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Syftet med studien är att få inblick i hur några matematik- och speciallärare på ”en-
till-en” skolor arbetar med digitala verktyg i matematikundervisningen samt få ta del 
av några elevers synpunkter. Studien är en kvalitativ studie med ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande samt ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik.
Metoddesignen har varit halvstrukturerade intervjuer som därefter analyserats och 
grupperats i fem teman: digitala verktyg används som passiva resurser, digitala 
verktyg används som aktiva resurser, digitala verktyg används som kollaborativa 
resurser, digitala verktyg - möjligheter och begränsningar samt digitala verktyg och 
kompetens. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan hur lärare och elever  
nyttjar de digitala verktygen, kompetens och förmåga att se möjligheter i 
undervisningen.  Främst används de digitala verktygen passivt som inte inkluderar ett 
samarbete med andra eller kreativt skapande. Slutsatser är att lärarna behöver och vill 
ha kompetensutbildning samt praktiknära forskning med konkreta exempel på 
nyttjande av digitala verktyg.   

Nyckelord: Digitala verktyg, Matematik, Ipad, En-till-en, Sociokulturellt perspektiv

2



Innehållsförteckning

1. Inledning 5

1.2 Problemområde 6

2. Centrala begrepp 8

3. Disposition 9

4. Bakgrund 9

4.1. Skolans uppdrag/Styrdokument 10

4.2 Forskningsfältet 10

4.2.1 Digitaliseringen av svensk skola 11

4.2.2 Lärares IT-kompetens och betydelse 11

4.2.3  Matematiksvårigheter 12

4.2.4  Forskning om digitala verktyg i skolan 13

4.2.5 Digitala verktyg i matematikundervisningen 15

4.3 Teoretisk bakgrund 17

4.3.1 Ett sociokulturellt perspektiv - en teori om lärande 17

4.3.2 Specialpedagogiska perspektiv 19

5. Syfte och frågeställningar 20

6. Metod 20

6.1 Forskningsstrategi 21

6.3 Datainsamlingsmetoder 23

6.4 Genomförande 24

6.5 Analys 25

6.6 Etiska aspekter 26

6.7 Reliabilitet och validitet 27

7. Resultat 28

7.1 Digitala verktyg används som passiva resurser 28

7.2 Digitala verktyg som aktiva resurser 30
3



7.3 Digitala verktyg används som kollaborativa resurser 32

7.4 Digitala verktyg, möjligheter och begränsningar 34

7.5 Den digitala kompetensen 36

8. Diskussion 38

8.1 Metoddiskussion 38

8.2 Resultatdiskussion 40

8.2.1 Hur arbetar lärare och elever med digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 40

8.2.2 Vilka möjligheter och begränsningar ser lärare och elever med de digitala 
verktygen? 43

8.2.3 Vilken digital kompetens har lärare och elever? 44

8.3 Förslag på vidare forskning 45

9. Referenslista 47

10. Bilagor 52

10.1 Missivbrev 52

10.2 Intervjuguide matematiklärare 52

10.3 Intervjuguide speciallärare 52

10.4 Intervjuguide elever 52

10.5 Tabell: Antal datorer/elev 52

4



 1. Inledning

I 2014 publicerade OECD den återkommande rapport Trends Shaping Education 2013 där man 

presenterar globala faktorer och processer som påverkar framtidens utbildning och därmed även den 

svenska skolan (OECD, 2014). Trenden man ser är att flera internationella rapporter pekar på att 

skolsystemen inte förändras i den takt som nya förutsättningar i samhället skapas, till exempel 

genom digitaliseringen. Det behövs en konstruktiv och bred skoldebatt som fokuserar på framtiden 

menar OECD. I rapporten grupperas analysområdena i fem huvudteman, där ett av dem är den 

digitala utvecklingen. Hur den digitala utvecklingen kommer att visa sig är svår att förutsäga, då 

den påverkar de övriga fyra huvudtemana som familjen, arbetsmarknaden, hälsa samt samhället och 

globaliseringen.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén uttalar sig i tidskriften Datorn i Utbildningen (Sirén,

2014) att ”IT är inget frivilligt uppdrag för lärare”  på temat ”Framtidens lärande” inför den 

konferens som anordnas årligen av föreningen och stiftelsen DiU. Eva-Lis Sirén hänvisar till 

läroplanen och framhåller att ”Det står inskrivet i våra styrdokument och inte ett uppdrag man kan 

välja bort”, och när eleven lämnar grundskolan ska denne kunna: ”använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”(Sirén, 2014).

Samhället och skolan diskuteras och debatteras livligt i medier i många länder (Säljö, Jakobsson, 

Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011). Resultaten från olika undersökningar, som PISA, visar hur globala 

och internationella skolfrågorna är. Svenska elevers resultat jämförs med elever från 64 andra 

länder, bland annat Sydkorea, Shanghai och Taiwan, när det gäller läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap i den senaste PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 2013c). Samtidigt som 

skolfrågor debatteras flitigt så sker det förändringar i förutsättningarna för utbildning och lärande 

genom den digitala tekniken som vi möter i både arbetsliv och privatliv. Idag kan vi till exempel få 

tillgång till information direkt genom en sökning på Internet, vi kan kommunicera med hela 

världen, översätta ord på främmande språk med en knapptryckning, delge vårt arbete, göra 

avancerade matematiska modeller med mera. Den digitala tekniken ger oss möjligheter och 

erfarenheter vi aldrig trodde var möjliga för 20 år sedan. IT. eller informationstekniken, finns idag i 

hela samhället och borde även vara självklar inom skolans värld. Men så är det inte inom skolans 

värld menar Skolinspektionen (2012) i sin rapport om IT-användningen i svensk skola. 

Elever idag är uppvuxna med att alltid ha tillgång till digital teknik och möjlighet att kommunicera 

dygnet runt oberoende av miljö. De är ”digitala infödingar” medan vi i den äldre generationen bara 
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kan bli ”digitala invandrare1” med olika goda kunskaper inom teknikens möjligheter. Antal datorer i 

skolan har ökat enligt PISA (OECD, 2014). År 2000 hade medlemsländerna i OECD ökat i 

genomsnitt från 8 datorer/100 elever till 13 datorer/100 elever. Men det är en stor variation mellan 

länderna där Österrike och Norge ligger i topp med mer än 1 dator/5 elever till Brasilien och Chile 

med 1 dator/20 elever. Under dessa år har bland annat Sverige fördubblat antalet datorer/elev till  

dagens 1 dator/8 elever (se bilaga 5). Dock säger inte antalet datorer i skolan något om hur de 

används i undervisningen eller skillnader mellan kommuner och skolor i tillgång till digital teknik. 

De nya möjligheter för kunskapsbildning och lärande, som bildas med hjälp av den digitala 

tekniken, behöver pedagoger upptäcka, få kunskap om och förhålla sig till, då det innebär att 

eleverna ges möjlighet till kunskap och lärande på ett annat sätt (Kroksmark, 2013; 

Skolinspektionen 2012; Säljö, 2010). Myndigheten för skolutveckling (2007) lyfter att i den 

internationella forskningen om IT att rätt använd så bidrar IT till positiva effekter på lärandet i 

skolan samt främjar elevernas kunskapsinlärning. Då bidrar den till förbättrad individanpassning, 

mer elevsamarbete och ökad motivation. I samma rapport (Myndigheten för skolutveckling, 2007) 

presenteras även forskning som visar positiva effekter, med arbete med IT, för elever i behov av 

särskilt stöd. Skolinspektionens granskning (2012) över hur IT användes i undervisningen visade på 

brister i skolornas sätt att arbeta med IT. När det gällde ett medvetet arbete av informationsteknik i 

undervisningen hittade man bara få exempel där IT användes aktivt för att öka elevernas förståelse 

av undervisningen och öka motivationen hos eleverna. Tillgång till, och kunskap om hur digitala 

verktyg kan användas för att förbättra undervisningen och lärandemiljön för att möta och anpassa 

för varje elevs behov är något som man måste ta tag i ute hos kommunerna och skolorna menar 

Skolinspektionen (2012). 

1.2 Problemområde

I den senaste PISA- undersökningen från 2012 har svenska elevers matematikkunskaper försämrats 

sedan PISA- undersökningen 2009 (Skolverket, 2013c). Då ämnet matematik var ett av 

huvudämnena i senaste PISA 2012 kan man göra analyser av data från den första PISA- 

undersökningen år 2000. Svenska elever presterade över OECD-genomsnittet i matematik både i 

PISA 2000 och 2003. I PISA 2012 hamnar svenska elever under genomsnittet, på plats 26 av 34 

deltagande länder. Ser man över tid har svenska elevers resultat försämrats mest av alla deltagande 

länder. I ämnet matematik kan man även se att pojkarnas resultat har försämrats kraftigare än 
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flickors samt att  det är lika stor nedgång i resultatet på båda låg- och högpresterande skolor. 

Intressant för studien är att vid PISA 2012 prövades även att använda digitala prov i matematik för 

en del elever. Där visade svenska elever upp ett bättre resultat än om man jämför med den analoga 

”pappersvarianten”. Här presterar pojkarna bättre än flickorna, men svenska elever ligger även här 

under OECD-genomsnittet totalt.

Skolverkets rapport (Skolverket, 2013b) visar att digitala verktyg i skolan används framför allt 

inom ämnet svenska för alla elever inklusive för elever i behov av särskilt stöd. Det är enklare att 

anpassa sin undervisning till ett digitalt verktyg när det handlar om att skrivning och läsning, till 

exempel talsyntes och rättstavning, än det är i matematik (Skolverket, 2013b).  Arbetssättet ”Att 

skriva sig till läsning”, eller WTR (Write-to-read) är på väg att implementeras på många skolor och 

kommuner i år 1 - 3 med positiva resultat (Grönlund & Agélii Genlott, 2013) men hur är det med 

matematiken? Förändras undervisningen i matematik när de digitala verktygen kommer in i 

klassrummen och blir varje elevs tillgång på samma sätt? 

I rapporten (Skolverket, 2013b) om IT-användningen i svenska skolor så konstaterar man att 

matematik är det ämne där man använder IT minst. I Skolverkets satsning på matematiken i skolan, 

Matematiklyftet, saknas en modul om IT i matematikundervisningen. Enligt Johan Falk (personligt 

meddelande, 20 april, 2014) sammankallades några matematiklärare i mars 2014 för att skissa kring 

en satsning nya moduler, för varje stadium, som ska handla om IKT2 i matematikundervisningen 

enligt ett uppdrag från Skolverket. 

Borde inte ett digitalt verktyg underlätta lärande av kunskap och färdigheter även i matematik? 

Finns det någon tydlig anledning till att digitala verktyg används i liten utsträckning när det handlar 

om matematik?  Att vi i Sverige måste höja elevernas kunskap i matematik är en självklarhet för 

mig. Hur kan de digitala verktygen bidra i lärprocessen hos eleverna i matematik? PISA- resultaten 

aktualiserar frågan om matematikämnets didaktik och innehåll samt arbetet av digitala verktyg i 

skolan. Jag kommer att arbeta som speciallärare med inriktning matematik samt som klasslärare i 

samma ämne. Detta lyfter frågan om hur den digitala tekniken kan vara ett verktyg för att möta 

varje elev där han/hon är för att elevens lärandeprocess ska utvecklas så positivt som möjligt. Detta 

leder oss till fram till den problemformulering som är studiens huvudfråga. Hur och på vilket sätt 

kan den digitala tekniken kan stödja alla elever, med eller utan behov av särskilt stöd i matematik? 
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2. Centrala begrepp 

I forskning och debatt om digitala verktyg används flera begrepp, till exempel IKT, IT och digitala 

verktyg samt en specifik benämning av produktnamn, till exempel Ipad. I internationella 

forskningsrapporter (till exempel Thorvaldsen, Vavik & Salomon, 2012; Wegerif & Dawes, 2004) 

används ICT (Informations och Communication Technology) samt även specifikt orden Ipad, IOS-

devices3 och Android4. Detta leder till svårigheter att söka vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

då det saknas ett enhetligt begrepp för forskningsrapporter gällande lärande med digitala verktyg. I 

denna studie används begreppet digitala verktyg där begreppet omfattar alla former av verktyg, till 

exempel stationära datorer, laptops, Ipads och övriga läsplattor, Chromebooks5, interaktiva tavlor, 

mobila enheter med mera. I begreppet ett digitalt verktyg i skolmiljö ingår tillgång till Internet och 

därigenom möjlighet till kommunikation med andra personer. Då variationen är stor på skolor med 

avseende på själva hårdvaran så är ett övergripande begrepp, som digitala verktyg, mer användbart 

då det primära är funktionerna på verktygen. De flesta funktioner, program och appar, finns 

tillgängliga oberoende av hårdvara . 

Specialpedagogiska myndigheten (2013b) använder begreppet alternativa verktyg och deras 

definition lyder: ”Med uttrycket ”alternativa verktyg” vill vi betona skolans roll och ansvar för att 

se till att lärmiljön är tillgänglig för alla elever.” Kanske begreppet ”alternativa verktyg” inte 

överensstämmer med dagens lärandesituation i svenska skolor?  Många av de elever som är i behov 

av särskilt stöd, till exempel på grund av dyslexi, särskiljs inte i en satsning av typen en-till-en, då 

alla elever har tillgång till de hjälpmedel som annars är specifika för eleven med dyslexi. Dock kan 

begreppet ”alternativa verktyg” vara aktuellt när det handlar om elever med specifika 

funktionsnedsättningar, vilket medför till exempel att traditionellt tangentbord inte fungerar eller en 

punktskriftsskärm behövs. Då borde begreppet vara alternativa digitala verktyg för att tydliggöra 

skillnaden mellan ett digitalt verktyg och något annat verktyg som kompenserar en 

funktionsnedsättning. I detta arbete använder jag begreppet digitala verktyg och menar alla typer av
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digital teknik, även specifika tangentbord och liknande. Jag använder även produktnamnet Ipad6 vid 

redovisningen av resultatet av studie där detta digitala verktyg används. 

3. Disposition
 I del 4 kommer bakgrund till studien att presenteras, som inleds med en redovisning av 

styrdokument som visar varför vi ska arbeta med digitala verktyg i skolan. Bakgrunden innefattar 

forskningsfältet med bland annat hur situationen i Sverige ser ut idag när det gäller digital teknik i 

skolan samt vad utvärderingar av olika IT-satsningar har gett för resultat. Lärares IT-kompetens 

berörs samt matematikämnets i roll den föränderliga världen. Vidare redovisas forskning som rör 

hur digital teknik kan användas i ämnet matematik, dess eventuella fördelar och nackdelar. Slutligen 

berör jag forskningsläget i Sverige när det gäller matematik och de digitala verktygens användning i 

skolan. Bakgrunden innefattar också den teoretiska referensramen jag har utgått från i denna studie. 

