagerande och entusiastiska (Hilton, 2016).  

Skolverket (2019b) skriver att lärarens behov av kompetensutveckling har minskat 

inom olika områden. Dessutom enligt en litteraturstudie som har genomförts av 

utbildningsutskottet framkommer det även att användning av datorer och läsplattor har ökat 

enormt i samtliga skolämnen. Majoriteten av elever och lärare i grundskolan har visat att de har 

viljan till att använda datorn mer. Lärarna i grundskolan har tillgång till egen dator som används 

till att skapa uppgifter, prov och söka information, även till att kommunicera mellan hem och 

skola. Flertal studier har visat positiva effekter på undervisningen och lärande av användning 

av digitala verktyg i skolan. De positiva effekter som är vanligast är att eleverna blir motiverade, 

visar engagemang och intresse för studierna. Detta leder sannolikt till bättre studieresultat. Det 

blir lättare för lärarna och eleverna att hålla ordning på sitt material, det i sin tur resulterar i 

ökade förutsättningar för bättre skolresultat (Sveriges Riksdag, 2015).  
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Utöver engagemang nämner Hilton (2016) att digitala verktyg har bidragit med positivt 

inflytande i matematikundervisningen, men samtidigt betonar författaren att användningen av 

digitala verktyg även har negativa effekter. I undervisningen fokuserar eleverna på 

användningen av digitala verktyget istället för att studera matematik och lära sig matematiska 

begrepp. Vilka applikationer som används i matematikundervisningen har en avgörande 

betydelse för matematikinlärningen (Hilton, 2016).  

Digital kompetens anses som en grund för demokratifrågan. Alla elever behöver ha 

uppfattning om digitaliseringens inflytande i våra liv, och få förståelse om hur den påverkar 

världen, samt få kunskap om programmering. Individerna inhämtar kunskaper om hur 

verktygen används för att senare kunna tillämpa den. Ett mål som regeringen har är att Sverige 

ska vara världsbäst av att använda digitalisering (Prop. 2017/ 04:119). Skolverkets 

generaldirektör Fredriksson nämner att Skolverket erbjuder skolorna kompetensutveckling som 

handlar om digitalisering och programmering. Fredriksson lyfter ”Att använda digitala verktyg 

i undervisningen kräver kompetens och ett tydligt pedagogiskt syfte.” (Skolverket, 2019b).  

Lärarna har tillgång till att gå på kurser för att få stöd i hur undervisningen ska behandla 

användningen av digitala verktyg. Dessutom erbjuder Skolverket för rektorer, kommuner och 

fristående skolor ”ett webbaserat processtöd för systematiskt kvalitetsarbete och verktyg för att 

leda digitalisering i skolan” (Skolverket, 2019b). Dessutom tar Willermark (2018) upp att de 

finns många lärosäten som erbjuder distansutbildning och att det är nätbaserad kurser via 

internet.  

Skolverket (2019b) skriver om lärarnas behov av kompetensutveckling och uttrycker; 

Drygt hälften av lärarna anser att de behöver utveckla sin kompetens för att kunna ge sina 

elever god digital kompetens. Behoven av kompetensutvecklingen har däremot minskat inom 

många områden. Idag är det ungefär en tiondel av lärare som är i behov av att få grundläggande 

datorkunskap. År 2018 infördes programmering i läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet (Skolverket, 2019b).  Dessutom upplever många lärare att de är otillräckligt 

rustade i hur de ska möta kunskapskraven i digitaliseringen (Willermark, 2018). 

3. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel redovisar det teoretiska ramverk och den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

Syftet bakom denna uppsats är undersöka matematiklärarnas inställning samt vilka 

kompetenser som behövs för att kunna använda digitala verktyg i matematikundervisningen.  

För att undersöka lärarnas kunskap om användningen av digitalt verktyg i 

matematikundervisningen, används det teoretiska ramverket TPACK som står för 



9 

Technological Pedagogical Content Knowledge. Dessutom, för att kunna undersöka 

matematiklärarnas inställning för det digitala verktyget, den socialkognitiva teorin Self-

Efficacy kommer att används. Vi tolkar self- efficacy att det är en del av domänerna inom 

TPACK som är Pedagogical Knowledge (PK).  

3.1 Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

Mishra och Koehler (2006) lyfter att tekniken ses som en separat del av undervisning och därför 

behöver fokus ligga på hur tekniken används samt relationen mellan ämne, pedagogik och 

teknologi. De introducerar därför Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

TPACK är en vidareutveckling av PCK-ramverk som står för Pedagogical Content Knowledge 

som utvecklades av Lee Shulman (1986). Ramverket framhåller att lärarna behöver kombinera 

goda ämneskunskaper och pedagogik för att kunna uppnå Pedagogical Content Knowledge, det 

vill säga att ha kunskap om hur en lärare kan lära ut ett visst ämnesinnehåll (Mishra & Koehler, 

2006).  

Mishra, Koehler och Cain (2013) anser att undervisningen med teknik blir komplicerad 

när den nya tekniken som presenteras skapar utmaningar för läraren som kämpar med att 

använda mer teknik i sin undervisning. Författarna menar dessutom att interaktionen av 

tekniken bör utformas eller struktureras för specifika klassrumskontexter. Dessutom behöver 

läraren utveckla nya sätt att förstå och tillgodose komplexiteten. Tallvid (2015) beskriver 

TPACK som ett ramverk som används för att förstå och värdera lärarens kunskap om och 

användning av digital teknik. Kunskapen om hur teknologin ska användas i skolan är nödvändig 

för lärarna samt det är i samspelet mellan teknologi, pedagogik och ämnesinnehåll som 

lärarkunskapen hittas. Däremot, att endast ha tekniska kunskaper räcker inte, utan det är hur 

den tekniska kunskapen integrerar med de övriga kunskapsdomänerna som är avgörande. 

