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Abstract  

Title: Digital tools in the teaching of mathematics, a qualitative study  of elementary school 

teachers´ access to, and perception of, digital tools. 

Author: Josefin Malmstedt 

Digital technology is to be found in many places today, especially in school. The purpose of 

this study was to examine the use of digital tools in the teaching of mathematics by lower sec-

ondary teachers. The method of the study was a qualitative method in which eight teachers 

from tree different schools were interviewed. The material collected from the interviews was 

analyzed on the basis of a content analysis, where the results were divided into two main cat-

egories and then into subcategories. The two main categories that emerged were "Digital tools 

in teaching" and "Teachers´ perception of digital tools". The earlier research indicated that the 

teachers´skills had great influence in how they choose to use the digital tools. Research also 

showed that digital tools, if used for the right purpose, could affect student motivation and 

mathematical understanding in a positive way. The result of the study shows that all the 

teachers that participated see digital tools as something positive even though they themselves 

think that they should have had more digital skills. They however see a profit with digital 

tools and believe that students become more committed when they use them. They also think 

that digital tools are important in order to make a difference in their teaching. What emerges 

from the result is that digital tools in teaching have a good effect on students´ motivation but 

that teachers´ digital skills need to be improved. The government´s decision to clarify the cur-

riculum in terms of digital competence also places higher demands on teachers.  

Key words: digital tools, digital competence, motivation, mathematics teaching. 
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Sammanfattning 

Titel: Digitala verktyg i matematikundervisningen. En kvalitativ studie om lågstadielärares 

tillgång till, och uppfattning om, digitala verktyg 

Författare: Josefin Malmstedt 

Digital teknik finns i dagens läge på många ställen, inte minst i skolan. Syftet med den här 

studien var att undersöka lågstadielärares användning av digitala verktyg i matematikunder-

visningen. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där åtta lärare i från tre olika skolor 

intervjuades. Det material som samlades in från intervjuerna analyserades utifrån en inne-

hållsanalys där resultatet delades in i två olika huvudkategorier och sedan i underkategorier. 

De två huvudkategorierna som uppstod var "Digitala verktyg i undervisningen" och "Lärarnas 

uppfattning om digitala verktyg". Den tidigare forskning som togs fram antydde att lärarens 

kompetens påverkar mycket hur de väljer att använda de digitala verktygen. Forskningen vi-

sade också att digitala verktyg, om de används i rätt syfte, kan ge en positiv effekt på elevers 

studiemotivation och matematiska förståelse. I resultatet framkom att alla lärare ser digitala 

verktyg som något positivt trots att de själva anser att de borde fått mer kompetensutveckling i 

ämnet. De ser en vinst med digitala verktyg och anser att eleverna blir mer engagerade när de 

får använda dem. De menar också att digitala verktyg är viktiga för att få till en variation i sin 

undervisning. Det som framkommer utifrån resultatet är att digitala verktyg i undervisningen 

har en god effekt på elevers motivation men att lärarnas kompetens inom området måste för-

bättras.  Regeringens beslut om att förtydliga läroplanen vad gäller digital kompetens ställer 

också högre krav på lärare.  

 

Nyckelord: digitala verktyg, digital kompetens, motivation, matematikundervisning.  
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1 Inledning 

Teknik finns över allt runtomkring oss, inte minst i skolan. Det är få barn i dag som inte vet 

hur en surfplatta eller en smarttelefon fungerar. I skolan används också surfplattor och datorer 

i undervisningen och många lärare ser idag fördelar med att ta till vara på elevernas digitala 

kompetens. Tidigare forskning har visat att digitala verktyg bidrar till ökad motivation och 

bättre matematisk självkänsla hos elever. Många elever förlorar tidigt motivationen och lusten 

att lära inom ämnet matematik men genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan 

detta motverkas (Hilton 2016).  

I stort sett alla lärare har i dagens läge tillgång till dator, interaktiv tavla och surfplattor. Enligt 

Skolverkets (2016) IT-uppföljning som utfördes 2015 så har Sveriges skolor fått ökad tillgång 

till digital teknik i form av datorer och surfplattor, interaktiva tavlor, dokumentkameror och 

dataprojektorer. Trots detta finns det fortfarande lärare som upplever att de inte har tillgång 

till digital teknik och därför inte använder det. Lärarna säger också att de saknar den rätta 

kompetensen för användandet av digitala verktyg. 

I mars 2017 kom Regeringens beslut om att förtydliga läroplanen vad gäller digital kompetens 

vilket också ställer högre krav på lärare, rektorer och inte minst på kommunerna som ska se 

till att eleverna får utveckla sin digitala kompetens i olika ämnen. Skolverket (2016) fick 2014 

i uppdrag av Regeringen att utforma strategier för att säkerhetsställa skolornas likvärdighet 

vad gäller it-användning. Det finns enligt utbildningsminister Gustav Fridolin inget gemen-

samt ansvar för digitaliseringen av skolan vilket har gjort att skillnaderna mellan skolorna 

snarare har ökat (Regeringen 2017b).  

Läroplanen är i dagens läge mycket otydlig vad gäller digital kompetens och användande av 

digitala verktyg i undervisningen. I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det att 

elever ska få utveckla sin förmåga att "använda modern teknik som ett verktyg för kunskaps-

sökande, kommunikation, skapande och lärande"(Skolverket 2011:14). I kursplanen för ma-

tematik står det följande i syftet: " 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"(Skolverket 2011:55) Det går däremot 

inte att hitta något konkret i kunskapskraven vilket gör att man som lärare kan undervisa i 

matematik utan att behöva ta in digitala verktyg i undervisningen. Det finns de lärare som 

använder digitala verktyg ändå . Saknas däremot intresse finns risken att lärare väljer att inte 

använda digitala verktyg i sin undervisning.  



7 

 

Det är skillnaderna däremellan som ligger till grund för syftet. Intresset är att ta reda på vilka 

digitala verktyg som finns på de olika skolorna samt hur lärarna väljer att använda dem. Deras 

egen uppfattning om digitala verktyg samt hur kompetensen påverkar användandet av digitala 

verktyg i mattematikunderviskningen är också faktorer som är intressanta. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera vilka digitala verktyg lärare använder i sin matema-

tikundervisning och på vilka grunder de valt att använda dem. Vidare ska också studien belysa 

lärares uppfattning om sin egen kompetens vad gäller digitala verktyg i matematikundervis-

ningen på lågstadiet.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka digitala verktyg använder sig  lärare av i sin matematikundervisning? 

 Vilka motiv ger lärare till sin användning av digitala verktyg? 

 Hur ser de på sin egen kompetens inom digital teknik? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, tidigare forskning och kopplingar till Lgr 11 utifrån det 

valda området. Min studie fokuserar på grundskolelärare i förskoleklass samt årskurserna 1-3. 

De delar som är kopplade till läroplanen behandlar dessa årskurser. De delar som behandlar 

tidigare forskning och bakgrund kring ämnet fokuserar inte enbart på dessa årskurser då det 

finns relativt lite forskning om digitala verktyg i matematikundervisningen i just dessa årskur-

ser. 

 

2.1 Digitala verktyg 

Digitala verktyg kommer i denna studie att vara ett samlingsnamn för de olika tekniska appa-

rater och program som finns tillgängliga för lärare.  

De digitala verktyg som idag används av lärare i grundskolan är datorer, interaktiva tavlor och 

surfplattor. Det finns även tillgång till digitala kameror och dataprojektorer (Skolverket 2016).  

 

2.2 Digital kompetens i samhället och skolan 

I dagens samhälle blir digital kompetens allt viktigare. Allt fler förbättrar sin digitala kompe-

tens för att hänga med i utvecklingen. Detta kan dock få konsekvenser för synen på lärande. 

Vi kan inte längre förlita oss på att vi fått de kunskaper som krävs i vår utbildning. Vi måste 

hela tiden lära oss nya saker som inte fanns när vi fick vår utbildning (Creelman, Ossiannils-

son & Falk 2014).   

Idag har regeringen en vision om att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på de möj-

ligheter som kommer med digitaliseringen. De menar att digitalt kompetenta och trygga män-

niskor är de som kan föra samhällsutvecklingen och innovationen framåt.  Regeringen har 

tagit fram en strategi som ska bidra till hållbar utveckling såväl av miljön som av samhället 

och ekonomin. De vill också minska arbetslösheten med hjälp av denna strategi. Strategin har 

delats upp i fem olika målområden som alla syftar till att nå målet om att Sverige ska vara 

bäst i världen på att använda teknologin. Dessa fem delmål är: digital kompetens,- där syftet 

är att alla medborgare ska kunna använda digitala verktyg och tjänster utifrån egen förmåga 

och dessutom kunna följa med i utvecklingen av det digitala samhället, digital trygghet,- där 

syftet är att företag, privatpersoner samt organisationer ska känna en trygghet i att använda sig 
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av digitala tjänster, digital innovation,- där nya, bättre lösningar ska tas fram för att främja 

miljö, företag, individer och samhället,digital ledning,- som ska effektivisera och utveckla 

verksamheter och öka kvaliteten genom styrning, mätning och uppföljning och digital infra-

struktur,- som bland annat ska förbättra och effektivisera transporten av data (Regeringen 

2017a). 

Regeringen vill med denna strategi främst öka sysselsättningen, stärka elevers studieresultat 

och minska klimatutsläppen. Digital teknik för med sig möjligheter till en ökad livskvalitet 

(Regeringen 2017a).     

 

2.3 Digitala verktyg i läroplanen  

Skolverket fick i september 2014 i uppdrag av Regeringen att arbeta fram förslag på nation-

ella IT-strategier för att säkerhetsställa skolväsendets likvärdighet och öka måluppfyllelsen i 

Sveriges skolor. Målet var att den potential som finns i och med användandet av IT skulle 

tillvaratas. Syftet med utformandet av dessa strategier var att bidra till en mer likvärdig till-

gång till IT inom skolorna, att stärka elevers och lärares digitala kompetens, förskolechefernas 

och rektorernas strategiska kompetens samt att de möjligheter som finns med digitaliseringen 

skulle tas tillvara på för att utveckla skolan och undervisningen (Skolverket 2016). Under 

våren 2017 togs ett beslut av Regeringen (2017b) att revidera läroplanerna för att öka likvär-

digheten gällande digital kompetens i skolorna. I och med detta beslut minskar man de klyftor 

som Utbildningsminister Gustav Fridolin menar funnits bland Sveriges skolor.  

I ämnet matematik kommer det centrala innehållet att förtydliga vikten av programmering i 

matematikundervisningen. Eleverna ska kunna beskriva, konstruera och följa instruktioner till 

grund för programmering. Vidare ska de skapa och använda algoritmer vid programmering 

(Regeringen 2017b). 