Jag stödjer min studie på det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i en social miljö i 

kommunikation med andra. Jag beskriver ett nytt teoretiskt begrepp som diskuteras när det gäller 

den digitala tekniken i kunskapssamhället - den stretchade kunskapen (Fleischer, 2013). I del 5 

presenteras syfte och frågeställningar med studien med utgångspunkt från bakgrunden. Vidare 

redovisas i del 6 val av metod samt urvalet av informanter till studien. En beskrivning av 

genomförandet och arbetet med att analysera resultaten följer. Därefter avslutas kapitlet med ett 

avsnitt som beskriver hänsynstagandet till etiska aspekter när det gäller informanternas anonymitet 

samt ett avsnitt med en redovisning av studiens reliabilitet och validitet. I del 7 redovisas de resultat 

jag funnit och dessa diskuteras i del 8 under resultatdiskussion. I den avslutande delen diskuteras 

även metoden för studien samt det ges förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

4. Bakgrund 

I denna del redovisas bakgrund till studiens syfte genom att först beskriva skolans uppdrag och de 

styrdokument som vägleder lärares undervisning med avseende på digitala verktyg. Mitt område 

berör både lärare, elever och undervisningssituationen samt stoffet - i denna studie ämnet 

matematik.
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Från forskningsfältet redovisas en bild av den digitala situationen av svensk skola i dagsläget samt 

betydelsen av digital kompetens hos pedagoger och andra faktorer som påverkar nyttjandet av 

digital teknik. Vidare tydliggörs olika orsaker till matematiksvårigheter hos elever. Kapitlet 

fortsätter med en sammanfattning av internationell forskning med avseende på nyttjande av digitala 

verktyg i skolan, framgångsfaktorer och nackdelar. Därefter följer en redovisning av  hur digitala 

verktyg kan vara ett stöd i matematikundervisningen för elever i behov av särskilt stöd i ämnet. 

4.1. Skolans uppdrag/Styrdokument

Den digitala kompetensen tas upp i EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som en av åtta 

nyckelkompetenser i framtiden. Även det matematiska kunnandet framhålls om en 

nyckelkompetens där man poängterar matematiken i vardagen (Europeiska kommissionen, 2007).

I regeringens digitala agenda för Sverige (Regeringskansliet, 2011) skriver man att ”IT är ett av 

skolans lärverktyg, som behövs för att nå skolans mål”(s. 34) samt att man tydliggör detta genom 

direkta skrivningar i de olika ämnenas kursplaner och i betygskriterier.  I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011) uttrycks tydligt och klart att den digitala tekniken, eller verktygen, 

ska finnas med i alla ämnen. I kursplanen för matematik finns formuleringen: ”Vidare ska eleverna 

genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att 

kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data (s. 

62).

Med ovanstående bakgrundsfakta torde vara alldeles tydligt att digitala verktyg ska användas i 

undervisningen i skolan som ett redskap för lärande. 

Alla elever har rätt till att utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter 

där undervisning och lärandemiljön ska anpassas samt göras tillgänglig för varje elev (Skollagen, 

kap 1 §4, 2010; Skolverket, 2011). De digitala verktygen kan ge nya möjligheter och förutsättningar 

till inkludering och individualisering samt att tekniken öppnar nya vägar för kunskapsbildande som 

inte funnits förr.  

4.2 Forskningsfältet

I denna del redovisas internationell och svensk forskning om implementering av ”en-till-en” 

satsningar i skolan samt utfallet av dessa. Vidare redovisas forskning som behandlar digitala 

verktyg i matematikundervisningen för alla elever,  men även för elever i matematiksvårigheter.
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4.2.1 Digitaliseringen av svensk skola

I Sverige pågår en digitalisering av skolan med införande av så kallade en-till-en situationer, det vill 

säga där varje elev har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Någon form av digitala satsningar, på 

enskilda skolor eller hela kommuner, finns idag i 254 av totalt 290 kommuner (Taawo, Davidsson & 

Becker, 2014).

I en nyligen presenterad doktorsavhandling av Håkan Fleischer (Fleischer, 2013) så diskuteras hur 

kunskapsbegreppet och kunskapskvalitén förändras genom införandet av en-till-en, dvs. en dator/

lärplatta till varje elev. Han ställer frågan: ”Om en-till-en är svaret, vad är då frågan?”(s. 101). Vi 

skulle kunna byta ut en-till-en mot det mer övergripande begreppet digitala verktyg. Frågan skulle 

då kunna vara på vilket sätt den digitala tekniken ger möjligheter att bilda nya, djupare eller 

förbättrad kunskap eller frågan om kunskapens kvalité och karaktär. Förändras kunskaperna, eller 

handlar det om andra kunskaper, som framträder vid användande av digitala verktyg?

Ett nytt begrepp har myntats när det handlar om kunskap och lärande i den digitala världen - 

stretchad kunskap. Enligt Fleischer (2013) kännetecknas det av att datorn och internet är verktyg för 

att användas till att skapa kunskap men även en värld att leva i. Spelreglerna förändras när vi inför 

digital teknik i skolan och det måste skolan vara beredd på, visa förståelse och acceptera. 

Kroksmark (2013) använder begreppet stretchad kunskap men i en annan betydelse än Fleischer. 

Han menar att vi lever i en stretchad elastisk värld där begreppet används ”som en beskrivning av 

de nya tankemönster som möts är vi använder analoga strukturer för att begripa den digitala 

världen och omvänt”(s. 49). I förlängningen står skolan mellan dessa båda världar, den analoga och 

den digitala, och där finns det stretchade lärandet enligt Kroksmark. Dock påverkar digitaliseringen 

undervisningen och det ställs nya och förändrade krav på både lärare och elever. 

4.2.2 Lärares IT-kompetens och betydelse

I Skolverkets (2013b) rapport om IT i skolan säger var tredje lärare att de behöver 

kompetensutveckling för att kunna använda det digitala verktyget. IT-minister Anna-Karin Hatt 

(Regeringskansliet, 2013) säger i sitt inledningstal vid konferensen Framtidens Lärande att hon vill 

satsa på ett Digitalt Lärarlyft för att ge lärare större digital kompetens och färdigheter som i ett led 

att förbättra undervisningen och öka måluppfyllelsen. Den största effekten på elevens lärande har 

digitala verktyg när de integreras i den vanliga undervisningen menar Passey, Rogers, Machell och 

McHugh (2004). Även Fleisher (2013) finner samma samband i sin forskningsöversikt att behovet 
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av kompetensutveckling bland lärare är av stor vikt samt förutsättningarna att lyckas på bästa sätt är 

där man samarbetar med bland annat skolbibliotek och föräldrar. I forskningsprojektet UnosUnos 

slutrapport (Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014) såg man att lärares undervisningstid minskade 

till förmån för att lösa tekniska problem med utrustningen. En bidragande orsak var att valet av 

teknisk lösning på de digitala verktygen på vissa skolor hade gjorts av kommunernas IT-avdelning 

och inte av pedagogiska skäl. Ett råd som projektet uppmanar till är att låta lärarna välja teknisk 

lösning utifrån pedagogiska behov för att utveckla undervisningen.

I Hatties och Timperleys (2007) metastudie redovisas faktorer som påverkar studieresultatet hos 

eleverna. En faktor som har stor effekt är lärarens undervisning samt den återkoppling läraren ger 

eleven. Detta förutsätter att läraren kan skapa en bra relation till eleverna samt att klassrummet blir 

en plats där man vågar pröva nya möjligheter den digitala tekniken ger, både som elev och som 

lärare. Om inte läraren själv vågar utforska de digitala möjligheterna, så kommer ingen utveckling 

av undervisningen att ske, menar Hattie med flera (2007). En stor skillnad i de ingående lärarnas 

tillgång och kompetens att använda digitala tekniker och därmed utfall av effekterna såg O’Malley, 

Jenkins, Wesley, Donehower, Rabuck och Lewis (2013). De fann att lärare måste dels ha kunskaper 

om hur man använder teknologin samt också när den ska användas. Lärarna behöver utbildning som 

ligger nära deras behov till exempel i matematikämnet.

4.2.3  Matematiksvårigheter

Det finns flera orsaker och förklaringar till att elevers svårigheter i matematik.

Enligt Malmer (2000; 2002) kan orsaker till matematiksvårigheter delas upp i primära och 

sekundära faktorer. De primära faktorerna, som kan enskilt eller tillsammans, orsaka svårigheter i 

matematik enligt Malmer är:

1. Kognitiv utveckling - förmågan att koncentrera, tänka och resonera abstrakt

2. Språklig kompetens  - avsaknad av ord och begrepp, avsaknad av struktur

3. Neuropsykiatriska problem - ofta fokus och koncentrationsproblem, uppmärksamhetsproblem

4. Dyskalkyli eller specifika matematiksvårigheter - Malmer (2000) kommenterar att vidare 

forskning behövs och det inte är klarlagt vad som orsakar specifika matematiska svårigheter. Hon 

framhäver emotionella trauman som oro och misslyckanden vilka kan ge blockeringar, som en 

orsak till svårigheterna. 

De sekundära faktorer hon nämner är kopplat till elever med dyslexiproblematik samt resultatet av 

en olämplig pedagogik, tidsbrist samt för hög abstraktionsnivå.
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Elever med matematiksvårigheter har problem med grundläggande antalsuppfattning samt att 

taluppfattningen inte är automatiserad menar både Geary (2004) samt Lundberg och Sterner (2009).  

Lundberg och Sterners (2009) slutsats är att ”mycket tyder på att det ibland kan handla om en 

grundläggande och konstitutionell oförmåga att handskas med tal och kvantiteter.”(s. 4). Geary 

(2004) liksom Malmer (2000) ser ett samband mellan matematiksvårigheter och dyslexi. Ett digitalt  

verktyg, med talsyntes och bildstöd samt möjlighet att manipulera verkligheten, till exempel antal 

borde då vara ett lärande verktyg för dessa elever. Flera forskare (Löwing, 2006; Malmer, 2000) 

lyfter fram språket som en central roll för matematiskt lärande. Att som lärare arbeta medvetet och 

aktivt med elevernas språkliga begreppsliga kompetens är mycket viktigt anser Löwing (2006) då 

hon i sin forskning fann att eleverna inte språkligt kunde bemästra läromedlen.

4.2.4  Forskning om digitala verktyg i skolan

I sin doktorsavhandling tar Fleischer (2013) och redovisar aktuell forskning där fokus är digitala 

verktyg i skolan. I avhandlingen hänvisar Fleischer till forskningsrapporten E-learning Nordic 2006, 

vars resultat visar att elever uppvisar en större motivation till skolarbete på grund av den 

individuella anpassning den digitala tekniken medför.  I samma rapport redovisas att 34 % av 

lärarna tycker att arbetet med digitala verktyg har förbättrat elevernas matematikfärdigheter. 

I Fleishers studie (2012), som är en systematisk narrativ forskningsöversikt, granskar han 

publicerade forskningsrapporter i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2005 och 2010 och med 

avseende på artiklar med fokus på individuell och personlig användning av datorer av unga i 

utbildningssituationer. De resultat han finner är att lärarens attityd till den digitala tekniken är av 

stor betydelse för hur mycket, och på vilket sätt, digitala verktyg används i undervisningen (se även 

Grimes & Warschauer, 2008; O’Malley m. fl., 2013). Övriga positiva effekter är att eleverna finner 

nya uttrycksformer, de ges möjligheter till kommunikation och tekniken uppmuntrar till 

kollaborativt lärande, eleverna effektiviserar sitt arbete och organiserar sin miljö för lärande på ett 

nytt sätt i arbetet med digitala verktyg (Fleischer, 2013). 

De negativa effekterna som kan redovisas är att eleverna känner sig mer stressade och har svårt att 

fokusera på arbetsuppgifterna. De upplever störningar i form av kamraters lyssnade på musik och/

eller nyttjande av sociala medier under arbetstid. Eleverna uppvisar även svårigheter att koncentrera 

sig på uppgiften samt göra avgränsningar, samt reflektera över all information de finner (Fleischer, 

2013). Samma slutsats drar Andersson, Hatakkaa, Grönlund och Wiklund, (2014) att elevernas 

användande av sociala medier distraherar deras lärande. De såg att svagare elever blev mer 
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distraherade samt att eleverna blev överlag mindre sociala. Sociala medier har minskat 

interaktionen ansikte mot ansikte med kamrater och lärare. Andersson med flera (2014) redovisar 

att elevernas ensamarbete har ökat med införande av ”en-till-en” i undervisningen. 80 % av de 

tillfrågade eleverna och 71 % av lärarna upplever mer ensamarbete samt en större valfrihet hur man 

ska arbeta under lektionerna. Valfriheten medför att ett större ansvar läggs på den enskilda eleven 

samt att den lärarledda delen av lektionstiden har minskat. Distraktion som påverkar fokus och 

koncentration har alltid funnits i undervisningssituationer som till exempel dagdrömmeri, skicka 

papperslappar, kladda i boken med mera, men den digitala tekniken har medfört fler möjligheter till 

distraktion. Frågan är om det tillkommit mer problematik eller om den bara fått andra 

uttrycksmöjligheter?

Under tre år har forskare från Örebro Universitet följt cirka 20 skolor som satsat på ”en-till-en” i ett 

projekt som kallas UnosUno för att granska effekterna av satsningen (Grönlund, Andersson & 

Wiklund, 2014). Deras slutsats är att ensamarbetet ökar, både hos elever och lärare. Dessutom har 

lärares undervisningstid minskat. Tekniken ändrar lärarens roll, menar forskarna, och det leder till 

fler arbetsuppgifter samt att de måste lösa teknikrelaterade problem. Kvinnliga lärare i projektet är 

mer positiva till den digitala satsningen och har i större grad förändrat sin undervisning då de såg 

fler positiva resultat än manliga lärare.  Forskarna har funnit ett antal negativa effekter, men under 

projektets gång så har skolorna lyckats hantera till exempel distraktion av sociala medier under 

lektioner, vilket medför att i de positiva effekterna överväger i slutändan. Man är dock tydlig med 

att ”en-till-en” satsningar är inte ett IT-projekt utan ett stort utvecklingsprojekt. Lingefjärd (2011) 

diskuterar den instrumentella kompetensen, det vill säga relationen mellan redskapet och 

användaren. Användningen av redskapet beror på användarens förmågor - kan användaren se vilka 

möjligheter redskapet erbjuder? Saknar eleverna eller läraren den instrumentella kompetensen, det 

vill säga de saknar kunskaper och/eller inte ser de möjligheter som redskapet ger utrymme för, så 

sker ingen utveckling och det skapas ingen lärandeprocess. Det digitala verktyget kommer att ligga 

oanvänt.  De största positiva effekterna får man där förändringar sker i skolans arbetsprocesser, 

organisation och arbetsvillkor (Grönlund m. fl., 2014). Ytterligare forskning av bland annat Hultin 

och Westman (2013) visar att elevers läs- och skrivutveckling påverkas positivt i de lägre 

skolåldrarna med hjälp av digitala verktyg med arbetssättet ASL - att skriva sig till läsning 7. Det 

innebär bland annat att eleverna använder digitala verktyg för att producera texter och kommunicera 

med omvärlden före den specifika bokstavsinlärningen.
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4.2.5 Digitala verktyg i matematikundervisningen 

Forskning om digitala verktyg i matematikundervisningen uppvisar olika infallsvinklar. Endera har 

man studerat hur specifika program används i vissa specifika situationer och/eller arbetsområden. 

Tre exempel är studier av Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen, och Doig (2009), O’Malley med 

flera, (2013) och Carr (2012). En annan typ av forskning inriktar sig på de faktorer som påverkar 

arbetet med digitala verktyg som till exempel lärares instruktioner, lärares kompetens och dylikt. Ett 

sådant exempel är Wegerif och Dawes (2004).

Digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd

Peltenburg med flera (2009) redovisar hur digitala verktyg kan öka möjligheterna för lärande för 

elever i behov av särskilt stöd i matematik. Deras arbete handlar om subtraktion inom talområdet 1 - 

100  med tiotalsövergång och ”lån”. Eleverna fick använda ett digitalt hundrabasmaterial där de 

kunde bygga tal och flytta de olika stavarna efter behov. Eleverna kunde använda datorns 

manipulativa egenskap och kunde grafiskt se hur talen var uppbyggda och därigenom förändra dem. 

Parallellt fick eleverna utföra samma beräkningar skriftligt. Resultatet visade att eleverna klarade 

fler uppgifter med korrekt svar när de hade tillgång till det digitala verktyget. Peltenburg med flera 

(2009) drog två slutsatser över vilka möjligheter som ges genom att använda digitala verktyg (ICT) 

i matematikundervisningen:  

1. Digitala verktyg erbjuder elever möjligheter till flexibilitet och manipulation för att övervinna 

hinder i att utföra olika beräkningar samt

2. Digitala verktyg ger läraren möjlighet att värdera elevernas strategier och tänkande genom att 

studera de aktioner/aktiviteter eleverna utför och därigenom kunna utmana eleven i sin 

lärandeprocess.

Liknande positiva resultat redovisar O’Malley med flera (2013) om effekten av att använda Ipads 

för att bygga matematiskt ”flow”8 hos elever i matematiksvårigheter. Under 4 veckor fick eleverna 

använda en app som tränade grundläggande additions- och subtraktionsproblem. Utifrån resultatet 

drog O’Malley med flera tre slutsatser:

1.  Resultaten visar på positiva effekter för att bygga matematisk ”flow” genom att träna 

basfärdigheter via en app på Ipaden.

2. Att elevernas motivation och engagemang ökade. 
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3. Hur viktigt det är med digital kompetens samt en genomtänkt plan av arbetet av med det digitala 

verktyget i undervisningen av pedagogen

Att eleven måste lära sig och ha förmåga att använda det digitala verktyget är av stor vikt 

(Lingefjärd, 2011;  Wegerif m. fl., 2004). Lingefjärd ser ingen gräns i den kognitiva förmågan hos 

eleverna, eller möjligheterna, att komma till nya höjder av sin förmåga med hjälp av tekniska 

hjälpmedel, men det kräver att lärarna vågar samt besitter kunskap om de möjligheter verktygen 

erbjuder.

Digitala verktyg och skolor

Vid jämförelser mellan att använda, eller inte använda, digitala verktyg i matematikundervisningen 

kan man inte finna att användande av digitala verktyg ledde bättre resultat på de nationella proven 

för eleverna (Carr, 2012; Long, Doig & Groves 2011). Detta gällde inte specifikt elever i 

matematiksvårigheter utan en grupp elever i samma ålder. Man upptäckte inte heller någon statistisk 

skillnad mellan landsbygds- och stadsskolor vid de jämförelser som gjordes (Long m. fl., 2011). 

Eleverna  utnyttjade spelappar för att utveckla sina matematikkunskaper. Båda grupperna, med och 

utan digitala verktyg, ökade sina resultat efter arbetsområdet, men man kunde inte dra några 

slutsatser alls ifall arbetet med Ipads höjer resultatet på de standardiserade testerna (Carr, 2012).

 Man har däremot inte undersökt andra faktorer som elevernas engagemang, motivation, lärares 

påverkan och elevernas utnyttjande av Ipads, utan enbart tittat på testresultaten. Den slutsats man 

drar är att ytterligare forskning behövs när det handlar om ”en-till-en” användning av digitala 

verktyg i skolan. Däremot ges exempel på andra forskningar där resultaten är positiva, bland annat  

där eleverna har 24 timmars tillgång till det digitala verktyget (Carr 2012).

Digitala verktyg och läraren

Lärarens kompetens, inställning samt hur läraren planerar aktiviteter med digitala verktyg har störst 

effekt på elevernas matematiska utveckling och färdigheter (Lingefjärd, 2011; O’Malley m. fl., 

2013; Thorvaldsen m. fl., 2012; Wegerif m. fl., 2004;). Thorvaldsen med flera (2012) anser att det 

var den lärarledda lektionen och aktiviteten som gav högst effekt på elevernas lärande där läraren 

hade ett tydligt mål med den digitala aktiviteten. Det gäller för lärarna att veta vad man ska använda 

det digitala verktyget till samt att granska nyttan och kritiskt värdera den uppsjö av matematiska 

appar/program som finns (Wegerif & Dawes, 2004). Wegerif med flera (2004) menar att man kan se 

en generell bild om man studerar det som finns runt om eleverna, att engagemanget, deltagandet 

från läraren i planering, struktur och organisation av de digitala aktiviteterna gör en stor skillnad till 
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utfallet av lärandet hos eleverna. Läraren ska organisera det sammanhang, kontexten, där de digitala 

aktiviteterna har sin plats.  Wegerif med flera (2004) lyfter följande nyckelaspekter som viktiga för 

läraren, att tänka på vid organiseringen av undervisning med digitala verktyg:

- främja ett klassrumsklimat där lärande dialoger tar plats, både med och utan digitala verktyg

- använda program och appar som främjar lärande i dialog med ett fokus på läroplansmålen

- planerande av aktiviteter som kräver lärande dialoger

Lingefjärd (2011) utgår från att tekniska hjälpmedel utvecklar elevernas kognitiva och fysiska 

kapacitet. Han menar att datorn främst är tankens redskap och dess främsta förmågor är att utföra 

svåra beräkningar samt den kan visualisera, illustrera matematiska förlopp och manipulera 

verkligheten som inget annat verktyg kan. Han menar också att datorn, och andra tekniska 

hjälpmedel som interaktiva tavlor och avancerade miniräknare, har så många möjligheter att det är 

svårt att få en samlad överblick över allt som kan utföras. Trots det, menar Lingefjärd, finns det en 

misstro från matematiklärare mot användningen av tekniska hjälpmedel.

4.3 Teoretisk bakgrund

Val av teori kan uppfattas som ”de glasögon som används för att fokusera det som skänker mening 

åt det insamlade datamaterialet” (Augustsson, 2012, s. 127). I analysen sätts reflektioner och 

tolkningar av skribenten in i ett teoretiskt sammanhang som därmed bidrar med förklaringar till det 

insamlade datamaterialet.  Studien är influerad av ett sociokulturellt synsätt på lärande och hur 

kunskap bildas samt av dilemmaperspektivet inom specialpedagogiska arbetet.

4.3.1 Ett sociokulturellt perspektiv - en teori om lärande

Den verklighet vi lever i är en social konstruktion, skapad av människor i en social kontext och 

erfaren subjektivt genom våra erfarenheter och handlingar. Det finns ingen objektiv verklighet, utan 

samhället konstrueras i samspel med andra individer. I mötet med andra människor, i diskussioner, 

skapas en ny gemensam verklighet och kunskap.

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs psykologiska teori om människans 

kulturella utveckling och lärande. Vygotskij (1995) menar att människan förstår och tolkar sin 

omgivning med hjälp av tecken, redskap (artefakter9). Kunskap måste ses beroende av den kultur, 

det språk samt den sociala kontext människan, eleven, tillhör. Lärandet är en gemensam 

angelägenhet och sker aldrig enskilt utan alltid i en social gemenskap där känsla och tanke hör ihop. 
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För att kunskap och lärande ska ske är kommunikation - språket - och dess användning 

grundläggande och är länken mellan eleven och omgivningen. Innan man kommunicerar, så tänker 

man, det vill säga eleven konstruerar sin egen kunskap genom tänkandet. Det innebär att lärande 

aldrig kan ske passivt, utan är en aktiv process. ”Ur ett sociokulturellt perspektiv är vi inte - vi 

blir”(Körling, 2011, s. 33)

Denna studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv, att lärande sker i ett socialt sammanhang. Det 

handlar om vad man lär sig samt att lärande sker i alla sociala sammanhang med hjälp av artefakter. 

Säljö (2002) menar att lärande på individnivå är de processer där den enskilda approprierar10 

kunskap och färdigheter, det vill säga gör kunskapen till sin egen. Behovet av lärande slutar aldrig, 

men dess karaktär förändras genom ny teknik. Via dagens teknik kan vi kommunicera kunskap och 

färdigheter på nya sätt och våra kontakter med omvärlden har förändrats och är idag mycket 

lättillgängliga. Det medför att det öppnats nya sätt att lära och ny kunskap och färdigheter att nyttja. 

Tar man ett sociokulturellt perspektiv på hur digitala verktyg bidrar till kunskap, så blir fokus på de 

artefakter som nyttjas vid mediering11, men även hur det sociala utrymmet vidgas då man kan nå 

utanför den rumsliga begränsningen.  Den digitala tekniken påverkar skolan och utsätter den för ett 

förändringstryck menar Säljö (2010). Den digitala tekniken, med datorer, påverkar det sätt som ett 

samhälle bygger upp medborgares tillträde till det man bör känna till om samhället - ett socialt 

minne, det vill säga de erfarenheter och de insikter människor behöver känna till och kunna 

använda för att fungera som goda samhällsmedborgare. Säljö menar att tolkningen över vad lärande 

är förändras med den digitala tekniken samt den ändrar vår förväntning över vad som menas med 

att kunna någonting. Teknik har alltid haft en central roll i människans historia för att bevara, sprida 

och utveckla kunskap, ett exempel är boktryckarkonsten. Säljö (2010) benämner det nya, och 

förändrade kunskapsbegreppet som perfomativt12. Det blir en grundläggande kunskap att tolka all 

den information som är tillgänglig och anpassa den till kontexten, det vill säga den situation som 

råder. Kunskapen blir mer kontextberoende och mindre allmängiltig och omedelbart användbar. Det 

sistnämnda kanske är den performativa kunskapens största värde menar Fleischer (2013).
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11 För att agera och förstå omvärlden använder människan externa redskap (artefakter), till exempel en dator
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olika syften - dvs. göra rätt saker vid rätt tillfälle eller att kunna använda rätt information vid rätt tillfälle. 
”Tecken
på lärande blir inte återgivning utan förmågan att komma till ett relevant, upplysande och produktivt svar; ett 
svar som har konsekvenser i något avseende. Ett annorlunda sätt att uttrycka detta är att lärande blir 
performativt” (Säljö, 2009, s. 27).



Enligt detta resonemang blir en viktig kunskap hos eleverna att kunna urskilja det viktigaste i 

informationsflödet, vilket kan visa sig i olika former och uttryckssätt genom olika medier. Elevernas 

roll i lärprocesserna blir mer som producenter vilket betyder att, förutom tolkning, så behöver 

eleven även ha kunskaper i att förstå och kunna använda de olika uttrycksformer/medier som är 

tillgängliga med digital teknik. Säljö (2010) drar liknande slutsatser när han beskriver att det är ett 

nytt lärande som utmanar det traditionella, där målet var att återupprepa kunskapen. 

4.3.2 Specialpedagogiska perspektiv

Vad är specialpedagogik egentligen?

”Man kan uttrycka det som att det generella, som rör alla barn, är pedagogik. Det specifika, sådant 

som blir aktuellt för barn som behöver mer och annorlunda insatser för att nå en optimal utveckling 

och optimalt lärande, är specialpedagogik. (Nilholm, m. fl., 2007, s. 9)

Man kan urskilja tre olika perspektiv när det handlar om specialpedagogik och forskning (Nilholm, 

2006; Clark, Dyson & Millward, 1998). Det är:

- det kompensatoriska perspektivet 

- det kritiska perspektivet 

- ett dilemmaperspektiv

I det kompensatoriska perspektivet ligger problemen hos individen i form av bristande förmågor 

och/eller egenskaper. Synsättet kan härledas från naturvetenskapen och det psykomedicinska fältet 

där diagnoser är vanliga. Tanken är att alla ska kompenseras så att alla kan delta: glasögon till den 

som har dålig syn, medicin till ADHD-diagnoser för att förbättra fokusering och koncentration 

etcetera. Clark med flera (1998) benämner perspektivet som ”The post-positivist paradigm” i stället 

för Nilholms kompensatoriska perspektiv. Specialpedagogikens uppgift blir då att ge ett stöd för att 

kompensera dessa brister. Utfallet leder ofta till exkluderande lösningar för eleverna, man går iväg 

till ”kliniken”, ”lilla gruppen”, ”mattefröken” eller vad man kallar åtgärden.

I det kritiska perspektivet lägger man tonvikten på den sociala kontexten (Nilholm, 2006). 

Perspektivet har sin kunskapsbas inom sociologin och är ett politiskt och ideologiskt synsätt. Barn 

har olika förutsättningar och det är samhällets ansvar att se till alla elever lyckas/når målen. Behov 

av särskilt stöd ses som en social produkt och förklaringarna ligger i den social processen. Följden 

blir att problemet försvinner om den sociala miljön förändras. Det kritiska perspektivet bygger på 

att synen på specialpedagogik inte kan vara värderingsfri och till exempel begrepp som normalt/

onormalt är nedvärderande (Clark m. fl., 1998). Man ser negativt på kategoriseringar och diagnoser.

19



I dilemmaperspektivet, som denna studie stöder sig på, tas utbildningssystemet komplexitet och 

motsägelsefullhet upp (Nilholm, 2006). Skolan ska ge alla elever kunskaper och erfarenheter inom 

liknande områden och samtidigt ska den anpassas till alla elevers individuella förutsättningar vilket 

skapar en konflikt, ett dilemma. Inom specialundervisningen möts både individuella förutsättningar 

och samhällsfaktorer. Organisationen av specialpedagogiken i skolan konstruerar skillnaden mellan 

det normala och det speciella.  Hur ska man kunna individualisera och samtidigt ha en stor klass? 

Ett dilemma! I praktiken hamnar läraren hela tiden i ett dilemma om inkludering och/eller 

exkludering, mellan målen i läroplanen och/eller sociala mål. Alla elever ska ses som individer och 

utifrån det perspektivet bli bemötta i skolan. Clark med flera (1998) menar att specialpedagogiken 

behöver utvecklas och dilemmaperspektivet ger nya möjligheter för en bredare diskussion om 

specialpedagogikens roll och definition. Risk finns att fokus flyttas från det praktiknära till mer 

etiska diskussioner.

5. Syfte och frågeställningar

Med utgångspunkt från bakgrunden är syftet med denna studie att få inblick i hur några 

matematiklärare och speciallärare arbetar med, och använder, digitala verktyg för att stödja elever, 

men med speciellt fokus för elever i behov av särskilt stöd, i matematik. Detta leder då fram till 

följande frågeställningar:

• Hur beskriver några lärare samt elever i behov av särskilt stöd att de använder den 

digitala tekniken i matematikundervisningen?

• Vilka möjligheter och begränsningar ser lärarna, och eleverna i behov av särskilt stöd 

med den digitala tekniken?

• Vilket digital kompetens anser sig lärarna respektive eleverna ha?

6. Metod
Inom samhällsvetenskapen utkristalliseras två begrepp som avser vilken typ av forskning man utför, 

kvalitativ och kvantitativ design. Beroende på design får forskaren olika svar. Grovt kan man 

beskriva kvantitativ design som en forskning där man har ett stort antal informanter, forskaren har 

ett utifrånperspektiv och mätningen står i centrum. Den kvalitativa designen kännetecknas då av ett 

inifrånperspektiv, en närhet till färre informanter samt en flexibilitet (Creswell, 2007). I en 

kvalitativ studie utforskas ett fall, eller ett fenomen, i ett avgränsat system. Det kan vara ett problem 
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eller en aktivitet och fokus kan ligga på själva problemet eller själva händelsen som sådan. 