Dessutom betonar författaren att TPACK är beroende av lärarens tidigare erfarenheter, resurser 

och även typ av elever.  
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Figur 1: Venn-diagrammet visar hur de olika kunskapsdomäner hör ihop samt hur dessa samverkar 

(Mishra, Koehler & Cain, 2013). 

Figur 1 illustrerar ett venndiagram som visar de tre kunskapsdomänerna: ämnesinnehåll 

(Content Knowledge), pedagogik (Pedagogical Knowledge) och teknologi (Technological 

Knowledge). Det är dock skärningsareorna/snitten TCK, PCK, TPK och TPACK som är det 

viktiga (Tallvid, 2015). Content Knowledge (CK) betyder att lärarna har rätt ämneskunskaper 

för att kunna lära ut ämnet. Mishra, Koehler och Cain (2013) betonar vikten av att lärarna har 

goda ämneskunskaper. Författarna menar att inte ha goda ämneskunskaper kan resultera i att 

eleverna får felaktig information som i sin tur leder till missuppfattningar kring ämnet. 

Pedagogical Knowledge (PK) är lärarens kunskaper om metoder för undervisning och lärande. 

Mishra, Koehler och Cain (2013) anser även att PK omfattar bland annat metoder och strategier 

som används i undervisning. Dessutom talar författarna om att läraren med djupa pedagogiska 

kunskaper förstår hur eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter samt hur de utvecklar 

positiva inställningar mot lärande (Mishra, Koehler & Cain, 2013). Technological Knowledge 

(TK) talar om det förhållningssätt till teknologi som krävs av lärare. Willemark (2018) talar om 

att TK är kunskap som är i ständig rörelse och menar att det är till följd av den tekniska 

utvecklingen som innebär att innebörden av tekniska kunskap förändras. Författaren talar dock 

om att TK kan beskrivas som en förståelse för olika verktyg och dess funktionalitet 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) i diagrammen överensstämmer med Shulmans 

modell om kunskap om pedagogik. Läraren behöver kombinera goda ämneskunskaper och 

pedagogik för att kunna uppnå PCK (Mishra, Koehler & Cain, 2013). Technological Content 

Knowledge (TCK) är kunskap om hur teknik och ämnesinnehåll påverkar samtidigt begränsar 

varandra. Mishra m.fl. talar om att en lärare behöver behärska mer än det ämnesinnehåll som 

lärs ut och dessutom behöver även ha djup förståelse för hur ämnet kan ändras genom 

tillämpning av särskild teknik. Läraren behöver därför ha förståelse av den specifika tekniken 
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som kan tillämpas i undervisningen. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) är enligt 

Mishra, Koehler och Cain (2013) kunskap om hur undervisningen och lärande kan förändras 

när speciell teknik används på speciellt sätt. Dessutom talar författarna om att TPK inkluderar 

lärarnas kännedom om de pedagogiska fördelarna samt begränsningarna som förekommer med 

tekniken.  

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) är kunskap om hur teknik, 

pedagogik och ämneskunskaper samverkar och är kärnan i det illustrerade venn-diagrammet. 

Mishra, Koehler och Cain (2013) beskriver TPACK som grunden till effektiv undervisning med 

teknik som dessutom kräver förståelse av vilka pedagogiska strategier som kräver användning 

av teknik för att på konstruktiva sätt undervisa ett ämnesinnehåll. Författarna talar om att 

TPACK är ett ramverk som förespråkar att ämnesinnehåll, pedagogik och teknik samt lärande 

har specifika roller, tillsammans och individuellt. För att kunna använda tekniken i 

undervisningen på ett framgångsrikt sätt krävs det att på ett kontinuerligt sätt skapa, upprätthålla 

och återupprätta jämvikt mellan ämnesinnehåll, pedagogik och teknik (Mishra, Koehler & Cain, 

2013). Tallvid (2015) lyfter även fram att TPACK kräver att ämnesinnehåll, pedagogik och 

teknik anpassas för olika elevgrupper och för olika ämnen. 

Det finns dock kritik mot TPACK som anser att ramverket inte är användbart varken i 

forskning eller utvecklingsarbete. Kritiken är även i form av att ramverket saknar relevans inom 

pedagogisk forskning med motivet att det inte presenterar strategier för att bedriva 

undervisningen. Dessutom talar Willemark (2018) om att kritik har riktats mot att det i 

praktiken är svårt att urskilja de olika kunskapsdomänerna. Tallvid (2015) talar även om att 

teknikdomänen är den enda som går att urskilja. De andra domänerna överlappar varandra och 

att definitionerna är både otillräcklig och oprecis (Willemark, 2018). Vi upplever dock att 

TPACK lyfter upp viktiga aspekter inom användandet av digitala verktyg som kommer att 

komma till användning i vår uppsats.  

3.2 Self-efficacy  

Bandura (1994) definierar begreppet self-efficacy (självförmåga) som människors övertygelse 

om deras förmåga att producera nivåer av prestationer som påverkar deras liv. Förmågan att 

uppfatta self-efficacy påverkar hur en människa känner, tänker uppföra sig samt motivationen. 

Att endast ha kunskap om skicklighet räcker inte, författaren lyfter fram att det behövs en stark 

tro på den egna förmågan för att kunna utföra de handlingar som krävs för att uppnå målen. 

Self-efficacy (självförmågan) påverkar även människans val av handlingar som skall utföras, 

författaren talar om att en individ väljer att genomföra den handling som den tror sig utföra 
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bäst. Dessutom påverkar self-efficacy även graden av ansträngning, antal motgångar som klaras 

av, stress och även hur högt personen uppskattar sin framgång (Bandura, 1994). 