I skrivande stund tar den aktuella läroplanen upp digital kompetens mycket begränsat. I de 

övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen står följande: "kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lä-

rande"(Skolverket 2011:14). I kursplanen för matematik står det följande i syftet: "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" (Skolverket 2011:55).  
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2.4 Digitala verktyg i undervisningen  

Skolverkets rapport (2016) visar att tillgången till datorer och surfplattor har ökat sedan 2012. 

Rapporten visar också att användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen har 

ökat, dock inte lika mycket jämfört med andra ämnen och då framför allt i svenska (Skolver-

ket 2016).  

Trots att kursplanen i matematik är mycket begränsad vad gäller digital kompetens och IKT  

finns det forskning som visat att digitala verktyg i matematikundervisningen kan ha god effekt 

på elevers motivation och självuppfattning om matematik (Hilton 2016). Ett exempel på att 

digitala verktyg har god effekt på elevers lärande i matematik är Bakker, van den Heuvel-

Panhuizen och Robitzschs (2016) undersökning där de studerat och mätt elevers multiplika-

tiva förmåga före och efter de fått spela olika matematikspel. Enligt dem lärde sig eleverna 

bättre när de fick spela på surfplattor. Något som Hilton (2016) tar upp i sin studie är det fak-

tum att digital teknik idag är väl känt för många barn. Detta gör att det bör finnas ett intresse 

att ta tillvara på den digitala kompetens de besitter även i skolans ämnen.   

Enligt en studie gjord av Polly (2014) används digitala verktyg i matematik främst som 

hjälpmedel i helklass eller i individuellt arbete. Hillman och Säljö (2014) menar att digitala 

verktyg kan erbjuda nya sätt för eleverna att lära sig räkna och resonera i matematikämnet. En 

surfplatta eller dator kan ge eleverna möjlighet att visualisera uppgifter på ett annorlunda sätt 

än om de hade haft enbart penna och papper. Även Håkansson Lindqvist (2015) menar att 

digitala verktyg möjliggör visualisering av uppgifterna för eleverna.  

En interaktiv tavla kan vara svår att använda om läraren saknar kompetens att använda den. 

Har läraren de rätta kunskaperna kan de istället vara till stor hjälp. Interaktiva tavlor kan syn-

ligöra elevers tankeprocesser och inbjuda till samtal för eleverna. Genom gemensamma dis-

kussioner kan eleverna tala matematik istället för att räkna i tystnad. Eleverna blir också mer 

engagerade i lärprocessen (Hemberg 2011).  

Det finns dock delade meningar inom området. Även om forskning visat att digitala verktyg 

har en positiv effekt på elevers studiemotivation så menar Hilton (2016) att det finns för lite 

forskning på området för att kunna se vilken effekt det har på eleverna. Även Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att forskning hittills inte kunnat bekräfta ett samband mellan använ-

dandet av digitala verktyg och elevers förbättrade studieresultat. De menar också att dagens 

kunskapskrav inte är anpassade efter digitala verktyg och kompetens. Hilton (2016) menar 

också att tidigare forskning visat att digitala verktyg kan ha en negativ effekt på eleverna om 
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de användas till att utveckla den tekniska förmågan istället för den matematiska. Enligt Peter-

son, Lantz-Andersson och Säljö (2014) finns det en risk med digitala verktyg i undervisning-

en om eleverna får sitta och klicka sig fram utan tanke.  

Vad som kan försvåra lärarnas arbete med att integrera digital teknik i undervisningen är att 

den, till skillnad från traditionell pedagogisk teknik så som pennan eller svarta tavlan som är 

enkla att förstå och oföränderliga, ständigt förändras och kan vara svår att förstå. Pennan fyll-

ler endast den funktion den från början skapads för medan den digitala tekniken kan ha många 

användningsområden och dolda funktioner (Koehler & Mishra 2009). 

 I Skolverkets rapport (2016) uppges också sociala medier som ett störningsmoment i använ-

dandet av digitala verktyg. Detta främst i de högre årskurserna där eleverna har med sig egna 

datorer, mobiltelefoner eller surfplattor. Oxstrand (2013) menar att sociala medier kan vara en 

bra plattform om läraren tar in dem i undervisningen på rätt sätt. Ser däremot läraren dem som 

något negativt finns risken att de förbjuds helt. Oxstrand menar att det som lärare då är viktigt 

att undervisa eleverna i källkritik och integritet.  

 

2.5 Lärarens kompetens 

En annan faktor som påverkar undervisningen med hjälp av digitala verktyg är hur läraren ser 

på de digitala verktygen.  

Enligt en undersökning gjord av Drijvers, Dooman, Boon, Reed och Grawemeijer (2010) på-

verkas användandet av digitala verktyg av lärarens inställning till dem. En lärare som ser digi-

tala verktyg som en tillgång och möjlighet till varierad undervisning använder dem oftare än 

en lärare som ser dem som svåra att hantera.  Detta är något som styrks av både Oxstrand 

(2013), som menar att lärarens mediekunnighet påverkar användandet av digitala medier i 

undervisningen, och Forgasz (2002) som tar upp erfarenhet, kompetens och intresse som en 

påverkande faktor. Även Hillman och Säljö (2014) menar att lärarens förståelse för de digitala 

verktygen påverkar deras sätt att använda dem. Ofta anpassar läraren de digitala verktygen till 

sin egen förståelse och frångår grundtanken med dem.   

The Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE), en förening av matematikutbil-

dare, erkände redan 2006 att digitala verktyg förenklar och effektiviserar lärandet i matema-

tik, samtidigt lyfter de också vikten av erfarenhet och kunskap hos lärare vad gäller att inte-

grera digitala verktyg i undervisningen. Kreativitet och flexibilitet är några av de egenskaper 
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som de menar är viktiga för att integrera teknik i undervisningen på ett framgångsrikt sätt 

(AMTE 2006).  

Under de senaste åren har lärarnas kompetens för användandet av digital teknik ökat. Skol-

verket (2016) fick i sin undersökning fram att närmare 80 % av lärarna anser att de förbättrat 

sin it-kompetens sedan 2012. Trots detta finns fortfarande behov av kompetensutveckling. 

Resultatet är i stort sett det samma jämfört med deras tidigare undersökning (Skolverket 

2016). Lärarens kompetens har visat sig spela stor roll vid användandet av digitala verktyg. 

Enligt en undersökning gjord av Attard (2013) finns det stora möjligheter med att använda 

surfplattor i matematikundervisningen. Det som däremot visat sig vara viktigt är just lärarens 

kunskaper inom digitala verktyg. Om läraren saknar tillräcklig kompetens minskar chansen att 

undervisningen blir framgångsrik. Läraren har stor inverkan på elever. Även om viss forsk-

ning visat att digitala verktyg har haft positiv effekt på elevers matematiska förmåga och för-

ståelse så är det fortfarande viktigt med lärarledd undervisning (Hilton 2016). En förutsättning 

för att digitala verktyg ska ha en positiv inverkan på elever menar Nordström och Lundin 

(2014) är stöttning från läraren. Utan stöttning, eller brist på kompetens hos läraren, tillämpar 

sig inte eleverna de rätta kunskaperna. Även Håkansson Lindqvist (2015) menar att läraren är 

viktig. Kompetenta lärare sägs vara av större vikt än ny teknologi.   

Att införskaffa digital teknik i skolan räcker inte. Harris, Mishra och Koehler (2009) har ut-

vecklat en teori om lärarens kompetens kopplat till teknik, pedagogik och innehåll. Enligt dem 

måste läraren ha goda kunskaper i alla tre delarna för att få till en framgångsrik undervisning 

med hjälp av digitala verktyg. Det räcker inte med att de digitala verktygen finns. Läraren 

måste veta hur de använder dem, varför de använder dem och vad de vill åstadkomma med 

dem. Detta tar också Oxstrand (2013) upp i sin studie där vikten av kunskapsutveckling inom 

digital kompetens väger tyngre än tillgången till digital teknik.  

 

2.6 Sammanfattning 

Digital kompetens blir allt viktigare i dag. Samhället utvecklas och nya kunskaper måste hela 

tiden utvecklas (Creelman, Ossiannilsson & Falk 2014). Regeringen (2017a) anser att vi i 

Sverige måste ta tillvara på de möjligheter som finns i och med digitaliseringen för att kunna 

konkurera med andra länder. Digital teknik är viktigt för samhällsutvecklingen. Bland annat 

vill Regeringen satsa på utbildning och minska arbetslösheten. Under våren 2017 togs ett be-

slut om att revidera läroplanerna för att förtydliga gällande digital teknik (Regeringen 2017b).  
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Kursplanen i matematik tar i skrivande stund upp digital kompetens mycket sparsamt. I syftet 

för matematik står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i digital teknik 

och i läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det att eleverna ska kunna använda mo-

dern teknik för att söka kunskap, kommunicera och till skapande och lärande (Skolverket 

2011). Trots detta finns inget konkret i kunskapskraven. Det finns dock flera forskare som 

menar att digitala verktyg med framgång kan användas i matematikundervisningen. Flera stu-

dier gjorda av Attard (2013) Hilton (2016), Bakker, van den Heuvel-Panhuizen och Robitz-

schs (2016), Hillman och Säljö (2014) och Håkansson Lindqvist (2015) visar att digitala verk-

tyg har haft positiv effekt på elevers lärande både vad gäller motivation och självuppfattning 

hos eleverna och förmågan att visualisera uppgifter. Hemberg (2011) menar också att digitala 

verktyg som exempelvis interaktiva tavlor öppnar upp för samarbete och diskussioner elever 

emellan.  

Trots dessa fördelar finns det flera forskare som menar att det finns för lite forskning inom 

ämnet för att säkerställa att det finns ett samband mellan digitala verktyg och förbättrade stu-

dieresultat (Håkansson & Sundberg 2012)(Hilton 2016). Ett annat dilemma som lärare stöter 

på i integreringen av digitala verktyg i undervisningen är enligt Skolverkets rapport (2016) 

sociala medier. Lärare uppger detta som ett störningsmoment.  

Just lärares inställning till digitala verktyg påverkar deras sätt att arbeta med dem. Drijvers, 

Dooman, Boon, Reed och Grawemeijer (2010), Forgasz (2002), Oxstrand (2013) och Hillman 

och Säljö (2014) menar alla att lärarens förståelse för de digitala verktyg som finns styr hur de 

väljer att använda dem och hur ofta. Lärarnas kompetens har under de senaste åren förbättrats 

men behovet av kompetensutveckling finns kvar (Skolverket 2016). Det räcker inte alltid att 

införskaffa nya digitala verktyg. Enligt flera studier är det viktigare att utbilda lärarna och 

eleverna i digital kompetens (Oxstrand 2013)(Harris, Mishra & Koehler 2009).  
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3 Teoretisk ram 

Under denna del kommer en presentation av de teorier som kommer att användas för att ana-

lysera digitala verktygs funktion i matematikundervisningen och för att analysera lärarnas 

erfarenheter och kompetens kring digitala verktyg. Avsnittet delas in i två delar där första 

delen behandlar teorier om lärande och i detta fall kopplat till lärande med hjälp av digitala 

verktyg. Den andra delen behandlar lärarnas erfarenhet och kompetens som kan förstås utifrån 

ramverket TPACK. 