Forskaren samlar data som kan innefatta informanternas upplevelser, erfarenheter och olika 

situationer. Datainsamlingsmetoderna kan variera, till exempel intervjuer, observationer, enkäter. I 

analysen ingår alltid en beskrivning av fallet, händelsen, där olika teman framträder som forskaren 

drar slutsatser från.

 Utifrån frågeställningarna i denna studie hade en kvantitativ forskningsmetod varit möjlig. Det 

hade öppnat för fler informanter, både lärare och elever, och därigenom fått en eventuellt bredare 

bild av hur digitala verktyg används i matematikundervisningen. Dock försvåras tolkningen av 

materialet då inte tillfälle ges till följdfrågor och förtydliganden som en direkt intervju möjliggör. 

Valet blev i denna studie en kvalitativ studie, som har designats utifrån syfte och frågeställningar 

med utgångspunkt i ett sociokulturellt synsätt samt ett specialpedagogiskt perspektiv. Den 

kvalitativa studien möjliggör fler datainsamlingsmetoder samt möjlighet att tränga djupare in i 

informanternas beskrivningar och upplevelser.

6.1 Forskningsstrategi

Utifrån en problemställning, i en kvalitativ studie, väljs forskningsdesign som endera är 

beskrivande eller förklarande (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängenerud, 2012). I de 

förklarande undersökningarna kan teorin finnas eller inte finnas med från början. Syftet kan då vara 

att utveckla eller pröva en existerande teori. Esiasson med flera (2012) använder även begreppet 

teorikonsumerande där själva fallet hamnar i centrum, i bägge undersökningarna är behovet att 

kunna generalisera resultatet (ibid). 

I en beskrivande undersökning är målet att se ett mönster i en aktivitet, händelse, fenomen genom 

att analysera de insamlade materialet (Creswell, 2007). Utifrån syftet med denna studie, att få 

inblick i hur några matematiklärare och speciallärare arbetar med och använder, digitala verktyg, 

har en kvalitativ design, en intervjustudie, valts där forskningsmetoden är halvstrukturerade 

intervjuer. Valet av att använda halvstrukturerade intervjuer är, enligt Kvale (2009), att ha möjlighet 

att öppna upp samtalet utifrån informanternas tankar och kunskap om digitala verktyg och teknik. 

Intervjuformen ger en möjlighet till flexibilitet och kan i ett givande samtal mellan informanten och 

respondenten ge studien djup och bredd (Esaiasson m. fl., 2012). Jag har i studien valt 

intervjuformen som metod därför att man genom dessa intervjuer söker få en inblick hur 

informanterna arbetar med digital teknik, vad de anser är möjligheter och begränsningar samt deras 

digitala kompetens då det är en faktor som påverkar utfallet utifrån studiens syfte. Kvale menar att 

21



syftet med intervjuformen är ”att beskriva och tolka de teman som förekommer i 

intervjupersonernas livsvärld” (Kvale, 2009, s. 170).

I planeringen av studien ingick även deltagande observationer under matematiklektioner på de 

ingående skolorna där informanterna har sin tjänstgöring om det var möjligt. Detta för att få en 

ytterligare inblick i hur lärare i matematik använder digital teknik i sin undervisning samt få ta del 

av elevernas aktiviteter. Observationer är ett bra komplement för att hämta kunskap från sitt 

sammanhang menar Kvale (2009), eftersom man får information om händelser i sitt naturliga 

skeende. Ett ytterligare syfte med klassrumsobservationer var att eventuellt se överensstämmelse, 

eller inte, med vad informanterna beskriver och hur praktiken ser ut.

 Klassrumsobservationer har varit möjliga att genomföra vid två tillfällen på två skolor, båda hos 

matematiklärare. Övriga informanter undanbad sig klassrumsobservationer och denna önskan 

respekterades. Det fanns flera orsaker till detta, bland annat hade informanterna inte 

matematiklektioner den dag jag besökte dem eller de undervisade inte elever i ämnet matematik alls 

denna period. Då observationer har inte varit möjliga att genomföra hos alla sex informanter har 

dessa bortfallit ur resultatdelen då förutsättningar för en rättvis analys av klassrumsobservationerna 

inte funnits.

 6.2 Urval

I studien ingår tio informanter samt en klassdiskussion i en klass 9. Informanterna fördelar sig 

följande:

• Tre behöriga matematiklärare som undervisar i år 7 - 9

• Tre speciallärare som undervisar i år 7 - 9

• Fyra elevintervjuer, med elever i behov av särskit stöd i matematik, åk 7 och 8 fördelade på två 

skolor.

• En klassdiskussion med fyra elever åk 9 fördelat på en skola

Informanterna fördelar sig på tre olika högstadieskolor i två kommuner. På varje skola intervjuades 

en matematiklärare samt en speciallärare.  Att notera var att två, av de tre intervjuade 

matematiklärarna, också var så kallade Förstelärare 13 i sina kommuner. 
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Av de tre speciallärarna var en behörig speciallärare medan övriga två var behöriga låg- respektive 

mellanstadielärare i sin grundutbildning. Därefter hade de läst ett antal specialpedagogiska kurser 

på högskolan, men de var inte behöriga eller legitimerade, speciallärare och/eller specialpedagoger.

Alla deltagande lärare, och elever, arbetar på en skola där man har ”en-till-en”, det vill säga varje 

elev har tillgång till sitt eget digitala verktyg. På två av skolorna hade eleverna Ipads medan på den 

tredje skolan använde eleverna laptops (MacBook).

Eleverna hade valts ut för deltagande av undervisande lärare till intervjuerna. Önskemålet från mig 

var att få intervjua elever i behov av särskilt stöd i matematik och detta kunde tillgodoses vid alla 

fyra elevintervjuer. På en av skolorna ingick en gruppdiskussion med fyra elever, där en av eleverna 

var i behov av särskilt stöd i matematik. 

Alla de intervjuade eleverna har någon form av särskilt stöd i matematik. Organisationen av stödet 

varierar från att eleven ingår i en liten undervisningsgrupp till att de är inkluderade i den vanliga 

undervisningen men med stöd av speciallärare. Alla, utom en, av de intervjuade eleverna hade 

betyget F, inte godkänd, i matematik vid höstterminen 2013. 

6.3 Datainsamlingsmetoder

 Datainsamlingen har genomförts med halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 2009) med sex 

verksamma matematik- och speciallärare som arbetar med digitala verktyg i sin undervisning. 

Dessutom har fyra elevintervjuer genomförts för att få ytterligare en dimension till studien.

Intervjuguider har utarbetats och använts (se bilagor). Intervjuguiderna gjordes i tre olika versioner 

beroende på informant: en för matematiklärare: (bilaga 2), en för speciallärare (bilaga 3) samt 

ytterligare en för elevintervjuerna (bilaga 4).

Intervjuerna skedde på informanternas skola i en lokal vald av informanten. Intervjuerna spelades in 

via QuickTime på bärbar dator och har sedan transkriberats i sin helhet. Längden på 

lärarintervjuerna varierade mellan 31-47 minuter beroende på informantens digitala erfarenhet.  

Elevintervjuerna var betydligt kortare, mellan 9-13 minuter.  Fördelen med en ljudinspelning och 

transkribering av samtalet är att man kan arbeta efteråt med intervjusvaren. I mitt fall var jag ensam 

om att transkribera samtalen och har försökt skriva transkriberingen så nära originaltexten som 

möjligt med tystnader, hummanden och dylikt . Kvale (2009) anser att man bör göra på samma sätt 

vid transkriberingarna när man sedan ska jämföra svar mellan olika intervjuer.
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6.4 Genomförande

I denna studie har inget slumpmässigt urval av informanter gjorts, då det var av intresse att vissa 

kriterier uppfylldes så som tillgång till digitala verktyg. Jag har valt att använda mig av det som 

kallas strategiska urval eftersom kriterierna för studien var att finna matematik- och speciallärare 

som medvetet, strukturerat och planerat använder den digitala tekniken i matematikundervisningen 

för att utveckla elevernas färdigheter och kunskaper inom ämnet och visar det genom att aktivt ta 

del av den digitala teknikens möjligheter. Ett ytterligare kriterium var att informanterna arbetade på 

så kallade en-till-en skolor där alla elever har tillgång till ett digitalt verktyg både under och efter 

skoltid då tillgången ger likvärdiga tekniska förutsättningar och möjligheter. En ytterligare önskan 

med studien var att valet av informanter skulle generera ny kunskap över hur man kan arbeta med 

digitala verktyg för att förstärka elevers matematikkunskap, både i klass-och specialundervisning. 

Våren 2013 började sökande efter pedagoger som arbetar aktivt med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Min önskan var att finna matematiklärare och speciallärare som nyttjar 

de digitala verktygen på många olika sätt samt har prövat olika verktyg och 

undervisningssituationer.. Kontakt söktes via sociala medier som Twitter, FaceBookgrupper som 

”Ipads i skola och förskola” och ”Matematikundervisning”.  Informanter söktes även genom 

personliga kontakter med lärare som bland annat arbetar på Skoldatatek i olika kommuner. Det var 

dock svårt att få kontakt med informanter som uppfyllde önskemålen inför studien. De förslag till 

informanter som inkom visade sig vara upptagna av både sin egen undervisning men även 

ytterligare uppdrag samt att deras vistelseort skulle innebära långa resor med övernattning för att 

kunna få till stånd en intervju. Jag ville inte använda Skype14 och liknande tjänster, utan ville möta 

personen ansikte mot ansikte samt få möjlighet till deltagande observation under skoltid.

Nästa svårighet var att finna informanter som arbetade på en så kallade ”en-till-en”-skola eller 

kommun där alla elever har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Detta begränsade urvalet ytterligare 

samt fick till följd att önskemålet att sprida undersökningen från det egna närområdet måste 

kringgås samt att syftet med studien fick ändras.  Kontakt etablerades, med en skola utanför 

närområdet, som var positiva till deltagande. Här uppfylldes önskemålet om erfarenhet och kunskap 

med att arbeta med digitala verktyg i matematikundervisningen.  I närområdet togs personlig 

kontakt med lärare, som enligt hörsägen, arbetade med digitala verktyg i sin undervisning. Kontakt 
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skapades via mail och missivbrevet bifogades. Båda skolorna i närområdet accepterade förfrågan 

och intervjuerna kunde genomföras med både matematik- och speciallärare samt med elever. 

En provintervju genomfördes med en specialpedagog på en gymnasieskola för att pröva studiens 

intervjuguide för lärare. Utprovningsintervjun medförde att intervjuguiden reviderades för att 

fokusera på studiens syfte och frågeställning, bland annat tillkom fler frågor om digital kompetens. 

Två specifika intervjuguider utformades för deltagande elever och speciallärare utifrån 

provintervjun, men dessa prövades inte innan studiens intervjuer. Provintervjun med 

specialpedagogen ingår inte i resultatdelen.

Studiens intervjuer med lärare och elever genomfördes under perioden februari - mars 2014. 

Informanterna valde plats och tid och i samtliga fall skedde intervjuerna på informanternas 

arbetsplats. Elevintervjuerna genomfördes i ett intilliggande grupprum under ordinarie undervisning 

i klassrummet.

6.5 Analys

I en intervjustudie är det av stor vikt att fömedla det informanterna vill förmedla på ett trovärdigt 

sätt. Analysmetoden är deskriptiv, det vill säga beskrivande. De data som samlats in hör hemma i en 

kontext, där viss information saknas, till exempel övriga elevers, föräldrars, skollednings och 

kollegors syn på arbetet med digitala verktyg i matematikundervisningen.

Creswell (2007) beskriver tre generella strategier i en kvalitativ studie för dataanalys. 

Det första steget är att förbereda och organisera de data man samlat in. I detta fall handlar det om att 

transkribera intervjuerna.

Det andra steget är en process där man försöker finna grundläggande teman i materialet, och olika 

kategorier. Man reducerar och komprimerar materialet. Vid läsningen av de transkriberade 

intervjuerna söktes efter övergripande teman och kategorier, där 5 - 7 kategorier/teman är ett 

lämpligt antal menar Creswell (2007). I denna studie bestod arbetet av att finna ett mönster i 

datamaterialet. Först grupperades informanternas svar utefter frågeställningarna i intervjuguiden för 

att finna ett genomgående tema. Då intervjuerna var halvstrukturerade varierade informanternas 

uppgifter och svar beroende på erfarenhet och kompetens att med arbeta med digitala verktyg. Vid 

ny genomläsning av de transkriberade intervjuerna började ett mönster framträda hur man använde 

de digitala verktygen - passivt, aktivt eller kollaborativt. Dessa kategorier uppvisade ett mönster 

kopplat till vilken aktivitet läraren använder de digitala verktygen för. Utifrån frågeställningarna i 

syftestexten samt intervjuguiden så utkristalliserades fem övergripande teman som redovisas i 

resultatdelen. Det är:
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- Digitala verktyg används som passiva resurser

-  Digitala verktyg används som aktiva resurser

- Digitala verktyg används som kollaborativa15 resurser

- Digitala verktyg - möjligheter och begränsningar

-  Digitala verktyg och kompetens

Under varje tema redovisas därefter lärare och eleverna var för sig.

Det tredje steget är att presentera resultatet i figurer, tabeller eller i en diskussion. Denna studie har 

en diskussion där resultaten är kopplat till den teoretiska referensram studien utgår ifrån.

6.6 Etiska aspekter

Denna studie bygger på respekt för informanterna och deras yrkeskunnande. Alla informanter, både 

elever och lärare, har informerats via missivbrev (bilaga 1) innan intervjuerna om studiens 

huvudsyfte och innehåll, vilket är en beskrivning av arbete med digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Informanterna informerades om vilken metod som skulle användas 

under själva intervjun. Den inspelade intervjun sparas i form av ljudfil i programmet QuickTime 

som sedan raderas efter att studien godkänts. Frågorna gavs inte i förväg, eftersom tanken var att 

svaren ska vara spontana och inte påverkade av vad som eventuellt skulle anses som ”rätta” svar. 

Däremot var informanterna informerade om problemformuleringen och var införstådda att det 

handlade om digital teknik i ämnet matematik.

Informanternas svar har anonymiseras. De fick information om att de även hade möjlighet att 

avsluta intervjun när som helst eller välja att inte besvara en fråga, i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska rekommendationer i ”God forskningssed” (2011). För att garantera så hög 

anonymitet som möjligt har jag numrerat informanterna, både lärare och elever, men inte angivit 

vilken informant eller skola som avses och/eller citeras. 

Vid de elevintervjuer som ingår i studien, har vårdnadshavaren gjort ett skriftligt godkännande för 

deltagande då informanterna är under 18 år, genom att underteckna missivbrevet med sin 

namnteckning. Detta för att ge en försäkring över att eleven och vårdnadshavaren är medvetna om 

studiens frågeställning och syfte.

Då eleverna ingår i den intervjuade lärarens undervisningsgrupper så låg ansvaret på läraren att 

informera eleven om tid samt val av plats för intervjun i dialog med eleven. Vid en skola skedde 

elevintervjuerna direkt efter lärarintervjun i ett intilliggande grupprum då läraren hade ordinarie 
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undervisning i klassen. Vid den andra skolan skedde elevintervjuerna vid ett annat tillfälle än 

lärarintervjun. Även här i ett intilliggande grupprum när läraren hade ordinarie 

matematikundervisning i klassrummet. Hänsyn tog till eleverna genom att de informerades om 

studiens syfte och tillvägagångssättet samt hur resultatet skulle användas vid intervjutillfället. Alla 

deltagande elever var positiva till deltagande.