Människans övertygelse om sin självförmåga (self-efficacy) kan utvecklas med hjälp av 

fyra huvudkällor av inflytande. Enactive mastery experiences är bemästrande erfarenheter, där 

en människa har det som krävs för att lyckas. Bandura (1994) skriver att bemästrande av 

erfarenheter utvecklar en hög tro på den egna förmågan som i sin tur ökar människans 

självförtroende till att utföra likartade uppgifter i framtiden. Författaren talar däremot om att 

erfarenheter av motgångar sänker tron på den egna förmågan och dessutom vid situationer där 

individen inte har utvecklat en tro på den egna förmågan leder till att misslyckanden upplevs 

ännu mer påfrestande. Vidare lyfter Bandura (1994) att för att kunna klara av motgångar 

behöver människan erfarenheter av att överkomma hinder. Författaren talar även om att 

upplevelse av motgångar kan vara en fördel och anser att det visar att framgångar kräver extra 

ansträngningar. 

Bandura (1994) redogör för Vicarious experiences (observationsinlärning) som är en 

inflytandekälla för att öka självförmåga. Författaren talar om att människans förmåga är delvis 

influerat av observationsinlärning som enligt författaren uppfattas genom sociala modeller. 

Författaren talar om att människans förmåga är delvis influerat av observationsinlärning som 

enligt författaren uppfattas genom sociala modeller. På samma sätt genom att se andra 

misslyckaskan kan leda till att människan sänker sin self-efficacy (Bandura, 1994). Verbal 

persuasion (verbal övertygelse) är den tredje inflytandekälla för att öka self-efficacy. Bandura 

(1994) lyfter fram att det blir lättare för en individ att öka sin självförmåga (self- efficacy) 

genom att en inflytelserik person uttrycker sin tro på ens egna förmåga vid hinder.  Verbal 

persuasion stärker självförtroendet däremot ökar inte self-efficacy i längden.  

Enligt Bandura (1994), Physiological och affective states (fysiska och psykiska 

tillstånd) är det som påverkar människans bedömning av dess förmåga och dess stresshantering. 

Vidare talar Bandura (1994) om att fysiologisk och känslomässigt tillstånd ger information som 

är relevant vid situation som innebär fysisk prestation och även vid stresshantering. Författaren 

lyfter även fram att genom att reducera stress och ändra negativa känslomässiga missförståelser 

av dessa tillstånd ökar det i sin tur individens self-efficacy (Bandura, 1994). 

4. Metod 

I följande kapitel presenteras datainsamlingsmetoden som användes och varför metoden har 

valts. Vidare beskrivs urvalet och genomförandet av datametoden. I den sista delen redovisas 

forskningsetiska principerna som uppsatsen har behandlat.  
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4.1 Datainsamlingsmetod 

Den valda datainsamlingsmetoden till uppsatsen var en kvalitativ intervjumetod. Vi valde att 

använda oss av intervjuer för att kunna besvara frågeställningarna som behandlar pedagogernas 

kompetens och inställning till användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen i 

årskurs 4–6. Bryman (2011) nämner att kvalitativa intervjuer används när forskaren vill ha 

detaljrika svar, intervjun följs i förhållande till svaren från intervjupersonen och intervjun kan 

anpassas beroende på de svar som dyker upp. I kvalitativa intervjuer kan det även förekomma 

att informanten blir intervjuad ett antal gånger. Dalen (2008) föreslår att användning av tekniska 

hjälpmedel som ljudband vid genomförande av kvalitativa intervjuer och respondenternas egna 

ord är betydelsefulla. Intervjuguiden skickades inte till deltagarna med motivet att de inte skulle 

öva på att besvara frågorna på ett speciellt sätt, utan att kunna ge ett mer genuint svar. 

En semistrukturerad intervjumetod har använts för att få svar på frågeställningarna. 

Bryman (2011) talar om att semistrukturerade intervjuer är när forskaren använder en 

intervjuguide och informanten får besvara frågorna fritt. Fördelarna med semistrukturerade 

intervjuer är att det är enkelt att behandla och bearbeta resultatet. Det går att intervjua mer än 

en informant och efter genomförande av intervjun kan svaren jämföras. Frågorna och 

svarsalternativens utformning har en stor påverkan. Intervjuaren kan använda sig av följdfrågor 

för att få mer utvecklande svar. Innan intervjun spenderades mycket tid på att bearbeta frågorna, 

för att respondenten ska kunna förstå frågorna som ställ behöver frågorna vara entydiga. Om 

det blir en mer djuplodande intervju krävs det mer tid för att skriva ut hela intervjun. 

Transkribering av intervjuerna tar tid och en timmes intervju motsvarar tre-fem timmars 

skrivande. Dessutom är en annan svaghet att semistrukturerad intervju inte är flexibel (Stukát, 

2011). 

4.2 Urval 

Urvalet är baserat på kriterieurval och snöbollsurval. Ett kriterieurval enligt Dalen (2008) 

betyder att informanterna väljs utifrån bestämda kriterier. Vi bestämde vilka kriterier som 

informanterna behövde. Våra kriterier var 1) en behörig och 2) en aktiv matematiklärare i 

årskurs i årskurs 4–6. Snöbollsurvalet enligt Bryman (2018) innebär att man får kontakt med 

ett mindre antal personer som är relevanta med studien som sedan med hjälp av dessa komma 

i kontakt med andra respondenter. Vi tog kontakt med våra handledare som gav 

rekommendationer för matematiklärare som uppfyllde våra kriterier. Sammanlagt blev fyra 

legitimerade matematiklärare, från två olika grundskolor i en kommun, tillfrågade om 

deltagande i studien (se figur 2). 
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4.3 Databearbetning   

När vi hade genomfört intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna ordagrant. Informantens 

namn och arbetsplats som nämndes under intervjun avkodades, för att allt material som 

samlades in skulle behandlas på ett konfidentiellt sätt. Läsaren ska inte veta om vilka som vilka 

hade blivit intervjuade. Därefter påbörjade vi bearbetningen av det empiriska materialet vid 

transkriberingen av intervjuerna.      