 

3.1 Teorier om lärande 

3.1.1 Kognitivismen 

Inom den kognitivistiska traditionen anses lärande ske när hjärnan tar in informationen, bear-

betar den och kombinerar informationen. Syftet är att informationen ska befästas i långtids-

minnet med hjälp av repetition. Ett fysiskt handlande ses som ett resultat för förståelse (Säljö 

2012). 

Enligt Piaget är inte barn mindre intelligenta än vuxna, de kan tänka logiskt. Däremot utgår 

inte barn ifrån samma grund som vuxna gör. Barn behöver utvecklas och stimuleras utifrån 

sina egna förutsättningar (Säljö 2012). Skolan ska enligt Piaget erbjuda barn stimulerande 

arbetsformer där de får vara aktiva och drivas av sin nyfikenhet. De ska få upptäcka saker på 

egen hand och tillsammans med andra för att utveckla sina kunskaper (Säljö 2014). 

Det som tydligt framkommer inom den kognitivistiska traditionen är att människan inte är en 

varelse som passivt inväntar information. Människan lär av sin egen aktivitet (Säljö 2014). 

Det är enligt kognitivismen när barnen själva får vara aktiva i sitt lärande  som de lär bäst. 

Enligt Piaget skulle inte lektioner konstrueras i form av föreläsningar där eleverna passivt 

intar informationen av läraren. Läraren skulle istället hålla sig i bakgrunden och stödja elever-

na vid behov (Säljö 2012).  

3.1.2 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs teorier om lärande. Enligt Vygotskij 

lär vi i sampel med andra. Det är genom kommunikation med människorna runt omkring oss 

som vi utvecklar vårt tänkande (Jerlang & Ringsted 2008). Genom kommunikation tolkar och 

analyserar  vi omvärlden. Det kan dels vara genom språklig kommunikation men också ge-
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nom fysisk kommunikation. Vi människor besitter inte enbart en teoretisk eller en praktisk 

färdighet. Vi använder oss av båda. Teori och praktik är beroende av varandra och tätt sam-

mankopplade (Säljö 2012). 

Det är genom mediering som barn lär, enligt den sociokulturella teorin. Genom att studera 

omgivningen och samspela med omgivningen lär sig barnet hela tiden nya saker. Barnet ser 

hur de vuxna gör och gör sedan likadant (Säljö 2014). Genom yttre socialt konstruerade akti-

viteter tillämpar sig barnen nya kunskaper som sedan görs om till inre erfarenheter (Jerlang & 

Ringsted 2008).  

 I dagens tekniksamhälle finns ytterligare sätt att tillämpa nya kunskaper och färdigheter. De 

nya medier som i dag finns för kommunikation ökar möjligheten till lärande. Det finns också 

anledning att fundera över hur det man lär sig utanför skolan idag kan tas tillvara på i skolan. 

Kommunikation och interaktion är av stor vikt för lärandet. Det är genom kommunikationen 

och samspelet i olika aktiviteter som kunskaperna utvecklas. Läraren ses som en viktig yttre 

faktor som bidrar till elevers lärande (Säljö 2012). En del kunskap kan elever få på egen hand 

medan det ibland krävs stöttning av en lärare eller med hjälp av andra elever (Oxstrand 2013) 

(Säljö 2012).  

Vygotskij hade en idé om att barn befinner sig i en bestämd utvecklingszon i en viss ålder. 

Barnet besitter då en viss kunskap men med hjälp av en vuxen eller en jämnårig kamrat som 

har mer kunskap kan barnet utvecklas. Utifrån detta menade Vygotskij att samarbete var en 

viktig arbetsform (Jerlang & Ringsted 2008). Den informationsteknik som idag finns ger ett 

alternativ till fysisk gemenskap. Information finns lättillgänglig och möjligheten till kommu-

nikation med andra, likasinnade ökar i och med den teknik som finns idag. Den nya tekniken 

kan idag ses som ett alternativ till mänsklig interaktion (Säljö 2014). 

3.1.3 Sammanfattning 

Det som förenar kognitivismen med det sociokulturella perspektivet är att barn lär av att göra. 

Genom aktivt deltagande lär de sig nya saker. Det som skiljer sig åt är dock att kognitivismen 

menar att barnet utgår i från sina egna tankar och erfarenheter och tolkar omvärlden så att det 

passar in i barnets tidigare erfarenheter medan det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att 

barnet hämtar information i samspel med omgivningen (Säljö 2014).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tekniken ses som ett alternativ till mänsklig interakt-

ion (Säljö 2014) medan det utifrån ett kognitivistiskt perspektiv kan ses som ett sätt för elever 
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att själva vara aktiva i sitt lärande (Säljö 2012). Inom kognitivismen ses läraren som någon 

som bör hålla sig i bakgrunden och låta eleverna själva utveckla sina förmågor (Säljö 2012) 

medan läraren inom det sociokulturella perspektivet ses som en viktig del i elevens lärande 

(Oxstrand 2013). Båda teorierna lyfter fram samarbete mellan elever som en viktig del i lä-

randet (Säljö 2014) (Jerlang & Ringsted 2008).  

 

 3.2 TPACK som teoretiskt ramverk 

3.2.1 TPACK 

TPACK (technological pedagogical content knowledge) är ett ramverk för lärares kunskap om 

att integrera teknik i undervisningen. Ramverket innehåller tre olika kunskapsområden; tek-

nisk kunskap, pedagogisk kunskap och kunskap om ett specifikt innehåll. Ramverket bygger 

på Schulmans (1987, 1986) konstruktion av pedagogiskt kunskapsinnehåll (Pedagogikal-

Content Knowledge- PCK) men har vidareutvecklats till att omfatta även teknisk kunskap. 

Alla dessa tre kunskapsområden är viktiga för att lärare med framgång ska kunna integrera 

teknik i undervisningen (Koehler & Mishra 2009).  

Content Knowledge innebär att läraren har de rätta ämneskunskaperna för att lära ut ett visst 

innehåll. Pedagogical knowledge innebär att läraren har de rätta kunskaperna att lära ut. Lära-

ren måste kunna anpassa ämnesinnehållet i undervisningen till elevernas kunskapsnivå och 

dessutom undervisa med varierade metoder. Dessa kunskapsområden har sedan vidareutveck-

lats av Mishra och Koehler (2009) till att innehålla även technological knowledge, lärarnas 

förhållningssätt till teknologi (Tallvid 2015). 

  

 

 

 

 

 

 

Figur :1 Modellen visar hur kunskaperna både hör ihop och samverkar. (http://tpack.org/) 
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Figur 1 visar hur de olika kunskapsområdena samverkar. Var och en av dessa cirklar represen-

terar en av de tre kunskapsområdena. Cirklarna överlappar också varandra, vilket innebär att 

två kunskapsområden samverkar. En lärare kan ha goda kunskaper i en eller flera av dessa 

områden, till exempel kan läraren ha goda pedagogiska kunskaper och vara väl förtrogen med 

det innehåll som ska läras ut, men sakna tekniska kunskaper. Läraren hamnar då i fältet för 

PCK (Pedagogical Content Knowledge). De vet vad de ska göra och varför men inte hur de 

applicerar tekniken på detta. En lärare kan också ha goda tekniska och pedagogiska kunskaper 

men sakna de rätta ämneskunskaperna som krävs (Technological Pedagogical Knowledge- 

TPK). TCK står för Technological Content Knowledge och innebär att läraren har de rätta 

ämneskunskaperna och tekniska kunskaperna men saknar den pedagogiska kunskapen, alltså 

förmågan att lära ut ett innehåll med hjälp av teknik. Det är först när läraren har goda kun-

skaper i alla tre områden som de har de bästa förutsättningarna för att undervisa med hjälp av 

digital teknik. Detta går att urskilja i figur 1 där alla tre cirklarna överlappar varandra. (Ko-

ehler & Mishra 2009).  

Tallvid (2015) skriver att det är viktigt att förstå att TPACK är beroende av utomvarande fak-

torer så som tidigare erfarenhet, resurser och vilken typ av elever läraren undervisar. Det är 

också viktigt att ha i åtanke att Mischra och Koehler väver in all sorts teknologi i sin definit-

ion. Det innebär att teknologi inte enbart handlar om ny digital teknologi utan även till exem-

pel papper och penna, som är en sorts teknologi som förenklat människans behov av kommu-

nikation (Tallvid 2015).  

3.2.2 Kritik mot TPACK 

Det finns viss kritik mot TPACK som teori då den anses vara otillräcklig i sin beskrivning av 

de olika delarna (Tallvid 2015). Graham (refererad i Tallvid 2015) anser att ramverket är 

bristfälligt pågrund av att det är en vidareutveckling på Schulmans teorier som i sin tur inte är 

tillräckligt vetenskapliga. Cox och Graham (refererad i Tallvid 2015) menar att begreppet 

teknologi är svävande och svårt att definiera då teknologin ständigt utvecklas.  

Även Ruthven (2013) har riktat kritik mot TPACK och menar att det ibland kan vara svårt att 

skilja de olika kunskaperna åt. Till exempel kan det vara svårt att skilja teknisk kunskap (TK) 

och teknisk innehållskunskap (TCK). Det kan vara svårt att bestämma när kunskap blir så 

innehållspecifik att den bör tillhöra (TCK). Dessutom tenderar kunskaper i ämnesinnehåll att 

ses som viktigare än pedagogiska kunskaper och dem båda ses som viktigare än tekniska kun-

skaper (Ruthven 2013).   
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4 Metod 

Nedan presenteras studiens metod, vilken datainsamlingsmetod som valts, hur urvalet sett ut 

och hur studien genomförts och bearbetats. Nedan presenteras också de etiska ställningsta-

ganden som beaktats under studiens gång samt begreppen reliabilitet, validitet och generali-

serbarhet. 

 

4.1 Design 

Som datainsamlingsmetod för denna studie användes en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 

innebär vanligtvis att intervjuer görs för att samla in information (Ahrne & Svensson 2011). 