Gruppintervjun på den tredje skolan skedde under lärarens ordinarie undervisning i klassrummet.

6.7 Reliabilitet och validitet

Enligt Kvale (2009) finns det olika attityder bland forskare när det gäller kvalitativa 

forskningsintervjuer och begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. En del forskare 

vill avfärda de begreppen och istället ta in mer vardagsspråkliga termer som tillförlitlighet, 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet.  Kvale (2009) tar inte avstånd från de vedertagna 

begreppen, men vill tolka om dem så att de passar för forskning och produktion av kunskap med 

hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Begreppet validitet kan i vardagligt språkbruk ledas till 

sanning, riktigheten i en utsaga. Inom samhällskunskapen menas att validitet är att man undersöker 

det man ska undersöka. Reliabilitet däremot handlar om forskningens tillförlitlighet, om resultatet 

kan reproduceras av andra och vid en annan tidpunkt. 

Kvale (2009) skriver att ”även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att 

motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka kreativitet och 

föränderlighet” (s. 263). Detta påverkar denna studie då generalisering är svårt vid kvalitativa 

studier beroende på att antalet informanter oftast är en mindre undersökningsgrupp.  Kvale visar att 

man genom att beskriva det urval man gjort inför studien även med kvalitativa metoder kan uppnå 

ett generaliseringskriterium genom att fokusera på målet. I analysen av resultaten i denna studie 

skulle man då kunna se allmänna tendenser, generaliseringar, över hur man använder de digitala 

verktygen. Dock har inga sådana gjorts i denna studie. Schofield (1990) urskiljer tre mål med 

generalisering: det första målet är att studera det som är, det som är vanligt och allmänt. Nästa steg 

är att få vetskap om det som kanske kommer att finnas, i framtiden. Det slutgiltiga och tredje steget 

är att upptäcka och lokalisera det som kan finnas, någon form av idealsituation eller förhållande. I 

arbetet med de datamaterial i denna studie så har vetskap om hur arbetet med digitala verktyg är 

idag framkommit - det som är idag samt informanternas digitala kompetens. Även tankar hos 

deltagarna över hur arbetet med digitala verktyg skulle kunna vara samt att arbetet med intervjuerna 
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och analyser har även bidragit till med att upptäcka det som faktiskt finns enligt Schofields tankar 

om generalisering (1990).

Studien uppfyller kraven på reliabilitet då målet är att beskriva det informanterna berättar på ett 

trovärdigt sätt. Detta har skett genom att använda en inspelningsmetod jag är väl förtrogen med. 

Genom att jag både har spelat in, lyssnat samt transkriberat datamaterialet blir jag väl förtrogen med 

vad informanten förmedlar. Då tillfälle gavs att ställa följdfrågor och förtydliganden under de 

halvstrukturerade intervjuerna så anser jag att studien förmedlar det informanten vill ha förmedlat.   

Validiteten, sanningshalten, är något som forskaren hela tiden måste förhålla sig till och 

kontinuerligt kontrollera mot studiens syfte och frågeställningar. Det är viktigt att man mäter det 

man ska mäta (Kvale, m. fl., 2009) samt att man förstår vad som sägs i intervjuerna. Genom att 

noga beskriva studiens genomförande och tillvägagångssätt samt arbetet med att analysera 

datamaterialet så ges studien reliabilitet och validitet.

7. Resultat

Redovisningen av resultatet sker utifrån fem övergripande kategorier som utkristalliserats under 

analysen. Dessa kategorier är uppdelade i två undergrupper, för elever respektive lärare,  där 

informanterna beskriver  arbetet med digitala verktyg i matematikundervisningen. 

7.1 Digitala verktyg används som passiva resurser

Med passiva resurser menas aktiviteter där eleven är passiv, inte medskapande eller att aktiviteten 

inte genererar någon större aktivitet från elevens sida. Hit räknas även verktyg för att träna 

rutinfärdigheter. Ur analysen för denna studie framkommer följande exempel på passiva resurser 

som informanterna beskrev: digitala filmer/videoklipp på nätet, texter, kalkylatorn, bilder vid 

genomgångar, färdighetsträning samt hur interaktiva tavlor utnyttjades.

Lärarnas beskrivning
De flesta av de intervjuade lärarna använde inte det digitala verktyget i någon större utsträckning 

under matematiklektionerna. Så här uttrycker sig en av lärarna:

”Ja, det är inte mycket! /.../ Nej, det har inte alls lyckats implementerat den (digitala verktyget, min 

anmärkning) särskilt bra och inte i matten.” (L1)

Några av lärarna delger eleverna videoklipp på nätet som träning inför ett prov eller repetition av 

vissa moment.  De hänvisar till redan inspelade videoklipp med matematikgenomgångar som finns 
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tillgängliga fritt på YouTube eller via ett läromedel. Videoklippen används även vid genomgångar i 

klassundervisningen. En lärare berättar att ”Vi ser korta filmer på lektionstid, kanske 2 -3 minuter. 

Här kan ni kolla hur man räknar de fyra räknesätten och när du sitter här på lektionen och: Nej, 

jag fattar inte! Jamen, titta på den igen hemma då!  (L3)

 Det vanligaste digitala verktyget som användes under lektionstiden i skolan var själva kalkylatorn 

som finns inbyggd i det digitala verktyget. Interaktiva tavlor, Smartboards, fanns i alla besökta 

skolor men användes mycket litet i undervisningen. Oftast användes inte den interaktiva 

möjligheten, utan i stället fungerade tavlan som en skärmduk. Det var läraren som agerade vid 

tavlan, inte eleverna. 

Ingen av de intervjuade lärarna ansåg att de hade ett behov av att klassrummet var utrustat med en 

interaktiv tavla, tvärtom så önskade sig en lärare uttryckligen en whiteboardtavla i stället. 

”Det (interaktiva tavlor, min anmärkning) har vi i jättemånga klassrum, med de används inte. Så 

det är dyra filmdukar.”( L5)

Några av speciallärarna arbetar med program eller appar på dator och/eller Ipad för att 

färdighetsträna något moment med elever i behov av särskilt stöd än vad matematiklärare gör i 

klassundervisning. Det kan till exempel vara att träna analog och digital klocka, 

multiplikationstabeller eller huvudräkning med subtraktion. Flera av de intervjuade lärarna tycker 

att det dessutom är svårt att hitta lämpliga appar för färdighetsträning när det gäller äldre elever. 

Många appar/program är för barnsliga. Det förekom även att färdighetsträning, med hjälp av appar 

på Ipaden, var inskrivet som en åtgärd i ett åtgärdsprogram.

Elevernas beskrivning
De intervjuade eleverna använder inte digitala verktyg i någon större utsträckning i 

matematikundervisningen vilket titeln på denna studie antyder: ”Jag har inte ens med mig den på 

matematiklektionerna” (E1). Den mest förekommande aktiviteten hos eleverna är att använda 

kalkylatorn på Ipaden eller mobiltelefonen. Eleverna har inte med sig någon egen kalkylator, utan 

deras behov är tillgodosedda med de funktioner som finns på den kalkylator som ingår på de 

digitala enheterna. En elev hade på eget initiativ hittat en app, MyScript Calculator16, som ett 

hjälpmedel för att kunna skriva handskrift på Ipaden. Det är inte vanligt men ibland finner eleverna 

egna lösningar genom att de vågar ladda ned olika appar och bara ”testa”. Eleverna använde dock 
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andra funktioner, som inte var relaterade till matematik, genom att de lyssnade på musik, tittade på 

YouTube-filmer och deltog i sociala medier så som Facebook under lektionstid. 

Ingen av eleverna arbetar med att ha ett digitalt läromedel och kan då inte utnyttja till exempel 

talsyntes för att få lärobokstexten uppläst, trots att de intervjuade eleverna ansåg sig ha läs- och 

skrivproblem förutom matematiksvårigheterna.  En av de intervjuade eleverna uttrycker tydligt att 

en sådan funktion vore ett mycket bra hjälpmedel och stöd för lärandet i matematik.

”Ja,...och kanske skriva på, skriva istället för en skrivbok” (E1)

Eleverna har laddat ned någon enstaka app eller bokmärk specifik hemsida efter lärares inrådan, för 

färdighetsträning, men de intervjuade eleverna arbetar inte aktivt och medvetet med att utnyttja 

möjligheterna till färdighetsträning.

Eleverna kan få mail med länkar till YouTube-filmer inför ett prov eller som introduktion av ett nytt 

arbetsområde. En av de intervjuade eleverna säger sig att titta på filmerna, de övriga säger sig ha 

vetskap om att filmerna finns men nyttjar inte den möjligheten.

7.2 Digitala verktyg som aktiva resurser

Med termen aktiva resurser menas aktiviteter där eleven är aktiv, medskapande. Det kan vara 

program/appar där elever arbetar själv och producerar, eller simulerar något. Ett bra exempel är 

programmet Minecraft17. I Ur analysen för denna studie framkommer följande exempel på aktiva 

resurser: Flipped classroom, responssystem, färdighetsträning med feedback, delade dokument via 

Google Drive, programmering samt klassblogg.

Lärarnas beskrivning
En av de intervjuade matematiklärarna använder ”Flipped classroom18” i dess fulla betydelse 

genom att själv producera filmer som publiceras på klassens egen matematikblogg. Läraren uppger 

att ” Det finns jättemycket filmer på YouTube och allting, men jag har utvärderat med eleverna och 

de tycker om att höra min röst. Så jag spelar alltid in instruktionsfilmer själv./.../ Alltså, det är en 

verktygslåda med filmer.” (L2)  Inför ett nytt arbetsområde, eller moment, så spelar läraren in en 
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17 Minecraft är ett äventyrs- och byggspel där spelaren själv skapar sin struktur genom att bygga med kuber, 
block. Spelaren är hela tiden medskapande i den digitala världen.

18 I begreppet Flipped Classroom, eller det omvända klassrummet på svenska, avses att eleverna förbereder 
sig inför lektionen genom attt.ex läsa i boken, titta på korta videopresentationer och kanske ha laborerat med 
någon form av digital simuleringprogram eller app (Foertsch m fl, 2002). När eleverna sedan kommer till 
lektionen så bearbetar eleverna aktivt tillsammans innehållet med stöd av läraren. Det kan ske genom frågor, 
arbeta med problemlösning, diskussioner och experiment. Den digitala tekniken och filmerna är en 
förutsättning för Flipped classroom, men det viktigaste är vad som händer på lektionerna efteråt.



introduktionsfilm som problematiserar området som sedan publiceras på klassbloggen och 

FaceBookgruppen. Eleverna tittar på filmen hemma, som läxa, och tar med sig sina funderingar/

uppgifter till lektionen där man tillsammans arbetar vidare med problemet. De övriga lärarna 

använder termen Flipped Classroom, men avser då enbart videoklippen, som de inte producerat 

själva, utan hänvisar till redan publicerade videoklipp på Internet.

En form av responssystem via en app - Socrative19 - har flera av lärarna använt sig av som en metod 

att ta del av och information över elevernas uppfattade kunskaper av den specifika lektionen eller 

förkunskaper inför ett nytt arbetsområde. Eleverna får enskilt svara på frågor - i detta fall handlade 

det om statistik - och svaren projiceras direkt, via Ipaden, på bildduken. Därefter diskuterar man 

gemensamt svaren kopplat till matematisk begreppsförståelse och kommunikation. En lärare 

berättar: ”Och så kommer frågan upp och så kan vi jämföra svaren och diskutera svaren och lite 

sånt. Och det är ju mer för att få upp motivationen kanske hos eleverna, ja, en möjlighet finns 

här” (L4). Ytterligare en möjlighet för att få information samt följa elevernas kunskapsutveckling är 

färdighetsträning via Nomp20 . Där har läraren möjligheten att anpassa vad varje elev individuellt 

ska träna, till exempel relationen bråk - decimalform samt ge enskild feedback. Övningarna 

uppfattades positivt av de lärare som prövat, men ingen av dem använde det digitala materialet 

regelbundet utan det blev sporadiska insatser. Ingen av lärarna säger sig ha arbetat med 

programmering eller program som möjliggör simuleringar för ökat förståelse, till exempel 

GeoBra21, vid intervjutillfället. 

IT-pedagogen, på en av de besökta skolorna, har i sitt uppdrag att hjälpa speciallärarna att utveckla 

undervisningen med hjälp av digital teknik och ta fram verktyg för specifika behov. Ett exempel är 

att introducera bra pedagogiska appar till Ipaden för att eleven visuellt ska förstå och utveckla sin 

kunskap. Specialläraren var mycket positiv till stödet och nyttjade möjligheten när man undersökte 

åtgärder för en elev i behov av särskilt stöd. Stödet gällde inte bara passiva resurser, utan man 

försökte finna olika möjligheter för eleven att arbeta vidare med, till exempel producera filmer.

I arbetet med att göra  eleverna i behov av särskilt stöd medvetna om vad de kan, respektive inte 

kan, är det digitala verktyget ett redskap. En lärare beskrev hur man med Google Drive22 kan dela 

ett dokument mellan lärare - elev. I detta dokument om mattetankar skulle eleven reflektera över sin 
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19 En app som fungerar som ett responssystem. Eleverna kan få en snabb fråga eller ett påstående att ta 
ställning till och besvarar den via sitt digitala verktyg.

20 Nomp - ett interaktivt övningshäfte för grundläggande matematik.

21 GeoBra är ett program/app som tillåter använder interaktiv och dynamisk geometri. 

22 Google Drive är en gratis molntjänst som tillhandahåller ordbehandling, kalkylblad, presentationerm.m. 



egen lärandeprocess och läraren skulle ge feedback på det eleven beskrev, en form av formativ 

bedömning23. Läraren uppskattar att cirka en tredjedel av eleverna har använt och utnyttjar 

arbetsmetoden.

Elevernas beskrivning

En av eleverna nyttjade funktionen att använda den inbyggda kameran i mobilen och fotografera av 

tavlan för att spara det läraren har antecknat och berättar att: ”Jo, det gör jag i alla ämnen!” E3).

En annan elev använde ett vanligt dokument i ett skrivprogram som anteckningshäfte, men det var 

inte en fullständig lösning utan hade begränsningar och fick kompletteras med ett vanligt 

räknehäfte. Elevens önskan var att det fanns om någon form av app för matematisk skriftlig 

kommunikation med funktioner för olika matematiska tecken och symboler.

På skolan, där man haft tillgång till digitala verktyg under en längre tid än övriga skolor, använde 

eleverna digitala verktyg mycket mer aktivt och på ett integrerat sätt i undervisningen. Eleverna 

reflekterade inte ens att de nyttjade det digitala verktygen, utan arbetet var helt naturligt för dem 

enligt informanten. De nyttjade olika kommunikationskanaler och medier, producerade filmer och 

presentationer, delade dokument via Google Drive m.m. vilket inte lyftes i lika hög grad på de 

andra två skolorna.

7.3 Digitala verktyg används som kollaborativa resurser

Med termen kollaborativt lärande menas att eleverna arbetar tillsammans för att skapa och utveckla 

kunskap. Genom gemensamma aktiviteter, som till exempel producera en film eller en podcast24, så 

utvecklas lärandet genom språket (Vygotskij, 1995). Ny kunskap produceras i en aktiv process och 

lärandet sker i en gemensam aktivitet (Säljö, 2011).  Ur analysen för denna studie framkommer 

följande exempel på kollaborativa resurser: filmproduktioner, videosändningar, blogg, delade 

dokument, iTunes U, Facebookgrupp samt Skype vilka alla är exempel där man skapar kunskap 

tillsammans.