Vi valde att transkribera intervjuerna direkt efter genomförandet.  Efter transkriberingen 

av första intervjun kunde vi till nästa intervju använda information och förtydliga vissa frågor. 

När vi hade transkriberat färdigt samtliga intervjuerna, läste vi igenom svaren upprepande 

gånger. Efter läsningen blev det dags för oss att påbörja kodningen av data. Bryman (2018) 

talar om att det är viktigt att börja med kodningen så tidigt som möjligt för att det ökar 

förståelsen av data. Därefter sorterade vi koderna till kategorier och med hjälp av 

markeringspennor kunde vi markera de olika kategorierna i olika färger som var relevanta med 

frågeställningarna. Vi gav de olika kategorierna olika namn som enligt Bryman (2018) 

reflekterar de koder som ligger till grund för dem.  Vi fick fram två huvudkategorier (se kapitel 

5). 

En huvudkategori är digitala verktyg ur ett lärarperspektiv (se figur 3), en av de fem 

underkategorierna har namnet digitala verktyg som hjälpmedel, denna kategori togs fram 

genom att koda transkriberingen av de fyra intervjuerna. Koden bakom kategorin handlade om 

att digitala verktyg ses som stöd och hjälpmedel i matematikundervisningen. 
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Figur 3: Visar huvudkategori 1. 

Vi var noga med att följa Stukáts (2011) och Brymans (2018) anvisningar om att kategorierna 

inte får vara överlappade med varandra. Det var därför som vi valde att ha två 

huvudkategorier. Den andra huvudkategorin är digitala verktyg ur ett elevperspektiv, denna 

kategori bygger på två (se figur 4) underkategorier som redovisar resultatet ur ett elevperspektiv 

De intervjuade matematiklärarna besvarade intervjufrågorna utifrån det som de anser har 

positiv inverkan på eleverna i matematikundervisningen. Laborativt material, är en 

underkategori som beskriver matematiklärarnas syn på hur digitala verktyg kan användas som 

ett laborativt material som i sin tur påverkar lärandet hos eleverna.  

 

Figur 4: Visar huvudkategori 2. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I dagens samhälle ställs stora förväntningar på forskningen. Forskarna har ett särskilt ansvar 

gentemot alla som medverkar i forskningen, både dem som på ett direkt och ett indirekt sätt blir 

påverkade av forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns fyra huvudprinciper som följs i 

en intervjusituation för att undvika missförstånd. Informanten som ska delta i intervju bör få 

information om samtliga krav och samtycker innan intervjun. De fyra principerna är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet talar om att forskaren informerar informanterna om syftet bakom 

undersökningen samt hur informationen kommer bearbetas och presenteras (Vetenskapsrådet, 

2017). Informanten behöver veta att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de 

dessutom har rätt att avbryta sitt deltagande när den vill (Bryman, 2011). Innan genomförande 

av intervjun, fick informanterna ta del av information i form av ett samtyckesavtal (Se bilaga 

1).  Informanterna fick information om syftet och hur informationen kommer att bearbetas och 
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presenteras. Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att bestämma över sitt 

medverkande i intervjun. Ett godkännande från vårdnadshavare krävs vid situationer där 

informanten är under 15 år (Bryman, 2011). Informanterna fick ge sitt samtycke (Se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet är en princip som talar om att informationen som intervjuerna 

har delat i förtroende inte får spridas, det betyder att obehöriga inte får ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2017). Personuppgifterna som förekommer i undersökningen ska behandlas 

med konfidentialitet och behöver försvaras från obehöriga (Bryman 2011). Informanterna blev 

också informerade om nyttjandekravet som innebär att alla data som samlas endast ska 

användas i forskningsändamål. Dessutom kommer alla uppgifter som samlas in om enskilda 

personer endast användas i studien. Uppgifterna får inte användas på annat sätt (Bryman 2011). 

5. Resultat   

I detta kapitel redovisas resultaten som två huvudkategorier (5.1) digitala verktyg ur ett 

lärarperspektiv och (5.2) digitala verktyg ur ett elevperspektiv.  

5.1 Digitala verktyg ur ett lärarperspektiv 

Denna kategori redogör för lärarnas perspektiv på digitala verktyg. 

5.1.1 Digitala verktyg som används i matematikundervisningen  

I matematikundervisningen använder lärarna projektor, PowerPoint, Google Classroom, 

multix-mattesmedjan, Kahoot och Bingel i matematik för att få en variation på undervisningen.  

Målet är att jobba mer digitalt än att jobba med papper och penna. “En till en” datorer är aktuella 

bland eleverna. Förutom de nämnda digitala verktygen används dessutom studi.se och 

mattecentrum vid genomgångar. Elevspel och skolverkets problembank används för att välja 

problemlösningsuppgifter. 

5.1.2 Digitala verktyg som ett komplement  

Matematiklärarna uppfattar digitala verktyg som ett komplement för den klassiska 

undervisningen och digitala verktyg används flitigt. Däremot betonar lärarna att digitala 

verktyg är endast komplement som inte får ersätta den ordinarie undervisningen. Samtliga 

lärare betonar att med digitala verktyget blir matematikundervisningen mer varierande där 

eleverna kan använda olika sinnen för att befästa kunskaper i matematik.  