En kvalitativ studie är mest lämplig när forskaren vill ta reda på människors upplevelser eller 

uppfattning om saker eller omgivningen. I denna studie var det just lärarnas uppfattning om 

fenomenet digitala verktyg som skulle tolkas och jämföras vilket gör intervjuer mest lämpligt 

som metodval. Från början var tanken att inleda studien med att observera lärarna för att se-

dan följa upp med intervjuer, men då syftet med studien var att undersöka vilka digitala verk-

tyg lärarna använder och vad de har för uppfattning om digitala verktyg så gav inte observat-

ioner någon information utöver intervjuerna. Studien genomfördes med hjälp av semistruktu-

rerade intervjuer. Det innebär att frågorna är mer allmänt formulerade och dessutom finns 

utrymme att ställa följdfrågor (Bryman 2011). Alla lärare fick samma frågor men följdfrå-

gorna varierade beroende på vad de berättade och om något behövde förtydligas.  

 

4.2 Urval 

Inför studien var det tio personer som tillfrågades om deltagande i form av en intervju. De tio 

personer som valdes ut arbetar med digital teknik i sin undervisning och då främst i matema-

tik men några arbetar med digitala verktyg även i andra ämnen. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) behöver minst sex personer intervjuas för att den information som intervju-

personerna kommer med ska vara oberoende av varandra. Lärarna kontaktades i god tid för att 

hinna ta ställning till om de ville delta eller ej. De fick sedan själva avgöra när intervjun  

skulle äga rum. Av dessa tio var det åtta stycken som tackade ja till deltagande i studien. Tan-

ken var att försöka få tag på ytterligare två deltagare för att komma upp i tio intervjuer men 

tidsbristen gjorde att endast åtta deltagare intervjuades.  
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Från början var avsikten att intervjua alla åtta på deras arbetsplats men en deltagare valde att 

svara på mail. Då studien vänder sig till lärarna och deras användning av och uppfattning om 

digitala verktyg så accepterades att en intervju genomfördes via mail. När frågor skickas via 

mail måste intervjuaren  ha i åtanke att mail kan fastna i skräppost eller att e-postadressen kan 

vara felaktig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Mailintervjuer begränsar också antalet 

deltagare till de som har tillgång till internet. Dessutom kan intervjuaren varken avläsa 

kroppsspråk och ansiktsutryck eller röstläge hos intervjupersonen. Fördelen med intervjuer 

via mail är dock att risken för påverkan från intervjuaren försvinner delvis eller helt. En an-

ledning till att några väljer att svara via mail kan också vara att de då blir mer anonyma än vid 

en fysisk intervju (Meho 2006). Även tre av de andra intervjuerna gjordes via mail då lärarna i 

sista stund inte kunde delta i en fysisk intervju. De svar som då samlades in ansågs inte till-

föra nog med information för att ge ett rättvist resultat. Därför kompletterades svaren med 

fysiska intervjuer vid ett senare tillfälle. Även vid de intervjuer som gjordes i inledningen av 

studien behövde viss information förtydligas vilket gjordes via telefon. Det var främst kom-

pletterande frågor gällande lärandeteorierna och TPACK-ramverket. Den intervju vars svar 

kom in via mail kompletterades med en rad följdfrågor och förtydliganden, också via mail.   

Studien inriktar sig på yrkesverksamma lärare som arbetar i förskoleklass och i årskurserna 1-

3 på tre olika skolor. Dessa lärare är i åldrarna 30-50 år och har olika lång erfarenhet av att 

arbeta i skolan. Vad gäller könsfördelningen är det få män representerade jämfört med kvin-

nor.  

 

4.3 Datainsamling 

Innan  intervjuerna genomfördes skickades en förfrågan om deltagande ut tillsammans med 

ett informationsbrev som upprättats i samråd med handledaren. I informationsbrevet framkom 

tydligt syftet med intervjun och vilket ändamål informationen skulle användas till. Även en 

intervjuguide (bilaga 1) upprättades i samråd med handledaren. Intervjufrågorna arbetades 

fram utifrån frågeställningarna och den teori som studien bygger på. De första två frågorna är 

kopplade till den första frågeställningen, vilka digitala verktyg använder sig  lärare av i sin 

matematikundervisning. Frågorna syftar till att få svar på vilka digitala verktyg som finns till-

gängliga på arbetsplatsen och vilka digitala verktyg lärarna använder sig av i sin matematik-

undervisning. Fråga tre och fyra är kopplade till den andra frågeställningen, vilka motiv ger 

lärare till sin användning av digitala verktyg. De syftar till att få svar på varför lärarna använ-
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der sig av digitala verktyg och hur det påverkar eleverna. Dessa frågor är också kopplade till 

lärandeteorierna och hur lärandet sker och i vilka sammanhang. Fråga fem och sex syftar till 

att få svar på den tredje frågeställningen, Hur ser de på sin egen kompetens inom digital tek-

nik. Dessa frågor kompletterades i efterhand med frågor kopplade till TPACK-teorin där lä-

rarna fick några frågor utifrån de olika kunskapsdelarna teknik, pedagogik och ämnesinnehåll. 

Fråga sju syftar till att ta reda på vad lärarna anser om kursplanens tydlighet vad gäller digital 

kompetens hos eleverna. Frågan kopplas till avsnittet där lärarna motiverar sin undervisning 

med hjälp av digitala verktyg.  

De fysiska intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser där samtliga intervjuer spe-

lades in med hjälp av ljudupptagningar på telefon och surfplatta. Deltagaren fick innan in-

spelningen påbörjades samtycka till inspelning. Vid ett av intervjutillfällena misslyckades 

ljudupptagningen vilket gjorde att anteckningar fick föras i efterhand. I vissa fall kom även 

deltagarna med intressant information efter att ljudinspelningen avslutats. I dessa fall också 

anteckningar för att få med informationen i resultatet. Viss information behövde förtydligas i 

efterhand med hjälp av telefonsamtal. 

 

4.4 Databearbetning 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades inspelningarna. Ett avvägande gjordes om 

några av intervjuerna skulle transkriberas av en utomstående person men risken med det var 

att informationen skulle misstolkas och därför påverka resultatet. Därför gjordes all transkri-

bering på egen hand. Detta gjorde också att tolkning och bearbetning av det empiriska materi-

al som samlats in kunde påbörjas redan vid transkriberingen.  

Vid transkriberingen avkodades också namn och arbetsplatser som deltagarna nämnde. Detta 

för att förhindra att utomstående kan förstå vilka som intervjuats.  

Transkriberingarna gjordes så tidigt som möjligt efter att en intervju hade genomförts dels för 

att det tog lång tid att transkribera, dels för att kunna använda informationen i nästa intervju. 

Vissa frågor behövde förtydligas vilket framkom genom transkriberingen.  

Materialet analyserades därefter genom att olika gemensamma teman identifierades i transkri-

beringarna. Materialet delades med hjälp av en innehållsanalys in i två olika huvudkategorier 

som sedan i sin tur delades in i underkategorier. Nedan visas ett exempel på en sådan uppdel-

ning där olika citat analyserades och grupperades. 
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Citat Tolkning av citat Underkategori Huvudkategori 

"Vi har dokumentkamera, 

cleverboard, en klassupp-

sättning iPads, en klassupp-

sätning med bärbara datorer, 

och en macbook per lärare." 

"Vi har iPads, vi har, lärarna 

har tillgång till datorer, stat-

ionära och bärbara. Också 

har vi privata mobiltelefo-

ner."  

 

Exempel på vilka olika 

digitala verktyg som finns 

på arbetsplatsen 

Tillgängliga verktyg 

och hur de används 

Digitala verktyg i 

undervisningen 

"Vi har verktygen men vi 

behöver även få lära oss mer 

om att använda dem. Jag 

tycker att vi kunde vara 

bättre på att ta tillvara på 

kunskapen som finns inom 

kommunen och delge 

varandra mer på t ex kompe-

tensutvecklingsdagar." 

"Smartboarden använder jag 

mer som projektor (...) jag 

tycker att vi har fått digitala 

verktyg men inte kunskaper-

na om att använda dem. De 

började lite i fel ände." 

Verktygen finns men inte 

kompetensen. Lärarna 

efterfrågar kompetensut-

veckling. 

Lärarna om sin egen 

kompetens 

Lärarnas uppfattning om 

digitala verktyg 

 

 

4.5 Forskningsetik  

Forskning är viktigt för samhällets utveckling. Det är på så vis vi samlar ny information och 

utvecklar vissa områden. Som forskare måste man dock ta hänsyn till de individer som kan 

komma att påverkas av studien eller forskningen. Detta kallas individskyddskravet och kan 

delas in i fyra olika huvudområden. Dessa fyra olika krav finns till för att undvika missför-

stånd och konflikter som kan uppstå mellan de olika parterna. Det är viktigt att den som ska 

delta i undersökningen får information om detta och ger sitt samtycke (Vetenskapsrådet 

2002). 
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4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna inför och under studiens gång ska få in-

formation om vad syftet med studien är och vad informationen sedan kommer att användas 

till. De ska också få information om att de när som helst kan välja att inte delta i studien (Ve-

tenskapsrådet 2002). I samband med att förfrågan om deltagande skickades ut till deltagarna i 

studien så skickads ett informationsbrev ut (bilaga 2). Deltagarna fick då information om syf-

tet med studien och att deltagandet var frivilligt. De fick också information om att studien 

skulle genomföras med semistrukturerade intervjuer där intervjun skulle ske enskilt med för-

utbestämda frågor.  

4.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna måste ge sitt samtycke till deltagande i stu-

dien innan intervjuerna kan genomföras. Detta ska ske utan någon påverkan från intervjuaren 

(Vetenskapsrådet 2002). Bryman (2011) skriver också att samtyckesprincipen förutsätter att 

deltagarna i studien måste få tillräckligt mycket information om tillvägagångssätt och syfte 

med studien för att kunna avgöra om de vill delta i studien eller ej. Att ge alla deltagarna full-

ständig information kan dock påverka deltagandet i studien. Dessutom kan deltagarnas svar 

påverkas om de har fått för mycket information om studien i förväg. 

I samband med intervjuerna fick deltagarna skriva på ett samtyckesformulär där information 

om att studien är frivillig tydligt framkom (bilaga 2). Deltagarna fick också information om 

att alla personuppgifter samt arbetsplatsuppgifter avkodas. Vidare fick deltagarna intyga att de 

tagit del av studiens syfte och tillvägagångssätt i form av det informationsbrev som bifogades 

vid förfrågan om deltagande.  

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

 Konfidentialitetskravet innebär att all information ska avkodas och bevaras i säkert förvar så 

att obehöriga inte kan komma åt materialet (Vetenskapsrådet 2002). De allra flesta vill bevara 

sitt privatliv. Det är därför viktigt att forskaren tar hänsyn till detta och avkodar känsliga upp-

gifter i den mån det går. Deltagaren har dock till viss del frångått sin rätt att vara privat när 

den valt att delta i en studie. Som forskare är det viktigt att förstå att vissa frågor kan vara 

känsliga trots att deltagaren gett sitt samtycke (Bryman 2011). 
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I denna studie avkodades lärarna i den utsträckning det var möjligt. Namn och kön har avko-

dats. Det har heller inte skrivits ut någon specifik årskurs utan alla lärarna tillhör spannet för-

skoleklass upp till och med årskurs 3. Namnet på skola och  kommun har också avkodats för 

att öka anonymiteten. De data som samlades in transkriberades och avkodades och ljudinspel-

ningar raderades.  