Lärarnas beskrivning

En av de intervjuade lärarna nyttjar det digitala verktygets olika medier och möjligheter till att 

arbeta med matematiken utanför läroboken. Eleverna redovisade sina förslag och lösningar genom 
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23 Formativ = framåtsyftande bedömning, det här visar eleven att han kan och det här behöver eleven 
fortsätta träna 

24 Podcast, poddradio eller poddsändning är en metod att publicera ljudfiler över Internet.



att skriva/rita/fota/filma sitt arbete i en app, eller program, som sedan lätt kunde projiceras för alla 

på en stor duk i klassrummet. Man använde sig av flera tekniker och publicerade sitt material på 

klassens egen blogg. Bloggen, tillsammans med klassens egen FaceBook-grupp, användes som en 

portal för all matematikundervisning i klassen och där skedde en stor del av kommunikationen 

mellan elever och läraren, där fanns också läxor och genomgångar, uppgifter och länksamlingar för 

eleverna. 

Läraren använde sig av Google Drive som plattform för skrivandet och delade dokument med 

eleverna. Läraren berättar:  ”Jag kan starta igång Drive med ett matteproblem och sedan dyker 20 

elever in och: jamen, så här det! /.../Just det att de vill ha feedback, de vill feedbacka och 

feedfordwa - de vill lyftas lite grand!” (L2)

Läraren lägger även ut, tillsammans med sina kollegor, matematikkurser publikt på iTunes U25. 

iTunes U finns som app för Ipad och Android vilket medför att eleverna alltid har tillgång till sitt 

läromedel dygnet runt och överallt där det finns en internetuppkoppling. Läraren beskriver ett 

arbete med temat geometri där eleverna, i grupp, fick i uppdrag att förklara hur man räknar ut area 

och volym av olika geometriska kroppar och visa det genom att producera filmer i stället för att 

arbeta med läroboken. De färdigproducerade filmerna publicerades på en blogg där yngre elever 

från en annan del av Sverige tittade, kommenterade samt gav feedback till upphovsmännen. Så här 

beskriver läraren hur även eleverna tar ett lärandeperspektiv: ”Liksom att mina elever tar ett 

lärandeperspektiv, de skulle tänka: nu ska jag förklara ett parallellogram för någon som aldrig sett 

det./.../Att de tar ett lärandeperspektiv - jag lär någon annan!” (L2)

Läraren finns vidare tillgänglig vid specifika tider på sociala medier, Skype och via klassbloggen 

där eleverna kan ställa frågor och kommunicera med läraren, klasskamrater eller människor utanför 

den sociala gemenskapen som klassen utgör. De övriga intervjuade lärarna beskrev inget arbete med 

digitala verktyg som kunde härledas till denna kategori.

Elevernas beskrivning

Ur lärarintervjuerna kan man utläsa att eleverna arbetar kollaborativt när de i olika konstellationer 

producerar filmer och/eller presentationer som publiceras publikt. Detta ger möjlighet till ett utbyte 

och kommunikation  med både klasskamrater men även med människor utanför skolan. 

33

25 iTunes U (University) är en webbkatalog med gratis utbildningsmaterial från skolor, högskolor, universitet 
och institutioner somt.ex Stanford, Oxford, Yale m fl. Du kan som enskild lärare och/eller kommun skaffa ett 
konto och publicera olika kurser/arbetsområden som eleven har tillgång till.



Eleverna beskriver hur de använder det digitala verktyget i arbetet med problemlösning i 

parkonstellationer där de söker nödvändig information på Internet. Resultatet delges lärare och 

kamrater via olika medier, till exempel en presentation i appen Explain Everything26.

7.4 Digitala verktyg, möjligheter och begränsningar

Här redovisas de för- och nackdelar som framkommit med de intervjuade lärarna och eleverna, samt 

deras syn på möjligheter som de anser det digitala verktyget erbjuder och/eller kan erbjuda i 

framtiden, samt verktygens begränsningar.

Lärarnas beskrivning

Möjligheterna att nå alla elever utanför lektionstiden öppnas upp med hjälp av digital teknik. Via 

sociala medier kan eleverna ställa frågor om sådant de inte förstod på lektionen. En lärare använder 

Skype som ett redskap där eleverna kan få hjälp med förklaringar inför ett prov.

Bokar man upp att mellan 20 - 21 på torsdag kväll så finns jag där om det är någon som 

frågar. Sen är ju ett chattrum väldigt smidigt att ha. Det är inte alltid man behöver prata, 

men är det ett komplext tal så kan det vara bra att höra varandra (L2)

Att man använder verktygen för att hjälpa och stötta en elev som inte fysiskt befinner sig i 

klassrummet för kommunikation och genomgångar, är en ytterligare möjlighet. Genom att 

Bambusersända27 en genomgång kan hemmasittaren28 ta del av samma information som övriga 

klassen. Kommunikationen sker även via mail, Skype, länkar till instruktionsfilmer och andra 

digitala vägar.

Det är svårt att utvärdera arbetet med digitala verktyg i matematikundervisningen dels för man har 

ingen jämförelsegrupp med samt att man har arbetat relativt kort tid med verktyget. Lärarna kan 

reflektera och utvärdera sitt arbete med att nyttja sin egen erfarenhet som pedagoger. Den lärare, 

som arbetar mycket med digitala verktyg, anser att eleverna är mycket duktiga på att diskutera och 

lyfta problem. Eleverna är öppna i det matematiska språket och kan formulera sina matematiska 

strategier inför andra. Läraren beskriver det så här: ” Det är en känsla och jag tycker själv att det är 

roligare. Och de tycker att det är roligare. Jag känner att en energi, som inte skulle ha kommit om 

de bara... utan det är mer ett öppet klassrum lite grand”. (L2)
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26 Explain Everything är en skärminspelningsapp där man kan kombinera ljud, text, video och bild för att 
förklara någonting. 

27 Bambuser - ett sätt att livesända video i realtid, som kan visas på alla typer av digitala enheter, och som 
kan delas via sociala medier, bloggar etc.

28 Med begreppet hemmasittare avses en elev med långvarig ogiltig frånvaro från skolan



En ytterligare fördel som lärarna nämner är den omedelbara feedback som eleven får genom att 

träna rutinfärdigheter på det digitala verktyget. Lärarna nämner multiplikationsträning med en app, 

till exempel King of Math29 eller via en hemsida på nätet, till exempel Mult30. Där kan de tävla mot 

sig själva och på den nivå som de behöver och eleverna får omedelbar feedback från programmet 

när de lyckas vilket sporrar dem. Dessa program/appar är bra enligt lärarna eftersom eleverna 

arbetar individuellt. 

Du behöver inte tala om vilken nivå du ligger på, men du kan tala om om du slog dig själv. 

Fick du bättre resultat den här gången?/.../ Det tycker jag också är bra då, man behöver 

inte jämföra sig med andra.(L3)

Det digitala verktyget är roligt och stimulerande, det höjer motivationen hos både elever och lärare, 

bidrar till ett större engagemang hos alla är några av de fördelar som framhålls i lärarintervjuerna. 

”Det är viktigt att det är roligt både för mig och eleverna” (L2), som en av de intervjuade 

matematiklärarna uttryckte sig.

En betydande nackdel som de intervjuade lärarna upplever är att eleverna har svårt att inte låta bli 

att uppdatera sin egen status och informera sig om andras, under lektionstid och ” Att de (eleverna, 

min anmärkning) blir så splittrade och liksom inte kan stänga av.” (L4).

Speciallärarna påtalade tydligt att detta var en stor orsak till elevernas svårigheter med att fokusera 

under  lektionstid, framförallt för de elever som var i behov av särskilt stöd i matematik. I studien 

uttryckte en informant att mobiltelefonerna var ett större störningsmoment än Ipaden, så 

implementeringen av ”en-till-en” hade inte skapat något nytt problem som inte funnits förut. Flera 

av lärarna beskriver att de vid vissa tillfällen har samlat in elevernas mobila enheter under 

lektionstid eller att man ber eleverna vända sin Ipad upp och ner på bänken för att kringgå 

problematik Alla deltagande skolor hade någon form av sanktioner när eleverna missbrukade sina 

mobila enheter, till exempel samlande man in dem för resten av dagen och eleven, samt förälder, 

fick hämta ut enheten vid slutet av skoldagen. 

En ytterligare svårighet är att inte alla elever har tillgång till trådlöst nätverk31 hemma vilket medför 

svårigheter att göra hemläxor, se instruktionsfilmer och/eller kommunicera med lärare med mera. 

Man diskuterar olika lösningar och i en kommun erbjuder man tillgång till skolans nätverk på det 

kommunala biblioteket utanför ordinarie skoltid. Annars måste möjligheter ges till eleverna att 
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29 King of Math är en app för lärplattor där man tränar olika matematiska färdigheter inom olika områden

30 www.mult.se är en hemsida på Internet för multiplikationsträning

31 För att använda Internet på Ipads och andra lärplattor krävs ett trådlöst nätverk då dessa inte kan kopplas 
via kabel. 

http://www.mult.se
http://www.mult.se


under skoltid få arbeta med sådant som andra elever kan, och vill, göra hemma. Hänsyn måste även 

tas till läxor som ska göras med hjälp av ett digitalt verktyg som kräver uppkoppling till Internet.

Elevernas beskrivning

Det digitala verktyget motiverar, visar prov på annorlunda och roligare aktiviteter under skoldagen 

var elevernas åsikter. De såg möjligheter till att träna rutinuppgifter och grundläggande färdigheter 

på ett mer roligt, annorlunda och lättsamt sätt. En svårighet, eller nackdel, med att ha tillgång till 

digital teknik i undervisningen är att eleverna säger sig bli distraherade av verktyget och tappar 

fokus och koncentration lättare. Några av de intervjuade eleverna  säger att de använder sociala 

medier (FaceBook, Snapchat32, Twitter) under lektioner vilket distraherar deras lärande.  Ingen av 

de intervjuade eleverna saknade tillgång till nätverk hemma eller påtalade det som ett problem.

7.5 Den digitala kompetensen

I bakgrunden till denna studie har redovisas forskning som visar hur viktigt det är att både lärare 

och elever har god digital kompetens och kunskap över hur man pedagogiskt kan nyttja verktygen i 

undervisningen (till exempel O’Malley m. fl., 2013; Thorvaldsen m. fl., 2012). I detta avsnitt 

presenteras resultat från de intervjuade lärarna och eleverna över deras syn på den digitala 

kompetensen.

Lärarnas beskrivning

Alla intervjuade lärare anser sig själva ha goda kunskaper och intresserad av IKT - 

Informationsteknologi. När de själva får uppskatta sina kunskaper och intresse på en skala mellan 1 

- 10, där 1 är ”inte alls kunnig/intresserad” och 10 är ”mycket kunnig/intresserad” så väljer lärarna 

att skatta sig själva mellan 7 till 9. De uttrycker även att intresset har ökat efter införandet av 

digitala verktyg i så kallade ”en-till-en”-satsningar. Alla lärare uttrycker ett önskemål att få lära sig 

mera och bredda sina kunskaper om digital teknik i allmänhet men även specifikt i matematik. 

Nyttjandet av interaktiva tavlor var som redovisats låg hos lärarna, men en orsak var troligtvis att 

man saknade kompetens att nyttja tavlans alla möjligheter. Så här uttrycker en av lärarna: ”Ja, vi 

har någon interaktiv tavla, men frågan är hur den används?” (L6). I den kommunala 

upphandlingen av digitala verktyg så ingår fortbildning av personalen från utbildningskonsulter som 

besöker skolorna och ansvarar för personalutbildning i satsningen kring ”en-till-en”. Detta är styrt 
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utefter de ingående skolornas behov och önskemål. En av lärarna uttrycker att ” Vi måste ju lära oss 

mer om detta och lära oss mer om hur vi ska utnyttja den digitala tekniken liksom. Att vi verkligen 

drar nytta av detta, den fantastiska satsning man har gjort.” (L1).

En av de intervjuade matematiklärarna arbetar, utöver sin ordinarie lärartjänst, som 

utbildningskonsult och föreläsare inom ett fristående företag som erbjuder kommuner och skolor 

hjälp och stöd vid implementeringen av ”en-till-en” satsningar. Där får informanten sin egen 

kompetensutveckling som informanten tar med sig tillbaka till sig själv och sprider till andra. 

Läraren beskrev det så här:  ”Så det är ju min kompetensutveckling - där finns ju banken. Av alla 

som jag träffar. Sen är det att vi, i konsultgänget, naturligtvis så delar vi med oss - självklart!” (L2).

Flera av de intervjuade svarar att de använder sociala medier och/eller Internet för att söka 

information om till exempel appar för ett visst ändamål eller hittar tips på nya användningsområden. 

Facebook-gruppen ”Ipads i skola och förskola” är den mest dominerade platsen hos de intervjuade 

lärarna för detta ändamål. En av lärarna hade börjat intressera sig för programmering som en metod 

för att träna problemlösning genom att på eget initiativ lära sig grunderna i de appar som eleverna 

skulle arbeta med. På de besökta skolorna uppgav lärarna fanns någon form av kollegialt lärande 

när det handlade om digitala verktyg i mer eller mindre utvecklad form och organiserat. Förutom 

riktade kompensutvecklingsdagar så håller IT-pedagogen på den egna skolan riktade 

utbildningsinsatser på konferenstid. Det förekommer även att tips om nyheter, appar och 

instruktionsfilmer sprids via mail från IT-pedagogen till berörda pedagoger.  En av de intervjuade 

matematiklärarna uttrycker att breddning och utökning av kunskaper om digital teknik går hand i 

hand med nyttjandet av densamma. Då tvingas man reflektera över möjligheterna tekniken ger samt 

vilka behov som uppmärksammas. Läraren uttrycker det så här: ”Vi kan inte gå på kurs om något vi 

inte får börja använda direkt. Det är ingen idé att göra en jättegedigen utbildning, för att du förstår 

inte när du håller på med den vad du ska använda den (Ipaden, min anmärkning) till då, utan det 

måste gå hand i hand och växa fram./.../ Det är både du och eleverna som ska lära sig och använda 

det på ett effektivt sätt i skolan” (L1)

Det framkom även en viss oro över skötseln och ansvar av den teknik som inte läraren ansvarar 

över, till exempel uppkopplingar till nätet, inköp av hårdvara, projektorer. För att arbeta med 

digitala verktyg i skolan krävs att det finns fungerande system med tydliga ansvarsområden för IT-

support och tekniker. I förlängningen får det konsekvenser att det blir mindre tid för pedagogisk 

planering, kollegialt samarbete och sämre måluppfyllelse då mycket av lärarens arbetstid åtgår till 

att sköta det rent tekniska med digitala verktyg, både elevernas mobila enheter och de fysiska 

rummens utrustning menar Grönlund med flera (2014).
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Elevernas beskrivning

Ingen av de intervjuade eleverna letar aktivt själva efter appar, program eller hemsidor för att hitta 

möjligheter att träna specifika moment, utan de önskar att den undervisande matematik- och 

specialläraren har den kunskapen och delger dem informationen samt att aktiviteten sätts in i ett 

matematiskt sammanhang. Eleverna uttrycker ett önskemål att få vetskap om appar som tränar 

specifika moment/områden inom matematiken, till exempel procent och bråk som de anser vara 

svåra områden. Så här uttrycker en elev: ” Alltså, spel vore kul men också något som får en att 

tänka”(E2). En annan elev uttryckte en besvikelse av att det digitala verktyget skolan erbjöd inte var 

kompatibelt med PC-datorn eleven hade hemma. Eleven uttryckte sig ha en bred kompetens om PC-

datorer och dess möjligheter men kunde inte nyttja dessa med det digitala verktyget skolan erbjöd. 