5.1.3 Digitala verktyg som hjälpmedel  

Matematiklärarna använder digitala verktyg som hjälpmedel för att ge eleverna stöd i sin 

matematikundervisning. Stödet kan vara i from av att översätta från svenska språket till andra 

språk som till exempel arabiska, engelska, somaliska och andra språk. Stödet kan även vara i 
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form av att få matematikboken uppläst med hjälp av en dator. Det finns även elever som har 

svårt att arbeta motoriskt och får använda digitala verktyg i sin matematikundervisning.  

5.1.4 Risker  

Det finns en risk att eleverna lär sig saker som inte är relevanta för målen. Det är svårt att 

begränsa eleverna att endast jobba med ämnesinnehållet i matematiklektionen vid användandet 

av digitala verktyg. Det finns dessutom en risk att kunskaper inte blir fördjupade om endast 

digitala verktyg används.  

En nackdel är att de kanske blir för mycket datoranvändning. Bingel anses som 

lek. Eleverna blir tävlingsinriktade. Eleverna tröttnar när de sitter 30–40 minuter 

med data och det blir allt för mycket fokus på användning av datorn. (Lärare 2)  

5.1.5 Bristande kunskaper  

Det finns även en risk att lärarna inte har den kompetens som krävs för att kunna använda 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Matematiklärarna upplever att de har bristande 

kunskaper om hur digitala verktyg ska användas i matematikundervisningen på ett korrekt sätt.   

Digitala verktyg har kommit ganska snabbt, alla skolor skulle ha det och då köpte 

skolorna ofta in digitala iPads eller datorer, utan att egentligen lära lärarna om 

hur det skulle använda digitala verktygen. (Lärare 1) 

   

Jag fick lära mig om programmering, men kommer inte ihåg så mycket idag. Jag 

har inte så mycket erfarenheter hur programmering går till. Jag har önskat mig 

att gå på en kurs om programmering, för att det ingår i nationella provet. (Lärare 

2)  

Lärare upplever även att utvecklingen inom digitala verktyg går för fort och det är mycket nytt 

som behöver läras och utföras på en och samma gång.   

Det enda som är problem är att det går för fort, det är mycket som man behöver 

lära sig på en gång, det är för mycket för oss som är lärare, att planera och kunna 

ta del av det nya och kunna ”allt om allt.” (Lärare 3)  

 

Mina kollegor som tillhör den äldre generationen kanske kan tycka att det här 

med digitala medel eller det här med dator i sig kan vara skrämmande. (Lärare 

4)    

5.2 Digitala verktyg ur ett elevperspektiv  

Denna kategorin redogör för digitala verktyg ur ett elevperspektiv.  

5.2.1 Digitala verktyg bidrar till varierad matematikundervisning  

Eleverna ska uppleva en varierande undervisning. Samtliga lärare anser att deras arbetsplats 

främjar användandet av digitala verktyg i undervisningen i syfte att erbjuda elever en varierande 

undervisning.  
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Istället för att eleverna ska lyssna på mig, tycker jag att det är ett bra sätt att ha 

ett videoklipp eller en film för att få med alla elever. (Lärare 1)   

Digitala verktyg påverkar undervisningen på ett positivt sätt och det blir även ett bättre flyt i 

undervisningen som inte blir för enformig. För att undervisningen ska bli mer varierande behövs 

digitala verktyg. Variation i undervisningen påverkar elevernas skolresultat.  

...för mig är digitala verktyg är ett sätt att variera lärande, eleverna får arbeta 

på ett mer varierat sätt… så tror jag slutändan leder till bättre 

måluppfyllelse. (Lärare 4)   

 

5.2.2 Laborativt material     

Fördelar med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen är att digitala verktyg ses 

som ett sätt att gå utanför “boxen” och kunna använda det på ett laborativt sätt. Eleverna blir 

delaktiga och engagerade i undervisningen.  

6. Diskussion 

Kapitlet kommer att inledas med resultatdiskussion, som diskuterar resultatet utifrån uppsatsens 

tidigare forskning och de teoretiska ramverken. Därefter följer en metoddiskussion där 

uppsatsens metod kritiskt granskas. Kapitlet kommer att avslutas med en redogörelse av 

uppsatsens reliabilitet, validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1Teoretisk tolkning av resultatet 

Resultatet visar att samtliga matematiklärarna använder sig av olika digitala verktyg i 

sin matematikundervisning och dessutom har matematiklärarna en positiv inställning för 

användandet av dessa verktyg. Däremot visar resultatet att matematiklärarna är medvetna om 

att de saknar kompetens för att kunna använda digitala verktyg inom vissa moment i ämnet 

matematik. Dessutom upplever lärarna att de har bristande kunskaper om hur digitala verktyg 

ska komma till användning, på ett korrekt sätt, i matematikundervisningen. Lärarna uttrycker 

även att utvecklingen av digitala verktygen går för ”fort” för att kunna lära sig om de olika 

verktygen. Den teoretiska tolkningen av resultatet visar att matematiklärarna saknar TK. Det 

betyder att matematiklärarna saknar fördjupad kunskap om digitala verktyg och hur dessa ska 

komma till användning (Willemark, 2018). Dessutom en av de huvudkällorna i self-efficacy 

(självförmågan) talar om att den bemästrande erfarenheten (Enactive mastery experiences) 

bygger på tron om den egna förmågan. När matematiklärarna upplever att de saknar kompetens 

och erfarenheter, när det gäller användandet av digitala verktyg, leder det i sin tur till att de 
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sänker sina self-efficacy. Det resulterar även i att matematiklärana upplever sina misslyckande 

som ännu mer påfrestande (Bandura, 1994). 