4.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att den datainsamling som görs enbart ska användas till forsknings-

ändamål för studien och inget annat (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna fick i informations-

brevet vetskap om att de uppgifter som samlats in enbart används i forskningsändamål för 

denna studie. De fick också information om var de kan ta del av det slutgiltiga resultatet.  

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet innebär att undersökningen ska vara tillförlitlig och mäta det som är 

syftet med studien. För att få en så hög validitet som möjligt utformades intervjufrågorna uti-

från studiens syfte och frågeställningar. Då studien genomfördes med hjälp av intervjuer in-

nebar detta att frågorna kunde anpassas till nästa intervju. Några frågor behövde förtydligas. 

Dessutom kompletterades intervjuerna med frågor kopplat till TPACK och lärandeteorierna 

för att säkerställa att syftet besvarades. Att få en hög reliabilitet i studien var lite svårare då 

tillförlitligheten påverkas av hur stor gruppen av intervjupersoner var och inom vilket område 

de befann sig på. Studien genomfördes i en liten kommun vilket gör att reliabiliteten kan 

komma att påverkas. Frågorna utformades så att de skulle vara så öppna och allmänna som 

möjligt för att inte intervjupersonerna skulle påverkas i sina svar. Sannorlikeheten är stor att 

ytterligare en forskare skulle få samma resultat om studiens frågor ställs till samma deltagare 

som intervjuats. Det går däremot inte att säkerställa att resultatet blir detsamma om nya delta-

gare intervjuas.  

Vad gäller generaliserbarheten påverkas även denna av hur stor population som ingår i stu-

dien. Bryman (2011) menar att en liten grupp individer inte kan ses som en återspegling av en 

större population. Då studien genomfördes med hjälp av intervjuer innebär också detta att 

antalet individer som intervjuas blir få. Studiens generaliserbarhet är därför låg.  
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5 Resultat 

Här nedan presenteras resultatet som analyserats och tagits fram utifrån intervjuerna. När in-

tervjuerna analyserades delades svaren in två olika huvudkategorier och sedan ett antal under-

kategorier. De två huvudkategorierna var "digitala verktyg i undervisningen", som beskriver 

vilka verktyg lärarna använde och hade tillgång till, och "lärarnas uppfattning om digitala 

verktyg", vilket beskriver lärarnas uppfattning om digitala verktyg utifrån egen erfarenhet och 

kompetens samt skolledningens agerande kring digitala verktyg. 

 

5.1Digitala verktyg i undervisningen 

Under den här kategorin redogörs för vilka digitala verktyg lärarna och eleverna har tillgång 

till, hur lärarna använder dessa i sin matematikundervisning samt vad de anser om kurspla-

nens tydlighet vad gäller digitala verktyg. Vidare nämns också vad lärarna har för motiv till 

sin användning av digitala verktyg i sin undervisning samt lärarnas reflektioner kring elever-

nas olika sätt att lära.  

5.1.1 Tillgängliga verktyg och hur de används 

Den här underkategorin redogör för vilka olika verktyg som finns tillgängliga för lärare och 

elever och hur lärarna väljer att planera sin undervisning utifrån de digitala verktygen.  

De digitala verktyg som finns tillgängliga på de olika arbetsplatserna är surfplattor (i samtliga 

fall i form av iPads), interaktiv tavla (Smart board och Cleverboard), dokumentkameror och 

bärbara och stationära datorer. Det är endast en lärare som nämner privat mobiltelefon som ett 

digitalt verktyg. De andra lärarna tar inte upp den som ett verktyg de använder men det behö-

ver inte innebära att de inte gör det. Mobilen är allt som oftast ändå med så det kan möjligtvis 

vara fler lärare som använder den i undervisningssyfte. 

 Vi har iPads, vi har, lärarna har tillgång till datorer, stationära och bärbara. Också har vi privata  

 mobiltelefoner.  

 Vi har dokumentkamera, cleverboard, en klassuppsättning iPads, en klassuppsätning med bärba

 ra datorer, och en macbook per lärare. 

Samtliga lärare uppger att det finns surfplattor i klassuppsättningar som delas gemensamt med 

andra klasser på skolorna. Trots att de delas mellan klasser anser ingen lärare att de har för lite 

surfplattor. Några lärare nämner att de har tillgång till surfplattor men att de inte används så 

ofta som de skulle kunna göra. Att döma av det lärarna säger är tillgängligheten tillräckligt 
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stor men de utnyttjas inte till fullo. Några lärare verkar använda dem mer än andra. Detta be-

ror inte på snedfördelning utan snarare att vissa lärare inte väljer att arbeta så mycket med 

dem vilket gör dem mer tillgängliga för andra. 

 En klassuppsättning av iPads finns och då är det 45 elever som ska samsas om dem vilket gör att 

 tillgängligheten är stor. 

 Den där klassuppsättningen har inte använts så mycket som vi trodde den skulle kanske.

      

 Vi har ju på lågstadiet en klassuppsättning och vi använder ju inte den klassuppsättningen lika 

 mycket, det gör vi ju inte. 

Vad gäller just elevernas tillgång till digitala verktyg så nämner alla lärare att surfplattorna 

används under planerade tillfällen, eleverna har därmed inte fri tillgång till just surfplattor i 

klassrummet. Datorer finns på skolorna men de används sällan. En av de åtta intervjuade lä-

rarna nämner att det finns en klassuppsättning bärbara datorer på skolan, de resterande sju 

uppger att det finns en dator som eleverna kan använda om det behövs. Det som främst verkar 

användas av eleverna är surfplattor. Trots att det finns datorer tenderar inte lärarna att inte-

grera dem så mycket i varken matematikundervisningen eller i andra ämnen. Surfplattor  an-

vänds både till att räkna matematik och till att söka information och skriva texter.  

Samtliga lärare uppger att de har tillgång till dokumentkamera men att de i vissa fall finns i 

andra klassrum. Det finns också minst en interaktiv tavla på varje skola. En av lärarna nämner 

att det finns en interaktiv tavla på hela lågstadiet medan en annan lärare på en annan skola 

uppger att det finns en interaktiv tavla i nästan alla klassrum. Att verktygen finns i andra 

klassrum kan säkert komma att påverka lärarna i deras val att använde dem och inte. En inter-

aktiv tavla som endast finns i ett klassrum försvårar möjligheten för andra lärare på skolan att 

använda den. Dokumentkameror går att flytta men de flesta lärare känner förmodligen att de 

helst använder det som finns tillgängligt i deras klassrum eller i genensamma utrymmen. Näs-

tan alla lärare har dock tillgång till en klassrumsdator eller till en egen bärbar dator. Av de åtta 

intervjuade var det en som inte hade tillgång till egen dator. Den läraren nämner att den öns-

kat en surfplatta istället men har inte fått det ännu. En av lärarna i de lägre årskurserna vill 

gärna dokumentera det eleverna arbetar med. En förfrågan till rektor har gjorts om läraren kan 

få en iPad till klassen så att dokumentation kan genomföras. Läraren menar att de gemen-

samma iPadsen inte lämpar sig till att dokumentera då det är flera klasser och lärare som an-

vänder dessa. 
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 Jag har ju inte fått någon bärbar dator heller, som de andra har, så då bad jag om en iPad istället, 

 för jag vill ju ha lite det här förskoletänket som finns kring dokumentation. 

 

Flera lärare säger att de har digitala verktyg men saknar kunskaperna att använda dem i högre 

utsträckning än de gör. Lärarna nämner också ekonomin som en styrande faktor över  vad 

som finns och inte och menar att kommunen behöver se över hur det ser ut med digitala verk-

tyg på skolorna. De behöver också se till att lärarna får utbildning och kompetensutveckling 

så att de kan använda de digitala verktyg som finns. 

  Eftersom vi lärare inte styr över inköp av digitala verktyg så sker planeringen utifrån det som vi 

 har och vad vi bäst kan göra utifrån det. 

 Kommer det med i kursplanen ställs ett helt annat krav på kommunen också. För då måste de ju 

 se till, och jag tror att det är väl där som skon klämmer, det är ju en ekonomisk bit, väldigt 

 mycket. 

 Det finns ju kanske inte ekonomi på alla ställen för att, att utrusta skolorna med det de behöver 

 och ge personalen kompetensutveckling så att de lär sig. 

Lärarna motiverar sin användning av digitala verktyg lite olika. Några använder dem för att de 

anser att man måste det, för att det står i läroplanen, några för att de ser många fördelar med 

digitala verktyg i sin undervisning. Detta påverkar också deras sätt att använda digitala verk-

tyg. Några lärare nämner att de planerar sin undervisning utefter de digitala verktygen medan 

några andra anpassar de digitala verktygen till undervisningen. Hur de väljer att planera sin 

undervisning verkar bero mycket på vilken tillgång till digitala verktyg som finns och vad de 

har för erfarenhet och intresse av det. En av lärarna menar att hen anpassar de digitala verkty-

gen till sin undervisning och det område som de arbetar med för stunden. Läraren planerar 

inte sin undervisning efter vilka verktyg och program som finns tillgängliga utan utifrån det 

område eleverna befinner sig på.  

  Jag planerar min undervisning utifrån det område vi håller på med, därför blir det oftast att jag 

 anpassar den digitala tekniken till det som ska tränas. Jag tror att skulle jag haft större intresse 

 för det hade det säkert sett annorlunda ut. 

De flesta lärarna arbetar varierat med digitala verktyg i sin undervisning. Några lärare arbetar 

mest med surfplattor och då olika appar i matematik. En av lärarna arbetar desto mer med 

digitala verktyg och anpassar de digitala verktygen till elevernas individuella behov. Läraren 

nämner att arbetet med iPad bidrar till att eleverna kan lära sig matematik på ett varierat och 

lekfullt sätt. Eleverna i den här klassen är vana att använda iPads vilket läraren ser som en 

tillgång att ta vara på. 
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 Vi använder även appen "Qnoddarna" på iPads. Där kan de arbeta utifrån ett mer individuellt 

 perspektiv på ett lekfullt och varierande sätt. Eleverna är vana att använda iPads och då känns 

 det naturligt att införa det i undervisningen också. 