8. Diskussion
8.1 Metoddiskussion

Studien har som sin referensram det sociokulturella perspektivet samt dilemmaperspektivet med 

avseende på specialpedagogik. Valet av metod utgjordes av en kvalitativ eller kvantitativ studie, där 

intervjuer oftast används i en kvalitativ studie vilket då valdes. Esiasson med flera (2012) skriver att 

”det är karaktären på forskningsfrågan som skall avgöra valet av metod. Olika frågor besvaras 

bäst på olika sätt.” (s. 11). Genom de val man gör i forskningen så visar forskaren sina insikter om 

olika metoder menar Esiasson med flera. I denna studie synliggörs metoddesignen genom den 

datainsamlingsmetod som nyttjats: intervjuer.

Urvalet av informanter var att finna lärare som arbetar aktivt och medvetet med digitala verktyg i 

matematikundervisningen för att beskriva de utvecklade möjligheter som verktygen ger samt 

generera ny kunskap. När svårigheten med att finna dessa kvarstod, så fick syftet ändras till att få 

inblick i den verklighet som man möter i skolvardagen. Detta återspeglar resultatet av Skolverkets 

rapport (2013b) om IT-användningen i skolan där matematik utkristalliserade sig som det ämne där 

digital teknik nyttjades minst. Lärarens viktiga roll i lärandeprocessen framläggs också tydligt av 

Hattie och Timperley (2007) och med avseende på problemformuleringen för detta arbete även 

lärarens kunskap och erfarenhet av arbete med digitala verktyg. I denna studie fanns stora skillnader 

mellan de intervjuade lärarna i deras arbete med de digitala verktygen i matematikundervisningen. 

De redovisade temana fick därav olika omfång och påverkade antal citat per informant. Alla 

deltagande i studien, elever och lärare, arbetar på ”en-till-en”-skolor där digitala verktyg är 
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implementerade i undervisningen och tillgängliga för alla. De besökta skolorna har trådlöst nätverk 

som ger elever och lärare tillgång till Internet under hela skoldagen samt alla skolämnen.

De erfarenheter som togs från utprovningsintervjun visar att det är viktigt att fokusera på syftet samt 

samtalsledaren måste försöka ringa in de frågeställningar som är av intresse och styra samtalet i en 

högre grad. Detta påverkade de intervjuguider som reviderades efter provintervjun samt 

medverkade till att jag styrde det mer öppna samtalet in på de aktuella frågeställningarna. Det 

visade sig att intervjumetoden förbättrades och effektiviserades efter varje intervju som 

genomfördes. Dock upptäcktes under analysen att en fråga var tudelad och gav kanske inte korrekt 

svar. Det var frågan om informanternas digitala kompetens/intresse, där de själva skulle uppskatta 

sig på en skala vilket kunde tolkas att intresset var högt men kompetensen låg eller tvärtom. Frågan 

skulle ha varit från början uppdelat på två separata frågeställningar. Alla informanter har dock 

svarat på samma fråga. 

Att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod tar mycket tid, både själva genomförandet 

men speciellt efterarbetet med transkriberingar. Skälet att använda halvstrukturerade intervjuer som 

metod var att försäkra mig om att samtalet fokuserade på studiens syfte och samtidigt kunna följa 

upp med lämpliga följdfrågor utefter informantens digitala erfarenhet. Datamaterialet blir 

omfattande inför arbetet med att finna ett mönster, hitta kategorier och teman i det insamlade 

materialet. Där upplevde jag att det svåraste biten i denna studie låg då informanternas kunskap och 

nyttjande av de digitala verktygen var så olika. Avsikten för  mig som forskare är att vara sann 

gentemot mina informanter, de lärare och elever jag intervjuat genom att ta till mig deras berättelser  

och på så sätt förstå deras erfarenhetsvärld (Kvale, m. fl., 2009). Tolkningen ligger i hög grad på det 

informanterna beskriver som sin verklighet i intervjuerna.  Detta påverkar reliabiliteten då inget 

jämförelsematerial finns förutom elevintervjuer och i de fall speciallärarna ger sitt stöd i den 

ordinarie undervisningen. 

De intervjuade, både lärare och elever, har erbjudits den transkriberade utskriften av intervjun för 

att säkerställa reliabiliteten. Dock har ingen efterfrågat denna. De deltagande informanterna har 

även erbjudits den färdiga studien vilket flera önskat.

Om urvalet av informanter och/eller skola varit annorlunda så torde resultatet påverkas. Om en 

forskare skulle genomföra liknande studie i samma kontext, med samma informanter efter en 

tidsrymd, så torde resultatet bli annorlunda då det hela tiden sker en utveckling av arbetet med 

digitala verktyg. Detta resultat är unikt i den meningen att det är vad som gäller idag - i morgon är 

en annan dag, en annan forskare med sin förförståelse, informanter som har utvecklat sin digitala 

erfarenhet och ett annat sammanhang.
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En viktig slutsats med detta arbete är att vara tydlig med att precisera syftet med en studie. Är 

studiens syfte att få en inblick i hur några lärare upplever att de arbetar med digitala verktyg i sin 

matematikundervisning eller är syftet att generera ny kunskap? Är målet det sistnämnda så är 

urvalsprocessen mycket viktig för att ha möjlighet nå syftet med att generera ny kunskap. I denna 

studie har syftet varit att få inblick i hur några matematik- och speciallärare uppfattar och beskriver 

sitt arbete med digitala verktyg i matematikundervisningen, inte att generera ny kunskap.

8.2 Resultatdiskussion

I denna kvalitativa studie av de deltagande informanternas beskrivningar över sitt arbete med 

digitala verktyg i matematikundervisningen kan inga generaliseringar göras. Studien beskriver hur 

sex lärare arbetade vårterminen 2014 med digitala verktyg. Detsamma gäller de beskrivningar som 

eleverna tillför studien - det är ”här och nu” som eleverna berättar om och deras upplevelser och 

erfarenheter jag beskriver. I denna studie har jag redovisat specifik matematik-, speciallärares och 

elevs beskrivning, inte hela skolans. Dock kan man återknyta till Schofields (1990) tre mål om 

generalisering som redovisas i avsnittet om validitet, reliabilitet och etiska aspekter (punkt 6.6 och 

6.7). I denna studie har jag fått vetskap om alla tre målen. Där det första, av Schofields mål, syns i 

de beskrivningar informanterna har om hur de arbetar med digitala verktyg just nu, hur det är. 

Denna beskrivning varierar mellan de tre besökta skolorna men även inom skolorna och mellan de 

olika lärarkategorierna. Den informant som har haft tillgång till digitala verktyg i en  ”en-till-en-

satsning” en längre tid än övriga informanter, använder verktygen mycket mer och till större delen 

helt integrerad i matematikundervisningen än övriga matematiklärare. Dock påtalade informanten 

att det fanns stora skillnader på den egna skola beroende på lärare, elev och grupp. Schofields andra 

mål, hur det skulle kunna vara, har informanterna beskrivit i sina tankar om framtiden och vad de 

själva anser sitt och skolans behov är för att utveckla arbetet med de digitala verktygen. Det tredje 

av Schofileds mål, det som faktiskt finns, gavs flera prov på under samtalet med informanterna. 

Genom mina frågeställningar fick informanten syn på sin egen kunskap och sitt eget arbete med 

digitala verktyg.

8.2.1 Hur arbetar lärare och elever med digitala verktyg i matematikundervisningen?

Utifrån problemformuleringen och syfte med studien kan frågan besvaras med att det skiljer sig 

markant åt mellan de olika informanterna trots att alla har samma tekniska förutsättningar och 

möjligheter. Några av de intervjuade lärarna och eleverna uttrycker en betydande svårighet med att 
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se möjligheterna med digitala verktyg i matematik. Alla informanter använder sig av passiva 

resurser i sin matematikundervisning visar resultatet i denna studie, vilket även är det vanligaste 

användningsområdet. Det kan var instruktionsfilmer, bilder, texter samt träna rutinfärdigheter och 

som pedagog är det viktigt att ha kunskap om var man hittar dessa resurser (Specialpedagogiska 

myndigheten, 2013a). De intervjuade lärarna visar att de har varierande kunskap över var de hittar 

dessa resurser samt hur man använder dem i undervisningen. Eleverna har generellt svårt att 

precisera när de använder digitala verktyg i matematikundervisningen och relaterar till den 

matematikundervisning de är vana vid efter att ha gått i grundskolan i minst 6 år utan tillgång till ett  

individuellt digitalt verktyg. Det finns en önskan hos eleverna på två av de besökta skolorna att 

använda det digitala verktyget mer i matematikundervisningen. Eleverna har dock svårt att själva ge 

exempel på olika användningsområden. På den tredje skolan är det digitala verktyget helt integrerat 

i undervisningen vilket även ger störst effekt på elevernas lärande enligt Passey (2004). Detta 

arbetssättet kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på hur kunskaper utvecklas (Vygotskij, 

1995) genom att det digitala verktyget används som en artefakt, ett redskap för lärande (Säljö, 

2009). Övriga informanter visade ett mer kompensatoriskt perspektiv på lärande som jag kan se i 

analysen av materialet eftersom de nyttjade det digitala verktyget passivt där eleverna tränade 

bristande färdigheter, till exempel multiplikationstabellerna (Nilholm, 2006).

I studien utkristalliserades inga skillnader mellan de två yrkeskategorierna, matematik- och 

speciallärare. Speciallärarna uttalade sig att deras elever behöver mycket mer tid för att få kunskap 

och färdigheter inom ämnet. Eleverna behöver kompenseras för bristande förståelse och kunskaper 

och syftet med specialundervisningen är att kompensera bristerna och förhoppningsvis att eleverna 

når betyget E i matematik (Nilholm, 2006).  I detta arbete använde de intervjuade speciallärarna det 

digitala verktyget som en passiv resurs, ett redskap för mycket färdighetsträning och automatisering 

av rutinuppgifter. En av speciallärarna uttryckte ett annat synsätt att kanske problematiken inte bara 

låg hos eleven och i själva ämnet matematik. Lärarens syn på orsaker till att eleven hade behov av 

särskilt stöd i matematik kan härledas till ett dilemma mellan kursplanemål och sociala mål/faktorer 

(Nilholm, 2006). Det kunde vara att eleven behövde få ordning på hela sin skoltillvaro och att det 

var undervisningssituationen som skapade behovet av särskilt stöd, inte ämnet matematik specifikt, 

sa läraren. Det digitala verktyget kan vara ett stöd med att till exempel organisera skolarbeten, ha en 

digital kalender och aktuell information samlat och individuellt anpassade program 

(Specialpedagogiska myndigheten, 2013b).

Aktiva användningssätt, eller resurser, var mindre vanliga hos informanterna än passiva. Några har 

prövat responssystem, få har prövat interaktiva övningshäften och bara en lärare arbetade med 
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aktiva resurser på ett planerat och medvetet sätt där aktiviteten sätts in i ett sammanhang. De övriga 

lärarna har bara prövat olika resurser enstaka gånger eller avbrutit aktiviteten. Alla de informanter 

som ingår i denna studie påtalar vikten av att det är lärarens ansvar för att undervisningen med 

digitala verktyg ska blir utvecklande för elevernas lärande. Vid de tillfällen digitala verktyg används  

så är det noga med att ha väl planerade och strukturerade lektioner för att få ett bra utfall visar 

forskningsresutat (Lingefjärd, 2011;  O’Malley m. fl., 2013; Thorvaldsen m. fl., 2012;  Wegerif m. 

fl., 2004).

Endast en av lärarna i studien använda digitala verktyg som Kollaborativa resurser eller verktyg 

som är linje med det sociokulturella perspektiv (Vygotskij, 1995). I skapandet tillsammans med 

andra sker lärandet med hjälp av den digitala tekniken som då nyttjas som ett redskap för lärande, 

en artefakt menar Säljö (2009). När eleverna arbetar hos denna lärare sker det alltid i grupp eller 

parkonstellationer vilket medför att eleverna tränar begrepp och utvecklar sin språkliga kompetens 

som påverkar lärandet i matematik (Löwing 2006; Malmer 2000).

Lärande sker inte i att enskilt arbeta i matteboken, utan sker i ett socialt möte med andra individer, 

både i fysisk närvaro med även närvaro över nätet.  Detta leder i förlängningen att man diskuterar 

och arbetar med matematik tillsammans och frångår läromedlets styrning och ett oftast 

förekommande ensamarbete. Denne lärare uttrycker det så här: ”Jag vill inte vara styrd (av 

läromedlet, min anmärkning), jag vill inte vara styrd över det, vilket moment man håller på med. 

Och i vissa moment så är matteboken inte alls med över huvud taget.” (L2) Den digitala tekniken 

medför att man kommer långt utanför den rumsliga begränsningen som lärarens beskrivning av 

arbetet med sociala medier, kommunikation via Skype och liknande möjligheter ger exempel på. 

Var lärandet sker, hos eleven, är svårt att upptäcka då denne lever i den stretchade värld som både 

beskrivs av Fleischer (2013) och Kroksmark (2013) samt att lärandet blir en perfomativ kunskap 

genom att eleven producerar, tolkar, förstår och sammanför information (Säljö, 2010).

Flera av informanterna är bundna till ett läromedel och följer gången i den i varierande grad. Det 

gör det svårt att våga pröva alternativa arbetsformer, ”man måste ju hinna med kursen” (L4). Den 

fysiska läroboken ger en sammanhållen känsla, en organisation av de kunskapsmål som, av 

läromedelsförfattarna, är anpassade till elevens ålder. Några av lärarna upplever svårigheter att få 

med lärandemålen i arbetet med de digitala verktyget vilket kan ses som ett dilemmaperspektiv 

(Nilholm, 2006). Om man nu ersätter eller kompletterar den traditionella läroboken med övningar 

på ett digitalt verktyg, med filmklipp, simuleringar och eget producerat material så ställs höga krav 

på planeringen av arbetsområdet kopplat till de kursmål  och centrala innehåll som finns i 

läroplanen. Det kan upplevas som ett dilemma mellan att hinna med kursen i läroboken och det 
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centrala innehållet i läroplanen å ena sidan och våga pröva nya digitala kunskapsvägar på den 

andra. För en del elever, som har svårt att organisera sitt lärande och arbete och/eller har svårt att 

tackla förändringar kan detta leda till ett problem. Det är mycket viktigt att undervisningen inte blir 

fragmentarisk, uppdelad i korta snuttar, utan fortfarande har en helhet (Löwing, 2004). Den lärare 

som frångått läroboken mest av de intervjuade, påtalade vikten av att utgå från kursmål och det 

centrala innehållet i styrdokumenten samt att vara tydlig i sin pedagogiska planering vilka mål som 

eleverna skulle nå samt regelbunden bedömning av elevernas kunskap. Det är av vikt att utvärdera 

arbetet med digitala verktyg i matematiken regelbundet och metodiskt, för att se om 

måluppfyllelsen höjs och elevernas matematiska kunskaper och färdigheter utvecklas positivt 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

8.2.2 Vilka möjligheter och begränsningar ser lärare och elever med de digitala verktygen?

En av lärarna återkommer, vid flera tillfällen under intervjun, till glädjen i arbetet med digitala 

verktyg: ”Det är roligt!” (L2). Detta påverkar både elevernas och informantens syn på det digitala 

verktyget. Elevens egen motivation är också  en av de viktigare faktorerna som främjar lärande 

enligt Sjöberg (2006). Eleverna i studien uppskattade arbetet med digitala verktyg och önskade fler 

aktiviteter och tillfällen. Övriga viktiga faktorer som påverkar matematikämnet var elevernas attityd 

och inställning, endera var de ett hinder men kunde vara även ett steg som främjar utvecklingen i 

alla ämnen (Sjöberg, 2006).