Vid situationer där lärarna erbjuds kompetensutveckling i syfte att utveckla TK, 

uppfylls en annan huvudkälla inom self-efficacy som heter vicarious experiences 

(observationsinlärning). Vid vicarious experiences stärks lärarnas tro på den egna förmågan 

med hjälp av observationsinlärning (Bandura, 1998).  Däremot upplever lärarna att det inte 

finns tid att ta till sig den nya informationen om de digitala verktygen, vilket kan tolkas som att 

lärarna blir stressade och här kan vi se att Physiological och affective states (fysiska och 

psykiska tillstånd) påverkar lärarnas self-efficacy, inom användandet av digitala verktyg, på ett 

negativt sätt (Bandura, 1994). 

Enligt ramverket TPACK behöver matematiklärarna ha goda ämneskunskaper, 

pedagogik och kunna använda tekniken på ett framgångsrikt sätt. Resultatet visar att 

matematiklärarna använder digitala verktyg i sina matematikundervisningar och anser att 

digitala verktyg bidrar med positiva påverkan i undervisningen. Matematiklärarna anser även 

att digitala verktyg är ett komplement till den klassiska undervisningen och även ett hjälpmedel 

för elever som behöver stöd i undervisningen. Dessutom talar matematiklärarna om att digitala 

verktyg skapar variation i undervisningen, vilket enligt dessa matematiklärare påverkar 

elevernas skolresultat på ett positivt sätt.  

Resultatet visar att matematiklärana har ett begränsat TCK, vilket är kunskap om hur 

teknik påverkar samt begränsar ämnesinnehållet (Mishra, Koehler & Cain, 2013). 

Matematiklärarna behöver ha djupare kunskaper och förståelse om hur den särskilda tekniken 

ska användas och tillämpas i matematikundervisningen för att kunna utveckla ämnesinnehållet. 

Matematiklärana är däremot medvetna om fördelarna och begränsningarna som förekommer 

med tekniken (TPK), vilket kan tolkas som att lärarna är medvetna om hur digitala verktyg 

påverkar pedagogiken i klassrummet.  

I resultatet framkommer inte lärarnas CK, att lärarna har rätt ämneskunskaper och PK, 

lärarnas pedagogiska kunskaper och vilka metoder och strategier som används i 

undervisningen. Resultatet visar inte heller hur lärarna kombinerar ämneskunskaper och 

pedagogiken, vilket resulterar i att PCK inte uppnås (Mishra, Koehler & Cain, 2013). Vi 

upplever därför att kritiken som riktas mot ramverket TPACK stämmer, det blev svårt att 

urskilja de olika domänerna CK (Content Knowledge) och PK (Pedagogical Knowledge) vid 

tolkningen av resultatet utifrån våra frågeställningar.    
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6.1.2 Vilka digitala verktyg använder matematiklärarna i 

matematikundervisningen?  

Resultatet visar att samtliga matematiklärare använder sig av olika digitala verktyg i sin 

matematikundervisning. Digitala verktyg som använts är projektor, datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner och även PowerPoint, Google Classroom, multix-mattesmedjan, Kahoot, 

studi.se, mattecentrum och Bingel. Dessutom visar resultatet att matematiklärarna vill jobba 

mer digitala än att endast arbeta på det traditionella sättet med papper och penna. Lärarnas vilja 

och tillgång till användning av digitala verktyg stämmer med studien som genomfördes av 

utbildningsutskottet (Sveriges Riksdag, 2015) som talar om att lärarna har viljan till att använda 

digitala medel i sin matematikundervisning. Dessutom uppnår lärarna Skolverkets (2018) krav 

som talar om att använda digitala verktyg i undervisning för att utveckla elevernas förståelse 

för digitaliseringen.  

6.1.3 Vilka kompetenser behöver matematiklärarna för att använda digitala 

verktyg i matematikundervisningen?  

Enligt Skolverket (2019b) har flertal studier visat att det finns ett antal hinder som lärarna 

bemöter i integreringen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i klassrummen. Det 

är bland annat lärarnas inställning och/eller förkunskaper. Resultatet visar att matematiklärarna 

har bristande kunskaper om hur digitala verktyg ska användas och tillämpas i 

matematikundervisningen. Risken är att samtliga matematiklärarna inte har den kompetens som 

krävs för att senare i matematikundervisningen kunna använda digitala verktygen. 

Resultatet visar dessutom att utvecklingen av digitala verktyget har skett relativt snabbt 

och styrdokumentet har även förändrats, därför är det viktigt att lärarna får möjligheten till att 

lära sig om och använda digitala verktyg i sina undervisningar. Det påvisar även 

Mishra, Koehler och Cain (2013) som talar om att undervisningen med teknik blir komplicerad 

när den nya tekniken presenteras. Det skapar utmaningar för lärarna. Skolverket (2019b) 

betonar i sin tur vikten av att ha kompetensutveckling för att kunna använda digitala verktyg i 

undervisningen.  Vidare behöver matematiklärarna ha goda kunskaper om digitala tekniken och 

hur det tillsammans med pedagogik och ämneskunskaper samverkar för att skapa effektiv 

undervisning som upprätthåller en balans mellan ämnesinnehåll, pedagogik och teknik, detta är 

grunden för att uppnå TPACK i undervisningen (Mishra, Koehler & Cain, 2013).  

6.1.4 Hur är matematiklärarnas inställning till användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen?  

Resultatet visar att samtliga lärare är positivt ställda för användandet av digitala verktyg 

och anser att digitala verktyg har positiva inverkan på undervisningen och ses oftast som 
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komplement och som ett hjälpmedel i undervisningen. Det överensstämmer med 

litteraturstudien som har genomförts av utbildningsutskottet (Sveriges Riksdag, 2015) 

som lyfter fram att användningen av digitala verktyg har bidragit med positiva effekter i 

undervisningen som i sin tur ökar lärandet hos eleverna. 