Flera av lärarna använder dokumentkamera när de har genomgång med eleverna och låter då 

eleverna vara delaktiga. De använder interaktiva tavlor och dokumentkameror för att kunna 

visa alla elever samtidigt. En av lärarna nämner att den genom att eleverna får lyssna på 

varandra och får vara med i resonemangen snabbt kan se om de flesta hänger med eller om det 

behövs ytterligare en gemensam genomgång. Läraren anser att muntliga diskussioner är ett 

bra inslag i matematikundervisningen då läraren anser att eleverna lär sig bättre när de får 

lyssna på varandra.  En annan lärare nämner att Smartboarden är bra för att visa alla samtidigt 

men även att den får eleverna att tänka på andra vis än de vanligtvis gör. Det finns en lärare 

som inte använder sig av några matematikböcker utan låter eleverna skriva ner och räkna sina 

uppgifter direkt i ett räknehäfte. Läraren lägger då upp olika uppgifter under dokumentkame-

ran eller visar olika tal med hjälp av föremål och så får eleverna göra sina uträkningar i räkne-

häftet. Dokumentkameror och interaktiva tavlor verkar vara väl använda hos de flesta lärare 

som har tillgång till dem. De uppskattar möjligheten att visa alla elever samtidigt och att ele-

verna kan vara med och tänka och resonera högt.  

 Jag jobbar mycket gemensamt med hjälp av dokumentkameran. Då ser alla och  kan hänga 

 med. (....)Det gör att jag snabbt kan se om det behövs ytterligare genomgång av ett område, 

 dessutom får de hela tiden lyssna på varandras resonemang. 

 Smartboarden försöker... dels så är det ju för att visa alla och de får göra men sen så försöker jag 

 även att, jag kommer på några övningar i framförallt taluppfattning som de kan göra saker som 

 man inte gör annars. Liksom som, så att man får ett annat tänk.  

 Dokumentkameran använder jag mest, och framför allt i matten då, då ser alla eleverna samti

 digt. Och jag använder ju inte matteböcker så då är den väldigt bra. 

5.1.2 Lärarnas motivering till användandet av digitala verktyg 

Den här underkategorin belyser frågeställningen hur lärarna motiverar sin undervisning med 

hjälp av digitala verktyg.  

Flera av lärarna säger att genom att låta eleverna arbeta med surfplattor och olika appar blir de 

mer koncentrerade och engagerade. Det blir en bättre arbetsro och eleverna gör det de ska. 

Den största motivationen enligt lärarna är att eleverna får arbeta varierat. Variationen anses 

bidra till ett lustfyllt lärande. Dessutom tycker vissa av lärarna att de ser en skillnad i motivat-

ion hos eleverna när de får använda digitala verktyg.  

 Jag upplever att variation är det som är mest lustfyllt för eleverna. Gemensamt med dokument-

 kamera, parräkning, lite egen räkning, diagnos, praktiska övningar och iPad-övningar. 
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  Ja arbetsro... det fångar ju dem, de jobbar mer koncentrerat måste jag nog säga  att jag tycker. 

 Tankarna flyger inte iväg så utan de är mer fokuserade då (.....) Och motivation, ja, för en del är 

 det väldigt motivationshöjande att ha iPaden (....) Men som variation tycker jag att den är jätte

 viktig.  

 Bra med variation och lustfyllt lärande med iPads. Många elever kan träna fler gånger och nöta 

 mer om de använder iPaden istället för fylleristenciler.  

 De blir väldigt inne i sin grej när de sitter med iPads eller med en dator. Jag är noga med att de 

 enbart gör det de ska och inte spelar andra spel. Men det är väldigt sällan de inte gör det de ska. 

 

Även om arbetet med digitala verktyg i sig verkar vara lustfyllt och motiverande för eleverna 

verkar lärarna tycka att det är just variationen av digitala verktyg och traditionella övningar 

som är mest motiverande för eleverna. Genom att låta eleverna träna sina förmågor på olika 

sätt tycker lärarna att eleverna blir mer motiverade och engagerade i övningarna.   

Alla lärare verkar likt Vygotskij och Piaget anse att elever lär genom att vara aktiva i sin lär-

process. Just arbetet med digitala verktyg tenderar att för det mesta ske en och en eller i hel-

klass. Några av lärarna använder sig av digitala verktyg som ett sätt att få eleverna aktiva i 

diskussioner. De menar att de lär genom att tillsammans föra och följa resonemang. Andra 

använder dem till att få eleverna fokuserade på sitt eget arbete.  

Flera av lärarna ser också fördelar med att använda digitala verktyg i undervisningen för att 

det förenklar och sparar tid för dem. De blir komplement till dem själva. När eleverna får ar-

beta med surfplattor menar lärarna att de inte måste gå runt och hjälpa alla elever lika mycket. 

De kan anpassa undervisningen till elevernas behov och fokusera på dem som behöver extra 

stöttning. En lärare nämner också att Smartboarden sparar tid då läraren kan visa alla elever 

samtidigt istället för att gå runt till var och en.  

 Det som är bra är att när de får sitta med iPaden kan de göra sånt som är på deras egen nivå. Då 

 kan jag passa på att hjälpa de elever som kräver lite extra stöttning.  

 Jag behövs ju inte lika mycket när de arbetar med iPads eller datorer. Det finns många bra appar 

 som går att anpassa efter eleverna. Då kan jag passa på att hjälpa några lite extra eller göra an

 nat (..) planera nästa lektion och lite så. Även Smartboarden sparar tid för då ser alla allt samti

 digt och kan hänga med. 

På frågan om lärarna anser att kursplanen i matematik är tydliga vad gäller digitala verktyg 

och digital kompetens är alla överens om att den är otydlig. Detta nämner de också påverkar 

graden av undervisning med hjälp av digitala verktyg. Några lärare nämner att de använder 

sig av digitala verktyg av eget intresse och därför inte påverkas så mycket av i vilken grad 

kursplanen tar upp digital kompetens och digitala verktyg.  
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 Jag märker ju att mina elever blir mer engagerade och deltar mer lärandet när jag integrerar 

 digitala verktyg i undervisningen. Därför gör jag det ändå (...) men den är ju inte tydlig, 

 verkligen inte.  

 Ja den är ju väldigt otydlig. Men jag vet ju att man ska göra det. Men det blir ju lite olika vad 

 man gör då. De som inte är så insatta kanske inte tar med det alls. Jag ser ju fördelarna med dem 

 så(...) 

 Inte som det ser ut nu. Men jag är väldigt positiv till Regeringens förslag om att förtydliga målen 

 om digital kompetens och programmering och att det ska få mer utrymme. 

Andra lärare menar att kursplanens otydlighet är en anledning till att de inte använder digitala 

verktyg lika mycket som de skulle kunna göra. De menar att om det verkligen anses viktigt 

bör det finnas att hitta i kunskapskraven.  

 Det är ju inte något tydligt nej. I matten nu är det ju ingenting. Om det är den linjen de vill gå så 

 måste de ju ändra där för nu kan man ju köra igenom hela kursplanen utan digitala verktyg. 

 Nej det är ju inte tydligt alls faktiskt. Är man dessutom inte så intresserad så blir det ju kanske 

 ännu mindre än de skulle behöva (...) Jag tycker inte att det fanns något konkret alls i 

 kunskapskraven. 

 

5.2 Lärarnas uppfattning om digitala verktyg  

Här nedan presenteras den andra kategorin som är lärarnas uppfattning om digitala verktyg 

och hur de ser på sin egen kompetens och erfarenhet. Vidare tas också upp hur skolledning 

och kollegor förhåller sig till arbetet med digitala verktyg.  

5.2.1 Lärarna om sin egen kompetens 

I denna underkategori pressenteras lärarnas uppfattning om sin egen kompetens och erfaren-

het kring användandet av digitala verktyg. Lärarna har utifrån TPACK-ramverket reflekterat 

över sina kunskapsområden. 

Vad alla lärare har gemensamt är att de inte fått någon utbildning i området digital teknik och 

digitala verktyg. Flera av dem efterfrågar kompetensutvecklingsdagar och utbildningar för att 

få mer kunskap om hur man kan använda digitala verktyg i sin undervisning. Flera av dem 

säger att de har verktygen men inte kunskaperna att använda dem. Några nämner brist på in-

tresse och tidigare erfarenhet som en anledning till att de inte använder digitala verktyg så 

mycket i sin undervisning. Några säger att de har intresset och därför tagit reda på mycket 

själva genom olika forum som till exempel olika grupper på Facebook eller via bloggar.  

 Jag är självlärd och är med i olika forum på nätet där lärare utbyter erfarenheter och tipsar 

 varandra (...) Jag är väldigt intresserad av digital teknik och har hållit i arbetsplatsfortbildning 

 om iPads och office 365. 
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 Jag tycker att det är jättebra verktyg att ha (...) Det tar ju mycket tid och mycket jobb men jag ser 

 ju att det finns många vinster med det också. Det blir ju en variation för min skull också, man lär 

 sig andra saker. 

 Smartboard har vi fått lite utbildning på, sen så är man självlärd, eller tar reda  på. Finns ju 

 väldigt många bloggar och facebookgrupper och så här som har med digital teknik (...) och då 

 kommer det ju då och då upp saker där som, tips och idéer som man kan få och testa om det 

 funkar för en själv och grupperna man har. 

Det verkar som att det är vanligt att vara med i olika grupper på facebook som är inriktade på 

olika ämnen eller områden. Även bloggar besöks för att få tips och idéer att testa i klasserna. 

Några av lärarna anser att de har de rätta verktygen men inte kunskaperna. De efterfrågar ut-

bildning och kompetensutveckling inom digital teknik så att de kan använda de resurser de 

har. När dessutom intresse saknas, som någon av dem säger, så används inte de verktyg som 

finns på rätt sätt. Smartboarden, som är en interaktiv tavla, används som projektor istället vil-

ket fungerar men det är inte tanken med den från början.  

 Jag kan ju använda det men jag känner att jag inte har tillräckligt med intresse och kunskap för 

 att använda det mer. Smartboarden använder jag mer som projektor. Hade vi fått lite mer 

 genomgång på den kanske... Jag tycker att vi har fått digitala verktyg men inte kunskaperna om 

 att använda dem. De började lite i fel ände. 

  Vi har verktygen men vi behöver även få lära oss mer om att använda dem (...) vi kunde vara 

 bättre på att ta tillvara på kunskapen som finns inom kommunen och delge varandra mer på t ex 

 kompetensutvecklingsdagar. 

Utgångsläget är likadant för alla lärare. De har inte fått någon utbildning inom området digital 

teknik, de har fått lära sig själva och varandra. Det är här det börjar skilja sig lite vad gäller 

deras egen kompetens. Medan några är mycket intresserade och söker reda på information 

själva, är det några som saknar intresse och därför endast använder verktygen utifrån den lilla 

kunskap de har om de digitala verktygen. Det verkat vara intresset som styr mest vad de har 

för kompetens.  