Digitala verktyg, IKT, kan vara en väg, eller hjälp, som främjar lärandet. Där kan eleverna få 

tillfällen att få och ge respons på sina arbeten och höja sin motivation samt att använda mediets alla 

uttrycksformer och därigenom visa sin kunskap (Säljö, 2011). Elever med läs- och 

skrivproblematik, förutom matematiksvårigheter, kan ha tillgång till ett digitalt läromedel för att 

kunna nyttja talsyntes, tydligare typsnitt och andra möjligheter. Trots att de intervjuade eleverna 

hade läs- och skrivproblematik enligt dem själva så hade ingen elev tillgång till ett digitalt 

läromedel i matematik. Här finns en möjlighet som inte nyttjas.

Möjligheten att kommunicera utanför rummet, höjd motivation hos lärare och elever, glädje samt ett 

skapande lärande är några av de fördelar som informanterna i studien beskrev. Den begränsning 

majoriteten av lärarna beskrev handlade om hur eleverna blev distraherade av sociala medier under 

lektionstid. Framförallt svagpresterande elever påverkas mer negativt än övriga elever, vilket även 

Andersson med flera (2014) fann i sin undersökning. Eleverna i studien uppgav att de har svårt att 

avskärma sig från olika sociala medier. 
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8.2.3 Vilken digital kompetens har lärare och elever?

Alla informanter uppskattar sig själva som kunniga, intresserade och informerade om den digitala 

teknikens möjligheter, men det avspeglas inte hos alla informanter i den beskrivna 

undervisningssituation eftersom de inte nyttjar verktygets alla möjligheter. Wegerif och Dawes 

(2004) framhåller lärarens viktiga roll som organisatör och arbetsledare med digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Lärarens uppgift är att använda program och appar som främjar lärande i 

dialog med fokus på läroplansmålen samt planerande av aktiviteter som kräver lärande dialoger i 

linje med det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1995).  Detta kräver goda kunskaper och 

kompetens om de digitala verktygens möjligheter. Lärare och elever i studien efterfrågar 

kompetensutveckling och stöd för att utveckla pedagogiska tillämpningar. Flera av de intervjuade 

lärarna upplever en tidsbrist för att hinna lära sig om digitala verktyg vilket kan ses som ett 

dilemma mellan viljan att lära sig och tiden som erbjuds. En av informanterna använde sin fritid för 

att utveckla sin kompetens och färdighet. En begränsning av nyttjandet av digitala verktyg kan 

skönjas beroende på  informanternas olika kompetens inom det digitala området. De intervjuade 

eleverna uppvisar inte motsvarande kunskaper som sina lärare med avseende på pedagogiska appar 

och möjligheter. Lärarna behöver god digital kompetens för att kunna erbjuda eleverna ett 

kunskapsmässigt ramverk, en stöttning33, för att utveckla elevernas digitala kompetens (Säljö, 

2011). Eleven behöver först stöttning för att klara uppgiften, men därefter kan ramverket plockas 

undan då eleven själv besitter kunskapen om hur man till exempel nyttjar kalkyldokument i 

matematikundervisningen. 

I de olika rapporterna om IT i undervisningen, bland annat Skolinspektionen (2012), har lärare 

uttryckt att de skulle använda tillgängliga IT-verktyg i högre utsträckning, men att de inte riktigt vet 

vad de ska göra med dem. En förklaring kan vara att läraren själv har svaga IT-kunskaper och 

saknar vana av att arbeta med verktyget.  Större delen av Sverige lärarkår tillhör den generation som 

inte är uppväxta med den digitala tekniken, utan har mött den som vuxna medborgare och 

arbetstagare. Deltagarna i denna studie har på olika sätt kommit i kontakt med den digitala tekniken. 

Dels på eget initiativ, intresse och en drivkraft till att förändra undervisningen men även som 

anställd på en skola där kommunen har beslutat att göra en ”en-till-en”-satsning. Då har man inte 

aktivt sökt nya arbetsformer och verktyg. 

Att lära sig om digitala verktyg handlar inte om att individuellt gå på kurs en kortare tid utan det bör 

ske tillsammans med andra i ett längre tidsperspektiv för att ge effekt på undervisningen (Grönlund 
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33 Stöttning, eller scaffolding, ingår i den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij och är det avstånd 
mellan vad en elev klarar ensam och vad eleven klarar tillsammans med andra (Säljö, 2011).



m. fl., 2014). Det handlar även om en ny typ av kunskap, den performativa, som är mer 

kontextberoende och öppnar upp för en ny syn på lärande (Säljö, 2010). Flera faktorer inverkar på 

hur aktivt det digitala verktyget används i undervisningen, bland annat läraren, det digitala 

verktyget samt kontexten med fokus på eleven, arbetsområdet och kursmål. Lärande i den sociala 

kontexten med artefakter som påverkar dig och kontexten och samtidigt påverkar du artefakten och 

kontexten (Säljö, 2011). Ett komplext förhållande!

8.3 Förslag på vidare forskning

Digitaliseringen av samhället, och därmed skolan, är en inte ett framtidsscenario utan en verklighet. 

Skolan måste förhålla sig till att sättet att lära sig kunskap, och vilken typ av kunskap som även 

förändras i och med att digitala verktyg tas i bruk. De digitala verktygen har en styrka, en möjlighet 

att anpassa undervisningen individuellt till varje elev samt öppna nya vägar för lärande. Nästa steg 

för en framtida studie vore att studera hur de digitala verktygen påverkar matematikundervisningen 

samt hur resultaten påverkas. Vad säger eleverna? Vad sker i klassrummet?  Ännu en intressant 

studie vore att studera hur elever med särskilda behov kan använda digitala tekniken för att lyckas. 

Grönlund med flera (2014) och Andersson med flera (2014) har visat att andelen ensamarbete ökar 

vid införande av ”en-till-en”-satsningar. Då lärande sker i en social kontext tillsammans med andra 

(Vygotskij, 1995) vore en forskningsfråga att studera vad som händer om man i stället har ”en-till-

två”?

Lärarna i denna studie eftersökte goda exempel, en praktiknära forskning som visar relativt 

konkreta möjligheter med digitala verktyg i matematikundervisningen inom ett avgränsat område. 

De efterfrågade ett kollegialt samarbete och kompetensutveckling i flera så kallade Learning 

Study34 för att utveckla matematikundervisningen. Det vore starkt bidragande till att öka, och lära 

sig om, hur man nyttjar de digitala verktygen i matematikundervisningen. Skolverket skriver  ”att 

delar av forskningen helt enkelt inte haft som syfte att skapa kunskap som lärare kan 

använda” (2013a) i sin bok om forskning för klassrummet. Vidare lyfter Skolverket fram 

metoderna Learning Study och Lesson Study som två metoder där man framhäver det som är 

undervisningens mål, nämligen elevernas kunskaper och förmågor. Här tar man tillvara lärarnas 

professionella kunskaper, lärarna utforskar sin egen undervisning samt delger erfarenheter med 

kollegor i en slags kollektiv kunskap. En sådan studie om att arbeta med digitala verktyg anser jag 
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34 Learning Study är ett kortfattat projekt där lärarna gemensam kommer överens om ett forskningsprojekt, 
till exempel hur man får eleverna att förstå decimalform. Man diskuterar tillsammans och videofilmar 
lektioner som därefter utvärderas och revideras.



skulle bidra till ökad kunskap och kompetens samt få vetenskaplig grund till den beprövade 

erfarenheten i undervisningen.
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Bilaga 1

XXXX den 10/2 - 2014
Hej!

Jag heter Ann Thorvaldsson och studerar på Mälardalens Högskola i Västerås/
Eskilstuna där jag nu påbörjar sista terminen av min utbildning till speciallärare i 
matematik. Sista terminen innebär ett avslutande examensarbete på magisternivå.

 Mitt examensarbete handlar om hur lärare använder digitala verktyg (Ipads, datorer, 
mobiler) i sin matematikundervisning generellt med alla elever, men med fokus på de 
elever som är i behov av särskilt stöd. På vilka sätt kan digitala verktyg stödja eleven 
i sin matematikutveckling? Och hur upplever eleverna att verktyget stödjer dem? Är 
två frågor som jag vill belysa.
Detta område blir allt mer aktuellt och intressant i takt med att fler kommuner och 
skolor arbetar med en-till-en, dvs. ett digitalt verktyg till varje elev, och av den 
anledningen  vill jag få ta del av den kunskap som finns på skolor med tillgång till 
digitala verktyg.  Detta för att få svar på mina frågor i relation till den forskning som 
finns i ämnet.

Min förhoppning är att jag ska få ta del av hur lärare använder digitala verktyg i 
matematik genom att få genomföra intervjuer samt klassrumsobservationer hos Er. 
Min tanke är att få intervjua en lärare som undervisar i matematik samt en 
speciallärare/pedagog som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Om möjlighet 
finns så skulle jag vilja vara med som observatör under en lektion.
Jag skulle även vilja intervjua en eller två elever som kan berätta om hur de digitala 
verktygen stödjer just dem i matematik. Till det behöver jag er hjälp att välja ut 
eleven/eleverna samt få godkännande av vårdnadshavare till att intervjua dem. 
Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.

Jag hoppas att ni inte misstycker att intervjuerna spelas in via dator för att 
transkriberas och analyseras enbart av mig senare. Detta är ett värdefullt arbete för 
mig och ni har möjlighet att läsa de transkriberade intervjuerna innan fortsatt 
bearbetning av analysarbetet sker. Er medverkan, skola och personer, kommer att bli 
avidentifierade och i den färdiga studien kommer alla deltagare att anonymiseras.  
Alla inspelningar och transkriberingar raderas när studien är genomförd.

Jag är mycket tacksam om ni vill dela med er av era kunskaper och synpunkter inom 
detta ämne. Är något oklart eller vill ni veta mer om arbetet så kontakta mig.

Ann Thorvaldsson
XXXXX-skolan, XXXXXX

070-XXXXXXX
ann.thorvaldsson@XXXXX.com
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Bilaga 2

Intervjuguide mattelärare

- Beskriv din väg till ditt nuvarande yrke/ vilken utbildning har du?

- Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?

- Din egen undervisning i matematik

- Vad som styr dina tankegångar när det gäller matematikundervisning, 

- Nytta med digital teknik? Ett stöd för lärandet? På vilket sätt?

- Elevens tillgänglighet till digitala verktyg

- Den digitala teknikens fördelar/nackdelar i undervisning i matematik/ Utveckling? I vilka 

sammanhang passar den digitala tekniken bäst i den aktuella situationen?

- Vad du lägger in i begreppet specialundervisning?

- Hur använder du digital teknik i specialundervisning i matematik?

- Förmågor - kompetenser? Styrka/svaghet?

- Positiva effekter? Utvärdering?

- Dina kunskaper om digital teknik, kännedom om program/appar

- Om du får skatta dig själv - Hur pass IT/IKT –intresserad skulle du säga att du är? Hur duktig är du på 

IT/IKT ?(skala 1-10, 1 = inget intresserad, 10 = mkt intresserad)

- Hur skaffar du dig information om nya program/appar, håller dig väl med den nya tekniken?

- Framtiden? Behov? Önskemål?

Kategorier:
- att hänga med i det moderna samhället
- kommunikation
- ökat engagemang
- nya redovisningsformer
- multimedia
- mobilitet
- ersätta/ändra läromedel
- förändrar lärarroll
- elevgrupperingar - kolloborativt lärande
- farhågor
- fortbildning
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Bilaga 3

Intervjuguide speciallärare

- Beskriv din väg till ditt nuvarande yrke/ vilken utbildning har du?

- Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?

- Vad du lägger in i begreppet specialundervisning?

- Din egen specialundervisning i matematik

- Vad som styr dina tankegångar när det gäller matematikundervisning, metod/teori

- Skillnad specialundervisning i matematik /”vanlig” undervisning

- Vilka svårigheter möter du hos eleverna? Speciella matematikområden?

- Hur tas eleverna ut som får specialpedagogisk hjälp/stöttning?  Vad avgör?

- Hur använder du digital teknik i specialundervisning i matematik? Omfattning?

- Nytta med digital teknik? Ett stöd för lärandet? På vilket sätt?

- Elevens tillgänglighet till digitala verktyg

- Den digitala teknikens fördelar/nackdelar i specialundervisning i matematik/ Utveckling? I vilka 

sammanhang passar den digitala tekniken bäst i den aktuella situationen?

- Förmågor - kompetenser? Styrka/svaghet?

- Positiva effekter? Utvärdering?

- Samarbete med ev klasslärare?

- Dina kunskaper om digital teknik, kännedom om program/appar

- Om du får skatta dig själv - Hur pass IT/IKT –intresserad skulle du säga att du är? Hur duktig är du på 

IT/IKT ?(skala 1-10, 1 = inget intresserad, 10 = mkt intresserad)

- Hur skaffar du dig information om nya program/appar, håller dig väl med den nya tekniken?

- Framtiden? Behov? Önskemål

Kategorier:
- att hänga med i det moderna samhället
- kommunikation
- ökat engagemang
- nya redovisningsformer
- multimedia
- mobilit
- ersätta läromedel
- förändrar lärarroll
- elevgrupperingar - kolloborativt lärande?
- farhågor
- fortbildning
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Bilaga 4

Intervjufrågor till elever

Bakgrundsfakta: 
Kön, ålder, klass. 

Inställningar till ämnet och skolan/motivationen: 
Vad tycker du om matematik? Vad är svårt/lätt i matematik? Roligt/tråkigt?

Arbetssätt/inflytande: 
Hur jobbar ni med matematik i klassrummet? Grupparbete, enskilt arbete, laborativt 
arbete, arbete i läroboken, gemensamma diskussioner och genomgångarm.m.? 
Vilket arbetssätt är det vanligaste? 
Vilket arbetssätt tycker du är det bästa? 
Hur använder ni det digitala verktyget i undervisningen?

Digitala verktyg
På vilket sätt använder du Ipaden/datorn i matematiken? Hur? 
Vilka kunskaper/färdigheter tränar du? 
Tidsomfång? 
Vilka appar/program? Vad ger den dig för stöd?
Något du saknar?

Hjälp och stöd i ämnet: 
Vilket stöd får du av speciallärare/specialpedagog i matematik? Är det något du 
saknar?

Optimala lärandet/visioner: 
Hur ska det vara för att du ska lära dig på bästa sätt i matematik? 
Hur skulle du vilja jobba i matematik?  
Skulle det digitala verktyget hjälpa dig på något annat sätt?
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Bilaga 5

 Tabell: More computers in school. (OECD, 2014)
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