Det framkommer även i resultatet att en variation i undervisningen uppnås med hjälp 

av användningen av digitala verktyg. Dessutom påverkar det elevernas skolresultat och digitala 

verktyg ses som ett laborativt material som ger eleverna möjligheten att använda olika sinnen 

för att befästa kunskap. Enligt Hilton (2016), har digitala verktyg goda effekter i 

matematikundervisningen, det håller även Yuan och Chun-Yi (2012) med om och belyser 

digitala verktyg som hjälpmedel för elever att lära sig nya och olika begrepp i ämnet matematik. 

Av resultaten framkommer det även att genom att använda digitala verktyg blir 

eleverna delaktiga i sitt lärande. Resultatet stöds av Hilton (2016) som anser att digitala verktyg 

ökar elevernas motivation och självuppfattning.   

Resultatet visar däremot att det finns en risk att elevernas kunskaper inte blir fördjupade 

och att lärprocessen inte blir aktiv. Det är eftersom att det finns en risk att eleverna lär sig 

information som inte är relevant för Skolverkets kunskapskrav i ämnet matematik. Kritik från 

Hilton (2016) stödjer resultatet som talar om att fokuset ligger enbart på användningen av 

digitala verktygen istället för att lära sig relevant information. Dessutom betonar författaren att 

val av applikationer (digitala verktyg) som används är en avgörande faktor för inlärningen av 

ämnet.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi valde att ha en kvalitativ undersökningsmetod som var baserad på semistrukturerade 

interjuver. Interjuver genomfördes med fyra behöriga matematiklärare i årskurs 4–6 med 

motivet att kunna få svar på våra frågeställningar. En av de fyra respondenterna behövde 

intervjuas två gånger, för att två av frågorna besvarades på ett otydligt sätt. Det kan bero på att 

respondenten missuppfattade frågorna. Det blev viktigt för oss som genomförde intervjuerna 

att vara tydlig vid ställning av frågor för att utesluta missförstånd och för att frågorna ska kunna 

besvaras på ett tydligt sätt.   

För att kunna se lärarnas CK, PK och PCK, upplever vi att i samband med intervjuer 

borde vi ha använt oss av observationer. Vi anser att genom att observera fyra 

matematiklektioner får vi möjligheten att se matematikläraren ämneskunskaper samt vilka 

metoder och strategier som används i matematikundervisningen. Dessutom får vi även 

möjligheten att se hur matematiklärarna använder digitala verktygen i verkligheten.    
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Efter genomförandet av första intervjun märkte vi att fråga åtta besvarades under fråga 

fem (se bilaga 2). Vi valde därför att inte använda oss av fråga åtta i intervju 2, 3 och 4. Fråga 

åtta är följande: Använder du digitala verktyg i matematikundervisningen? Om ja, hur använder 

du det i undervisningen? 

Som det tidigare har tagits upp i kapitel 4.1 Datainsamlingsmetod, beslutade vi att inte 

skicka ut intervjuguiden för att kunna få mer genuina svar från respondenterna. Vi märkte dock 

efter genförandet av intervjuarna att det finns fördelar med att skicka intervjuguiden innan 

genomförandet av intervjun. Det är bland annat att undkomma missförstånd.    

6.3 Reliabilitet och Validitet 

Vi anser att reliabiliteten och validiteten i studien är uppfyllda. Begreppen validitet och 

reliabilitet används för att beskriva hur den valda datainsamlingsmetoden har fungerat. Validitet 

mäter det som anses vara relevant i sammanhanget och handlar om att använda rätt sak vid rätt 

tillfälle. Gunnarsson (2002) talar även om att validitet handlar om att kunna ange i vilken 

situation och för vilken population resultaten är giltiga. Bryman (2018) lyfter även fram att 

validitet är en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop 

eller inte. Den valda datainsamlingsmetoden utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Dessutom genom att använda en pragmatisk validitet mäter vi om den 

kunskapen som kommer fram är användbar.   

Reliabilitet talar om mätningens pålitlighet och följdriktighet. Begreppet reliabilitet kan 

betyda stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2018). I studier med 

kvalitativ inriktning handlar validitet och reliabilitet om att samla in och bearbeta data på ett 

systematiskt och hederligt sätt. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet, men däremot en 

hög validitet förutsätter en hög reliabilitet. I studien har vi använt teknisk utrustning vid 

intervjuer. Vid ljudinspelningen av data är det viktigt att använda en utrustning som motverkar 

inspelningen av ljud av sämre kvalité. Gunnarsson (2002) talar om att data blir sämre vid 

situationer där det blir svårt att uppfatta det som uttalas i inspelningen.     

6.4 Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styra och konfirmera.  Trovärdigheten är att beskrivningen av 

den sociala verkligheten framgår med tydlighet. Trovärdighet i resultatet skapas genom att 

forskaren säkerställer att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns och genom att 

rapportera resultatet till de personer som är en del av sociala verkligheten (Bryman, 2011). 
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Studien följer de avsedda reglerna och resultatet kommer att redovisas för intervjupersonerna 

genom att publicera studien på databasen Diva, på så sätt uppnås trovärdigheten.    

Överförbarheten motsvarar extern validitet och beskriver enligt kvalitativa forskning 

uppmanar till att producera fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en 

kultur. Det betyder att studien ska kunna implementeras till andra situationer i samhället 

(Bryman, 2018). Genom att beskriva metoden på ett tydligt sätt får andra individer möjligheten 

att avgöra om resultatet är applicerbart i andra situationer.   