Utifrån de olika kunskapsområdena i TPACK-ramverket säger de flesta lärarna att det är just 

de tekniska kunskaperna som saknas. Flera av lärarna menar att de har förmågan att undervisa 

om ett specifikt ämne på ett pedagogiskt korrekt sätt men saknar förmågan att applicera tekni-

ken i detta. Oftast anpassar de tekniken till det ämnesinnehåll de undervisar i och frångår tan-

ken med tekniken.  

 Jag måste nog säga att det är den tekniska biten som faller bort. Jag känner mig  inte tillräckligt 

 kompetent eller engagerad att lära mig tekniken på rätt sätt för att ta med den i undervisningen 

 mer än jag gör. 
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 Jag har länge tänkt att jag skulle ta tag i mig själv och faktiskt lära mig lite mer om 

 smartboraden och lite appar och så men(...) Jag förstår ju att de finns fördelar med dem men(...) 

De lärarna som ändå känner sig insatta i tekniken tycker att de har förmågan att använda dem 

på ett sätt som får undervisningen att bli relevant utifrån alla tre kunskapsområdena. Dock 

menar några av lärarna att det finns oändliga möjligheter med tekniken och menar att det finns 

mycket att lära och många användningsområden som de inte känner till.  

 Jag tycker ändå att jag är noga med att tänka efter varför jag gör vissa saker med hjälp av till 

 exempel smartboarden eller iPadsen. Jag gör ju aldrig något utan att ha en plan med det. Sen 

 finns det alltid fler saker man kan göra men(...)  

 Det är ju så bra med tekniken, allt går ju att göra bara man är villig att lägga ner lite tid på det. 

 Jag brukar kolla efter i grupper på Facebook och få lite ny inspiration till olika saker att göra(...) 

 finns alltid nått nytt att testa. Men jag är ändå noga med att tänka efter om jag tror det kommer 

 fungera på min klass och vad syftet med uppgiften är. 

 

5.3 Sammanfattande analys 

5.3.1 Tillgänglighet och användning 

Resultatet visar att de digitala verktyg som finns tillgängliga och används är klassuppsättning-

ar av surfplattor (i samtliga fall iPads), interaktiva tavlor som exempelvis Clever Board och 

Smartboard, dokumentkameror, stationära datorer samt bärbara datorer. Det är främst surf-

plattor, dokumentkameror och interaktiva tavlor som används i undervisningen då eleverna är 

delaktiga. Surfplattorna används genom att eleverna arbetar med olika appar och program som 

tränar färdighetsträning. Dokumentkamerorna används till helklassundervisning där eleverna 

får vara delaktiga och kan följa varandras resonemang. De interaktiva tavlorna används vid 

genomgångar och för det mesta som projektor. Lärarna nämner att tillgängligheten till digitala 

verktyg är god och att de snarare använder dem mindre än de kunde ha gjort. Det som är in-

tressant är ändå att de nämner att ekonomi är en påverkande faktor till vad som finns och inte. 

Det som främst påverkar är ändå lärarnas egna kompetens.  

5.3.2 Lärarnas motivering till användandet av digitala verktyg 

Lärarna anser att undervisning med hjälp av digitala verktyg får eleverna mer engagerade. De 

blir mer koncentrerade på sin uppgift när de får arbeta med till exempel iPads. Det blir också 

enligt lärarna en bättre arbetsro. Vad lärarna dock menar är mest motiverande för eleverna är 

variationen av undervisning. Det är genom att låta eleverna träna sina förmågor på flera olika 

sätt de blir mest motiverade. Variationen gör också att elevernas lust att lära ökar, enligt lärar-
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na. Några andra motiveringar till användandet är också att lärarna anser att eleverna tar till sig 

information bättre när de får vara aktiva i sitt lärande. Detta sker dels genom individuella ut-

maningar på surfplattorna, dels genom gemensamma diskussioner i helklass. 

Detta stämmer överens med de två lärandeteorier som ligger till grund för detta arbete. Både 

det kognitiva lärandeperspektivet och det sociokulturella lärandeperspektivet menar att elever 

tar till sig kunskap genom att aktivt delta i sitt lärande. Om lärandet genom digitala verktyg 

analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle surfplattorna ses som en social interakt-

ion mellan elev och surfplatta, medans det utifrån ett kognitivistiskt perspektiv ses som en 

aktivitet där eleven själv förvärvar sina kunskaper. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle 

det fortfarande vara viktigt att läraren är aktiv i elevens lärare och stöttar denne medan kogni-

tivismen menar att läraren bör hålla sig i bakgrunden. Enligt den tidigare forskningen är lärar-

stöttning mycket viktigt vilket gör att det sociokulturella perspektivet på lärande kan ses som 

mer passande i detta avseende än kognitivismen. 

Lärarna påverkas till viss del av kursplanens otydlighet vad gäller digitala verktyg och kom-

petens i sin undervisning. De lärare som saknar intresse och kompetens påverkas mer än de 

som har ett intresse för att använda dem. 

5.3.3 Lärarnas och kollegornas inställning och kompetens 

Lärarna har inte fått någon utbildning inom området digital teknik utan de har fått lära sig 

själva och varandra. Det verkar vara intresset som styr mest vad de har för kompetens. Utifrån 

TPACK-ramverket verkar det som att de flesta lärarna saknar den tekniska kunskapen - TK 

(Technological Knowledge). De anser sig ha pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper men 

saknar förmågan att ta in tekniken i detta. De känner sig osäkra på tekniken och anpassar den 

främst till sin egen undervisning. De lärare som dock anser sig ha tillräckligt med tekniska 

kunskaper verkar kunna använda sig av digitala verktyg på många varierade sätt. Likt den 

kritik som finns mot TPACK verkar det vara svårt att hänga med i teknikens utveckling om 

man inte är intresserad. Även de lärare som har ett intresse efterfrågar kompetensutveckling 

för att utveckla sina tekniska kunskaper.    
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6 Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion där studiens metod kritiskt granskas. Därefter följer en resul-

tatdiskussion där studiens resultat diskuteras tillsammans med tidigare forskning och egna 

reflektioner.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Studien inriktades mot lärare i årskurserna F-3 samt förskoleklass då det är dessa årskurser 

som är aktuella för mig som framtida lärare.  

Jag valde att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod där jag använde mig av se-

mistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Min intention var att intervjua tio lärare 

för att kunna samla in så mycket information som möjligt. Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) bör minst sex personer intervjuas för att få ett rättvist resultat medan Bryman 

(2011) menar att intervjuaren själv avgör när tillräckligt med information samlats in. Av de tio 

som förfrågades var det åtta av dem som tackade ja. Min tanke var att tillfråga ytterligare två 

men tidsbristen gjorde att det enbart genomfördes åtta intervjuer. Senare visade det sig dock 

att flera av dessa lärare inte kunde ställa upp på en fysisk intervju vilket gjorde att intervjuer-

na genomfördes via mail istället. Fyra intervjuer gjordes på plats och fyra intervjuer gjordes 

via mail. När materialet bearbetades och analyserades upptäcktes dock att informationen inte 

räckte till. Därför genomfördes fysiska intervjuer med tre av de  fyra mailintervjuerna vid ett 

senare tillfälle.  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är mailintervju något som kan komma att bli 

problematiskt om exempelvis mailet fastnar i skräpposten eller att mailadressen är felaktig. 

Meho (2006) nämner också att det kan bli problematiskt att inte kunna läsa av minspel och 

tonläge hos intervjupersonerna. Däremot kan risken att intervjuaren påverkar svaren minime-

ras eller elimineras vid en mailintervju. De svar jag fick in var bra men jag saknade djup i 

svaren vilket gjorde att mailsvaren från tre av de fyra mailintervjuerna kompletterades med 

fysiska intervjuer. Den intervju som ändå genomfördes via mail kompletterades med följdfrå-

gor, också via mail. Vid några av de fysiska intervjuerna behövde jag också där i efterhand 

komplettera med frågor gällande lärandeteorierna och TPACK-ramverket. 

Alla intervjuerna som gjordes på plats spelades in med hjälp av en ljudupptagning vilket 

gjorde att jag kunde fokusera mer på att lyssna på intervjupersonen och ställa relevanta följd-



34 

 

frågor utifrån min intervjuguide. Det uppstod dock problem vid en av intervjuerna då det vi-

sade sig att ljudupptagningen misslyckats och ingen inspelning fanns att lyssna på. När detta 

upptäcktes satte jag mig och antecknade det jag kom ihåg och bad om att få höra av mig om 

det var nått som var oklart. Detta gjorde också att jag valde att inte ta med något citat från den 

här intervjun i resultatet för att undvika att förvränga eller omformulera en mening.  

Validiteten i studien är relativt hög då intervjufrågorna utgår ifrån syftet och frågeställningar-

na. Dessutom kompletterades intervjuerna med ytterligare frågor för att säkerställa att syftet 

besvarades. Hade inte kompletteringarna gjorts hade studiens validitet varit lägre. De inter-

vjuerna som genomfördes tidigt kunde dessutom bidra med viktig information inför kom-

mande intervjuer. Reliabiliteten säkerställdes genom öppna frågor där lärarna fick svara på 

frågorna utan för mycket påverkan utifrån. Reliabiliteten var dock svårare att säkerställa då 

antalet lärare som intervjuades var få och arbetar inom samma kommun. Materialet som sam-

lats in har dock bearbetats noggrant och oberoende av andra intervjuer för att säkerställa att all 

information har tolkats rättvist. Generaliserbarheten påverkas av att studien är genomförd på 

en liten grupp lärare i ett mycket begränsat geografiskt område. Skulle studien genomföras 

inom samma område med liknande tillvägagångssätt skulle troligtvis resultatet bli detsamma 

men det går inte att anta att resultatet skulle bli det samma i ett annat område då lärarnas ut-

bildning och tillgång till digitala verktyg kan skilja sig stort mellan vissa områden. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Vilka verktyg används? 

Studiens resultat visar att samtliga lärare använder sig av olika typer av digitala verktyg i sin 

matematikundervisning. De verktyg som används är surfplattor, interaktiva tavlor, datorer, 

dokumentkameror och olika program och appar. Hur lärarna väljer att använda verktygen i sin 

undervisning beror på flera olika fatkorer. Tillgången till digitala verktyg på skolorna tycks 

vara god. Det finns på flera av skolorna klassuppsättningar med surfplattor och interaktiva 

tavlor verkar också förekomma i hög utsträckning. Skolverkets (2016) undersökning visar att 

just tillgången till datorer och surfplattor har ökat sedan 2012. Denna ökning kan tänkas bero 

på att det när skolverket genomförde den förra undersökningen var den nya läroplanen relativt 

ny och obearbetad av lärarna. Men en ökning av tillgång innebär inte automatiskt att under-

visningen blir bättre. Harris, Mishra och Koehler (2009) menar att det inte räcker med att de 

digitala verktygen finns, lärarna måste ha kunskapen att använda dem i sin undervisning vil-
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ket också Oxstrand (2013) poängterar. Kunskapsutveckling i användandet av teknik anses 

vara viktigare än tillgången till tekniken. Detta menar också flera av lärarna och säger att de 

efterfrågar kompetensutveckling i första hand.  