Pålitlighet talar om forskaren säkerhetsställer att de skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörs av alla faser i forskningsprocessen. Det är bland annat problemformulering och val av 

undersökningspersoner (Bryman, 2011). I denna studie har intervjuguiden skrivits om ett flertal 

gånger, för att formuleringen av frågeställningen har en stor påverkan. Den ska 

enligt Bryman (2011) täcka specifika områden som intervjupersonen är intresserade. Innan 

intervjun ägde rum har intervjuguiden prövats. Vi anser att metoden för studien redogörs i en 

hög uträckning och svaren behandlas konfidentiellt. Möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att forskaren inte medvetet låtit personliga värdering eller teoretiska 

inriktning påverkar utförandet av en undersökning (Bryman, 2011). Under studiens gång har vi 

varit noga med att inte bli influerade av våra personliga värderingar eller den teoretiska 

inriktningen.   

6.5 Generaliserbarhet  

Enligt Stukát (2005), generaliserbarheten talar om resultatet kan generaliseras eller om det 

endast gäller där undersökningen tagit plats. Författaren talar om att en undersökning med hög 

generaliserbarhet går att generalisera på en större grupp och för att resultatet ska kunna 

generaliseras krävs det att det finns olika typer av grupper representerade. Däremot talar 

författaren om att urvalet inte är representativt, att undersökningsgruppen är för liten eller att 

det finns ett stort bortfall resulterar i att generaliserbarheten blir lägre (Stukát, 2005). Vi 

upplever att i denna studien inte går att uppfylla någon form av generalisering med tanken på 

att undersökningsgruppen var för liten.  
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7. Slutsatser  

Studiens frågeställningar var följande: Vilka är matematiklärarnas kompetens för användandet 

av digitala verktyg i matematikundervisningen? och Hur är matematiklärarnas inställning till 

användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen? De slutsatser som vi har kommit 

fram till utifrån studiens frågeställningar är att matematiklärarna behöver 

fördjupade kompetensutveckling inom digitala verktyget och hur det ska tillämpas i 

matematikundervisningen. Matematiklärarna använder däremot digitala verktyg för att 

skapa ett varierande arbetssätt i sina matematikundervisningar och ser digitala verktyg som ett 

hjälpmedel för att ge eleverna stöd i matematikundervisningen. Matematiklärarna är positivt 

ställda till användningen av digitala verktyget i matematikundervisningen och anser att digitala 

verktyg bidrar med positiva påverkan i undervisningen och har som vision att arbeta mer 

digitalt.  

7.1 Förslag på vidare forskning  

Förslag på vidare forskning kring studien är att de hade varit intressant att se hur 

matematiklärarna arbetar i den faktiska miljön och hur de implementerar digitala verktyg i sina 

undervisningar, därför blir klassrumsobservationer relevanta att använda i samband med 

intervjuer. Utöver lärarperspektiv blir det lärorikt att intervjua rektorer för att se hur de förhåller 

sig kring kompetensutveckling av digitala verktyg bland matematiklärarna. Dessutom kan det 

även vara intressant att få fördjupad kunskap kring hur rektorer arbetar med matematiklärarna 

som inte har den kompetens som krävs för att kunna använda digitala verktyg i sina 

undervisningar. 
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9.  Bilagor 

Bilaga 1 

Information om deltagande i en intervju kring matematikämnet 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om att undersöka 

matematiklärarnas inställning till användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen.  

Vi är två studenter som studerar till grundskollärare för årskurs 4–6 på Mälardalens högskola 

och håller på att skriva vårt självständiga arbete (del 1) i ämnet matematik. Syftet med uppsatsen 

är att få kunskap om hur matematiklärarna förhåller sig till användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Vi söker därför efter behöriga matematiklärare i årskurs 4–6.  

Vi vill genomföra en intervju med dig och den beräknade tiden för intervjun är ungefär 30 

minuter. Vi kommer att spela in intervjun, för att vi ska senare kunna analysera samt allt 

material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Vi behöver ha ditt godkännande 

innan intervjun. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har även rätten att när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.  

Ditt deltagande kommer att behandlas som vi tidigare har nämnt på ett konfidentiellt sätt och 

resultatet kommer enbart att användas för denna uppsats. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen Diva. 

 

Härmed ges tillstånd till att genomföra intervjun: 

Ort/datum: _______________________________  

Namnteckning: ____________________________ 

Namnförtydligande: ________________________ 

 

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Tack för ditt deltagande! 

Zainab Heidar                      Asli Erdal 

Grundlärarstudent, Mälardalens högskola                 Grundlärarstudent, Mälardalens högskola 

Tel: 0704284675                     Tel: 0739725989 

E-post: zhr15001@student.mdh.se                         E-post: gel16001@student.mdh.se 

Tor Nilsson   

Handledare, Mälardalens högskola  

E-post: tor.nilsson@mdh.se 

mailto:zhr15001@student.mdh.se
mailto:gel16001@student.mdh.se
mailto:tor.nilsson@mdh.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

1. Är du en behörig matematiklärare? 

2. Hur länge har du arbetar som matematiklärare? 

Allmänt om digitala verktyg  

3. Vad tänker du på när du hör digitala verktyg? 

4. Vad har du för du erfarenheter i användningen av digitalt verktyg? 

5. Har arbetsgivaren erbjudit kompetensutveckling i skolan för användning av digitala 

verktyg? 

Användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen 

6. Vilka digitala verktyg använder du i matematikundervisningen?  

7. Vilka för- och nackdelar finns det av digitala verktyg i matematikundervisningen?  

8. Använder du digitala verktyg i matematikundervisningen? Om ja, hur använder du det 

i undervisningen? 

9. Anser du att digitala verktyg påverkar din undervisning? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, vilka är anledningarna? 

10. Hur ser din arbetsplats på digitala verktyg? Får du den hjälpen som du behöver? 

Avslutning 

Finns det något som du skulle vilja ta upp eller kommentera?  

 

 

 