De undervisningsformer som är vanligast bland lärarna verkar likt Pollys (2014) studie främst 

vara helklassundervisning och individuellt arbete. Surfplattor används främst individuellt me-

dan interaktiva tavlor och dataprojektorer främst används i helklassgenomgångar.  

6.2.2 Hur motiverar lärarna sin användning av digitala verktyg i sin undervisning 

Resultatet från studien visar att digitala verktyg i matematikundervisningen enligt lärare bi-

drar till en mer varierad undervisning. Enligt lärarna är varierad undervisning en stor motivat-

ionsfaktor hos eleverna. Detta stämmer överens med den tidigare forskning som gjorts av 

bland annat Hilton (2016). Enligt Hilton har digitala verktyg en god effekt på elevers själv-

uppfattning om matematik. Detta är något som även Bakker, van den Heuvel-Panhuizen och 

Robitzschs (2016) undersökning visat. Av resultatet framkommer också att lärarna använder 

sig av digitala verktyg för att de tycker att eleverna tar till sig information på ett annorlunda 

sätt än när de undervisar utan digitala verktyg. Digitala verktyg bidrar till att lärarna kan nå ut 

till alla eleverna samtidigt genom helklassgenomgångar samt individanpassa genom olika 

program på surfplattorna. Detta styrks av att flera forskare menar att digitala verktyg skapar 

en möjlighet för eleverna att visualisera uppgifterna annorlunda jämfört med om de använt sig 

av penna och papper (Hillman & Säljö 2014)(Håkansson Lindqvist 2015).  

Det går enligt vissa forskare inte att dra några slutsatser att digitala verktyg har en positiv ef-

fekt på elevers matematikkunskaper. De menar att det finns för lite forskning på området (Hil-

ton 2016)(Håkansson & Sundberg 2012). Trots detta verkar flera av lärarna i studien överens 

om att digitala verktyg har god effekt på elevernas lärande dels för att de blir mer motiverade 

och engagerade, dels för att lärarna kan anpassa undervisningen utefter elevernas förmågor. 

Att arbeta med digitala verktyg bidrar också enligt lärarna till att eleverna kan föra och följa 

varandras resonemang i en muntlig diskussion på ett annorlunda sätt än utan. Till exempel 

menar flera av lärarna att interaktiva tavlor är bra till att visa eleverna olika uppgifter och se-

dan låta dem diskutera dem med varandra. De anser att eleverna lär sig bäst när de får vara 

aktiva i sitt lärande både genom att individuellt utmanas via appar på surfplattorna men också 

genom gemensamma diskussioner. Detta tyder på att lärarna i studien ser på lärande likt 

Vygotskij och Piaget. De menar att lärande sker bäst när eleverna får vara aktiva genom olika 

spel och appar och genom gemensamma diskussioner. Om lärandet genom digitala verktyg 
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analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle surfplattorna ses som en social interakt-

ion mellan elev och surfplatta, medans det utifrån ett kognitivistiskt perspektiv ses som en 

aktivitet där eleven själv förvärvar sina kunskaper. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle 

det fortfarande vara viktigt att läraren är aktiv i elevens lärare och stöttar denne medan kogni-

tivismen menar att läraren bör hålla sig i bakgrunden. Enligt den tidigare forskningen är lärar-

stöttning mycket viktigt vilket gör att det sociokulturella perspektivet på lärande kan ses som 

mer passande i detta avseende än kognitivismen. Hilton (2016) och Håkansson Lindqvist 

(2015) menar att lärarledd undervisning väger tyngre än de digitala verktygen i sig. Resultatet 

i studien visar dock att detta skiljer sig en aning åt mellan lärarna. Några säger att de digitala 

verktygen bidrar till att de kan passa på att stötta elever vars behov av stöttning är större än 

andra medan andra lärare passar på att göra annat som att till exempel planera.  

Lärarna hänvisar också till läroplanen som motivering till varför de undervisar med hjälp av 

digitala verktyg. De menar att det finns att hitta där, vilket det gör. Det står i den övergripande 

målen att eleverna ska kunna använda modern teknik i kommunikationssyfte, i kunskapssö-

kande och i skapande och lärande. Dessutom står det i syftet i matematik följande: "Vidare 

ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digi-

tal teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera 

och tolka data" (Skolverket 2011:55). Trots detta är det flera av lärarna som menar att läro-

planen och framför allt kursplanen i matematik är otydlig vad gäller digital kompetens och 

användandet av digitala verktyg i undervisningen. Flera av lärarna välkomnar regeringens 

beslut om att förtydliga läroplanen och tror att detta kommer öka användandet hos många 

lärare.  

Den problematik som finns med digitala verktyg är enligt forskning att de kan få motsatt ef-

fekt om de inte används i rätt syfte. Om eleverna får sitta och klicka utan tanke finns risken att 

de utvecklar sin tekniska förmåga istället för den matematiska (Hilton 2016)(Peterson, Lantz-

Andersson & Säljö). Lärarna i studien är noga med att redogöra att de inte låter eleverna sitta 

och klicka planlöst utan planerar sin undervisning med ett tydligt syfte att utveckla olika för-

mågor hos eleverna. Vad regeringen däremot vill få fram i sin revidering av läroplanen är att 

elever ska utveckla sin digitala kompetens och lägger stor vikt vid programmering (Regering-

en 2017b). I detta fall skiljer sig alltså regeringens och forskningens åsikter åt.  

Utifrån det resultat som framkommit från intervjuerna, forskningen och utifrån lärandeteori-

erna kan digitala verktyg främst ses som en motivationshöjare och variation i undervisningen. 
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De digitala verktygen ger eleverna möjlighet att delta i sitt lärande på ett annat sätt och ger 

dem möjlighet att visualisera uppgifter. Trots att vissa forskare menar att det finns för lite 

forskning på området är det ändå värt att använda dem om läraren märker att det gör skillnad. 

Som lärare ska du erbjuda eleverna varierad undervisning och anpassa den efter elevernas 

förmågor. Den kritik som finns med att de digitala verktygen kan få motsatt effekt om de an-

vänds fel kan motverkas genom noggrann planering och kompetensutveckling. Som lärare 

verkar det utifrån forskningen vara viktigt att finnas för eleverna och stötta dem (Hilton 

2016)(Nordström & Lundin 2014). 

6.2.3 Hur ser lärarna på sin kompetens? 

Ur resultatet framkommer tydligt att lärarna efterfrågar kompetensutveckling. Detta är ge-

mensamt för alla oavsett kunskapsnivå. Enligt skolverkets (2016) undersökning anser lärare 

att det finns behov av kompetensutveckling vad gäller digital teknik. Enligt lärarna själva är 

det just den tekniska kunskapen som saknas. De anser sig själva, enligt TPACK-ramverket, ha 

tillräckliga kunskaper i pedagogik och ämnesinnehåll men saknar den sista biten som är kun-

skapen att använda teknik integrerat med pedagogik och ämnesinnehåll. Forskningen stärker 

lärarnas behov av kompetensutveckling. Lärarens kompetens tenderar att enligt forskning vara 

en avgörande faktor för hur framgångsrik undervisningen med hjälp av digitala verktyg blir 

(Attard 2013)(Forgasz 2002)(Hillman & Säljö 2014)( Drijvers, Dooman, Boon, Reed och 

Grawemeijer 2010)(AMTE 2006).   

Resultatet visar utifrån de intervjuade lärarna, tidigare forskning samt utifrån den teori som 

ligger till grund för studien att lärarens kompetens och inställning till digitala verktyg är en av 

de mest avgörande faktorerna till om undervisningen blir framgångsrik eller ej. Som lärare är 

det viktigt att enligt TPACK-ramverket ha goda kunskaper i teknik, pedagogik och ämnesin-

nehåll för att kunna ge eleverna de rätta förutsättningarna att ta till sig ett undervisningsinne-

håll. Den kritik som riktats mot TPACK menar att begreppet teknologi i teorin är svävande. 

Det är svårt att definiera då teknologin ständigt förändras (Tallvid 2015). Detta leder i sådana 

fall till att den kompetensutveckling som lärare och forskning efterfrågar, inte skulle vara till 

någon hjälp redan några år efter att den genomförts. Men det betyder inte att den inte är nöd-

vändig. Utan kompetensutveckling blir kunskaperna än sämre.   

Regeringens beslut om att förtydliga läroplanen vad gäller digital kompetens ställer också 

högre krav på lärare, rektorer och framförallt kommuner. Flera av lärarna i min studie nämner 

ekonomi som en begränsning för tillgången till digitala verktyg. Ett förtydligande kring digital 
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kompetens i läroplanen innebär att skolan blir mer likvärdig men också att de skolor som sak-

nar digital teknik måste investera i detta för att eleverna ska kunna utveckla sin digitala kom-

petens. Det blir då en ekonomisk fråga som kommunerna inte kan bortse ifrån. Det innebär 

också att rektorer måste se till att de lärare som saknar den rätta kompetensen för att lära ut 

digital kompetens till eleverna får den kompetensutveckling som behövs.  

6.3 Slutsats  

De slutsatser som kan dras utifrån den här studien är att lärarens kompetens, erfarenhet och 

inställning till digitala verktyg har stor betydelse för hur de väljer att arbeta med dem i sin 

matematikundervisning. Tillgången till digitala verktyg styr vilka verktyg som finns, men 

generellt sett finns verktygen men kompetensen saknas. Lärarnas motiv till användningen av 

digitala verktyg är främst att det motiverar eleverna och ger dem möjlighet till ett varierat 

lärande. De menar också att eleverna blir mer aktiva i sitt lärande. Det är främst de tekniska 

kunskaperna lärarna behöver utveckla.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Den här studien har främst fokuserat på lärarnas användning och uppfattning om digitala 

verktyg i undervisningen. Detta gör att studien utgått endast utifrån lärarens perspektiv. Ett 

förslag på vidare forskning är att intervjua rektorer om deras digitala kompetens och hur de 

ser på skolutveckling kring digital kompetens. Det kan även vara intressant att undersöka hur 

ålder och utbildning påverkar lärarnas sätt att använda digitala verktyg i sin undervisning. Hur 

ser till exempel kompetensutvecklingsdagar ut och vad har de fått för utbildning på universite-

tet? Påverkar deras ålder vilken utbildning och erfarenhet de har från grunden? 
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